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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

5لتزم املعلنون في ميدان اإلشهار القانوني إثبات هويتهم جالسلطات املسندة إليهم.
جال تتحلل اإلدارة أ5ة مسؤجلية فيلا 5تعلق بلضلون اإلعالنات.

 I.  -  إعالنات قانونية

الشركة الصناعية لثوب الورق

»سيباط ش م«

ح ص عين السلوكي

زنقة السعد5ين - مكناس

رفع رأس املال من 41.611.111)

إ 9 44.611.111) درهم

الجلع  محضر  ملقتضيات  طبقا 

بلكناس  املنعقد  االستثنائي  العام 

لشركاء   (1(9 ديسلبر   ( في 

رأسلالها  م  ش  »سيباط  شركة 

مقرها  درهم،   (41.611.111

االأتلاعي ح.ص عين السلوكي، زنقة 

تقرر الرفع من  مكناس،  السعد5ين، 

إ 9   (41.611.111 من  الرأسلال 

44.611.111) درهم.

االستثنائي  العام  الجلع  اشهد 

املنعقد بتاريخ ) ديسلبر 9)1)، لهذه 

الشركة عل9 التحقيق النهائي للزيادة 

 (41.611.111 من  املال  رأس  في 

طريق  عن  درهم   (44.611.111 إ 9 

جمستحقة  سائلة  بد5ون  املحاصة 

السادس  الفصل  تغيير  بذلك  جقرر 

جالسابع من القوانين امساسية.

بكتابة  القانوني  اإل5داع  تم 

االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 

9)1) م  5) ديسلبر  بلكناس بتاريخ 

ش رقم 84)5.
مقتطف جبيان

رئيس املجلس اإلداري

السيد القندج�سي محلد

1 P

شركة صناعة مواد السانيطير 

»سوفاس«

ش م م

الرفع من الرأسلال

الجلع  محضر  ملقتضيات  طبقا 

بلكناس  املنعقد  االستثنائي  العام 

لشركاء   (1(9 ديسلبر  فاتح  في 

رأسلالها  م  م  ش  سوفاس  شركة 

مقرها  درهم،   88.611.111

الحي  ج381   379 رقم  االأتلاعي 

 755(  : ب  ص  مجاط  الصناعي 

الرأسلال  من  الرفع  مكناس، 

 9.111.111 بقيلة  االأتلاعي 

إ 9   88.611.111 من  لرفعه  درهم 

نقدا،  اكتتبت  درهم   97.611.111

جحررت بكاملها عن طريق املحاصة 

مع د5ون أكيدة، جسائلة جمستحقة.

الفصلين  تغيير  تم  لذلك  جتبعا 

للشركة  امسا�سي  النظام  من  ج7   6

جهكذا 5صبح رأس مال الشركة مكون 

من 97.611 حصة موزعة  كالتا ي :

 37.394 القندج�سي  السد محلد 

حصة.

 ((841 السيد الهادي القندج�سي 

حصة.

القندج�سي  الرحيم  عبد  السيد 

9888 حصة.

 7883 القندج�سي  ثورية  السيدة 

حصة.

 6((9 القندج�سي  إدريس  السيد 

حصة.

 6((9 القندج�سي  هشام  السيد 

حصة.

 6((9 القندج�سي  سعد  السيد 

حصة.

 6((9 القندج�سي  عثلان  السيد 

حصة.

 6((9 القندج�سي  املهدي  السيد 

حصة.

بكتابة  القانوني  اإل5داع  تم  جقد 

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

بلكناس في 5) ديسلبر 9)1)، ملف 

الشركة رقم )8)5.
للخالصة جالبيان

املسير محلد القندج�سي

2 P

ELGHIBAR CAR
شركة محدجدة املسؤجلية من 

مشترك جاحد
رأسلالها : 511.111 درهم

مقرها االأتلاعي : إقامة بيتي رقم 

6) سيدي مومن الدار البيضاء

السجل التجاري : ))4468

استقالة مسير للشركة
العام  الجلع  مداجالت  بلقت�سى 

 (3 بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 

 ELGHIBAR لشركة   ،(1(9 ديسلبر 

شركة محدجدة املسؤجلية من   CAR

 511.111 رأسلالها  جاحد  مشترك 

درهم جمقرها االأتلاعي : إقامة بيتي 
رقم 6) سيدي مومن الدار البيضاء، 

قرر ما 5لي :

5ونس  السيد  استقالة  قبول 
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل  الغبر 
كلسير  منصبه  من   BJ(68669

للشركة مع إعطائه التبرئة التامة.
من  تسير  الشركة  أن  مالحظة 
طرف السيد أبوزين 5اسين الحامل 

.BJ4(9869 للبطاقة الوطنية رقم
أعل صالحية امعلال املصرفية 
للتوقيع  خاضعة  بالشركة  املتعلقة 
الوحيد جالفريد للسيد 5ونس الغبر 
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 
املشترك  التوقيع  أج   BJ(68669
الحامل  5اسين  أبوزين  للسيد 
   BJ4(9869 للبطاقة الوطنية رقم    
جالسيد 5ونس الغبر الحامل للبطاقة 

.BJ(68669 الوطنية رقم
بكتابة  القانوني  اإل5داع  تم 
بالدار  التجارية  باملحكلة  الضبط 
البيضاء في 7) ديسلبر 9)1)، تحت 

رقم 17)5)7.
لإل5داع جالنشر

3 P

TRAVO DECO AMIRO
شركة محدجدة املسؤجلية
رأسلالها : 11.111) درهم

مقرها االأتلاعي : 6) محج مرس 
السلطان، الطابق امجل، الشقة 3

السجل التجاري : 85)313
تصفية الشركة

في إطار الجلع العام املنعقد فوق 
 ،(1(9 ديسلبر   (6 بتاريخ  العادة 
 TRAVO DECO AMIRO لشركة 
رأسلالها  املسؤجلية  محدجدة  شركة 
1.111) درهم، مقرها االأتلاعي 6) 
محج مرس السلطان، الطابق امجل، 
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الشقة 3، الدار البيضاء، قرر ما 5لي :

التصفية  حسابات  املوافقة عل9 

النهائية للشركة.

تأكيد التصفية النهائية للشركة.

إبراء تام لذمة املأمورة بالتصفية 

السيدة حياة الحلو.

أجراق ججثائق الشركة مودعة ب 

الطابق  السلطان،  مرس  محج   (6

امجل، الشقة 3، الدار البيضاء.

بكتابة  القانوني  اإل5داع  سيتم 

بالدار  التجارية  باملحكلة  الضبط 

البيضاء.

4 P

ESPADON HOME
شركة محدجدة املسؤجلية من 

مشترك جاحد

راسلالها : 511.111 درهم

مقرها االأتلاعي : 317 طريق 

الجد5دة املعاريف الدار البيضاء

السجل التجاري : )7))31

تصفية الشركة
في إطار الجلع العام املنعقد فوق 

 ،(1(9 ديسلبر   (6 بتاريخ  العادة 

شركة   ESPADON HOME لشركة 

محدجدة املسؤجلية ذات شريك جحيد 

مقرها  درهم   511.111 رأسلالها 

الجد5دة  طريق   317 االأتلاعي 

املعاريف، الدار البيضاء، قرر ما 5لي :

التصفية  حسابات  املوافقة عل9 

النهائية للشركة.

تأكيد التصفية النهائية للشركة.

تام لذمة املأمور بالتصفية  إبراء 

السيد املنصوري محلد.

أجراق ججثائق الشركة مودعة ب 

317 طريق الجد5دة املعاريف، الدار 

البيضاء.

بكتابة  القانوني  اإل5داع  سيتم 

بالدار  التجارية  باملحكلة  الضبط 

البيضاء.

5 P

BK-PPL
شركة محدجدة املسؤجلية من 

مشترك جاحد
رأسلالها : 1.111) درهم

مقرها االأتلاعي : 3)) زنقة 1) حي 
ماندرجن الدار البيضاء

السجل التجاري : 85)313
تصفية الشركة

في إطار الجلع العام املنعقد فوق 
 ،(1(9 ديسلبر   (6 بتاريخ  العادة 
محدجدة  شركة   BK-PPL لشركة 
املسؤجلية ذات شريك جحيد رأسلالها 
االأتلاعي  جمقرها  درهم   (1.111
الدار  ماندرجنا،  حي   (1 زنقة   ((3

البيضاء، قرر ما 5لي :
التصفية  حسابات  املوافقة عل9 

النهائية للشركة.
تأكيد التصفية النهائية للشركة.

إبراء تام لذمة املأمورة بالتصفية 
السيدة بوكري خدجج.

مودعة  الشركة  ججثائق  أجراق 
1) حي ماندرجنا، الدار  3)) زنقة  ب 

البيضاء.
بكتابة  القانوني  اإل5داع  سيتم 
بالدار  التجارية  باملحكلة  الضبط 

البيضاء.
6 P

PERMA PRINT
SARL AU

تم  امسا�سي،  للنظام  استنادا 
»بيرما  شركة  تأسيس  عن  اإلعالن 

برانت« ش ذ م م الشريك الوحيد.
 05/21 لقانون  جالخاضعة 
 1(-16-(( رقم  الشريف  جالظهير 
 05/96 لقانون  جاملعوض  املتلم 
بيانات   (3-1(-(997 في  جالصادر 

الشركة هي كالتا ي :
الشريك  م  م  ذ  ش   : الشكل 

الوحيد.
بيرما برانت ش ذ م م   : التسلية 

بالشريك الوحيد.
)) جشارع  ملتقى شارع   : العنوان 
إقامة أمين الحي   (1 الدكان رقم   14

الجد5د، سيدي قاسم.

رأس املال : 11.111) درهم.
التسيير : بكري زكرياء.

املوضوع : الطباعة التبوغرافيا.
الد5كور  أشغال  في  مقاجل 

جالتصليم.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي أي من تاريخ جضع 

السجل التجاري.
من فاتح 5نا5ر إ 9   : السنة املالية 
)3 ديسلبر من كل سنة ما عدا السنة 

امج 9 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
بالسجل  الشركة  سجلت  لقد 
 (8 بتا5خ   (8317 رقم  التجاري 
باملحكلة االبتدائية   ،(1(9 ديسلبر 

بسيدي قاسم.
عن املسير باختصار

7 P

AYOUB SERVICES
شركة محدجدة املسؤجلية بشريك 

جحيد
رأسلالها : 1.111) درهم

مقرها االأتلاعي : برشيد، 6)) 
تجزئة ليل9 )

تأسيس شركة
 (1 بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
النظام  جضع  تم   ،(1(9 سبتلبر 
امسا�سي لشركة محدجدة املسؤجلية 

بشريك جحيد ذات املليزات التالية :
 AYOUB SERVICES  : التسلية 

ش م م بشريك جحيد.
الهدف : تهدف الشركة إ 9 :

تحويل امموال، جسيط في تقد5م 
الخدمات.

 ((6 برشيد،   : االأتلاعي  املقر 
تجزئة ليل9 ).

في  الشركة  مدة  حددت   : املدة 
99 سنة من تاريخ تقييدها بالسجل 
حاالت  باستثناء  ببرشيد  التجاري 
الحل املسبق أج التلد5د املضلنة في 

القانون امسا�سي.
الرأسلال االأتلاعي : حدد الرأس 
درهم   (11.111 مبلغ  في  االأتلاعي 
 (11 حصة من فئة   (11 مقسم إ 9 

درهم للحصة الواحدة.

: تسير الشركة من  تسيير الشركة 

طرف السيد أ5وب الغلراجي.

في  تبتدئ   : االأتلاعية  السنة 

ديسلبر من   3( فاتح 5نا5ر جتنتهي في 

كل سنة.

بالسجل  القانوني  اإل5داع  تم 

التجاري باملحكلة االبتدائية ببرشيد 

9)1)، تحت رقم  5) سبتلبر  بتاريخ 

.2019/2940
للخالصة جالبيان

املسير

8 P

 KENZA EL GHISSASSI

ARCHITECT

SARL AU

 LOTISSEMENT INDUSTRIEL

 DOUKKALA, LOT MUSTAPHA

14, Ain Atiq-Temara

I F : 33667142

RC : 136007

T P : 28300482

CNSS : 1369454

نقل املقر االأتلاعي
الخاص  العقد  شرجط  بلوأب 

قرر   ،(1(9 نوفلبر   (5 في  املوقع 

 KENZA الشريك الوحيد في الشركة

 EL GHISSASSI ARCHITECT SARL

درهم   (11.111 برأسلال قدره   AU

جمقرها الرئي�سي في الرباط ما 5لي :

 ،(5 من  الرئي�سي  املكتب  نقل 

4، أكدال،  شارع امبطال، شقة رقم 

الرباط إ 9 املنطقة الصناعية دكالة، 

مصطفى 4)، عين عتيق، تلارة.

تحد5ث النظام امسا�سي.

سجل  في  القانوني  اإل5داع  تم 

في  بالرباط  التجارية  محكلة 

رقم  تحت   ،(1(9 3) ديسلبر 

.(136((

9 P
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STE BELASSAL CARS
شركة ذات مسؤجلية محدجدة

رأسلالها : 11.111) درهم

املقر االأتلاعي : 3 تجزئة الزيراري ) 

الرقم 9))، سيدي قاسم

أرت  التي  املداجلة  بلقت�سى 

بتاريخ 7) نوفلبر 9)1)، فإن الجلع 

أعاله  املذكورة  للشركة  االستثنائي 

قرر ما 5لي :

لشركة بلعسال كار  قرر الشركاء 

ما 5لي :

أسامة  بلعسال  السيد  استقالة 

املسير القد5م جتعيين السيد بلعسال 

مهدي كلسير أد5د لشركة بلعسال 

كار STE BELASSAL CARS لفترة غير 

محددة.

تم  لقد   : القانوني  اإل5داع 

قاسم  بسيدي  االبتدائية  باملحكلة 

رقم  تحت   ،(1(9 ديسلبر   (7 5وم 

.847/19

رقم السجل التجاري 67)8).

10 P

شركة نور كريم لالسكان
ش م م

رأسلالها : 81.111 درهم

مقرها االأتلاعي : ببرشيد تجزئة 

القونة البقعة 17 الطابق امر�سي

مسجل بالسجل التجاري باملحكلة 

االبتدائية ببرشيد تحت السجل 

التحليلي عدد : 1917)

رقم تعريفها الجبائي عدد 

(1739898

جفاة شريك
هبة حصص اأتلاعية

بلوأب رسم إراثة عدلية املؤرخة 

توفي   ،(1(9 5ونيو   (( في  ببرشيد 

السيد نور الد5ن سلية جأحاط بإرثه 

أمه السيدة خد5جة لطفي، جاشقائه 

هشام،  عبد املو 9،  السادة فاطلة، 

جكريم  الصالحة،  رشيدة،  خالد، 

سلية.

الذي  الرسمي  العقد  بلوأب 
الغلراجي  سعاد  امستاذة  تلقته 
أكتوبر   31 بتاريخ  ببرشيد  موثقة 
9)1)، جهب كل من السيدة خد5جة 
لطفي، جالسادة فاطلة، عبد املو 9، 
الصالحة  رشيدة،  خالد،  هشام، 
مجلوع  سلية  كريم  للسيد  سلية، 
لهم  املللوكة  االأتلاعية  الحصص 
املسؤجلية  ذات  الشركة  رأسلال  في 
ش  لالسكان«  كريم  »نور  املحدجدة 
81.111 درهم مقرها  رأسلالها  م م، 
 17 البقعة  القونة  تجزئة  ببرشيد 
بالسجل  مسجل  امر�سي،  الطابق 
التجاري باملحكلة االبتدائية ببرشيد 
تحت السجل التحليلي عدد 1917)، 
رقم تعريفها الجبائي هو 1739898) 

جاملقدرة ب 339 حصة اأتلاعية.
تعد5ل  تم  التفويت  لهذا  جتبعا 
الفصل السابع من القانون امسا�سي 
للشركة الخاص بالرأسلال كلا 5لي :

الفصل السادس : الرأسلال.
السيد كريم سلية 81.111 درهم.

الباقي دجن تعد5ل.
تم  فقد  التعد5ل  لهذا  جتبعا 
»نور كريم لالسكان«  تحويل شركة 
من شركة ذات املسؤجلية املحدجدة 
إ 9 شركة ذات املسؤجلية املحدجدة 

بشريك جحيد.
كتابة  لدى  القانوني  اإل5داع  تم 
التجاري  بالسجل  املكلفة  الضبط 
بتاريخ  ببرشيد  االبتدائية  باملحكلة 

)) نوفلبر 9)1)، تحت رقم 3194.
من أأل النسخة جالبيان

املسير

11 P

SCI GHITA
الشركة املدنية العقارية

الرأسلال : 3.111) درهم
املقر االأتلاعي : 54، زنقة ) تجزئة 

املاحي الدار البيضاء
التعريف الجبائي : 939)3)41

للجلع  العرفي  العقد  بلقت�سى 
 (4 ب  املؤرخ  االستثنائي  العام 
 SCI الشركة  قررت   ،(1(9 أكتوبر 

GHITA ما 5لي :

 ،54 من  االأتلاعي  املقر  تحويل 

البيضاء  الدار  املاحي  تجزئة   ( زنقة 

زنقة طه   12/16  : إ 9 العنوان التا ي 

غوتيي  حي  الثاني،  الطابق  حسين 

الدار البيضاء.
لإل5داع جالنشر

12 P

PARA ANIR

SARL

في  مسجل  عقدعرفي  بلقت�سى 

قد   ،(1(9 ديسلبر   3 الرباط بتاريخ 

املسؤجلية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدجدة.

PARA ANIR : التسلية

جشراء  بيع   : االأتلاعي  الهدف 

مواد التجليل.

تسيير تجاري جتقد5م الخدمات

االستيراد جالتصد5ر

رأسلال الشركة : 11.111) درهم 

فئة  من  حصة   (111 إ 9  مقسلة 

11) درهم

للحصة الواحدة.

 511 املعتصم  رشيد  السيد 

حصة.

السيدة زهرة علكان 511 حصة.

من  ابتداءا  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ جضع 

السجل التجاري.

من فاتح 5نا5ر إ 9   : السنة املالية 

)3 ديسلبر من كل سنة ما عدا السنة 

امج 9 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

سيكتور   758 رقم  املحل   : املقر 

رقم ) ج 5 ـ أمل ) ح ي م الرباط.

السيد رشيد املعتصم   : املسيران 

جالسيدة زهرة علكان.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.(4(86(

13 P

STE SUPMACO
شركة محدجدة املسؤجلية

بشريك جحيد

رأسلالها : 11.111) درهم

مقرها االأتلاعي : حي اممل ) 

العلارة ب رقم 9 الشقة 8 تيط مليل 

الدار البيضاء

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

ديسلبر   (8 بتاريخ  بالرباط  املنعقد 

9)1)، تقرر ما 5لي :

تحويل املقر االأتلاعي إ 9 العنوان 

تجزئة  الشرجق  مدرسة   : التا ي 

الشرجق مد5نة أبي الجعد.

تحيين النظام امسا�سي للشركة.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

بتاريخ  الجعد  مبي  االبتدائية 

6) ديسلبر 9)1)، تحت رقم 4)).
لإلشارة جالبيان

املسير

14 P

PRESTI DECO
شركة ذات مسؤجلية محدجدة

رأسلالها : 1.111) درهم

املقر االأتلاعي : إقامة النعيم علارة 

6) الشقة 3) تابريكت - سال

حل الشركة
تبعا ملا أاء في محضر الجلع العام 

1) نوفلبر  االستثنائي املنعقد بتاريخ 

9)1)، تقرر ما 5لي :

املصفي محلد اشرف القصري، 

أليع  حول  للتقرير  االستلاع  بعد 
حول  جافق  فلقد  الحل  علليات 

النهائي  الحساب  جكذلك  التقرير 

للحل.

الجلع  قرر  فقد  سبق،  ملا  تبعا 

الصالحيات  أليع  منح  العام 

لللصفي كي 5نهي مسطرة الحل.

تم اإل5داع القانوني لدى املحكلة 

 ،(1(9 ديسلبر   (8 االبتدائية بسال 

تحت رقم )3385.
جهذا بلثابة مقتطف جبيان

15 P
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ATLAS FLOWER
السجل التجاري : 9)491

بلقت�سى عقد توثيقي مسجل في 

ديسلبر   (8 بتاريخ  مكناس  مد5نة 

.(1(9

ذات  شركة  تأسيس  تم  قد 

املسؤجلية املحدجدة.

البستنة،   : االأتلاعي  الهدف 

جالورجد،  النباتات  في  التجارة 

االستيراد جالتصد5ر.

الحي الصناعي   : االأتلاعي  املقر  

سليلان  سيدي   II (-( أكرجبوليس 

مول كيفان، مكناس.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ جضع 

السجل التجاري.
درهم   (1.111  : راسلال الشركة 

مقسلة إ 9 111) حصة من فئة 1) 

دراهم للحصة الواحدة.

السيد امممي أنس 951 حصة.

السيدة عزيز حنان 51 حصة.

من فاتح 5نا5ر إ 9   : السنة املالية 

)3 ديسلبر من كل سنة ما عدا السنة 

امج 9 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املسير : السيد العلاني أنس,
رقم التقييد بالسجل التجاري : تم 

التجارية  باملحكلة  القانوني  اإل5داع 

 ،(1(9 ديسلبر   (5 بلكناس بتاريخ 

تحت رقم 9)491.

16 P

STE AG-TSD
SARL AU

راسلالها : 11.111) درهم

مقرها : تجزئة العودة رقم 615) 
العيون

تعد5ل قانوني
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

9)1)،تلت  ديسلبر   (7 بتاريخ 

املصادقة عل9 ما 5لي :

تحويل املقر االأتلاعي إ 9 العنوان 
رقم  تجزئة املسيرة الخضراء   : التا ي 

3) السلارة.

جتحد5ده  الشركة  هدف  تقليص 
جأشغال  البناء  أشغال   : 5لي  فيلا 

مختلفة.
باملحكلة  تم   : القانوني  اإل5داع 
االبتدائية بالعيون بتاريخ 7) ديسلبر 

9)1)، تحت رقم 3144/2019.
17 P

شركة سوأيفيكوم

STE IFRANE - FES
SARL

الجلعية  قرار  بلقت�سى 
5وم  املنعقدة  العاد5ة  الغير  العامة 
 STE لشركة   ،(1(9 6) ديسلبر 
جمقرها   IFRANE - FES SARL
شارع موالي رشيد   8 االأتلاعي رقم 

حي الوفاء ) طريق صفرج فاس.
التصفية النهائية للشركة.

املصادقة عل9 تقرير املصفي.
امغار  السيد  املصفي  ذمة  إبراء 

محلد.
لدى  القانوني  اإل5داع  تم 
رقم  تحت  بفاس  التجارية  املحكلة 
ديسلبر   (6 بتاريخ   2019/4254

.(1(9
18 P

شركة سوأيفيكوم

STE IFRANE - FES
SARL

العامة  الجلعية  قرار  بلقت�سى 
 (6 5وم  املنعقدة  العاد5ة  الغير 
 IFRANE  - لشركة   ،(1(9 ديسلبر 
 8 FES SARL جمقرها االأتلاعي رقم 
شارع موالي رشيد حي الوفاء ) طريق 

صفرج فاس.
قبل  للشركة  النهائية  التصفية 

أجانها.
محلد  أمغار  السيد  تعيين 

لتصفيةالشركة.
لدى  القانوني  اإل5داع  تم 
رقم  تحت  بفاس  التجارية  املحكلة 
ديسلبر   (5 بتاريخ   2019/4235

.(1(9
19 P

AVENIR INDUSTRIE
شركة مجهولة

رأسلالها : 11).)59.33 درهم

املقر االأتلاعي : املحلد5ة، التجزئة 
رقم 3))، تجزئة بوليكون شرق عين 

حرجدة

السجل التجاري رقم 8.767)

في  املؤرخ  اإلدارة  مجلس  شهد 

9 أغسطس 9)1)، عل9 ما 5لي :

اإلنجاز النهائي للزيادة في الرأسلال 

إ 9  درهم   37.611.111 مبلغ  من 

11).)59.33 درهم من خالل موازنة 

الحسابات الجارية للشركاء.

القوانين  من   7 الفصل  تعد5ل 

امساسية.

إعادة صياغة القوانين االساسية.

تم اإل5داع القانوني بكتابة ضبط 

بتاريخ  باملحلد5ة  التجارية  املحكلة 

الرقم  تحت   ،(1(9 سبتلبر   (1

.(431
نسخة موأزة لإلشارة

20 P

 ALSTOM THERMAL

MAROC
S A

شركة مجهولة
رأسلالها : 511.)1).71 درهم

املقر االأتلاعي : الدار البيضاء، 

91)1)، علارة »لوشادج« تجزئة 

التوفيق، سيدي معرجف

السجل التجاري رقم 96.947)

قرر الجلع العام العادي املؤرخ في 

6) 5ونيو 8)1) تسجيل :

بيرترجن  السيد   : املد5ر  استقالة 

رجهو.

انس  السيد  أد5د  مد5ر  تعيين 

قباج.

الذي  التاريخ  في  جال5ته  ستنتهي 

العادي  العام  الجلع  فيه  سيجتلع 

السنة  حسابات  في  سيبث  الذي 

ديسلبر   3( بتاريخ  املنتهية  املالية 

.(1((

تم اإل5داع القانوني بكتابة ضبط 

البيضاء  بالدار  التجارية  املحكلة 

تحت الرقم   ،(1(9 9) 5وليو  بتاريخ 

.719874

االستثنائي  العام  الجلع  اتخذ 

عدم  قرار   ،(1(8 5ونيو   (6 بتاريخ 

الشركة  جاستلرارية  املسبق  الحل 

من رأسلال   4/3 بالرغم من خسارة 

الشركة.

بكتابة  القانوني  اإل5داع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكلة  الضبط 

 ،(1(9 5وليو   (9 بتاريخ  البيضاء 

تحت الرقم 719875.
نخسة موأزة لإلشارة

21 P

VWS MAROC

شركة محدجدة املسؤجلية

رأسلالها : 111.111.) درهم

املقر االأتلاعي : الدار البيضاء، 

زاجية شارع عبد املومن جأنوال إقامة 

املولد، الطابق الخامس

السجل التجاري رقم )8.67))

في  املؤرخ  العام  الجلع  قرر 

5 فبرا5ر 9)1)، تم تسجيل :

عزل السيد بونوا آالن بينيطو في 

جظائفه كلسير جحيد غير شريك :

غير  جحيد  أد5د  مسير  تعيين 

شريك.

السيد باتريك أون بيير كوزيني، 

فرنسا،  في  قاطن  الجنسية،  فرن�سي 

بون   (9791 كون،  أر  بون  ملر   (3

الصالحيات  أليع  مع  جذلك  كرجا، 

القانونية.

تم اإل5داع القانوني بكتابة ضبط 

البيضاء  بالدار  التجارية  املحكلة 

9)1)، تحت الرقم  5) مارس  بتاريخ 

.697533
نسخة موأزة لإلشارة

22 P
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ITHACA SAS
شركة مجهولة مبسطة

رأسلالها : 111.111.) درهم

املقر االأتلاعي : الدار البيضاء 

ألاعة أجالد صالح، املنطقة 

الصناعية أجالد صالح، التجزئة )6

السجل التجاري رقم 63.157

العادي املؤرخ  العام  قرر الجلع 

تسجيل تعيين   ،(1(9 5ونيو   (7 في 

مد5ر أد5د السيد عادل كريسبان، 

لويز  زنقة   ،79 فرنسا،  في  القاطن 

برينو، 1)))9، بليزج، جذلك إ 9 غا5ة 

الجلع العام العادي الذي سيصادق 

املنتهية  املالية  السنة  حسابات  عل9 

بتاريخ )3 ديسلبر 3)1).

 (7 بتاريخ  االدارة  مجلس  قرر 

9)1) تسجيل استقالة املد5ر  5ونيو 

را5لوند  كريستيان  السيد  العام 

لوبيز.

تم اإل5داع القانوني بكتابة ضبط 

البيضاء،  بالدار  التجارية  املحكلة 

تحت   ،(1(9 سبتلبر   (6 بتاريخ 

الرقم ))36)7.
عن نسخة موأزة لإلشارة

23 P

VUE ALUMINIUM
شركة محدجدة املسؤجلية

رأسلالها : 11.111) درهم

DT املقر االأتلاعي : مجلوعة

رقم 45 القواس ح ي م الرباط

تأسيس  تم  عرفي  عقد  بلوأب 

شركة   VUE ALUMINIUM شركة 

محدجدة املسؤجلية بتاريخ 9) نوفلبر 

9)1)، ذات امليزات التالية :

مقاجل في نجارة امملنيوم جالحد5د.

تاأر في الزأاج جاملرا5ا.

مقاجل في امشغال العامة.

من  مكون  الشركة  رأسلال 

 (111 إ 9  مقسم  درهم   (11.111

للحصة  درهم   (11 فئة  من  حصة 

مقسلة عل9 الشكل التا ي :

السيد أمين الزيراجي 511 حصة.

السيد رشيد ناصيري 51) حصة.

 (51 عوادي  الد5ن  نور  السيد 

حصة.

محددة  غير  ملدة  مسيرة  الشركة 

الزيراجي  أمين  السيد  طرف  من 

جالسيد رشيد ناصيري.

سنة   99 مدة الشركة محددة في 

ابتداء من تاريخ تسجيلها في السجل 

التجاري.

باملحكلة  الشركة  تسجيل  تم 

ديسلبر   3 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

9)1) جتحت رقم 739)4).

24 P

S . N . A . L

شركة محدجدة املسؤجلية

رأسلالها : 511.111 درهم

مقرها االأتلاعي : )) شارع 

لال5اقوت، الدار البيضاء

العام  الجلع  قرار  ملحضر  تبعا 

االستثنائي املنعقد بتاريخ 8) ديسلبر 

8)1)، تم تقرير ما 5لي :

االأتلاعي  الرأسلال  في  الزيادة 

إ 9  درهم   511.111 من  برفعه 

باالقتطاع  جذلك  درهم   3.111.111

من الحساب الجاري للشركاء.

االأتلاعي  الرأسلال  في  النقص 

إ 9  درهم   3.111.111 من  بخفضه 

درهم جذلك باملقاصة مع   511.111

خسائر الشركة.

امسا�سي  القانون  صياغة  إعادة 

للشركة.

اإل5داع  تم   : القانوني  اإل5داع 

باملحكلة  الضبط  بكتابة  القانوني 

مارس   (( في  التجارية للدار البيضاء 

9)1)، تحت رقم 14)696.

25 P

BEYAME
شركة محدجدة املسؤجلية
رأسلالها : 11.111) درهم

مقرها االأتلاعي : 355 شارع محلد 

5 طابق ) رقم )) الدار البيضاء

العام  الجلع  قرار  ملحضر  تبعا 

االستثنائي املنعقد بتاريخ 8) ديسلبر 

8)1)، تم تقرير ما 5لي :

االأتلاعي  الرأسلال  في  الزيادة 

إ 9  درهم   (11.111 من  برفعه 

باالقتطاع  جذلك  درهم   (.531.111

من الحساب الجاري للشركاء.

االأتلاعي  الرأسلال  في  النقص 

إ 9  درهم   (.531.111 من  بخفضه 

درهم جذلك باملقاصة مع   311.111

خسائر الشركة.

امسا�سي  القانون  صياغة  إعادة 

للشركة.

اإل5داع  تم   : القانوني  اإل5داع 

باملحكلة  الضبط  بكتابة  القانوني 

فبرا5ر   (4 في  التجارية للدار البيضاء 

9)1)، تحت رقم 7)9)69.

26 P

 HOTEL CAFE RESTAURANT

COTIERE
شركة محدجدة املسؤجلية
رأسلالها : 11.111) درهم

مقرها االأتلاعي : ))) طريق زناتة 

عين سبع - الدار البيضاء

العام  الجلع  قرار  ملحضر  تبعا 

االستثنائي املنعقد بتاريخ 1) ديسلبر 

8)1)، تم تقرير ما 5لي :

االأتلاعي  الرأسلال  في  الزيادة 

إ 9  درهم   (11.111 من  برفعه 

371.111 درهم جذلك باالقتطاع من 

الحساب الجاري للشركاء.

االأتلاعي  الرأسلال  في  النقص 

إ 9  درهم   371.111 من  بخفضه 

درهم جذلك باملقاصة مع   (11.111

خسائر الشركة.

إستقالة السيد حسين بيبري من 

منصب مسير للشركة.

تعيين السيد فؤاد بناني في منصب 
املسير الوحيد للشركة.

اإل5داع  تم   : القانوني  اإل5داع 
باملحكلة  الضبط  بكتابة  القانوني 
5نا5ر   (1 في  التجارية للدار البيضاء 

9)1)، تحت رقم 688691.
27 P

BEYAME
شركة محدجدة املسؤجلية

بشريك جحيد
رأسلالها : 11.111) درهم

مقرها االأتلاعي : 355 شارع محلد 
5 الطابق ) الرقم )) الدار البيضاء

بيع حصص اأتلاعية
العام  الجلع  قرار  ملحضر  تبعا 
االستثنائي املنعقد بتاريخ 5) ديسلبر 
8)1)، تلت املصادقة عل9 القرارات 

التالية :
حصة   991 بيع  عل9  املصادقة 
اأتلاعية املللوكة للسيد فؤاد بناني 

كالتا ي :
لفائدة  اأتلاعية  حصة   961

.B5 INVEST SARL الشركة
للسيدة  اأتلاعية  حصة   (1
حصة   (1 هوستاش،  ماري  ا5زابيل 
5اسين بناني ج1)  اأتلاعية للسيد  
حصة اأتلاعية للسيد مهدي بناني.

تحويل الشركة إ 9 شركة محدجدة 
املسؤجلية.

بكتابة  تم   : القانوني  اإل5داع 
بالدار  التجارية  باملحكلة  الضبط 
البيضاء في 8 5نا5ر 9)1)، تحت رقم 

.688(81
28 P

 
STE ALACHAF

شركة محدجدة املسؤجلية
رأسلالها : 11.111) درهم

مقرها االأتلاعي : 37-35 زنقة 
العرعار  الدارالبيضاء

العام  الجلع  قرار  ملحضر  تبعا 
االستثنائي املنعقد بتاريخ 5) ديسلبر 
تلت املصادقة عل9 القرارات   (1(8

التالية :
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حصة   7(1 بيع  عل9  املصادقة 

اأتلاعية املللوكة للسيد فؤاد بناني 

لفائدة :

شركة  انفيست   5 ب  الشركة 

محدجدة املسؤجلية.

القانون  من  ج7   6 املادة  تغيير 

االسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اال5داع  تم 

التجارية  باملحكلة  الضبط 

 ،(1(9 5ونيو   (6 في  للدارالبيضاء 

تحت رقم 716771.

29 P

STE S.N.A.L

شركة محدجدة املسؤجلية

بشريك جحيد

رأسلالها : 511.111 درهم

مقرها االأتلاعي : )) شارع 

لال5اقوت  الدارالبيضاء

بيع حصص اأتلاعية
العام  الجلع  قرار  ملحضر  تبعا 

االستثنائي املنعقد بتاريخ 5) ديسلبر 

تلت املصادقة عل9 القرارات   (1(8

التالية :

حصة   4711 بيع  عل9  املصادقة 

اأتلاعية املللوكة للسيد فؤاد بناني  

كالتا ي :

لفائدة  اأتلاعية  حصة   4551

.B5 INVEST SARL الشركة

للسيدة  اأتلاعية  حصة   51

حصة   51 هوستاش،  ماري  ا5زابيل 

ج51  بناني  5اسين  للسيد  اأتلاعية 

حصة اأتلاعية للسيد مهدي بناني.

تحويل الشركة ا 9 شركة محدجدة 

املسؤجلية.

بكتابة  القانوني  اال5داع  تم 

التجارية  باملحكلة  الضبط 

 ،(1(9 5نا5ر   (5 في  للدارالبيضاء 

تحت رقم )68911.

30 P

STE TRIBAL DDB

شركة محدجدة املسؤجلية

مقرها االأتلاعي : 55) شارع أنفا 

طابق 5 الدارالبيضاء

بيع حصص اأتلاعية
العام  الجلع  قرار  ملحضر  تبعا 

اكتوبر    3 بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 

9)1)،  تلت املصادقة عل9 القرارات 

التالية :

من  اأتلاعية  حصة   611 بيع 

لفائدة  بنيس  أمين  السيد  طرف 

السيد علي بنيس.

الجد5د  التوزيع  عل9  املصادقة 

للرأسلال.

بكتابة  القانوني  اال5داع  تم 

التجارية  باملحكلة  الضبط 

 ،(1(9 نونبر   (( في  للدارالبيضاء 

تحت رقم 1)99)7.

31 P

STE STERIFIL

شركة مجهولة

رأسلالها : 1.111.111) درهم

مقرها االأتلاعي : دجار أخضارا 

الطريق الرئيسية 3115، كلم 6.5 

ألاعة ساحل أجالد حريز اقليم 

برشيد علالة سطات

العام  الجلع  قرار  ملحضر  تبعا 

اكتوبر    (( بتاريخ  املنعقد  العادي 

9)1)،  تلت تقرير ما 5لي :

البوري  5وسف  السيد  استقالة 

من منصب مد5ر،

احلد  بشير  رجال  السيدة  تعيين 

في  جدغيري  لطيفة  جالسيدة  علي 

منصب مدراء أدد.

بكتابة  القانوني  اال5داع  تم 

الضبط باملحكلة االبتدائية ببرشيد  

في )) نونبر 9)1)، تحت رقم 3179.

32 P

 STE GAMERS
ش. م.م

مقرها  االأتلاعي : شارع موالي 

عبد هللا اقامة مشليفن محل رقم ) 

القنيطرة

االستثنائي  املحضر  بلقت�سى 

تقرر   (1(9 أكتوبر   (3 في   املؤرخ 

ما 5لي :

السيد  حصص  أليع  تفويت 

حصة   611 في  جاملحددة  بدر  بنز5ان 

لصالح السيد بكاري سلير.

حصص  من  حصة   311 تفويت 

السيد  لصالح  ليل9  الوفيق  السيدة 

بكاري سلير.

استقالة املسير السيد بنز5ان بدر 

جتسلية املسير الجد5د السيد بكاري 

سلير.

للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

محدجدة  مسؤجلية  ذات  شركة  من 

محدجدة  مسؤجلية  ذات  شركة  ا 9 

بشريك جحيد.

جلقد تم اال5داع القانوني بالسجل 

االبتدائية  باملحكلة  التجاري 

بالقنيطرة تحت رقم 75)51.

33 P

STE B.H LIXUS
SARL AU

CAPITAL : 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : DOUAR

MOUARAA SEKOUMA

KSAR EL KEBIR

تاسيس شركة
بتاريخ  تم  عرفي  عقد  بلقت�سى 

جاملصادقة  جضع   (1(9 نونبر   (6

جتسجيل الوثائق املتعلقة :

 STE B.N LIXUS SARL بتاسيس 

.AU

 STE B.H: التجاري  العنوان 

.LIXUS SARL AU

املوارعة  دجار   : االأتلاعي  املقر 

السكومة القصر الكبير.

املدة : 99 سنة.
رأسلال الشركة : 11.11) درهم.

النشاط املزاجل 

 MARCHAND MATERIAUX

.DE CONSTRUCTION

.TRAVAUX GOUTE A GOUTE

.DRAINAGE

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤجلية املحدجدة بشريك جحيد.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيدة حنان حرجش.

جالتسجيل  القانوني  اال5داع  تم 

باملحكلة االبتدائية العرائش بتاريخ 

3) ديسلبر 9)1)، تحت رقم 165).

34 P

STE ANPIS  TRANS
SARL AU

CAPITAL : 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : HAY SALAM

GR/N RUE 31 N°24

KSAR EL KEBIR

تاسيس شركة
بتاريخ  تم  عرفي  عقد  بلقت�سى 

جاملصادقة  جضع   (1(9 ديسلبر   9

جتسجيل الوثائق املتعلقة :

 STE ANPIS TRANS بتاسيس 

.SARL AU

 STE ANPIS  : التجاري  العنوان 

.TRANS SARL AU

السالم  حي   : االأتلاعي  املقر 
مجلوعة ن زنقة )3 رقم 4) القصر 

الكبير.

املدة : 99 سنة.
رأسلال الشركة : 11.11) درهم.

النشاط املزاجل :

 TRANSPORT DE

 PERSONNEL POUR LE COMPTE

 .D’AUTRUI

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤجلية املحدجدة بشريك جحيد.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد أ5وب املرابط.
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جالتسجيل  القانوني  اال5داع  تم 

الكبير  بالقصر  االبتدائية  باملحكلة 

9)1)، تحت رقم  8) ديسلبر  بتاريخ 

.436

35 P

STE K.H.B TRANS
SARL AU

CAPITAL : 30.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : HAY OLD

HMAID GR/A RUE 4 N°42

KSAR EL KEBIR

تاسيس شركة
بتاريخ  تم  عرفي  عقد  بلقت�سى 

جاملصادقة  جضع   (1(9 نونبر   (1

جتسجيل الوثائق املتعلقة :

 STE K.H.B TRANS بتاسيس 

.SARL AU

 STE K.H.B  : التجاري  العنوان 

.TRANS SARL AU

املقر االأتلاعي : حي أجالد احلا5د 
م/أ زنقة 4 رقم )4  القصر الكبير.

املدة : 99 سنة.
رأسلال الشركة : 31.111 درهم.

النشاط املزاجل :

 TRANSPORT DE

 PERSONNEL POUR LE COMPTE

 .D’AUTRUI

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤجلية املحدجدة بشريك جحيد.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد 5ونس اليلالحي.

جالتسجيل  القانوني  اال5داع  تم 

الكبير  بالقصر  االبتدائية  باملحكلة 

9)1)، تحت رقم  4) ديسلبر  بتاريخ 

.439

36 P

STE EURO MED CHANGE
بتاريخ  املؤرخ  املحضر  بلوأب 

العام  الجلع  قرر   (1(9 نونبر   (8

 EURO شركة  لشركاء  االستثنائي 

ذات  شركة    MED CHANGE

مسؤجلية محدجدة.

درهم،   (.111.111  : راسلالها 

الكائنة مجلوعة 81 رقم 3) البيتات 

ح ي م الرباط.

بالترا�سي  التالية  القرارات  اتخاذ 

جاالألاع :

من  الشركة  رأسلال  رفع 

 3.111.111 ا 9  درهم   (.111.111

حصة   (1.111 بخلق  جذلك  درهم 

اأتلاعية أد5دة من فئة 11) درهم.

باملحكلة  القانوني  اال5داع  تم 

ديسلبر   (3 التجارية بالرباط بتاريخ 

9)1)، تحت رقم )1363).

37 P

 STE EXVAL
SARL AU

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

الرباط، بتاريخ ) ديسلبر 9)1)، قد 

املسؤجلية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدجدة بشريك جحيد.

.EXVAL SARL AU : التسلية

النقل   : االأتلاعي  الهدف 

السياحي، مقاجلة في أشغال مختلفة 

جأشغال البناء.

رأسلال الشركة : 11.111) درهم 

فئة  من  حصة   (111 ا 9  مقسلة 

11) درهم للحصة الواحدة.

 (111  .... سللان  ربو ي  السيد 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ جضع 

السجل التجاري.

من فاتح 5نا5ر ا 9   : السنة املالية 

)3 ديسلبر من كل سنة ماعدا السنة 

االج 9 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

8، رقم  : حي السالم، قطاع  املقر 

187) سىال.

املسير : السيد ربو ي سللان، رقم 

.AB(76(98 ب ت ج
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

باملحكلة االبتدائية بسال : 31989.

38 P

STE ANI MOTO
SARL AU

شركة ذات مسؤجلية محدجدة 

بشريك جحيد

تأسيس شركة
 3( بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 

القانون  تأسيس  تم   ،(1(9 5وليو 

املسؤجلية  ذات  لشركة  االسا�سي 

املحدجدة من شريك جحيد خصائصها 

كاآلتي

التسلية : عاني موطو ش.م.م. من 

شريك جحيد.

الغرض االأتلاعي : ملثل تجاري.

زنقة احلد   (3  : املقر االأتلاعي 

امجل  الطابق  املب  إقامة  املجاطي 

رقم 8 املعاريف الدار البيضاء. .

املدة : 99 سنة.

 (11.111  : االأتلاعي  الرأسلال 

111) حصة بقيلة  درهم مقسم ا 9 

كلا  موزعة  جاحدة  لكل  درهم   (11

5لي :

الوحيد  للشريك  حصة   (111

السيد عاني محلد.

محلد  عاني  السيد   : الشركاء 

جالحامل للبطاقة التعريف الوطنية 

.W35((61 رقم

الرحلان  عبد  بشارع  الساكن 

اسكيرج حي سيدي عبد الكريم رقم 

)6 سطات.

تم تعيين كلسير جحيد   : التسيير 

من  كل  محدجدة  غير  جملدة  للشركة 

السيد عاني محلد املذكور أعاله.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

5نا5ر ا 9 )3 ديسلبر.

 %  5 اقتطاع  بعد   : االرباح 

الزائد  لتأسيس االحتياطي القانوني، 

5قسم حسب قرار الشركاء.

اال5داع القانوني تم التسجيل في 

السجل التجاري بالبيضاء تحت رقم 

.45(693
مقتطف جبيان

P 38 مكرر

STE SADRI BOIS
SARL

شركة ذات مسؤجلية محدجدة

في  مؤرخ  عرفي  محضر  بلقت�سى 

تم انعقاد الجلع   ،(1(9 أكتوبر   3(

جقرر للشركة  االستثنائي   العام 

 ما 5لي :

ميلود  رياحي  السيدان  تعيين 

للشركة  كلسيران  توفيق  جرياحي 

جملدة غير محددة.

بكتابة  القانوني  اال5داع  تم 

الضبط باملحكلة التجارية بالبيضاء 

 (5 بتاريخ   7(4875 رقم  تحت 

ديسلبر 9)1).
مقتطف جبيان

39 P

 STE LEGAL STRATEGIC

CONSULTING
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

بالدارالبيضاء في 9) ديسلبر 9)1)، 

املسؤجلية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

 : التالية  الخصائص  ذات  املحدجدة 

 STE LEGAL STRATEGIC : التسلية

.CONSULTING

أنشطة  أليع   : الهدف 

االستشارات القانونية جالضريبية.

شارع عزيز   67  : املقر االأتلاعي 
بالل، الطابق الثاني، رقم 3، معاريف 

الدارالبيضاء.

املدة : 99 سنة ابتداء من تاسيس 

شركة.

الرأسلال : 111) درهم مقسم ا 9 

1) حصة من فئة 11) درهم موزعة 

عل9 السيدة بشرى بلعو�سي جالسيدة 

فاطلة الزهراء الفا�سي الفهري.

من  تبتدئ   : االأتلاعية  السنة 

فاتح 5نا5ر ا 9 )3 ديسلبر من كل سنة.

تم تعيين السيدة بشرى بلعو�سي 

الفا�سي  الزهراء  فاطلة  جالسيدة 

الفهري كلسيران للشركة جملدة غير 

محدجدة.



عدد 5594 - 9) ألادى امج 9 )44) )5) 5نا5ر 1)1))الجريدة الرسمية   911

جالتسجيل  القانوني  اال5داع  تم 
بالسجل التجاري باملحكلة التجارية 
ديسلبر   (6 5وم  بالدارالبيضاء 

9)1)، تحت رقم 845)45.
بيان مختصر

40 P

 STE AS WORLD
PERFORMANCE TRAVAUX
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة 

بشريك جحيد
راسلالها : 11.111) درهم

مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
بالدارالبيضاء في 3)  ديسلبر 9)1)، 
املسؤجلية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
ذات  جحيد  بشريك  املحدجدة 

الخصائص التالية :
 STE AS WORLD  : التسلية 

..PERFORMANCE TRAVAUX
الخدمات  تقد5م   : الهدف 
جالتعاقد في مجاالت البناء جاالشغال 
بجليع  النقل  خدمات  العامة، 
أنواعها، مستورد التجارة في املنتجات 
التجاري،  التلثيل  االلكترجنية، 

التجارة جاالستيراد جتصد5ر.
شارع عزيز   67  : املقر االأتلاعي 
بالل، الطابق الثاني، رقم 3، معاريف 

الدارالبيضاء.
املدة : 99 سنة ابتداء من تاسيس 

شركة.
درهم   (11.111  : الرأسلال 
مقسم ا 9 111.) حصة من فئة 11) 
درهم موزعة كلها عل9 عبد اللطيف 

االسلاعيلي.
من  تبتدئ   : االأتلاعية  السنة 
فاتح 5نا5ر ا 9 )3 ديسلبر من كل سنة.
اللطيف  عبد  السيد  تعيين  تم 
للشركة  جحيد   كلسير  االسلاعيلي 

جملدة غير محدجدة.
جالتسجيل  القانوني  اال5داع  تم 
بالسجل التجاري باملحكلة التجارية 
ديسلبر   (6 5وم  بالدارالبيضاء 

9)1)، تحت رقم 843)45.
بيان مختصر

41 P

 GROUPEMENT TAN-TAN

PELAGIQUE
 GROUPEMENT D’INTERET

ECONOMIQUE

 SIEGE SOCIAL :  13 RUE

 MUSTAPHA EL MAANI

 CASABLANCA

RC N°: 212211

بلقت�سى قرار الجلع العام الغير 

 ،(1(9 ديسلبر   (( بتاريخ  عادي 

قررة املجلوعة املصالح االقتصاد5ة 

ما 5لي :

تصفية  عل9  املصادقة  تلت 

املسبقة لللجلوعة ابتدأ من تاريخه.

 Mr ROBIN EDWARD تعيين 

MOODY كلصف لللجلوعة.

شارع   (3 التصفية  مقر  تحد5د 

مصطفى املعاني البيضاء.

سيتم اال5داع القانوني باملحكلة 

التجارية بالبيضاء.
بيان مختصر

42 P

 CENTRE MAROCAIN DE

METROLOGIE
SARL

CAPITAL : 500.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : ALLEE DES

 ORANGEES DERB NAJAT RUE 4,

N°67 1ER ETAGE CASABLANCA

R.C N° : 295461

العام  الجلع  قرار  بلوأب 

 (3 بتاريخ  للشركة  االستثنائي 

ديسلبر 9)1) تقرر ما 5لي :

عبد  اسلاعيل  السيد  بيع  تم 

511) حصة لصالح السيد  اللطيف 

اسلاعيلي 5اسين.

السيد  استقالة  من  تأكد 

مهامه  من  اللطيف  عبد  اسلاعيلي 

كلسير مشارك للشركة.

5اسين  اسلاعيلي  السيد  تعيين 

مسيرا مشاركا للشركة.

ربط النظام االسا�سي للشركة.
باملحكلة  القانوني  اال5داع  تم 
 (6 بتاريخ  بالدارالبيضاء  التجارية 
سبتلبر 9)1)، تحت الرقم 4943)7.
43 P

 STE LES BASCULES
MONDIAL

SARL
CAPITAL : 500.000 DHS

 SIEGE SOCIAL :  ALLEE DES
 ORANGEES DERB NAJAT RUE 4,
N°67 1ER ETAGE CASABLANCA

R.C N° : 120431
العام  الجلع  قرار  بلوأب 
 (3 بتاريخ  للشركة  االستثنائي 

ديسلبر 9)1) تقرر ما 5لي :
اسلاعيلي السيد  بيع   تم 
حصة لصالح   (5(1 عبد اللطيف   

السيد اسلاعيلي 5اسين.
السيد  استقالة  من  تأكيد 
مهامه  من  اللطيف  عبد  اسلاعيلي 

كلسير مشارك للشركة.
5اسين  اسلاعيلي  السيد  تعيين 

مسيرا مشاركا للشركة.
ربط النظام االسا�سي للشركة.

باملحكلة  القانوني  اال5داع  تم 
 (6 بتاريخ  بالدارالبيضاء  التجارية 
سبتلبر 9)1)، تحت الرقم 4944)7.
44 P

 STE FORMABIO
SARL AU

شركة ذات املسؤجلية املحدجدة
 ذات شريك جحيد

مقرها االأتلاعي : حي القدس 
مجلوعة زناتة رقم 433 سيدي 

البرنو�سي البيضاء
السجل التجاري رقم : 97399)

بلقتى�سى قرار منبثق عن الجلع 
 4 بتاريخ  للشركاء  الغير عادي  العام 

ديسلبر 9)1) تقرر ما 5لي :
الفسخ  عل9  املصادقة  تلت 
من  ابتدا  للشركة  الجانه  السابق 

تاريخه.

تعيين االنسة جفاء حداني مصفية 
للشركة.

تحد5د مقر التصفية حي القدس 
سيدي   433 رقم  زناتة  مجلوعة 

البرنو�سي البيضاء.
باملحكلة  القانوني  اال5داع  تم 
ديسلبر   (5 5وم  بالبيضاء  التجارية 

9)1)، تحت رقم 4787)7.
بيان مختصر

45 P

 STE BATI FER INOX
ARTISANT

تعد5ل
محرر  عرفي  عقد  بلقت�سى 
 51 تم بيع   (1(9 )) ديسلبر  بتاريخ 
حصة من طرف السيد محلد أامع 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
رقم M471(81 القاطن بلوك د زنقة 
الضرابنة سيدي معرجف   33 رقم   5
الوهاب  عبد  السيد  ا 9  البيضاء 
التعريف  لبطاقة  الحامل  بلعباس 
القاطن   BJ (81498 رقم  الوطنية 
سيدي   (5 رقم   ( زنقة  أه  بلوك 

معرجف البيضاء.
 BATI FER الشركة  مسير  تغيير 
زنقة   (( INOX ARTISANTالكائنة 
 ( الطابق   (( رقم  بوألعة  صبري 

الدار البيضاء.
الوهاب  عبد  السيد  جتعيين 
بلعباس جالسيد محلد أامع مسير5ن 

أدد للشركة.
تحت القانون للشركة . تم اال5داع 
باملحكلة  الضبط  بكتابة  القانوني 
الرقم  تحت  بالدارالبيضاء  التجارية 
7)51)7 رقم التسجيل التجاري رقم 

.38(8(9
46 P

 STE AUTOMATIC
AGRICULTURAL SYSTEMS

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
قد   ،(1(9 ديسلبر   3 الرباط بتاريخ 
مسؤجلية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدجدة.



91( الجريدة الرسميةعدد 5594 - 9) ألادى امج 9 )44) )5) 5نا5ر 1)1)) 

 AUTOMATIC  : التسلية 

 AGRICULTURAL SYSTEMS

.SARL

:  هيدرجليكيا،  الهدف االأتلاعي 

اال ي  النظام  تصليم  الري،  أنابيب 

جالصناعي، استيرادجتصد5ر املنتجات 

جاملعدات الزراعية.

رأسلال الشركة : 11.111) درهم 

فئة  من  حصة   (111 ا 9  مقسلة 

11) درهم للحصة الواحدة.

السيد حجي اشرف ...341 حصة.

 331  .... اسلاعيل  أبور  السيد 

حصة.

 331  ..... أمين  صدقي  السيد 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ جضع 

السجل التجاري.

من فاتح 5نا5ر ا 9   : السنة املالية 

)3 ديسلبر من كل سنة ماعدا السنة 

االج 9 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

شقة   31 علارة   : املقر االأتلاعي 

لوكيلي  احلد  موالي  زنقة   8 رقم 

الرباط.

اشرف  حجي  السيد   : املسير5ن 

جالسيد أبور اسلاعيل.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.(4(173

47 P

مكتب االستاذ محلد ملكي

موثق

مقر : تجزئة املنتزه، قطعة رقم 4)) عين 

الذئاب، أنفا الدارالبيضاء

شركة سانتير أمين

شركة ذات مسؤجلية محدجدة

الطاهر  ابن  حسن  السيد  جهب 

أي  االأتلاعية  حصصه  مجلوع 

التي  اأتلاعية،  حصة   ((.111

ابن  سهام  السيدة  لفائدة  5للكها 

الطاهر جالسيدة لبنى ابن الطاهر.

الشركة  لراسلال  أد5د  توزيع 
بعد عقد الهبة عل9 النحو التا ي :

 .... الطاهر  ابن  مصطفى  السيد 
4381 حصة.

السيد عبد اللطيف ابن الطاهر 
... 6111 حصة.

 .... الطاهر  ابن  سهام  السيدة 
6111 حصة.

 .... الطاهر  ابن  لبنى  السيدة  
6111 حصة.

 .... الطاهر  ابن  اكرام  السيدة 
1)34 حصة.

السيد عبد الكريم ابن الطاهر .... 
11)4 حصة.

املجلوع .... 31.111 حصة.
مصطفى  السيد  تعيين  تاكيد 
ابن الطاهر، السيد عبد الكريم ابن 
ابن  اللطيف  عبد  جالسيد  الطاهر 
الطاهر كلسير5ن للشركة جذلك ملدة 

غير محددة.
تحيين النظام االسا�سي للشركة.

جالتصريح  القانوني  اال5داع  تم 
باملحكلة  الضبط  بكتابة  بالتغيير 
1) سبتلبر  التجارية بلراكش بتاريخ 
9)1)، تحت رقمي 17867) ج7)75.

للخالصة جالبيان
االستاذ محلد ملكي

48 P

مكتب االستاذ محلد ملكي
موثق

مقر : تجزئة املنتزه، قطعة رقم 4)) عين 
الذئاب، أنفا الدارالبيضاء

شركة التبني 
شركة ذات مسؤجلية محدجدة

الطاهر  ابن  حسن  السيد  جهب 
مجلوع حصصه االأتلاعية أي  48 
حصة  اأتلاعية، التي 5للكها لفائدة 
الطاهر جالسيدة  ابن  السيدة سهام 

لبنى ابن الطاهر.
الشركة  لراسلال  أد5د  توزيع 

بعد عقد الهبة عل9 النحو التا ي :
 .... الطاهر  ابن  مصطفى  السيد 

33 حصة.
السيد عبد اللطيف ابن الطاهر 

... 9) حصة.

 (4  .... السيدة سهام ابن الطاهر 
حصة.

 (4  .... لبنى ابن الطاهر  السيدة  
حصة.

املجلوع .... 11) حصة.
تاكيد تعيين السيد مصطفى ابن 
الطاهركلسير للشركة جذلك ملدة غير 

محددة.
تحيين النظام االسا�سي للشركة.

جالتصريح  القانوني  اال5داع  تم 
باملحكلة  الضبط  بكتابة  بالتغيير 
6) سبتلبر  التجارية بلراكش بتاريخ 
9)1)، تحت رقمي )1794) ج1)76.

للخالصة جالبيان
االستاذ محلد ملكي

49 P

مكتب االستاذ محلد ملكي
موثق

مقر : تجزئة املنتزه، قطعة رقم 4)) عين 
الذئاب، أنفا الدارالبيضاء

شركة اوروكليما
شركة ذات مسؤجلية محدجدة

الطاهر  ابن  حسن  السيد  جهب 
أي  االأتلاعية  حصصه  مجلوع 
التي 5للكها  811) حصة اأتلاعية، 
الطاهر  ابن  سهام  السيدة  لفائدة 

جالسيدة لبنى ابن الطاهر.
الشركة  لراسلال  أد5د  توزيع 

بعد عقد الهبة عل9 النحو التا ي :
 .... الطاهر  ابن  مصطفى  السيد 

811) حصة.
السيدة سهام ابن الطاهر .... 911 

حصة.
السيدة  لبنى ابن الطاهر .... 911 

حصة.
السيد عبد اللطيف ابن الطاهر 

... 911  حصة.
 511  .... الحراق  كريم  السيد 

حصة.
املجلوع ....5111 حصة.

تاكيد تعيين السيد مصطفى ابن 
الطاهر  ابن  حسن  السيد  الطاهر، 
عبد اللطيف ابن الطاهر  ج السيد  
غير  ملدة  جذلك  للشركة  كلسير5ن 

محددة.

تحيين النظام االسا�سي للشركة.

جالتصريح  القانوني  اال5داع  تم 

باملحكلة  الضبط  بكتابة  بالتغيير 

 3 بتاريخ  بالدارالبيضاء  التجارية 

 7((57( تحت رقمي   ،(1(9 مارس 

ج))49).
للخالصة جالبيان

االستاذ محلد ملكي

50 P

STE RT BATI
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

مقرها االأتلاعي : الطابق االر�سي 

علارة 7، محل رقم 4، اقامة أنان 

عالل، شارع طارق ابن زياد، فوارت، 

تلارة 111)) تلارة 

السجل التجاري رقم : 55)9))

تأسيس شركة
 6 في  بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ 
القانون  اعداد  تم   (1(9 ديسلبر 

املسؤجلية  ذات  لشركة  االسا�سي 

املحدجدة باملليزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

مسؤجلية محدجدة.

  STE RT BATI  : الشركة  تسلية 

بلختصر  االقتضاء  عند  متبوعة 

تسليتها غط باتي.

االنعاش  با5جاز:  الشركة  غرض 

العقاري جأشغال البناء.

الطابق االر�سي   : املقر االأتلاعي 

اقامة أنان   ،4 محل رقم   ،7 علارة 

عالل، شارع طارق ابن زياد، فوارت، 

تلارة 111.)) تلارة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 (11.111  : مبلغ رأسلال الشركة 

درهم، مقسم كالتا ي :

 411  : غركراكي  لخلا5لي  السيد 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة.

 (11  : حنان   بندجمية  السيدة 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة.

السيد لخلا5لي طارق : 311 حصة 

بقيلة 11) درهم للحصة.



عدد 5594 - 9) ألادى امج 9 )44) )5) 5نا5ر 1)1))الجريدة الرسمية   91(

السيدة لخلا5لي لبنى : 11) حصة 

بقيلة 11) درهم للحصة.

11) حصة   : السيد لخلا5لي أدم 

بقيلة 11) درهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  االسلاء 

السيد   : الشركة  مسيري  جمواطن 

الرباط  عنوانه  غركراكي  لخلا5لي 

بلوك شارع الدجلب حي   (4 سكتور 

املغرب  الرباط   31.111 الرياض 

.PN(1

عنوانه  طارق  لخلا5لي  السيد 

شارع  بلوك   (4 سكتور  الرباط 

الرباط   31.111 الدجلب حي الرياض 

.PN(1 املغرب

باملحكلة  القانوني  اال5داع  تم 

ديسلبر   (6 االبتدائية بتلارة بتاريخ 

9)1)، تحت رقم 3)5).

51 P

مكتب االستاذ محلد ملكي

موثق

مقر : تجزئة املنتزه، قطعة رقم 4)) عين 

الذئاب، أنفا الدارالبيضاء

شركة ساني إكسبو
شركة ذات مسؤجلية محدجدة

الطاهر  ابن  حسن  السيد  جهب 

أي  االأتلاعية  حصصه  مجلوع 

التي 5للكها  4111 حصة اأتلاعية، 

الطاهر  ابن  سهام  السيدة  لفائدة 

جالسيدة لبنى ابن الطاهر.

الشركة  لراسلال  أد5د  توزيع 

بعد عقد الهبة عل9 النحو التا ي :

 .... الطاهر  ابن  مصطفى  السيد 

3451 حصة.

السيد عبد اللطيف ابن الطاهر 

... 851)  حصة.

 .... الطاهر  ابن  أمال  السيدة 

3111 حصة.

 .... الطاهر  ابن  سهام  السيدة 

851) حصة.

 .... الطاهر  ابن  لبنى  السيدة  

851) حصة.

املجلوع ....... 51111) حصة.

تاكيد تعيين السيد مصطفى ابن 

الطاهر    ابن  أمال  السيدة  الطاهر، 

الطاهر  ابن  اللطيف  عبد  جالسيد  

غير  ملدة  جذلك  للشركة  كلسير5ن 

محددة.

تحيين النظام االسا�سي للشركة.

جالتصريح  القانوني  اال5داع  تم 

باملحكلة  الضبط  بكتابة  بالتغيير 

 4 بتاريخ  بالدارالبيضاء  التجارية 

سبتلبر 9)1)، تحت رقمي 8)9)1) 

ج)531.
للخالصة جالبيان

االستاذ محلد ملكي

52 P

مكتب االستاذ محلد ملكي

موثق

مقر : تجزئة املنتزه، قطعة رقم 4)) عين 

الذئاب، أنفا الدارالبيضاء

شركة برومو سوس

شركة ذات مسؤجلية محدجدة

الطاهر  ابن  حسن  السيد  جهب 

أي  االأتلاعية  حصصه  مجلوع 

التي 5للكها  11)) حصة اأتلاعية، 

الطاهر  ابن  سهام  السيدة  لفائدة 

جالسيدة لبنى ابن الطاهر.

الشركة  لراسلال  أد5د  توزيع 

بعد عقد الهبة عل9 النحو التا ي :

 .... الطاهر  ابن  مصطفى  السيد 

111) حصة.

السيدة سهام ابن الطاهر .... 611 

حصة.

السيدة  لبنى ابن الطاهر .... 611 

حصة.

السيد عبد اللطيف ابن الطاهر 

... 811  حصة.

املجلوع ....... 4111 حصة.

تاكيد تعيين السيد مصطفى ابن 

الطاهر كلسير للشركة جذلك ملدة غير 

محددة.

تحيين النظام االسا�سي للشركة.

جالتصريح  القانوني  اال5داع  تم 

باملحكلة  الضبط  بكتابة  بالتغيير 

 (( بتاريخ  بالدارالبيضاء  التجارية 

 879(3 تحت رقمي   ،(1(9 سبتلبر 

ج5)4).
للخالصة جالبيان

االستاذ محلد ملكي

53 P

STE VENETA SYSTEM INK

SARL

شركة ذات مسؤجلية محدجدة

مقرها االأتلاعي : 67 شارع العنق 

بورغون الدارالبيضاء

تعد5ل نظام الشركة
جفقا ملحضر الجلعية العامة غير  

 ،(1(9 سبتلبر   (7 بتاريخ  العاد5ة 

إ5نك  فان مساهلوا فينيتا سيستم 

درهم قررجا ما   (81.111 جرأسلالها 

5لي :

عبد  السيد  5قوم   : االسهم  بيع 

الرحيم كناني، ببيع أليع أسلهه في 

سهلا بسعر   396( الشركة املذكورة 

عل9 التوا ي ا 9  درهم لكل منها(   (11

السيد عبد اللطيف لخضر جرضوان 

لخضر.

الرحيم  عبد  السيد  استقالة 

رضوان  بالسيد  جاالحتفاظ  كناني، 

لخضر كلسير مشارك جتعيين السيد 

عبد العا ي لخضر كلسير مشارك ؛

تغيير غرض الشركة.

تسمى   : الشركة  اسم  تغيير 

 VENETA DIGITAL الشركة من االن

.SYSTEMS

تم تعد5ل النظام االسا�سي جفقا 

لذلك.

سجل  في  القانوني  اال5داع  تم 

محكلة الدارالبيضاء التجارية في 3) 

أكتوبر 9)1)، تحت رقم 84)31.

54 P

FIDUCIAIRE BOUSSIF

 STE LIBRY SERVICE BUREAU
SARL AU

شركة محدجدة املسؤجلية بشريك 

جحيد

رأسلالها : 1.111) درهم

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

 ،(1(9 سبتلبر  فاتح  بتاريخ  املؤرخ 

قرر الجلع العام االستثنائي لشركة 

 STE LIBRY SERVICE BUREAU

SARL AU ، ما 5لي :

املقر  تغيير  عل9  املصادقة 

االأتلاعي للشركة ا 9 العنوان التا ي :
زنقة  الحوز،  شارع   5 رقم 

اسلاعيل احلد الرباط.

خدمات   : اضافة نشاط الشركة 

متنوعة.

القانون  جتحيين  صياغة،  اعادة 

االسا�سي للشركة.

باملحكلة  القانوني  اال5داع  جتم 

رقم  تحت  بالرباط،  التجارية 

1)137) بتاريخ 31 ديسلبر 9)1).

55 P

 STE PIKROT
SARL AU

بلقت�سى ألع عام استثنائي حرر 

قرر   ،(1(9 ديسلبر   (1 الرباط  في 

 PIKROT للشركة  الوحيد  الشريك 

ش.م.م ذات الشريك الوحيد ما 5لي :

تحويل املقر االأتلاعي :

6 شارع ضا5ة عوا علارة رقم  من 

6) أكدال الرباط ا 9 الشقة بالطابق 

االجل الواقع برقم 5 العلارة 94 زنقة 

نابو ي املحيط الرباط.

طرف  من  حصة   (11 تفويت 

السيد هشام حيران ا 9 السيد هشام 

هوام.

استقالة السيد هشام حيران من 

منصبه كلسير للشركة.

تعيين السيد هشام هوام كلسير 

جحيد للشركة.
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من   (3  ،7  ،6  ،4 املواد  تعد5ل 

القانون االسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اال5داع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 

 (7 بتاريخ   (137(( رقم  تحت 

ديسلبر 9)1).

56 P

QARTITEC شركة

شركة ذات مسؤجلية محدجدة

رأسلالها : 11.111) درهم

العام  للجلع  محضر  بلقت�سى 

 (1(9 ديسلبر   3 بتاريخ  اإلستثنائي 

قررت الشركة ما 5لي :

الفسخ املسبق للشركة.

رشيد  اقرطيط  السيد  تعيين 

كلصفي للشركة.

بنفس  التصفية  مقر  تحد5د 

العنوان : زنقة السيام رقم العلارة 6 

الشقة 3 الرباط.

بالسجل  القانوني  اإل5داع  تم 

التجارية  املحكلة  لدى  التجاري 

 (1(9 ديسلبر   (5 بتاريخ  بالرباط 

تحت رقم )1367).

57 P

BRICOMIXTE 

شركة ذات مسؤجلية محدجدة 

لشريك جحيد

رأسلالها : 11.111) درهم

العام  للجلع  محضر  بلقت�سى 

 (1(9 نوفلبر   7 بتاريخ  اإلستثنائي 

قررت الشركة ما 5لي :

من  الشركة  إسم  تغيير 

.FABRICOL 9 إ BRICOMIXTE

بالسجل  القانوني  اإل5داع  تم 

التجارية  املحكلة  لدى  التجاري 

 (1(9 ديسلبر   (5 بتاريخ  بالرباط 

تحت رقم 13675).

58 P

شركة طالل دسترديف 
ش.م.م.ش.ج

حل الشركة  قبل امجان
بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
بتاريخ  جاملسجل   (1(9 5نا5ر   (3
طالل  لشركة   (1(9 ديسلبر   (4

دسترد5ف ش.م.م.ش.ج تقرر ما 5لي :
طالل  الشركة  حل  بدا5ة 

دسترد5ف ش.م.م.ش.ج.
حليلة  طالني  السيدة  تعيين 

كلصفية للشركة.
تحد5د مقر تصفية  الشركة عل9 
العنوان التا ي : حي الصدري مجلوعة 

4 زنقة 4) رقم 37 الدارالبيضاء.
بكتابة  ثم   : القانوني  اإل5داع 
التجارية  باملحكلة  الضبط 
بالدارالبيضاء تحت رقم 11664648 
جاملسجل   (1(8 أبريل   (6 بتاريخ 
رقم  تحت  التجاري  بالسجل 

.(65.839
لإلشارة جالتنبيه

59 P

فيداركو
ش.م.م

رأسلالها : 11.111) درهم
عضو هيئة الخبراء املحاسبين

زنقة مصطفى املعاني رقم 357 الدارالبيضاء

KIDS FASHION
SARL AU

 شركة محدجدة املسؤجلية ذات 
شريك جحيد

رأسلالها : 781.111.11 درهم
مقر السركة : شارع الزرقطوني رقم 

6)) الدارالبيضاء
س.ت الدارالبيضاء رقم 99)34)

تفويت حصص تابعة للشركة
إعادة تقنين النظام امسا�سي

مؤرخ  عرفي  عقد  I-بلوأب 
 ،(1(9 نوفلبر   (( في  بالدارالبيضاء 
العلمي  حفيظ  موالي  السيد  فوت 
شركة  لفائدة   HAFID EL ALAMY

حصة   39(  PARDIV HOLDING
 (11.11 فئة  من  للشركة  تابعة 
درهم لكل حصة التي ثلتل مجلوع 
كان  التي  للشركة  التابعة  الحصص 

.KIDS FASHION 5للكها في شركة

II- حسب قرار غير عادي مؤرخ في 
الشريكة  قامت   ،(1(9 نوفلبر   ((

الوحيدة بلا 5لي :
لفائدة  بالتفويت  اإلشهاد   (-

.PARDIV HOLDING شركة
-) تعد5ل تحرير البند5ن 6 ج7 من 

النظام امسا�سي.
إعادة تقنين النظام امسا�سي    3-
للشركة التي أصبحت شركة محدجدة 

املسؤجلية ذات شريك جحيد.
القانوني  اإل5داع  إنجاز  تم   -III
التجارية  باملحكلة  الضبط  بكتابة 
بالدارالبيضاء في 3) ديسلبر 9)1)، 

تحت رقم )445)7.
عن موأز جبيان

املسيرة
السيدة غيثة لحلو

60 P

EPIROC MAROC
س.ت الدارالبيضاء : 386673

تنازل عن حصص
تحيين القوانين امساسية للشركة

سجل  عرفي  عقد  -)بلقت�سى 
بالدارالبيضاء، في )) ديسلبر 9)1) 
قرر الجلع العام اإلستثنائي لشركة 
ش.ذ.م.م،   EPIROC MAROC
رأسلالها 1.111)5.8) درعهم مقرها 
ادارة  ابن  زنقة   (-6 بالدارالبيضاء 

املراك�سي، ما 5لي :
قبول تنازل السيد فوزي بلغاربية 
عن 5حصص 5للكها بالشركة لفائدة 

الشركة إبيرجك تريسيري أكتبوالك.
تريسيري  إبيرجك  الشركة  قبول 
بالشركة  أد5د  كشريك  أكتبوالك 

عوض السيد فوزي بلغاربية.
امساسية  القوانين  تحيين 

للشركة.
6 ج7 من  جبذلك تم تعد5ل املواد 

القانون امسا�سي للشركة.
لدى   : القانوني  اإل5داع  تم   (-
التجارية  باملحكلة  الضبط  كتابة 
ديسلبر   (3 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

9)1) تحت رقم ))43)7.
من أأل اإلستخالص جالبيان

61 P

CHEZ AFIFA
SARL

EN LIQUIDATION
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

 CHEZ جالشركاء  املسير  قرار  إثر 

املسؤجلية  ذات  شركة   AFIFA

املحدجدة رأسلالها 1111.11) درهم، 

مقرها اإلأتلاعي تجزئة السعادة رقم 

)3) عين عتيق الصخيرات تلارة.

تلت  املصفي  تقرير  قراءة  جبعد 

التصفية  حسابات  عل9  املصادقة 

ذمة املصفي جالنطق بإقفال  جإخالء 

علليات التصفية.

بكتابة  تم   : القانوني  اإل5داع 

بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 

تحت رقم   (1(9 ديسلبر   (9 بتاريخ 

.(13616

62 P

GP BLADI
SARL AU

املؤرخ  العام  الجلع  بلقت�سى 

قرر الشريك   (1(9 أكتوبر   8 بتاريخ 

ش.م.م  بالدي  أبي  لشركة  الوحيد 

رقم  تحت  املسجلة  الوحيد  بشريك 

)1153) باملحكلة التجارية بالرباط 

التعد5الت التالية :

عادل  السيد   : الحصص  بيع 

حصة   )(111( املالك ملف  بالحاج 

محلد  للسيد  حصة   (111 5بيع 

لشكار.

قرر الجلع العام   : مسير للشركة 

للشركة تعيين السيد محلد لشكار 

مسير جحيد للشركة ملدة غير محدجدة.

إبراء ذمة السيد عادل بالحاج من 

مهامه كلسير للشركة.

تعد5ل القانون الداخلي للشركة.

بكتابة   : القانوني  اإل5داع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 

تحت رقم   (1(9 ديسلبر   (6 بتاريخ 

.(135(6

63 P
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STE. WADOTRAV

شركة محدجدة املسؤجلية ذات 

شريك جحيد

رأسلالها : 11.111.11) درهم

مقرها اإلأتلاعي : زاجية 1) ج35 

مجلوعة ) حي السدري حي موالي 

رشيد سيدي عثلان الدارالبيضاء

تغيير مقر اإلأتلاعي
العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

نوفلبر  فاتح  في  املؤرخ  اإلستثنائي 

9)1) قرر الشريك الوحيد ما 5لي :

تغيير املقر اإلأتلاعي للشركة إ 9 

العنوان الجد5د تجزئة السالم ج.ه 

9) شقة 44) حي املفة البيضاء.

لدى  تم   : القانوني  اإل5داع 

التجارية  باملحكلة  الضبط  كتابة 

ديسلبر   4 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

9)1) تحت رقم 34741.

64 P

STE.DAR BLUE &WHITE

SARL

شركة محدجدة املسؤجلية

رأسلالها : 11.111.11) درهم

مقرها اإلأتلاعي : 3) زنقة أحلد 

املجاطي إقامة املب الطابق امجل 

رقم 8 املعاريف الدارالبيضاء

قفل التصفية
العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

نوفلبر   (5 في  املؤرخ  اإلستثنائي 

9)1) قرر الشركاء ما 5لي :

- املوافقة عل9 حسابات التصفية.

- إبراء املصفي.

- اإلقفال النهائي للشركة.

لدى  تم   : القانوني  اإل5داع 

التجارية  باملحكلة  الضبط  كتابة 

ديسلبر   (5 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

9)1) تحت رقم 88)37.

65 P

STE. IZOUD TRAV

SARL AU

شركة محدجدة املسؤجلية ذات 

الشريك الوحيد

رأسلالها : 11.111.11) درهم 

مقرها اإلأتلاعي : )5) زنقة أسامة 

بن زا5د الطابق الثاني سيتي امسير 

ن.ج حي املعاريف الدارالبيضاء

تأسيس شركة
بتاريخ  العرفي  العقد  بلقت�سى 

قوانين  جضع  تم   (1(9 ديسلبر   6

الشركة ذات املليزات التالية :

 IZOUD TRAV SARL  : التسلية 

.AU

الشكل القانوني : شركة محدجدة 

املسؤجلية ذات شريك الوحيد.

الغرض اإلأتلاعي بإ5جاز :

مقاجلة أشغال عامة جالبناء.

العلليات  أليع  عامة  بصفة 

الخدمات الصناعية التجارية املالية 

مباشرة  املرتبطة  العقارية  املنقولة 

اإلأتلاعي  بالهدف  مباشرة  غير  أج 

جبحليع امهداف املشابهة.

املدة : حددت في 99 سنة.

املقر اإلأتلاعي : )5) زنقة أسامة 

بن زا5د الطابق الثاني سيتي اميسر 

ن.ج حي املعاريف الدارالبيضاء.

مبلغ  في  حدد   : الرأسلال 

إ 9  مقسلة  درهم   (11.111.11

 (11 111) حصة قيلة كل جاحدة 

درهم مقسلة عل9 الشريك الوحيد 

السيد كردجن رشيد.

اإلدارة : تسير الشركة من طرف 

السيد كردجن رشيد.

لدى  تم   : القانوني  اإل5داع 

التجارية  باملحكلة  الضبط  كتابة 

ديسلبر   (9 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

9)1) تحت رقم 1)365.
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STE. FT WORKS

SARL AU

شركة محدجدة املسؤجلية ذات 

شريك جحيد

رأسلالها : 11.111.11) درهم

مقرها اإلأتلاعي : )5) زنقة أسامة 

بن زا5د الطابق الثاني سيتي اميسر 

ن.ج حي املعاريف الدارالبيضاء

تأسيس شركة
بتاريخ  العرفي  العقد  بلقت�سى 

تم جضع قوانين   (1(9 ديسلبر   (1

الشركة ذات املليزات التالية :

 FT WORKS SARL  : التسلية 

.AU

الشكل القانوني : شركة محدجدة 

املسؤجلية ذات شريك جحيد.

الغرض اإلأتلاعي بإ5جاز :

مقاجلة أشغال عامة جالبناء.

العلليات  أليع  عامة  بصفة 

الخدمات الصناعية التجارية املالية 

مباشرة  املرتبطة  العقارية  املنقولة 

اإلأتلاعي  بالهدف  مباشرة  غير  أج 

جبحليع امهداف املشابهة.

املدة : حددت في 99 سنة.

املقر اإلأتلاعي : )5) زنقة أسامة 

بن زا5د الطابق الثاني سيتي اميسر 

ن.ج حي املعاريف الدارالبيضاء.

مبلغ  في  حدد   : الرأسلال 

إ 9  مقسلة  درهم   (11.111.11

 (11 111) حصة قيلة كل جاحدة 

درهم مقسلة عل9 الشريك الوحيد 

السيد الزكاني عبد الغني.

اإلدارة : تسير الشركة من طرف 

السيد الزكاني عبد الغني.

لدى  تم   : القانوني  اإل5داع 

التجارية  باملحكلة  الضبط  كتابة 

ديسلبر   (9 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

9)1) تحت رقم ))365.
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شركة مطاحن أم الربيع
رقم ) الحي الصناعي خنيفرة

RC N°549 

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

 (1(9 نوفلبر   (1 بتاريخ  املنعقد 

الربيع  أم  مطاحن  شركة  لشركاء 

 (7111.111.11 رأسلالها   S.a.r.l

الحي   ( درهم مقرها اإلأتلاعي برقم 

الصناعي خنيفرة، تم اإلتفاق عل9 ما 

5لي :

أ- املصادقة عل9 حسابات الشركة 

لسنتي 7)1) ج8)1).

الشركة  رأسلال  تخفيض  ب- 

إ 9  درهم   (7111.111.11 من 

1.111.111.11) درهم بتغيير القيلة 

درهم   (71 اإلسلية لكل حصة من 

الخسائر  المتصاص  درهم   (11 إ 9 

املتراكلة خالل السنوات املاضية.

نتيجة لهذا التخفيض سيتم  ج- 

تغيير املواد 6 ج7 من القانون امسا�سي 

للشركة عل9 الشكل التا ي :

املادة 6 : الحصص :

كلوز  محلد  السيد 

943.811.11.) درهم.

كلوز  اسلاعيل  السيد 

678.411.11.) درهم.

السيد املختار كلوز 653.111.11 

درهم.

كلوز  الكبير  عبد  السيد 

3.111.11)4.) درهم.

الهواري  العلوي  أال ي  السيد 

655.911.11 درهم.

السيدة فاطلة اتانان 111.11.)8 

درهم.

 (64.111.11 رزقي  كلال  السيد 

درهم.

 (64.111.11 رزقي  رضا  السيد 

درهم.

 8(.111.11 رزقي  غيثة  السيدة 

درهم.
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 8(.111.11 رزقي  سهام  السيدة 

درهم.

 8(.111.11 رزقي  زينب  السيدة 

درهم.

املجلوع : 1.111.111.11) درهم.

املادة 7 : الرأسلال اإلأتلاعي :

السيد محلد كلوز 9.438).

السيد اسلاعيل كلوز 6784).

السيد املختار كلوز 6531.

السيد عبد الكبير كلوز 31)4).

الهواري  العلوي  أال ي  السيد 

. 6559

السيدة فاطلة اتانان 1)8.

السيد كلال رزقي 641).

السيد رضا رزقي 641).

السيدة غيثة رزقي 1)8.

السيدة سهام رزقي 1)8.

السيدة زينب رزقي 9)8.

حصة   (11.111  : املجلوع 

إأتلاعية.

د- تفويت الحصص اإلأتلاعية :

باع جفوت كل من :

من  أزء  كلوز  محلد  السيد   -

ب  املقدرة  اإلأتلاعية  حصصه 

4711) حصة.

أزء  كلوز  اسلاعيل  -السيد 

من حصصه اإلأتلاعية املقدرة ب 

686)) حصة.

من  أزء  كلوز  املختار  -السيد 

ب  املقدرة  اإلأتلاعية  حصصه 

65)3 حصة.

أزء  كلوز  الكبير  عبد  السيد 

من حصصه اإلأتلاعية املقدرة ب 

151)) حصة.

السيد أال ي العلوي الهواري أزء 

من حصصه اإلأتلاعية املقدرة ب 

559) حصة.

أليع  اتانان  فاطلة  السيدة 

حصصها اإلأتلاعية املقدرة ب 1)8 

حصة.

حصصه  رزقي  كلال  السيد 

اإلأتلاعية املقدرة ب 641) حصة.

حصصه  رزقي  رضا  السيد 

اإلأتلاعية املقدرة ب 641) حصة.

السيدة غيتة رزقي أليع حصصها 

حصة.   8(1 ب  املقدرة  اإلأتلاعية 

السيدة سهام رزقي أليع حصصها 

اإلأتلاعية املقدرة ب 1)8 حصة.

أجاملعلم  الحسان  للسيدان 

مناصفة  أجاملعلم  هللا  عبد  جالسيد 

بينهلا جبالتساجي أي 51 % لكل جاحد 

جعدد الحصص املفوتة لهلا  منهلا، 

حصة  ألف  خلسون  هي  باإلألال 

.51111

نتيجة هذا التفويت ستتغير املواد 

من القانون امسا�سي للشركة  ج7   6

عل9 الشكل التا ي :

املادة 6 : الحصص :

السيد محلد كلوز 47.381.11).

كلوز  اسلاعيل  السيد 

41.981.11) درهم.

 3(.651.11 السيد املختار كلوز 

درهم.

كلوز  الكبير  عبد  السيد 

811.11.)) درهم.
الهواري  العلوي  أال ي  السيد 

511.111.11 درهم.

 8(.911.11 رزقي  زينب  السيدة 

درهم.

أجاملعلم  الحسان  السيد 

51.111.11) درهم.

أجاملعلم  هللا  عبد  السيد 

51.111.11) درهم.

املجلوع : 1.111.111.11) درهم.

املادة 7 : الرأسلال اإلأتلاعية :

- السيد محلد كلوز 4738).

-السيد اسلاعيل كلوز 4198).

-السيد املختار كلوز 65)3.

السيد عبد الكبير كلوز 811)).
الهواري  العلوي  أال ي  السيد 

.5111

السيدة زينب رزقي 9)8.

السيد الحسان أجاملعلم 5111).

السيد عبد هللا أجاملعلم 5111).

املجلوع : 11.111) حصة.

بكتابة   : القانوني  اإل5داع  تم 

اإلبتدائية  لللحكلة  الضبط 

 (6 بتاريخ   9(( بخنيفرة تحت عدد 

ديسلبر 9)1).
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اكاكونتا

رقم 6) علارة املستقبل شارع ابن العربي الحي 

الصناعي اكاد5ر

 SOCIETE TRANDAFT

CONSEIL

s.a.r.l

الغير  العام  الجلع  بلوأب  قرر 

ديسلبر   (1 بتاريخ  املنعقد  العادي 

9)1) ما 5لي :

الرفع من رأسلال الشركة :

الشركة  رأسلال  من  -الرفع 

إ 9  درهم   (11.111.11 من 

111.111.111) درهم بحصة نقد5ة 

 (9.111 خلق  أما  الشركة  لحساب 

درهم   (11 حصة أد5دة مقدرة ب 

للحصة الواحدة

- هكذا 9.111) حصة إأتلاعية 

مقسلة كلا 5لي :

 OBANNI HASSAN السيد 

9.811 حصة 981.111.11 درهم.

 GOUJJANE FADMA السيدة 

11).9 حصة 1.111.11)9 درهم.

 (.911.111.11 حصة   (9.111

درهم.

الرأسلال اإلأتلاعي  بعد الزيادة 

سيقسم كلا 5لي :

 OBANNI HASSAN السيد 

 (.111.111.11 حصة   (1.111

درهم.

 GOUJJANE FADMA السيدة 

 (.111.111.11 حصة   (1.111

درهم.

 (.111.111.11 حصة   (1.111

درهم.

تحد5د القانون امسا�سي للشركة :

بكتابة   : القانوني  اإل5داع  تم 

باكاد5ر  التجارية  باملحكلة  الضبط 

تحت رقم   (1(9 ديسلبر   (6 بتاريخ 

89159 السجل التجاري رقم 9)94.

الغير  العام  الجلع  بلوأب  قرر 

ديسلبر   (7 بتاريخ  املنعقد  العادي 

9)1) ما 5لي :

استقالة مسيرة : استقالة السيدة 

منصبها  من   GOUJJANE FADMA

كلسيرة للشركة.

السيد  تعيين   : املسير  تعيين 

الحامل   OBANNI HASSAN

للبطاقة رقم J(48887 املسير الوحيد 

للشركة.

تحد5د القانون امسا�سي للشركة : 

بكتابة   : القانوني  اإل5داع  تم 

باكاد5ر  التجارية  باملحكلة  الضبط 

تحت رقم   (1(9 ديسلبر   (7 بتاريخ 

89167 السجل التجاري رقم 9)94.
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STE. TRANS KHALILIشركة

SARL

مكناسة الشرقية، املركز، تازة

التعريف الجبائي : 17577)5)

السجل التجاري : 9)34

ختم تصفية الشركة ذات املسؤجلية 
املحدجدة

 5 بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تصفية  ختم  تم   (1(9 ديسلبر 

 STE. TRANS KHALILI الشركة 

SARL جطلب التشطيب عل9 الشركة 

الضريبة  جمن  التجاري  السجل  من 

عل9 الشركات.

بكتابة  تم    : القانوني  اإل5داع 

بتازة  اإلبتدائية  باملحكلة  الضبط 

9)1) تحت عدد  4) ديسلبر  بتاريخ 

.(1(9/ 84(
اإلمضاء 
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STE. AGRINORMA شركة
S.A.R.L

9)، مجلوعة 3، القدس3، تازة

الضريبة املهنية : 41)5619)

التعريف الجبائي : 435)7)41

السجل التجاري : 575)

التعريف الجبائي املوحد : 

1111571(811111(

شركة ذات املسؤجلية املحدجدة
بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تصفية  ختم  تم   (1(9 نوفلبر   3

 STE. AGRINORMA SARL الشركة 

من  الشركة  عل9  التشطيب  جطلب 

السجل التجاري جمن الضريبة عل9 

الشركات.

بكتابة  تم    : القانوني  اإل5داع 

بتازة  اإلبتدائية  باملحكلة  الضبط 

9)1) تحت عدد  4) ديسلبر  بتاريخ 

.(1(9/ 841
اإلمضاء
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AMOUR SAHARA
SARL

تأسيس شركة
جضع   (1(9 ديسلبر   4 تم بتاريخ 

باملليزات  لشركة  منظم  قانون 

التالية: 

 AMOUR SAHARA  : التسلية 

املسؤجلية  ذات  شركة   SARL

املحدجدة.

الهدف :

جمشتقاتها  اركان  زيوت  تاأر 

)الصابون مستحضرات التجليل(.

اإلستيراد  في  جسيط  أج  تاأر 

جالتصد5ر.

اممير  شارع   : اإلأتلاعي  املقر 

موالي عبد هللا إقامة ارفود العلارة 

 (( رقم  املحل  امر�سي  الطابق   (1

مراكش.

في  حدد   : اإلأتلاعي  الرأسلال 

 (11 1111)درهم مقسلة إ 9  مبلغ 

موزعة  درهم   (11 فئة  من  حصة 

كاآلتي :

 BABA HADDA السيد 

MOHAMED 51 حصة.

 51 HUANG ZHENG السيد -

حصة.

غير  ملدة  الشركة  تسير   : اإلدارة 

 BABA السيد  طرف  من  محدجدة 

جالسيد   HADDA MOHAMED

.HUANG ZHENG

من  تبتدئ   : اإلأتلاعية  السنة 

فاتح ديسلبر إ 9 غا5ة 31 نوفلبر.

99 سنة ابتداء  : حددت في  املدة 

من تاريخ تأسيس الشركة.

تم اإل5داع القانوني لدى املحكلة 

التجارية بلراكش بتاريخ 5) ديسلبر 

جسجلت   ((166( تحت رقم   (1(9

الشركة في السجل التجاري بلراكش 

تحت رقم 353)1).
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CABINET AL JARROUDI

(4AVENUE DE (8 NOVEMBRE NADOR

TEL : 1536.61.41.34

FAX: 1536.333(4(

E-MAIL CABINET ALJARROUDI(@

GMAIL.COM

STE. RIA DAR NADOR

S.A.R.L

شركة ريا دار الناضور

ش.م.م

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  أجال 

9)1) تم تأسيس شركة  5) سبتلبر 

محدجدة املسؤجلية ذات الخصائص 

التالية :

 RIA DAR NADOR  : التسلية 

شركة محدجدة املسؤجلية.

الهدف :

استغالل دار الضيافة

لعرا�سي  حي   : اإلأتلاعي  املقر 

رياض دار الناضور.

 99 املدة :مدة الشركة محددة في 

سنة.

في  محدد   : اإلأتلاعي  الرأسلال 

إ 9  قسلت  درهم   4.861.111.11

فئة  من  إأتلاعية  حصة   48.611

مكتتبة  كلها  للواحدة  درهم   (11

جمحررة كلا 5لي :

-) محند علي فؤاد 11).6) حصة 

إأتلاعية.

 (6.(11 خليل  علي  محند   (-

حصة إأتلاعية.

 (6.(11 محلد  علي  محند   3-

حصة إأتلاعية.

حصة   48.611  : املجلوع 

إأتلاعية.

السنة   : اإلأتلاعية  السنة 

اإلأتلاعية تبتدئ في الفاتح من 5نا5ر 

لتنتهي في )3 ديسلبر .

الشركة  لتسيير  عين   : التسيير 

جملدة غير محدجدة.

مزداد  محلد،  علي  محند   -  (
التعريف  بطاقة  رقم   ،(948 سنة 

S47(54 الساكن بشارع عبد الكريم 

الخطابي رقم )) الناضور.

القانوني  اإل5داع  تم   : ثانيا 

اإلبتدائية  باملحكلة  الضبط  بكتابة 

 (1(9 ديسلبر   (6 بتاريخ  بالناضور 

تحت رقم 3584.
مأل النشر جالتبليغ
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شركة الحسابات التسيير  الدراسات جالجبا5ات

SOCIETE DE GESTION

ETUDES FISCALITE& COMPTABILITE

SOGEFCO

 L’INFORMATIQUE AU SERVICE DE LA

GESTION

 SOCIETE ESPACE YOUNES

PLASTIC
S.A.R.L

 AIN NOKBI KHOKHA LOT

SAADA 6 FES

بلقت�سى عقد عرفي بتاريخ فاتح 

عل9  املصادقة  تلت   ،(1(9 أكتوبر 

من  إأتلاعية  حصة   (11 تفويت 

لفائدة  محلد  كشاح  السيد  طرف 

السيد كشاح التيجاني.

 SOCIETE ESPACE  : -) التسلية 

.YOUNES PLASTIC S.A.R.L

-3 تغيير رأسلال الشركة :

 611 التيجاني  كشاح  السيد 

حصة إأتلاعية.

 (11 أسلاء  املجاري  السيدة 

حصة إأتلاعية.

حصة   (11 أنس  كشاح  السيد 

إأتلاعية.

حصة   (11 أ5وب  كشاح  السيد 

إأتلاعية.

حصة   (11 السيد كشاح 5ونس 

إأتلاعية.

كشاح  السيد   : التسيير   3-

التيجاني مسير جحيد.

بكتابة  القانوني  اإل5داع  تم   4-

بفاس  التجارية  باملحكلة  الضبط 

تحت   (1(9 ديسلبر   (8 بتاريخ 
التجاري  السجل   2019/4087 رقم 

.4359(
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S.S INTERNATIONAL شركة
 (1(9 أكتوبر   (4 بتاريخ  تم 

اأتلاع عام إستثنائي حدد بلوأبه 

النقاط اآلتية :

أجال : إستقالة أحد شركاء الشركة 

السيدة ا5ت اصبان سلية من مهام 

مسيرة.

تعيين السيد ا5ت اصبان   : ثانيا 

محلد كلسير غير شريك للشركة.

النشاط  إضافة  تلت   : ثالثا 

اإلأتلاعي :

استيراد مواد التجليل.

استيراد البذجر الزيتية.

البيع جالشراء عبر امنترنيت.
امسا�سي  القانون  تحيين  رابعا 

للشركة.

: تم اإل5داع القانوني 5وم  خامسا 

املحكلة  لدى   (1(9 ديسلبر   ((

رقم  تحت  بلراكش  التجارية 

.((1((9
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 STE. INNOVATION

 DE PROMOTION

IMMOBILIERE
SARL

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم   ،(1(9 ديسلبر   3 بتاريخ  بفاس 

ذات  لشركة  امسا�سي  النظام  جضع 

املليزات  ذات  محدجدة،  مسؤجلية 

التالية :

 STE. شركة   : التسلية 

 INNOVATION DE PROMOTION

IMMOBILIERE SARL ش.ذ.م.م.
العقاري  اإلنعاش   : الهدف 

جالتجزئة جامشغال املختلفة.

الثاني  الطابق   : اإلأتلاعي  املقر 

3 طريق  )7 د تجزئة حي الزهور  رقم 

عين الشقف فاس.

5وم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي للشركة ما عدا في 

حالة الفسخ املسبق أجالتلد5د.

 (11.111.11  : رأس مال الشركة 

من  حصة   (11 عل9  مقسم  درهم 

الواحدة،  للحصة  درهم   (111 فئة 

اكتتبت بالكامل نقدا ججزعت كاآلتي:

- السيد فؤاد رفعي 5) حصة.

- السد الركراكي احلد 5) حصة.

 (5 رشيدة  الدباح  السيدة   -

حصة.

- السيدة رفعي ليل9 5) حصة.

الشركة  تدبير  5تو 9   : التسيير 

احلد  جالسيد  رفعي  فؤاد  السيد 

الركراكي.

فاتح  في  تبدأ   : اإلأتلاعي  السنة 

كل  من  ديسلبر   3( في  جتنتهي  5نا5ر 

سنة.

تم اإل5داع القانوني بلصلحة   (-

كتابة الضبط لدى املحكلة التجارية 

 ،(1(9 ديسلبر   (( بتاريخ  بفاس، 

السجل  رقم   ،3994 رقم  تحت 

التجاري 69))6.
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 COIFFURE ESTHETIQUE

BELLE ROSE
SARL

حل الشركة
بلقت�سى قرار الجلع العام الغير 

 4 بتاريخ  بتلارة،  املنعقد  العادي 

9)1)، قرر الشركاء لشركة  ديسلبر 

 COIFFURE ESTHETIQUE BELLE

تجزئة  العلويين  حي   ROSE SARL

ما  تلارة   ( رقم  دمشق  زنقة  عابد، 

5لي :

الحل املسبق للشركة.

الكرجج  نوال  السيدة  تعيين 

مكان  جتحد5د  للشركة  كلصفية 

التصفية بلقر الشركة.

للشركة  القانوني  اإل5داع  تم 

املحكلة  لدى  الضبط  بكتابة 

التجارية بالرباط، بتاريخ 7) ديسلبر 

9)1)، تحت رقم 5)137).
مقتطف قصد اإلشهار
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FINASSURE
جسيط التأمينات

5حكلها القانون املتعلق بلدجنة 

التأمينات

شركة ذات مسؤجلية محدجدة

5بلغ رأسلالها : 11.111)) درهم

املقر اإلأتلاعي : 79)، شارع 

الحسن امجل، سلم أ، الشقة 9 

الدارالبيضاء

السجل التجاري بالدارالبيضاء رقم 

(18665

تفويت الحصص اإلأتلاعية 
 (( بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

نوفلبر 9)1)، فوتت السيدة خد5جة 

من  إأتلاعية  حصة   311 القادري 

جالتي  إأتلاعية  حصة   911 أصل 

اإلأتلاعي  الرأسلال  في  تلتلكها 

لفائدة   FINASSURE SARL لشركة 

 ،SOCIAL INVEST SARL AU شركة

الطرف الغير الشريك.

 8 بتاريخ  مداجالت  بلقت�سى 
نوفلبر 9)1)، قررت الجلعية العام 

غير العاد5ة :
 SOCIAL شركة  عل9  املوافقة 
أد5د  كشريك   INVEST SARL AU
فيه  ستتم  الذي  اليوم  من  ابتداء 

املصادقة عل9 التفويت.
تسجيل قرارات تفويت الحصص 
بين السيدة خد5جة القادري جشركة 

.SOCIAL INVEST SARL AU
تغيير املادة 7 من النظام امسا�سي 
اإلأتلاعي  بالرأسلال  جاملتعلقة 

كالتا ي :
5تحدد   : اإلأتلاعي  الرأسلال 
مبلغ  في  اإلأتلاعي  الرأسلال 
إ 9  مقسلة  درهم،   (.(11.111
11)) حصة إأتلاعية بقيلة 111) 
درهم للحصة الواحدة، مسجلة كليا 
كل  للشركاء  جمخصصة  جمحررة 

حسب حصته.
 311 لحلو  شيخ  أ5لن  السيد   -

حصة إأتلاعية.
 611 القادري  خد5جة  السيدة   -

حصة إأتلاعية.
 SOCIAL INVEST SARL - شركة 

AU 311 حصة إأتلاعية.
اإلأتلاعية  الحصص  مجلوع 
 ((11 اإلأتلاعي  للرأسلال  املكونة 
جفقا  الشركاء  5قر  إأتلاعية  حصة 
للقانون بأن الحصص املذكورة أعاله 
بين  جموزعة  كليا  جمحررة  مكتتبة 

الشركاء :
كل تغيير في امغلبية، جكل تفويت 
من   )(1%( املئة  في  عشرة  5فوق 
الحصص جكل تحكم مباشرة أج غير 
املئة  في  ثالثين  نسبتة  تفوق  مباشر 
)%31( من رأس مال الشركة، 5جب 
التأمينات  مراقبة  هيئة  إ 9  إبالغه 

جاإلحتياط اإلأتلاعي.
اإل5داع  تم   : القانوني  اإل5داع 
التجارية  باملحكلة  القانوني 
ديسلبر   (7 بتاريخ  بالدارالبيضاء، 

9)1)، تحت رقم 88)5)7، 
من أأل التلخيص جالنشر

التسيير
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ستيليك ماروك
شركة مجهولة اإلسم ذات امسهم 

املسجلة
رأسلالها : 5111.111 درهم

مقرها الرئي�سي : 5 زنقة البحتري 
الدارالبيضاء

السجل التجاري : 16387)
التعريف الضريبي : 719))1)

رقم التعريف املوحد : 
11(5(6719111174

قرارات إستثنائية
العام  الجلع  محضر  I-بلقت�سى 
بالدارالبيضاء  املنعقد  اإلستثنائي 
قرر الشركاء   ،(1(9 5ونيو   3 بتاريخ 

ما 5لي :
-) تعد5ل الشكل القانوني للشركة 
إ 9  لحاملها  امسهم  بتحويل  متعلق 

أسهم مسجلة.
-) املوافقة عل9 السادة :

لبطاقة  )الحامل  املغري  عادل 
.(BL(3(94 التعريف الوطنية رقم

)الحامل لبطاقة  عثلان التوزاني 
.(IA(13(96 التعريف الوطنية رقم

)الحامل  التوزاني  محلد 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
في  أدد  IA((8((7(،كشركاء 

الشركة.
-3 قبول استقالة الشركاء التاليين 

السادة :
لبطاقة  )الحاملة  رميكي  مريم 
.(LB46945 رقم  الوطنية  التعريف 
لبطاقة  )الحامل  حدجن  عي�سى  بن 
.(B644(6( رقم  الوطنية  التعريف 
لبطاقة  )الحامل  الغليمي  رضوان 

.(A733(38 التعريف الوطنية رقم
من  ج1)   ( املادتين  تعد5ل   4-
بلوأب  للشركة  امسا�سي  القانون 

هذه التغيرات.
في  امسا�سي  القانون  إعتلاد   5-

شكله الجد5د.
بكتابة  القانوني  اإل5داع  تم   -II
التجارية  لللحكلة  الضبط  
ديسلبر   (3 بتاريخ  بالدارالبيضاء، 

9)1)، تحت رقم 3389)117.
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SUD EMPLOI
تفويت حصص

شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي : تجزئة 

سيدي غانم 3 رقم 1) مراكش
رقم التقييد في السجل التجاري 

6(44(

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   (1(9 ديسلبر   (8 في  املؤرخ 

املصادقة عل9 :

فيصل  قرم�سي  السيد  تفويت 

من  إأتلاعية  حصة   (111

5لتلكها  التي  حصصه  مجلوع 

تهامي  السيد  لفائدة  الشركة  في 

.(1(9 ديسلبر   (8 بتاريخ   سلطان 

إستقالة السيد اجزال عبد الصادق 

من  صالح  أحلد  التاد ي  جالسيد 

السيد  تعيين  جتم  الشركة  تسيير 

تهامي سلطان مسير للشركة جالحامل 

.BK311611 للبطاقة الوطنية رقم

بكتابة  تم  القانوني  اإل5داع 

الضبط  باملحكلة التجارية ملراكش، 

تحت رقم 1898) بتاريخ 1) ديسلبر 

.(1(9
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امستاذة خد5جة سقراط

موثقة

شركة توزيع اللحوم البيضاء 

DISVIB
 ش.ذ.م.م

برأسلال إأتلاعي قدره : 811.111 

درهم

مقرها اإلأتلاعي : سال، بطانة، 
زاجية زنقة عبدة جبني خيران، بلوك 

3، مدخل 9)
رقم السجل التجاري : 7559

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

خد5جة  امستاذة  تلقته  اإلستثنائي 

سقراط، موثقة بسال بتاريخ 4 نوفلبر 

نوفلبر   (( بتاريخ  مسجل   ،(1(9

للشركاء العام  الجلع  قرر   ،(1(9 

 ما 5لي :

-) تصفية الشركة.

-) منح السيد برجك�سي، إبراء تام 

املتعلق  التفويض  بخصوص  جنهائي 

بتصفية الشركة.

بالسجل  القانوني  اإل5داع  تم 

باملحكلة اإلبتدائية بسال،  التجاري  

تحت عدد 33888.
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مزار أجد5ت جاستشارات

شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

رأسلالها : 511.)6.44 درهم

مقرها االأتلاعي : زاجية شارع عبد املومن جزنقة 

كالفون

الدار البيضاء

 IMPRIMA PLATFORM

MOROCCO SA
إعالن عن تسجيل شركة مساهلة

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بلد5نة 

 (1(9 نوفلبر   (9 بتاريخ  طنجة 

ذات  مساهلة  شركة  تأسيس  تم 

الخصائص التالية :

 IMPRIMA  : التسلية 

.PLATFORM MOROCCO

شكل الشركة : شركة مساهلة.

الهدف : تهدف الشركة في املغرب 

كلا في الخارج إ 9 :

جامزياء  النسيج  بأنشطة  القيام 

جاإلكسسوار.

الجاهزة  املالبس  نلاذج  تصليم 

جاملنتجات.

جتسويق  جاستيراد  جتوزيع  إنتاج 

صناعات  من  املنتجات  جتصد5ر 

النسيج جاملالبس.

جتسويق  جاستيراد  جتوزيع  صنع 

جتصد5ر أي سلع ألد5ة.

 : الطباعة  بخدمات  القيام 

املواد،  جنقل  الورق  عل9  الطباعة 

الطباعة املباشرة عل9 املنتجات.

الخام  املواد  جتصد5ر  استيراد 

بشكل  املتعلقة  النهائية،  جاملنتجات 

بامنشطة  مباشر  غير  أج  مباشر 

املذكورة أعاله.

العلليات  كل  عامة  جبصفة 
التجارية، الصناعية، املالية املنقولة 
الثابتة التي لها صلة مباشرة أج  أج  
 غير مباشرة بامهداف املعددة أعاله 
جتنلية  تطوير  شأنها  من  التي  أج 

الشركة.
مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

تاريخ تسجيلها بالسجل التجاري.
الحرة  املنطقة   : االأتلاعي  املقر 
ج   3 البقعة   ،A78 التجزئة  لطنجة، 

4 طنجة.
محدد    : االأتلاعي  الرأسلال 
يعادل  )ما  أجرج   51.111 مبلغ  في 
551.111 درهم( مقسم إ 9 511 سهم 

من فئة 11) أجرج للسهم الواحد.
السنة املالية : تبتدئ في فاتح 5نا5ر 

جتنتهي في )3 ديسلبر من كل سنة.
مجلس اإلدارة جمراقب الحسابات :
5تكون أجل مجلس إداري للشركة 
جملدة ثالث سنوات تنتهي عند عقد 
الجلع العام العادي لللساهين قصد 
املصادقة عل9 حسابات السنة املالية 

املنتهية في )3 ديسلبر ))1) من :
السيد اسلاعيل الداجدي، مغربي 
نوفلبر   31 5وم  مزداد  الجنسية، 
حامل  بصفرج  مقيم  بفاس   (975

.C(99497 لبطاقة الوطنية رقم
شركة   IMPRIMA شركة 
رأسلالها  اال5طا ي  للقانون  خاضعة 
أجرج مقرها االأتلاعي   ((.111.111
التجاري  بالسجل  مسجلة  بليالنو 
 MI رقم  تحت  ميالنو  ملد5نة 
14491)) جملثلة من طرف السيدة 

.VALENTINA FRANCESCHINI
 GUARISCO CLASS شركة  
اال5طا ي  للقانون  خاضعة  شركة 
مقرها  أجرج   5(9.111 رأسلالها 
االأتلاعي بإ5طاليا مسجلة بالسجل 
التجاري ملد5نة كوم ليكو تحت رقم 
طرف  من  جملثلة   CO(91451

.MARCO GUARISCO السيد
 ERNST & شركة  تعيين  تم 
بالدار  االأتلاعي  مقرها   YOUNG
للسنة  كلراقب للحسابات  البيضاء 

املالية امج 9.

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بلد5نة 

قرر   (1(9 نوفلبر   (9 طنجة بتاريخ 

السيد  تعيين  الشركة  متصرفوا 

اسلاعيل الداجدي كرئيس مد5ر عام 

للشركة ملدة جال5ته باملجلس اإلداري.

تم   : اإل5داع القانوني جالتسجيل 

لدى املركز الجهوي لالستثلار بلد5نة 

طنجة بتاريخ 7) ديسلبر 9)1) تحت 
1))9)) حيث سجلت الشركة  رقم 

بالسجل التجاري ملد5نة طنجة تحت 
رقم 757)1).

بلقت�سى مقتطف جبيان

مزار أجد5ت جاستشارات
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مزار أجد5ت جاستشارات

شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

رأسلالها : 511.)6.44 درهم

مقرها االأتلاعي : زاجية شارع عبد املومن جزنقة 

كالفون

الدار البيضاء

 BOLLORE AGRICA

LOGISTICS MAROC
إعالن عن عدم الحل املسبق 

للشركة
العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

 (1(8 5وليو   (6 بتاريخ  االستثنائي  

 BOLLORE شركة   مساهلو  قرر 

 AFRICA LOGISTICS MAROC

 411.111 رأسلالها  مساهلة  شركة 

بالدار  االأتلاعي  مقرها  درهم 

الوليد  بن  خالد  شارع   43 البيضاء 

عين السبع ما 5لي :

معا5نة ضياع أكثر من ثالثة أرباع 

الرأسلال االأتلاعي.

عدم الحل املسبق للشركة.

أأل  من  الصالحيات  إعطاء 

القيام باإلأراءات القانونية.

كتابة  لدى  القانوني  اإل5داع  تم 

ملد5نة  التجارية  باملحكلة  الضبط 

ديسلبر   (4 بتاريخ  البيضاء  الدار 

9)1) تحت رقم )459)7.
بلقت�سى مقتطف جبيان

مزار أجد5ت جاستشارات
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 INTERNATIONAL TRADE
ART

تصفية الشركة
بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 
شركة  قرر شركاء   (1(9 ديسلبر   3

أنتيرناسيونال تراد أر ما 5لي :
تعيين السيد هشام بكار كلصفي 

للشركة.
تم تحد5د مقر تصفية الشركة في 
7 حي السالمة  3) بلوك م املجلوعة 

3 الدار البيضاء.
بكتابة  القانوني  اإل5داع  تم 
بالدار  التجارية  باملحكلة  الضبط 
 (1(9 ديسلبر   (8 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 3959)7.
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SADA TOURS
SARL AU

 (1 ليوم  عرفي  عقد  بلقت�سى 
العام  الجلع  قرر   (1(9 نوفلبر 
عل9 املصادقة  للشركة   االستثنائي 

ما 5لي :
رقم  من  االأتلاعي  املقر  نقل 
شارع   ( الطابق امجل شقة رقم   31
إ 9  تلارة   ( النهضة  حي  الزرقطوني 
رقم 59 الطابق امجل زنقة املسيرة حي 

يعقوب املنصور الرباط.
من   4 املادة  لذلك  تبعا  تعد5ل 

القانون امسا�سي للشركة.
بالسجل  القانوني  اإل5داع  تم 
التجاري لللحكلة التجارية بالرباط 
تحت رقم   (1(9 ديسلبر   (6 بتاريخ 

.(13696
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SOCIETE SEFIMEX
SARL AU

CAPITAL DE 100.000 DH
 SIEGE SOCIAL : TEMARA 4

 RESIDENCE AL HAMD LOT 2
APPT 75 AIN ATIG

حل الشركة
بلقت�سى عقد عرفي حرر بتلارة 
جضع  تم   (1(9 ديسلبر   (( بتاريخ 

محدجدة  لشركة  امسا�سي  القانون 

املسؤجلية خاصيتها كالتا ي :

جالتصفية  للشركة  املبكر  الحل 

الود5ة.

 4  : في  التصفية  عنوان  تثبيت 

75 عين  ) شقة  إقامة الحلد تجزئة 

عتيق تلارة.

الركيك  السيد   : املصفي  تعيين 

سعيد.

مكافأة املصفي.

تم اإل5داع القانوني لدى املحكلة 

التجارية بالرباط تحت رقم 13697) 

للسجل   (1(9 ديسلبر   (6 بتاريخ 

التجاري رقم 6459)).
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STE CAFE MAZIA
SARL AU

تجزئة املنزه رقم 76 سيدي عالل 

البحراجي الخليسات

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
املنعقد بتاريخ 7) ديسلبر 9)1) قرر 

الشريك الوحيد حسن أمين ما 5لي :
مأمور  جإبراء  التصفية  إغالق 

السجل  عل9  جالتشطيب  التصفية 

التجاري رقم 7817).

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 31 بتاريخ  بالخليسات  االبتدائية 

ديسلبر 9)1) تحت رقم 45)).
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STE SAKIA AUTO
SARL AU

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
تم جضع القانون   (1(9 نوفلبر   (9

امسا�سي للشركة :

 ZAKIA AUTO SARL  : التسلية 

.AU

بائع   : االأتلاعي  املوضوع 

السيارات أد5دة بالجللة.

تجزئة   (7  : االأتلاعي  املقر 

الحابوس طريق القنيطرة سال.

سنة تبتدئ من تاريخ   99  : املدة 

تأسيس الشركة.

 (1.111  : االأتلاعي  رأسلالها 

طرف  من  جمرقلة  مقسلة  درهم 

مغاربة ذاتيين.

املسير : السيد اجعليل علر املسير 

الوحيد للشركة ملدة غير محدجدة.

من  تبتدئ   : االأتلاعية  السنة 

فاتح 5نا5ر إ 9 )3 ديسلبر.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

ديسلبر   (8 بتاريخ  بسال  االبتدائية 

9)1) تحت رقم 5)338.
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FOJ FINANCE شركة
ذات املسؤجلية املحدجدة

املقر االأتلاعي : زاجية شارع غاندي 

جشارع يعقوب املنصور إقامة القصر 

علارة رقم 9) الدار البيضاء

تأسيس شركة
 4 بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم  البيضاء  بالدار   (1(9 نوفلبر 

املسؤجلية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدجدة :

 FOJ  : للشركة  القانوني  االسم 

.FINANCE

ضبط   : االأتلاعي  الهدف 

التدقيق  جالجبا5ة،  املحاسبة 

جاملراقبة الداخلية جالتكوين.

املباشرة  املشاركة  عام  جبشكل 

أليع  في  للشركة  املباشرة  غير  أج 

العلليات التي 5لكن أن تعزز تحقيق 

امشياء املذكورة أعاله جما 5رتبط بها.

شارع  زاجية   : االأتلاعي  املقر 

غاندي جشارع يعقوب املنصور إقامة 

القصر علارة رقم 9) الدار البيضاء.

ابتداء  سنة   99  : الشركة  مدة 

بالسجل  الشركة  ترقيم  تاريخ  من 

التجاري.

حدد رأسلالها   : رأسلال الشركة 

سهم   (11 إ 9  مقسلة   (1.111 في 

الواحد  للسهم  درهم   (11 بقيلة 

ملساهلتهم  جفقا  للشركاء  مخصصة 

جهي كالتا ي  :

السيد أناح التهامي : 11) حصة.

السيد فودا ي عبد الرحلان : 11) 

حصة.

املجلوع : 11) حصة.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

5نا5ر إ 9 )3 ديسلبر من كل سنة.

التسيير اإلداري : تم تعيين السادة 

أناح التهامي جفودا ي عبد الرحلان 

مشاركين جلفترة غير محدجدة.

لالحتياط   %5 تخصم   : امرباح 

5وزع  الفائض  جالرصيد  القانوني 

بالتناسب.

اإل5داع  تم   : القانوني  اإل5داع 

الضبط  كتابة  لدى  القانوني 

البيضاء  بالدار  التجارية  باملحكلة 

تحت رقم   (1(9 ديسلبر   (9 بتاريخ 
7)41)7 جتم ترقيم السجل التجاري 

تحت رقم )7))45.
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 ETUDE MAITRE MOHAMED KARIM

  DOULIAZAL

NOTAIRE A CASABLANCA

465 BVD AMBASSADEUR BEN AICHA 

APPT 4( 4 ETAGE

SECURITY FIVE شركة
شركة ذات مسؤجلية محدجدة 

بشريك جحيد

تأسيس شركة
طبقا ملقتضيات العقد الذي تلقاه 

موثق  دجليزال  كريم  محلد  امستاذ 

نوفلبر   (3 بتاريخ  البيضاء  بالدار 

امسا�سي  القانون  جضع  تم   (1(9

املحدجدة  املسؤجلية  ذات  لشركة 

بشريك جحيد مليزاتها كاآلتي :

عبد  السيد   : الوحيد  الشريك 

شركة  مسير  كعال  محلد  الرزاق 

شارع  البيضاء  بالدار   القاطن 
أزمور  طريق  الخطابي  الكريم  عبد 

الحامل لبطاقة اإلقامة   6 فيال رقم 
رقم AB1(((4J صالحة إ 9 غا5ة 4) 

فبرا5ر 5)1).

 SECUTITY FIVE  : التسلية 

محدجدة  مسؤجلية  ذات  شركة 

بشريك جحيد.
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الهدف االأتلاعي :

 التسيير العقاري، اإلداري، اممالك

ذات  أج  العلارات  تسيير  العقارية، 

امأزاء  جإدارة  تسيير  عقارية،  قيلة 

املشتركة للعلارات.

امليزانيات  جاملوافقة عل9  تأسيس 

اإلصالحات  التكاليف،  جحسابات 

املشتركة،  امللكية  لقانون  طبقا 

الضلان للشرجط املحلية للعلارات.

امموال  عل9  للحصول  الدعوة 

جإحصاء التكاليف، دفع امموال.

تحرير دفتر التحلالت جاملفاجضات 

النظافة،  )اممن،  عقود  عل9 

التأمينات(  الخضراء،  الفضاءات 

مراقبة الخدمات.

السكنية  املجلعات  استغالل 

الحفظ  جمصالح  االمنية  باملعا5ير 

جالنظافة.

تعزيز  أأل  من  عقد  أي  تنفيذ 

الثرات العقاري.

العلليات  أليع  العلوم  جعل9 

الصناعية  مباشرة  جالغي  املباشرة 

إ 9  تهدف  التي  جالعقارية  جالتجارية 

تطوير الهدف االأتلاعي للشركة.

البيضاء  الدار   : االأتلاعي  املقر 

الطابق  الزرقطوني  شارع   (17

السادس املكتب رقم 7).

سنة   99 الشركة  مدة   : املدة 

الطابق السادس املكتب رقم 7).

حدد   : االأتلاعي  الرأسلال 

 (1.111 مبلغ  في  الشركة  رأسلال 

حصة   (11 إ 9  مقسم  درهم 

اأتلاعية قيلة كل حصة 11) درهم 

حررت جسجلت أليعها باسم السيد 

عبد الرزاق كعال.

5تم تسيير الشركة من   : التسيير 

عبد  السيد  الوحيد  املسير  طرف 

الرزاق محلد كعال ملدة غير محدجدة.

العقود  أليع  في  الشركة  تلتزم 

الرزاق  عبد  للسيد  منفرد  بتوقيع 

كعال.

باملركز  القانوني  اإل5داع  تم 

 (6 بتاريخ  البيضاء  بالدار  الجهوي 

ديسلبر 9)1).

السجل التجاري رقم 867)45.
من أأل النسخة جاالشارة
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ISSAL MAROC
SARL AU

في  مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 

قد   (1(9 فبرا5ر   (1 بتاريخ  الرباط، 

مسؤجلية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدجدة بشريك جحيد :

.ISSAL MAROC : التسلية

شراء  بيع   : االأتلاعي  الهدف 

جتوزيع ادجات املكتب.
رأسلال الشركة : 11111) درهم 

فئة  من  حصة   (111 إ 9  مقسلة 

11) درهم للحصة الواحدة.

السيد عزيز اضليعة 111) حصة.

من  ابتداءا  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ جضع 

السجل التجاري.

5نا5ر  فاتح  من   : املالية  السنة 

ديسلبر من كل سنة ما عدا   3( إ 9 

السنة ما عدا السنة امج 9 تبتدئ من 

تاريخ التسجيل.

كريم  أحلد  قيسارية   (5  : املقر 
جعبد  السالجي  علر  زنقة  زاجية 
الرحلان الشنقيطي قبيبات العكاري 

الرباط.

املسير : السيد عزيز اضليعة.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.(36(83
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ا غ ت فليكس فواياج
التسلية : اغ ت فليكس فوا5اج

زنقة   sce 6 علارة   ( رقم   : املقر 

أدة - الرباط.

النشاط : جكالة امسفار.
رأسلال : 11.111) درهم.

املسير : طارق بريش.

املدة : 99 سنة.

التجارية  باملحكلة  اإل5داع  تم 
التجاري  السجل  رقم  بالرباط 

.(4(((3
92 P

KHADJIOUI SERVICE
 KHADJIOUI  : التسلية 

SERVICE
زنقة   sce 6 علارة   ( رقم   : املقر 

أدة - الرباط.
املالبس  جشراء  بيع   : النشاط 

الجاهزة.
رأسلال : 11111) درهم.

املسير : عبد العا ي خدأيوي.
املدة : 99 سنة.

التجارية  باملحكلة  اإل5داع  تم 
التجاري  السجل  رقم  بالرباط 

.(4(177
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ت ب كونستربكسيون
التسلية : ت ب كونستربكسيون

زنقة   sce 6 علارة   ( رقم   : املقر 
أدة - الرباط.

النشاط : اشغال البناء.
رأسلال : 11111) درهم.

املسير : طارق بريش.
املدة : 99 سنة.

التجارية  باملحكلة  اإل5داع  تم 
التجاري  السجل  رقم  بالرباط 

.(4(((5
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موثق بالدار البيضاء امستاذ محلد رشيد 

التدالجي موثق بالدار البيضاء

67/69 شارع موالي إدريس امجل

الطابق امجل الشقة رقم 3

0522821899/052282252588

الفاكس : )54))8))15

HOLDING ANDALOU
sarl au

رأسلال 111 11) 
املقر االأتلاعي بالدار البيضاء 6 

تقاطع شارع انفا عين حرجدة الطابق 
الرابع 43363) التعريف الضريبي 

رقم 811)15)
بلوأب  املحضر العام لقرار املسير 
9)1) قرر  31 أكتوبر  الوحيد بتاريخ 

املسير الوحيد ما 5لي :

الشافعي  أواد  السيد  استقالة 

بشركة  جحيد  كلسير  مهامه  من 

HOLDING ANDALOU شركة ذات 

املسؤجلية املحدجدة بشريك جحيد.

الشافعي  التهامي  السيد  جتعيين 

 HOLDING بشركة  جحيد  كلسير 

املسؤجلية  ذات  شركة   ANDALOU

املحدجدة بشريك جحيد.

جتلتزم الشركة في أليع عقودها 

الوحيد  ملسيرها  املنفرد  بالتوقيع 

السيد التهامي الشافعي.

بالسجل  القانوني  اإل5داع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكلة  التجاري 

 (1(9 نوفلبر   (( بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم : )989)7.
للخالصة جالبيان
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امستاذ محلد رشيد التدالجي 

موثق بالدار البيضاء
67/69 شارع موالي إدريس امجل

الطابق امجل الشقة رقم 3

0522821899/052282252588

الفاكس : )54))8))15

MANSORI MULTITRANSAC
sarl

شركة محدجدة املسؤجلية
رأسلال اأتلاعي 111 11) درهم 

شارع سبتة حي مريم رقم 36، 

الطابق امجل شقة رقم 3 املحلد5ة 

تأسيس شركة
 (( بتاريخ  عرفي  عقد  بلوأب 

نوفلبر 9)1) في املحلد5ة :

 MANSORI  : التسلية 

MULTITRANSAC sarl

الهدف االأتلاعي : تهدف الشركة 

إ 9 القيام داخل أج خارج املغرب ب :
االنعاش العقاري

أنواع  أليع  جاالستيراد  التصد5ر 

الوساطة.

العلليات  كل  عامة  جبصفة 

املالية  الصناعية  جالتجارية  التقنية 

لها  التي  املنقولة  الغير  اج  املنقولة 

عالقة مباشرة أج غير مباشرة  بالهدف 

االأتلاعي الهادفة إ 9 تطويره.
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شارع سبتة حي  املقر االأتلاعي : 

شقة  امجل  الطابق   ،36 رقم   مريم 

رقم 3 املحلد5ة.

املدة : 99 سنة ابتداء من تسجيلها 

بالسجل التجاري.

رأسلال االأتلاعي: 5حدد رأسلال 

درهم   (11111 مبلغ  في  الشركة 

محررة أليعها عل9 الشكل التا ي :

 45111 السيد محلد املنصوري 

درهم.

املنصوري  الد5ن  ألال  السيد 

45111 درهم.

 (1111 الشافعي  مو�سى  السيد 

درهم.

املجلوع  111 11) درهم.

في  الحصص  تحدد  الحصص 

درهم محررة أليعها عل9   (11111

الشكل التا ي :

 451 املنصوري  محلد  السيد 

حصة.

املنصوري  الد5ن  ألال  السيد 

451 حصة.

 (11 الشافعي  مو�سى  السيد 

حصة.

املجلوع 11) حصة.

السنة االأتلاعية : من فاتح 5نا5ر 

إ 9 )3 ديسلبر. 

تسير الشركة ملدة غير   : التسيير 

الد5ن  ألال  طرف  من  محددة 

املنصوري.

عقودها   أليع  في  الشركة  جتلزم 

السيد  ملسيرها  املنفرد  بالتوقيع 

ألال الد5ن املنصوري.

لدى  القانوني  اإل5داع  تم 

التجارية  باملحكلة  التجاري  السجل 

 (1(9 ديسلبر   3 بتاريخ  باملحلد5ة 

تحت رقم : 4749).
للخالصة جالبيان
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ETIJTRAD شركة إتجطراد
الرفع من رأسلال الشركة

ETIJTRAD

sarl

IF : 4100205 

ICE :001539695000010

RC :19047

الغير  العام  الجلع  بلقت�سى 

ديسلبر   (1 بتاريخ  املنعقد  العادي 

املحدجدة  الشركة  9)1)،قررت 

 ،ETIJTRAD إتجطراد  املسؤجلية 

رقم  بلكناس،  اإلأتلاعي  املقر  ذات 

زنقة أطلس إقامة خولة الطابق   (1

امجل ما 5لي :

بقدر   : الرفع من رأسلال الشركة 

111 6111 لكي 5صل إ 9 111 511 )).

لقد تم اإل5داع القانوني باملحكلة 

التجارية بلكناس بتاريخ 6) ديسلبر 

9)1) تحت رقم : ))53.
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MARISCOS SAMI
شارع موالي اسلاعيل إقامة 

فولبليس ساحة جليلي طنجة

تأسيس شركة محدجدة املسؤجلية 
ذات الشريك الوحيد

املحرر  العرفي   العقد  بلوأب   

 (1(9 ديسلبر   (1 بتاريخ  بطنجة 

لشركة  االسا�سي  القانون  جضع  تم 

الشريك  ذات   املسؤجلية  محدجدة 

الوحيد

تلي خصائصها بعده :

MARISCOS SAMI : التسلية

الشكل القانوني : شركة محدجدة 

املسؤجلية ذات الشريك الوحيد

جكراء  تجهيز  شراء،   : الهدف 

أليع مراكب الصيد جالنقل البحري 

جتجليد  لحفظ  التبر5د  أنظلة  ذات 

جتحويل املنتجات البحرية.

الصيد الساحلي جالصيد في أعا ي 

البحار لجليع املنتجات البحرية .

تربية أليع املنتجات البحرية.

تأسيس مركب للصيد.
أليع  جتبر5د  جتجليد  نقل 

املنتجات البحرية.
مصانع  أليع  جاستغالل  تفعيل 
العالج تعبئة تحويل جحفظ املنتجات 

البحرية جمشتقاتها.
االستيراد جالتصد5ر.

موالي  شارع   : الرئي�سي  املقر 
ساحة  فولبليس  إقامة  اسلاعيل 

جليلي طنجة
املدة : 99 سنة من تاريخ التأسيس.
5حدد رأسلال   : رأسلال الشركة 
درهم   (11111 مبلغ  في  الشركة 
كل  قيلة  حصة   (111 إ 9  مقسلة 
جاحدة منها 11) درهم مكتتبة بكاملها 

جموزعة كلا 5لي :
  WAFA SAMAK شركة جفاسلك

111) حصة.
اكناج  للسيد  5خول   : التسيير 

سامي ملدة غير محددة.
اإل5داع  تم  القانوني  اإل5داع 
 (1 5وم  بطنجة  التجارية  باملحكلة 
مسجلة  جالشركة   (1(9 ديسلبر 
عدد  تحت  التجاري  بالسجل 

.(1(5(3
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MARISCOS SORAYA
47-45 زنقة املالزم محلد محرجد 

بلفد5ر البيضاء
تأسيس شركة محدجدة املسؤجلية 

ذات الشريك الوحيد 
املحرر  العرفي  العقد  بلوأب 
 (1(9 ديسلبر   4 بتاريخ  بالبيضاء 
لشركة  االسا�سي  القانون  جضع  تم 
الشريك  ذات  املسؤجلية  محدجدة 

الوحيد
تلي خصائصها بعده :

 MARISCOS  : التسلية 

SORAYA
الشكل القانوني : شركة محدجدة 

املسؤجلية ذات الشريك الوحيد.
جكراء  تجهيز  شراء،   : الهدف 
أليع مراكب الصيد جالنقل البحري 
جتجليد  لحفظ  التبر5د  أنظلة  ذات 

جتحويل املنتجات البحرية.

الصيد الساحلي جالصيد في أعا ي 

البحار لجليع املنتجات البحرية. 

تربية أليع املنتجات البحرية.

تأسيس مركب للصيد البحري.

أليع   جتبر5د  جتجليد  نقل 

املنتجات البحرية

مصانع  أليع  جاستغالل  تفعيل 

جحفظ  تحويل  تعبئة،  العالج، 

املنتجات البحرية جمشتقاتها.

االستيراد جالتصد5ر.

املقر الرئي�سي : 47-45 زنقة املالزم 

محلد محرجد بلفد5ر البيضاء.

املدة : 99 سنة من تاريخ التأسيس.
5حدد رأسلال   : رأسلال الشركة 

درهم   (11111 مبلغ  في  الشركة 

كل  قيلة  حصة   (111 إ 9  مقسلة 

جاحدة منها 11) درهم مكتتبة بكاملها 

جموزعة كلا 5لي :

  WAFA SAMAK شركة جفاسلك

111) حصة.

اكناج  للسيدة  5خول   : التسيير 

صوريا ملدة غير محددة.

اإل5داع  تم  القانوني  اإل5داع 

البيضاء  بالدار  التجارية  باملحكلة 

جالشركة   (1(9 ديسلبر   (7 5وم 

بالدار  التجاري  بالسجل  مسجلة 

البيضاء تحت عدد )45199.

99 P

MARISCOS DOUNIA
شارع موالي اسلاعيل إقامة 

فولبليس ساحة جليلي طنجة

تأسيس شركة محدجدة املسؤجلية 
ذات الشريك الوحيد

املحرر  العرفي  العقد  بلوأب 

 (1(9 ديسلبر   (1 بتاريخ  بطنجة 

لشركة  االسا�سي  القانون  جضع  تم 

الشريك  ذات  املسؤجلية  محدجدة 

الوحيد.

تلي خصائصها بعده :

 MARISCOS  : التسلية 

.DOUNIA
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الشكل القانوني : شركة محدجدة 

املسؤجلية ذات الشريك الوحيد.

جكراء  تجهيز  شراء،   : الهدف 

أليع مراكب الصيد جالنقل البحري 

جتجليد  لحفظ  التبر5د  أنظلة  ذات 

جتحويل املنتجات البحرية.

الصيد الساحلي جالصيد في أعا ي 

البحار لجليع املنتجات البحرية .

تربية أليع املنتجات البحرية.

تأسيس مركب للصيد البحري.

أليع  جتبر5د  جتجليد  نقل 

املنتجات البحرية.

مصانع  أليع  جاستغالل  تفعيل 

جحفظ  تحويل  تعبئة،  عالج، 

املنتجات البحرية جمشتقاتها.

االستيراد جالتصد5ر.

موالي  شارع   : الرئي�سي  املقر 

ساحة  فولبليس  إقامة  اسلاعيل 

جليلي طنجة.

املدة : 99 سنة من تاريخ التأسيس.

رأسلال  حدد   : الشركة  رأسلال 

درهم   (11111 مبلغ  في  الشركة 

كل  قيلة  حصة   (111 إ 9  مقسلة 

جاحدة منها 11) درهم مكتتبة بكاملها 

جموزعة كلا 5لي :

  WAFA SAMAK شركة جفاسلك

111) حصة.

التسيير : 5خول للسيدة اكناج دنيا 

ملدة غير محددة.

اإل5داع  تم  القانوني  اإل5داع 

 (1 5وم  بطنجة  التجارية  باملحكلة 

مسجلة  جالشركة   (1(9 ديسلبر 

عدد  تحت  التجاري  بالسجل 

.(1(5(7
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UNIVERSITÉ MOHAMMED 

VI POLYTECHNIQUE - 

UM6P

زيادة رأس املال
شركة مساهلة

رأسلالها : 611))43)7)

مقرها االأتلاعي : 661 حي موالي 

رشيدبن كرير

املغرب

السجل التجاري بن كرير عدد 137)

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

ديسلبر   (1 في  الغير عادي املنعقد  

9)1)، قرر ما 5لي :

العينية  املساهلة  عل9  املوافقة 

امللنوحة لشركة UM6P SA من قبل 

تقييلها  من    FONDATION OCP

جتعويضها

الرأسلال  في  زيارة  جتنفيذ  قرار 

بلبلغ 611))5743) درهم مدفوعة 

عن طريق املساهلة العينية لصالح 

إ 9  املال  رأس  ليصل  املساهم 

611))43)7) درهم.

6 ج7 من القانون  تعد5ل الفصل 

امسا�سي للشركة.

سجل  في   القانون  اإل5داع  تم 

بتاريخ  املحكلة امبتدائية بن كرير،  

7) ديسلبر9)1)، تحت عدد 34).
ملخص قصد النشر
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ASISANTE

شركة مساهلة 

رأسلالها 1411))36 درهم

املقر االأتلاعي 6)) شارع 

الزرقطوني الدار البيضاء 

السجل التجاري 13)69)

) - بلقت�سى محضر الجلع العام 

أكتوبر   (( في  املنعقد  العادي  غير 

9)1)، قرر ما 5لي :

بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

)838 سهم   درهم بإصدار   838(11

عادي أد5د بقيلة 11) درهم للسهم 

بالكامل  فيها  االكتتاب  5تم  الواحد 

نقدا عن طريق تعويض بعض الد5ون 

السائلة جاملستحقة عل9 الشركة.

مدفوعا  املال  رأس  تخفيض 

درهم   3517(111 قدرها  بخسائر 

الستكلال  السابق  بالشرط  رهنا 

الزيادة في رأس املال.

عل9  جالشرطي  املرتب  التعد5ل 

امسا�سي  النظام  من  ج7   6 املادتين 

للشركة.

مجلس  محضر  بلقت�سى   -  (

 (1(9 أكتوبر   31 االدارة املنعقد في 

قرر ما 5لي :

لرأسلال  النهائي  الرفع  تحد5د 

درهم   36((1411 الشركة 5رفع من 

إ 9 37158611 درهم.

تعد5ل الفصل 6 ج 7 من القانون 

امسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإل5داع  تم 

الضبط لدى املحكلة التجارية بالدار 

 ،(1(9 ديسلبر   5 بتاريخ  البيضاء، 

تحت عدد ))4))7.
ملخص قصد النشر
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SAHAM MANAGEMENT 

COMPANY
شركة مساهلة رأسلالها 158311) 

درهم

املقر االأتلاعي 6)) شارع 

الزرقطوني الدار البيضاء 

السجل التجاري 419813

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

 (9 بتاريخ  املنعقد  العادي  الغير 

نوفلبر 9)1)، قرر ما 5لي :

النشاط  في  املشاركة  إضافة 

الرئي�سي .

النظام  من   ( املادة  تعد5ل 

امسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإل5داع  تم 

الضبط لدى املحكلة التجارية بالدار 

 ،(1(9 ديسلبر   (3 بتاريخ  البيضاء، 

تحت عدد 4459)7.
ملخص قصد النشر
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FONCIERE ENDOWMENT-I

إعالن عن تأسيس شركة

 (1 بتاريخ  موثق  عقد  بلقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   ،(1(9 ديسلبر 

مساهلة مليزاتها كالتا ي :

الشكل : شركة مساهلة

 FONCIERE  : التسلية 

ENDOWMENT-I

الغرض االأتلاعي للشركة :

أنواع  أليع  جتسيير  امتالك 

العقارات بلا في ذلك : 

شكل  عل9  الحصول  اج  اقتناء 

العقارات  أنواع  أليع  جإدارة  تقييم 

امنواع  لجليع  عينية  حصص 

أج  مبنية  أج  عارية  )أراض  العقارات 

بنا5ات ...........(.

أج  الكراء  طريق  عن  استغالل 

لجليع  أخرى  جسيلة  أي  أج  اإلكتراء 

أنواع العقارات.

القيام بجليع علليات التجزئة أج 

االنعاش العقاري .

كيفلا  العلليات  أليع  جعلوما 

أج  جعقارية  مالية  تجارية  كانت 

املنقوالت جالتي لها عالقة مباشرة أج 

غير مباشرة  بالغرض اإلأتلاعي .

املقر االأتلاعي : 4-) زنقة امبطال 

حي الراحة الدار البيضاء.

من  ابتداءا  سنة   99  : املدة 

تسجيلها بالسجل التجاري.

السنة املالية : تبتدئ في فاتح 5نا5ر 

جتنتهي في )3 ديسلبر من كل سنة.
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5تحدد    : اإلأتلاعي  الرأسلال 

الرأسلال االأتلاعي في مبلغ سبع مائة 

 (751111111( مليون  جخلسون 

مليون  عشرجن  إ 9  مقسم  دهم، 

شكل  عل9  درهم   )(1111111(

جسبع مائة جتالثون  حصص نقد5ة، 

عل9  درهم   )731111111( مليون 

شكل حصص عينية جمكونة من :

ذي   phos-Casa VI امللك املسمى 

  D/(9565 عدد،  العقاري  الرسم 

بالبيضاء حي املطار مساحته  الكائن  

سنتيار املتكون   65 آر   91 هكتار   (5

عل9  تشتلل  بنا5ة  بها  أرض  من 

امر�سي،  التحت  بالطابق  علارة 

امر�سي جاربعة طوابق علوية جعلارة 

امر�سي  امر�سي  تحت  طابق  من 

بئر جموقف  علوية مع  طوابق   ج3) 

للسيارات جحوض مائي ،

امللك املسمى phos-Casa VII ذي 

 01/35961 عدد،  العقاري  الرسم 

الكائن بشارع الحزام الكبير البيضاء 

مساحته 1) هكتار 5) آر )) سنتيار .

املتصرفون :

الشريف  املجلع  مؤسسة 

 FONDATION OCP للفوسفاط 

ألعية   (1(( مارس   (3 الصادر في 

عامة بلوأب املرسوم  ذات منفعة  

حي  امبطال  زنقة    (.((.78 رقم 

الراحة الدار البيضاء 4-) املقر شركة 

 UNIVERSITÉ MOHAMMED VI

حي   POLYTECHNIQUE - UM6P

شركة   661 أرير  بن  رشيد  موالي 

االأتلاعي  مقرها  5وأد  مساهلة 

بالسجل  املسجلة   (137 بتجزئة 

التجاري بن أرير تحت رقم ج

القاطن  الحبطي  هشام  السيد 

 6( رقم  النسيم  إقامة   3 املسيرة 

مراكش.

السيدةغزالن كد5رة القاطنة ب7 

أبل باني حي السالم الدار البيضاء.

السليرس  بناني  السيدعثلان 

كاليفورنيا الدار البيضاء 36 القاطن 

تجزئة أجكوك رقم

 ERNEST & الحسابات  مدقق 

 YOUNG

بن  اللطيف  عبد  بشارع  الكائن 

قدجر الدار البيضاء ملثل من طرف 

السيد  عبد السالم برادة

تكوين احتياطي جتوزيع امرباح:

النظام  مقتضيات  تنطبق 

امسا�سي مع املقتضيات القانونية.

بلقت�سى مداجالت مجلس اإلدارة 

بتاريخ 1) ديسلبر 9)1)، تم تعيين : 

بصفته  الحبطي  هشام  السيد 

رئيس مد5ر عام للشركة.

باملحكلة  القانون  اإل5داع  تم 

 31 بتاريخ  البيضاء،  بالدار  التجارية 

ديسلبر9)1)، تحت رقم 65)5)7.

التجاري   بالسجل  التسجيل  رقم 

بالدار البيضاء : 979)45.
من أأل التلخيص جالنشر

104 P

شركة مغادجر منجلنة سستيم

ش م م ذات شريك جاحد

رأس مالها : 1.111) درهم

مقرها االأتلاعي : رقم 44 زنقة العيون، 

الصويرة

ميزون داغ حسناء

ش م م ذات شريك جحيد

رأس مالها 11.111) درهم 

السجل التجاري رقم 3)49

تغيير املقر االأتلاعي للشركة
الغير  العام  الجلع  بلقت�سى 

أكتوبر   (4 بتاريخ  املؤرخ  العادي 

9)1)، قررت السيدة حسناء مرزجق 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحاملة 

M35((75، الشريك الوحيد لشركة 

ذات  م  م  ش  حسناء  داغ  ميزجن 

 (11.111 مالها  رأس  جحيد  شريك 

التجاري  بالسجل  جاملسجلة  درهم 

بالصويرة تحت رقم 3)49، ما 5لي :

تغيير املقر االأتلاعي للشركة :

من املحل التجاري رقم 19 الكائن 

بلركز مسكالة إقليم الصويرة.

قرب   1( إ 9 املحل التجاري رقم 

مسجد أ5ت سعيد ألاعة مسكالة 

الصويرة.

النظام  من   4 الفصل  تعد5ل 

امسا�سي للشركة.

باملحكلة  اإل5داع  تم  جقد 

في  الصويرة  بلد5نة  االبتدائية 

6) أكتوبر 119)، تحت رقم 7)3.
املسير
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شركة مغادجر منجلنة سستيم

ش م م ذات شريك جاحد

رأس مالها : 1.111) درهم
مقرها االأتلاعي : رقم 44 زنقة العيون، 

الصويرة

انجوي الصويرة اكتفيتني
ش م م ذات شريك جحيد
رأس مالها 1.111) درهم

 السجل التجاري رقم 3613

تغيير املقر االأتلاعي للشركة
الغير  العام  الجلع  بلقت�سى 

أكتوبر   (( بتاريخ  املؤرخ  العادي 

زادي  نعيلة  السيدة  قررت   ،(1(9

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحاملة 

))BJ3614، الشريك الوحيد لشركة 

م  م  ش  اكتفيتي  الصويرة  انجوي 

ذات شريك جحيد رأس مالها 1.111) 
التجاري  بالسجل  جاملسجلة  درهم 

بالصويرة تحت رقم 3613، ما 5لي :

تغيير املقر االأتلاعي للشركة :
الصويرة  عياض  القا�سي  زنقة 

من الطابق امر�سي رقم 14 إ 9 املحل 

  ،55 رقم  االستقالل  بشارع  الكائن 

الصويرة.

النظام  من   4 الفصل  تعد5ل 

امسا�سي للشركة.

باملحكلة  اإل5داع  تم  جقد 

في  الصويرة  بلد5نة  االبتدائية 

7) سبتلبر 119)، تحت رقم 65).
املسير
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شركة مغادجر منجلنة سستيم

ش م م ذات شريك جاحد
رأس مالها : 1.111) درهم

مقرها االأتلاعي : رقم 44 زنقة العيون، 

الصويرة

MUSSO COMPANY
SARL AU

تأسيس شركة
بلقت�سى عقد عرفي حرر بلراكش 

جضع  تم   ،(1(9 نوفلبر   (9 بتاريخ 

محدجدة  لشركة  امسا�سي  النظام 

املسؤجلية ذات املليزات التالية :

التسلية : موسو كومباني م م ذات 

شريك جاحد.

)5 شارع موالي   : املقر االأتلاعي 
رشيد شقة A رقم 3) كليز، مراكش.

 MUSSO الشريك الوحيد السيد 

الحامل لجوازالسفر   MATTERINO
.YA7998(1( رقم

مقاجل في التسيير جإدارة   : الهدف 

)كراء  جالخدمات  التجارية  امعلال 

العقارات(.

الهدف : مقاجل في التسيير/ إدارة 

)كراء،       جالخدمات  التجارية  امعلال 

العقارات(.

جبصفة عامة االستغالل املرتبط 

بصفة مباشرة أج غير مباشرة بإحدى 

في  يساهم  جالذي  العلليات  هاته 

ازدهار جتنلية الشركة.

املدة : 99 سنة.

: تبتدئ بفاتح 5نا5ر  السنة املالية 

جتنتهي في )3 ديسلبر.
إن رأس مال   : رأس املال جاإلدارة 

 (11.111 الشركة قد تحدد في مبلغ 

كلها  حصة   (111 إ 9  جقسم  درهم 

السيد  الوحيد  الشريك  باسم 

الحامل   MUSSO MATTERINO

 YA7998(1( رقم  السفر  لجواز 

5د5رها ملدة غير محدجدة.

جقد تم اإل5داع باملحكلة التجارية 

ديسلبر   (( في  مراكش  بلد5نة 

9)1)، تحت رقم )))1))، السجل 

التجاري رقم 113)1).
املسير

107 P
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شركة مغادجر منجلنة سستيم

ش م م ذات شريك جاحد

رأس مالها : 1.111) درهم
مقرها االأتلاعي : رقم 44 زنقة العيون، 

الصويرة

اليف تور
ش م م ذات شريك جحيد

رأس مالها 11.111) درهم السجل 

التجاري رقم 3759

تغيير املقر االأتلاعي للشركة
الغير  العام  الجلع  بلقت�سى 

سبتلبر    9 بتاريخ  املؤرخ  العادي 

قرر السيد محلد ابركشان   ،(1(9

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

N3(8833، الشريك الوحيد لشركة 

ال5ف تور ش م م ذات شريك جحيد، 
رأس مالها 11.111) درهم جاملسجلة 

تحت  بالصويرة  التجاري  بالسجل 
رقم 3759، ما 5لي :

تغيير املقر االأتلاعي للشركة :

من املحل التجاري الواقع بتجزئة 

 (69.1( رقم  الرابع  الشطر  البحيرة 

الصويرة.

إ 9 شقة الكائنة بالطابق امر�سي 

تجزئة السقالة   797 من املنزل رقم 

الصويرة.

النظام  من   4 الفصل  تعد5ل 

امسا�سي للشركة.

باملحكلة  اإل5داع  تم  جقد 

في  الصويرة  بلد5نة  االبتدائية 

8) أكتوبر 9)1)، تحت رقم 86).
املسير

108 P

 STE NATIONALE DE

SIDERURGIE SONASID
S A

CAPITAL DE 390.000.000 DHS

 SIEGE SOCIAL ROUTE

NATIONALE N°2 - EL AAROUI

BP 551-NADOR

RC N°3555-NADOR

إن مجلس اإلدارة املنعقد بتاريخ 

4) ديسلبر 5)1) قد :

سجل استقالة السيد أ5وب أزمي 

من منصب مد5ر عام للشركة.

عين السيد علي قباج كلد5ر عام 

للشركة.

لدى  القانوني  اإل5داع  تم 

املحكلة االبتدائية بالناضور بتاريخ 

7) ديسلبر 5)1)، تحت رقم 8)7).
للتلخيص جاإلشارة

مجلس اإلدارة

109 P

STE EXTRAMONDO
SARL AU

العنوان : 6 زنقة ضا5ة العوا الطابق 

الرابع شقة رقم 6) أكدال الرباط

بالرباط  عرفي  عقد  بلقت�سى 

بتاريخ 3) ديسلبر 9)1)، فور الجلع 

الشركة  ملساهمي  االستثنائي  العام 

قرر  املحدجدة،  املسؤجلية  ذات 

ما 5لي :

أ5ت  السيد  الحصص  تفويت 

اعراب  للسيد  5فوت  خالد  سعيد 

البهلول 111) حصة.

املال رأس  تقسيم   فأصبح 

 كلا 5لي :

 (111 البهلول  اعراب  السيد 

حصة.

اعترف الشركاء بهذا التفويت.

السيد  طرف  من  الشركة  تسير 

اعراب البهلول.

إمضاء السيد اعراب البهلول.

قرر الجلع االستثنائي تغيير مقر 

الشركة من 6 زنقة ضا5ة عوا الطابق 

أكدال الرباط   ،(6 الرابع شقة رقم 

احلد  زنقة   (3 البيضاء  الدار  إ 9 
امجل  الطابق  املب  تجزئة  املجطي 

الشقة رقم 8.

جبنود أخرى.

بكتابة  القانوني  اإل5داع  تم  جقد 

بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 

9)1)، تحت رقم  8) ديسلبر  بتاريخ 

.(136((

110 P

STE CAFE ASSALAMA
SARL

العنوان : زاجية شارع امبطال جزنقة 
الرافي الرباط

بالرباط  عرفي  عقد  بلقت�سى 
فور الجلع   ،(1(9 أكتوبر   3 بتاريخ 
الشركة  ملساهمي  االستثنائي  العام 
ذات املسؤجلية املحدجدة قرر ما 5لي :

قرر الجلع االستثنائي تغيير \إسم 
 STE CAFE ASSALAMA الشركة من
 STE LOS ALAMOS إ 9   SARL

.SARL
بنود أخرى.

بكتابة  القانوني  اإل5داع  تم  جقد 
بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 
تحت رقم   ،(1(9 ديسلبر   5 بتاريخ 

.(13347
111 P

STE ESPRIT INVEST
SARL AU

العنوان : 6 زنقة ضا5ة العوا الطابق 
الرابع شقة رقم 6) أكدال، الرباط

بالرباط  عرفي  عقد  بلقت�سى 
فور   ،(1(9 نوفلبر  فاتح  بتاريخ 
ملساهمي  االستثنائي  العام  الجلع 
املحدجدة  املسؤجلية  ذات  الشركة 

قرر ما 5لي :
بوكير  السيدة  الحصص  تفويت 
أحلد  شتيوي  للسيد  تفوت  أمينة 
رأس  تقسيم  فـأصبح  حصة،   ((5

املال كلا 5لي :
 (111 احلد  شتيوي  السيد 

حصة.
اعترف الشركاء بهذا التفويت.

السيد  طرف  من  الشركة  تسير 
شتيوي احلد.

إمضاء السيد شتيوي احلد.
جبنود أخرى.

بكتابة  القانوني  اإل5داع  تم  جقد 
بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 
9)1)، تحت رقم  )) ديسلبر  بتاريخ 

.(133((
112 P

STE TECNOFLOW
SARL AU

العنوان : 8) زنقة الجبل العيا�سي 

الطابق الثاني أكدال، الرباط

بالرباط  عرفي  عقد  بلقت�سى 

بتاريخ )) ديسلبر 9)1)، فور الجلع 

الشركة  ملساهمي  العام االستثنائي  

ذات املسؤجلية املحدجدة قرر ما 5لي :

الزيادة في رأسلال الشركة بلبلغ 

من  5صبح  لكي  درهم   (.911.111

11.111) درهم إ 9 111.111.) درهم 

بإصدار مزدجج 9.111) حصة أد5دة 

درهم مكتتب بالكامل   (11 من فئة 

فأصبح  الوحيد  الشريك  طرف  من 

رأس املال الشركة 111.111.) درهم 

اإلدري�سي  السيد  طرف  من  مكتتب 

الياس 1.111) حصة.

بنود أخرى.

بكتابة  القانوني  اإل5داع  تم  جقد 

بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 

9)1)، تحت رقم  31 ديسلبر  بتاريخ 

.(137(6

113 P

AZOUZIA BOIS
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

رأس مال بقيلة 11.111) درهم

تأسيس شركة
 4 بتاريخ  املؤرخ  العقد  حسب 

نوفلبر 9)1)، تلت صياغة القانون 

املسؤجلية  ذات  للشركة  امسا�سي 

املحدجدة خصائصها كالتا ي :

.AZOUZIA BOIS : االسم

أز ي   ((5 رقم   : االأتلاعي  املقر 

الجنوبي مراكش.

في  الشركة  تهدف   : امهداف 

املغرب أج الخارج إ 9 ما 5لي :

مقاجل مستغل غابوي.

الحطب  التدفئة،  حطب  بيع 

جأليع أنواع امخشاب امخرى.

بيع الفحم.

بيع امخشاب لللناأم.
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الشجر،  أذجع  إزالة  أشغال 

أشغال التشذ5ب جقطع الخشب.

أشغال إنتاج النباتات.

أشغال تركيب السياج.

أشغال التنلية الزراعية الرعوية 

جالبنية التحتية املضادة للتآكل.

أشغال التشجير.

باملناأم،  املتعلقة  امشغال 

استغالل جاستخراج املعادن.

جأشغال  الكهربائية،  امشغال 

التركيب.

جلوازم  أثاث  املكتب،  معدات 

املكتب.

النقل  غيار  جقطع  معدات  تجارة 

جإطارات العربات.

امجراش،   اآلالت  جتأأير  بيع 

معدات املناجلة جالرفع، تجارة اآلالت 

النوم  مستلزمات  الفراش  جلوازم 

مستلزمات املطبخ جغسيل املالبس.

بيع املواد الكيلاجية، بيع منتجات 

التنظيف جاملبيدات الحشرية.

السباكة،  البناء،  مواد  تجارة 

عقاقير جاآلالت.

تجارة عامة.

مقاجل لنقل البضائع للغير.

مقاجلة للبناء جامشغال املختلفة.

زيوت  الوقود،  الغاز  تجارة 

التشحيم جمنتجات التدفئة.

استيراد جتصد5ر.

تجارية  عللية  كل  عام  بشكل 

عللية  كل  أج  مالية  أج  صناعية  أج 

مرتبطة باملنقوالت أج العقارات، ذات 

طابع بياني جليس تحد5دي، تم تعيين 

عناصره املختلفة 5لكن أن تكون لها 

عالقة مباشرة أج غير مباشرة بهدف 

الشركة أج قابلة بأن تسهل توسعها 

جتطورها.

مدتها : 99 سنة.

رأسلالها : 11.111) درهم موزعة 

عل9 111) حصة من فئة 11) درهم 

لكل حصة تابعة موزعة عل9 الشكل 

التا ي :

لحسن  �سي  أ5ت  محلد  السيد 

511 حصة.

لحسن  �سي  أ5ت  املدني  السيد 

511 حصة.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد محلد ا5ت �سي لحسن.

فاتح  من  ابتداءا   : املالية  السنة 

5نا5ر من كل سنة إ 9 غا5ة )3 ديسلبر 

من نفس السنة.

باملركز  القانوني  اإل5داع  تم 

الجهوي لالستثلار بلراكش بتاريخ 1) 

ديسلبر 9)1)، تحت رقم 8)15)).

114 P

ائتلانية هب فيد

املقر االأتلاعي : شارع موالي عبد الرحلان 

العلارة 56 الشقة رقم 8، القنيطرة

اميباكوم
تأسيس رشكة

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بدجار 

قرية بنعودة بتاريخ 9 ديسلبر 9)1)، 

لشركة  امسا�سي  القانون  جضع  تم 

بالخصائص التالية :

التسلية : اميباكوم.

الشكل القانوني : شركة محدجدة 

املسؤجلية.

املقر االأتلاعي : دجار قرية بنعودة 

سوق امربعاء الغرب.

غرض  5كون   : الشركة  غرض 

الشركة :

العلليات  جاالستيراد،  التصد5ر 

املختلفة.

مدة الشركة : 99 سنة.

للسيد  أسند  الشركة  تسيير 
رضوان البية.

للسيد  أسند  الشركة  توقيع 
رضوان البية.

السنة املالية : تبتدئ من 5 5وليو 

7)1)، جتنتهي في الختام من 4 5وليو 

.(((6

مبلغ  حدد   : االألا ي  الرأسلال 

 (111 مقسلة إ 9  درهم،   (11.111

للواحدة،  درهم   (11 بقيلة  حصة 

موزعة عل9 الشكل التا ي :

السيد  ملكية  في  حصة   811

رضوان البية.

السيدة  ملكية  في  حصة   (11

العباس أمينة.

باملحكلة  تم   : القانوني  اإل5داع 

الغرب  امربعاء  بسوق  االبتدائية 

5وليو   (1 بتاريخ   (6117 تحت رقم 

.(1(7

ائتلانية   : النشر  قصد  ملخص 

هب فيد القنيطرة

115 P

PHOTO ORIENTAL
SARL

اإلتفاق  تم  عرفي  عقد  بلقت�سى 

عل9 ما 5لي :

امعلال  من  النشاط  تغيير 

الفوتوغرافية إ 9 مستغل مقهى.

الغفور  بنلو�سى عبد  السيد  باع 

السيد  إ 9  اأتلاعية  حصة   551

بنلو�سى محلد.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

ديسلبر   9 بتاريخ  بسال  االبتدائية 

9)1)، تحت الرقم 946.

116 P

STE OASIS GARDEN
SARL AU

تأسيس شركة محدجدة املسؤجلية
بناءا عل9 عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

قانون  إنجاز  تم   ،(1(9 5ونيو   ((

ذات  املسؤجلية  محدجدة  شركة 

الخصائص التالية :

 OASIS شركة   : التسلية 

GARDEN ش م م.

املوضوع : نادي ريا�سي.

 9 الطريق الوطنية   : مقر الشركة 

كيلومتر ) سيدي مخلوف.

 (.111.111  : الشركة  رأسلال 

درهم موزع إ 9 1.111) حصة قيلتها 

نقدا  اكتتبت  للواحدة  درهم   (11

ججزعت عل9 الشكل التا ي :

السيد بوبكر أمين 1.111) حصة.

 (1.111 هو  الحصص  مجلوع 

حصة.

التسيير : أنيطت مهلة التسيير إ 9 

السيد بوبكر أمين.

مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

تاريخ التأسيس النهائي.

السنة املالية : تبتدئ في فاتح 5نا5ر 

جتنتهي في)3 ديسلبر من كل سنة.

بكتابة  القانوني  اإل5داع  تم 

الضبط باملحكلة االبتدائية لسطات 

رقم  تحت   ،(1(9 5ونيو   (6 5وم 

.2019/218

 ،5575  : التجاري  السجل  رقم 

سطات.

117 P

 ESPACE ARTISANALE LE

LUXUS
شركة محدجدة املسؤجلية

رأسلالها االأتلاعي : 851.111 

درهم

املقر االأتلاعي : رقم 5)1) مجلع 

الفخارة الولجة، سال

في  مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 

سال بتاريخ 5 5نا5ر 7)1)، قرر الجلع 

شركة  في  للشركاء  االستثنائي  العام 

 ESPACE ARTISANALE LE LUXUS

ش م م.

تصفية جإغالق الشركة :

الغير  العام  الجلع  قرر 

 ESPACE الشركة  تصفية  العادي 

ش م م   ARTISANALE LE LUXUS

جإغالقها بصفة نهائية.

إبراء املصفي :

إدريس   السيد  املصفي  ابراء  تم 

السنتي�سي.

اإل5داع القانوني تم بكتابة ضبط 

 (5 بتاريخ  بسال  االبتدائية  املحكلة 

ديسلبر 9)1)، تحت رقم 33893.
من أجل التلخيص والنرش

التسيري

118 P
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 ESPACE ARTISANALE AL

KARAOUYINE

شركة محدجدة املسؤجلية

رأسلالها االأتلاعي : 451.111 

درهم

املقر االأتلاعي : رقم 114) مجلع 

الفخارة الولجة، سال

مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 

قرر   ،(1(7 5نا5ر   5 بتاريخ  سال  في 

في  للشركاء  االستثنائي  العام  الجلع 

 ESPACE ARTISANALE AL شركة 

KARAOUYINE ش م م.

تصفية إغالق الشركة :

الغير  العام  الجلع  قرر 

 ESPACE الشركة  تصفية  العادي 

 ARTISANALE AL KARAOUYINE

ش م م جإغالقها بصفة نهائية.

املصفي  إبراء  تم   : املصفي  إبراء 

السيد إدريس السنتي�سي.

اإل5داع القانوني تم بكتابة ضبط 

بتاريخ  بسال  االبتدائية  املحكلة 

رقم  تحت   ،(1(9 5)  ديسلبر 

.33894
من أأل التلخيص جالنشر

التسيير

119 P

 ESPACE ARTISANALE

WACHMA

شركة محدجدة املسؤجلية

راسلالها االأتلاعي : 851.111 

درهم

املقر االأتلاعي : رقم 6)1)، مجلع 

الفخارة الولجة، سال

في  مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 

سال بتاريخ 5 5نا5ر 7)1)، قرر الجلع 

شركة  في  للشركاء  االستثنائي  العام 

 ESPACE ARTISANALE WACHMA

ش م م.

تصفية جإغالق الشركة :

الغير  العام  الجلع  قرر 

 ESPACE الشركة  تصفية  العادي 

ش م م   ARTISANALE WACHMA

جإغالقها بصفة نهائية.

إبراء املصفي :

ادريس  السيد  املصفي  إبراء  تم 

السنتي�سي.

بكتابة  تم  القانوني  اإل5داع 

بسال  االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

9)1)، تحت رقم  5) ديسلبر  بتاريخ 

.3389(
من أأل التلخيص جالنشر

التسيير

120 P

STE KAYLEST
SARL

نقل املقر االأتلاعي
العادي  غير  العام  للجلع  تبعا 
املنعقد بتاريخ 7) نوفلبر 9)1)، قرر 

ش م م ما   KAYLEST شركة  شركاء 

5لي :

إ 9  للشركة  االأتلاعي  املقر  نقل 

لومومبا  باتريس  شارع  ملتقى   7(

الثاني،  الطابق  فيكيك  جزنقة 

حسان، الرباط.

حصة   (51 املوافقة عل9 تفويت 

نقد5ة لفائدة السيد حامد عثلان.

تعد5ل النظام امسا�سي للشركة.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

ديسلبر   31 التجارية بالرباط بتاريخ 

9)1)، تحت رقم 13744).
من أأل االستخالص جالبيان

121 P

KABTEL SYSTEM
SARL AU

تصفية الشركة
العام االستثنائي  الجلع  بلوأب 

 ،(1(9 سبتلبر   (6 بتاريخ  املنعقد 

 KABTEL الشركة  شركاء  قرر 

املسؤجلية  ذات  شركة   SYSTEM

املحدجدة بشريك جحيد.

املصادقة عل9 حسابات التصفية.

التصفية النهائية للشركة.

املحكلة  في  القانوني  اإل5داع  تم 

ديسلبر   (5 في  بسال  االبتدائية 

9)1)، تحت رقم 33895.

122 P

شركة الحسابات، التسيير، الدراسات 

جالجبا5ات

STE SB ALIMENTAIRE
SARL

 Mag40 Lot 1 GH2 lotissement

Dalia 1 Bensouda Fès

بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

بنفس  مسجل   ،(1(9 6) ديسلبر 

املد5نة بتاريخ 8) ديسلبر 9)1)، تم 

حل شركة ذات املسؤجلية املحدجدة، 

ذات املليزات التالية :

 SB ALIMENTAIRE  : التسلية 

شركة ذات مسؤجلية محدجدة.

حل الشركة : لقد تم حل الشركة 

بلوافقة الجلع العام جتسلية السيد 

مصفي  أالل  زكاري  الخياط  ابن 

للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإل5داع  تم 

بفاس  التجارية  باملحكلة  الضبط 

تحت   ،(1(9 ديسلبر   (4 بتاريخ 
 : التجاري  السجل   ،19/4192 رقم 

.57369
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شركة الحسابات، التسيير، الدراسات 

جالجبا5ات

STE SB ALIMENTAIRE
SARL

 Mag40 Lot 1 GH2 lotissement

Dalia 1 Bensouda Fès

بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

بنفس  مسجل   ،(1(9 4) ديسلبر 

 ،(1(9 ديسلبر   31 بتاريخ  املد5نة 

املسؤجلية  ذات  شركة  تصفية  تم 

املحدجدة، ذات املليزات التالية :

 SB ALIMENTAIRE  : التسلية 

شركة ذات مسؤجلية محدجدة.

لقد تم تصفية   : تصفية الشركة 

الشركة بلوافقة الجلع العام.

كتابة  لدى  القانوني  اإل5داع  تم 

بفاس  التجارية  باملحكلة  الضبط 

تحت   ،(1(9 ديسلبر   31 بتاريخ 

 : التجاري  السجل   ،19/4299 رقم 

.57369

124 P

S S INTERNATIONAL
تأسيس شركة

جضع   (1(( ماي   (( بتاريخ  تم 

قانون منظم لشركة باملليزات اآلتية :

.S S INTERNATIONAL : التسلية

جالتصد5ر  االستيراد   : الهدف 

)مواد اليكترجنية(.

الد5كور  اأهزة  في  التجارة 

جالزخرفة.

البيع جالشراء في العقارجاملضاربات 

العقارية.

رقم   ( مسيرة   : االأتلاعي  املقر 

.(((

في  حدد   : االأتلاعي  الرأسلال 

 (11 درهم مقسم إ 9   (1.111 مبلغ 

موزعة  درهم   (11 فئة  من  حصة 

كاآلتي :

 Sunil kumar sreedharan Nair

5111 حصة.

سومية أ5ت اصبان 5111 حصة.

بشكل  اإلدارة  تسير   : اإلدارة 

مشترك جملدة غير محدجدة من طرف 

 Sunil kumar سومية أ5ت أصبان ج 

.sreedharan Nair

من  تبتدئ   : االأتلاعية  السنة 

فاتح 5نا5ر إ 9 غا5ة )3 ديسلبر من كل 

سنة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيس الشركة.

31 ماي  تم اإل5داع القانوني 5وم 

التجارية  املحكلة  لدى   (1((

بلراكش تحت رقم 75)56.
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 GA COMPANY FOR

AGRICOLE
SARL AU

رأسلال : 1.111) درهم

الرباط أكدال، 5) شارع امبطال 

شقة رقم 4

تأسيس شركة
حرر  توثيقي  عقد  بلقت�سى 

 ،(1(9 ديسلبر   (5 بتاريخ  بالرباط 

تم تحد5د القوانين امساسية لشركة 

الشريك  ذات  املسؤجلية  محدجدة 

الوحيد بالخصائص التالية :

 GA COMPANY FOR : التسلية

.AGRICOLE SARL AU

الهدف االأتلاعي : تهدف الشركة 

إ 9 :

شراء امرا�سي جبيعها.

كراء أج شراء امرا�سي جاستغاللها 

في امنشطة الفالحية.

القيام بجليع العلليات املرتبطة 

بامنشطة الفالحية.

الفالحية  الضيعات  استغالل 

باملغرب جالقيام بزراعة هذه امرا�سي 

بجليع املنتجات الفالحية.

املتاأرة بلنتجات هذه الضيعات 

سواء باملغرب أج تصد5رها للخارج.

املنتجات  جاستيراد  تصد5ر 

جاملعدات  اآلالت  جكل  الفالحية 

املستعللة في امليدان الفالحي.

تربية النحل جالدجاأن.

لتربية  املزارع  جاستغالل  إنشاء 

الدجاأن جاإلجز.

التغذ5ة الخاصة بهذه الحيوانات، 

ذبح جتجهيز هذه املنتجات.

الشراء سواء باملغرب أج االستيراد 

مختلف  أج  البط  أج  الدأاج  فراخ 

الطيور جكذلك أليع املواد الالزمة 

جذبحها  الحيوانات  هذه  لتربية 

جتجهيزها.

االستيراد جالتصد5ر.

جاستيراد  جتسويق  املتاأرة 

جاملواد  املعدات  أليع  جتصد5ر 

جالخدمات كيفلا كان نوعها.

تلثيلية أليع العالمات التجارية 
املحلية أج الخارأية.

الصيانة جاملراقبة جأليع علليات 
أليع  جتلثيل  التجارية  الوساطة 
املنتجات جالسلع كيفلا كان نوعها أج 

مصدرها.
املساهلة املباشرة أج غير املباشرة 
للشركة في أليع العلليات التجارية 
جالتي قد تكون ذات صلة بأي هدف 

من امهداف املذكورة أعاله.
االستثلار في شركات أخرى.

املعامالت  أليع  عامة،  جبصفة 
العقارية  الصناعية،  التجارية، 
جاملالية جاملرتبطة بشكل مباشر أج غير 
أج  أعاله  املذكورة  بامهداف  مباشر 
أي غرض آخر ملاثل، أج من املحتلل 
أن تساهم في تنلية جتطوير أهداف 

الشركة.
املقر  حدد   : االأتلاعي  املقر 
5) شارع  أكدال  االأتلاعي بالرباط، 

امبطال الشقة رقم 14.
املدة : حددت املدة في 99 سنة.

في  حدد   : االأتلاعي  الرأسلال 
مبلغ 1.111) درهم مقسم عل9 11) 
حصة اأتلاعية ذات قيلة اسلية 

تساجي 11) درهم للحصة.
التسيير : تم تعيين السيد ابراهيم 
ادمخلوف كلسيرة للشركة جملدة غير 

محدجدة.
السجل التجاري رقم ))))4).
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UNION TECHNIQUE
DE BATIMENT

SARL AU
في  محرر  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم تكوين نظام   ،(1(9 ديسلبر   ((
املسؤجلية  ذات  لشركة  أسا�سي 
جحيد  شريك  ذات  املحدجدة 

خصائصها كالتا ي :
 UNION  : التسلية 

.TECHNIQUE DE BATIMENT
الهدف : تلارس الشركة امهداف 

التالية :

امعلال  أليع  جتحقيق  دراسة 
العامة جالخاصة لللباني.

جالهدم  جالبناء  العقارات  ترقيات 
أج التقسيم.
جسيط.

الشقة بالطابق   : املقر االأتلاعي 
 94 العلارة   5 رقم  ب  الواقع  امجل 

زنقة نابو ي املحيط الرباط.
رأس املال االأتلاعي : 6.111.111 
درهم مقسم إ 9 61.111 حصة قيلة 

كل جاحدة 11) درهم.
تم تعيين السيد محلد   : التسيير 
هلام حجر لبطاقة التعريف الوطنية 
جحيد  كلسير   BE758478 رقم 

للشركة جملدة غير محدجدة.
جضع  تم   : القانوني  اإل5داع 
الضبط  كتابة  لدى  القانوني  امللف 
باملحكلة التجارية بالرباط تحت رقم 

السجل التجاري 13737).
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STE BOUSSIMA
شركة ذات مسؤجلية محدجدة

عنوان مقرها االأتلاعي :  389) 
حي املغرب العربي مسيرة ) تلارة 

املغرب
حل شركة

رقم السجل التجاري )5196
املؤرخ  الشركاء  قرار  بلقت�سى 
حل  تقرر   ،(1(9 5 ديسلبر  في 
محدجدة  مسؤجلية  ذات  شركة 
رأسلالها  مبلغ   STE BOUSSIMA
مقرها  جعنوان  درهم   (11.111
389)، حي املغرب العربي  االأتلاعي 
تلارة املغرب نتيجة لعدم   ( املسيرة 
قيام الشركة بامهداف التي أسست 

من أألها.
جحدد مقر التصفية ب 389) حي 
املغرب العربي املسيرة ) تلارة املغرب 
بوصلا كلصفي  جعين السيد زكرياء 

للشركة.
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
ديسلبر   (6 التجارية بالرباط بتاريخ 

9)1)، تحت رقم 13711).
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إئتلانية السفياني

)) شارع محلد الخامس علارة السنت�سي رقم 

)7 مكناس

الهاتف : 0535.51.55.07/52

الفاكس : 6).88.)1535.5

شركة ميكاميك إموبيليي
 ش.م.م 

رأسلالها 1.111.11)) درهم 
جمقرها اإلأتلاعي : شارع السعد5ين 

الحي الصناعي البساتين مكناس
تعد5ل

العام  الجلع  مداجالت  بلقت�سى 
أكتوبر   (8 5وم  املؤرخ  اإلستثنائي 
إموبيليي  ميكاميك  لشركة   (1(9
ش.م.م رأسلالها 1.111.11)) درهم 
السعد5ين  شارع  اإلأتلاعي  جمقرها 
تم  الحي الصناعي البساتين مكناس، 

اإلتفاق عل9 ما 5لي :
اإلحتفاظ  العام  الجلع  قرر   /(
أنور كلسير لشركة  البدجي  بالسيد 
جإبطال  ش.م.م  إموبيليي  ميكاميك 
مهام السيد فؤاد بوخريص كلساعد 
عبد  السيد  جتعيين  الشركة،  مسير 
اللطيف السعيدي الحامل للبطاقة 
مساعد   ،51(767 الوطنية رقم س 

مسير للشركة أد5د .
أنور  البدجي  السيدان  صرحا 
قبولهلا  السعيدي  اللطيف  جعبد 
جمساعد  كلسير  لهلا  املوكلة  املهام 
مسير، مع تغيير املادة 3) من القانون 

امسا�سي.
الوثائق  عل9  )/اإلمضاء 
جاملستندات اإلدارية جالوثائق البنكية 
أج غيرها ستكون بصفة مشتركة من 
قبل املسير جمساعد املسير السيدان 
اللطيف  جعبد  البدجي  هللا  عبد 

السعيدي ملدة عامين.
القانون  من   (6 املادة  تغيير  مع 

امسا�سي.
امسا�سي  القانون  تحد5ث   /3

لشركة ميكاميك إموبيليي ش.م.م.
تم اإل5داع القانوني باملحكلة   /4
ديسلبر   31 5وم  بلكناس  التجارية 

9)1) تحت رقم 5376.
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LAST CALL
شركة ذات مسؤجلية محدجدة 

بشريك جحيد

رأسلالها : 1.111.11) درهم

الكائن مقرها : الدارالبيضاء ))، 

زنقة صبري بوألعة

تكوين شركة ذات مسؤجلية بشريك 
جحيد

مؤرخ  عرفي  عقد  )/بلوأب 

بالدارالبيضاء في 4) ديسلبر 9)1)، 

تم جضع النظام امسا�سي لشركة ذات 

مسؤجلية محدجدة بشريك جحيد.

.LAST CALL : التسلية

مسؤجلية  ذات  شركة   : الشكل 

محدجدة بشريك جحيد.

الغرض :

 مقاجل في اإلشهار.

املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة.
صبري  زنقة   ،((  : الشركة  مقر 

بوألعة الدارالبيضاء.

الرأسلال : حدد رأسلال الشركة 

 (11 إ 9  املقسم  درهم   (1.111 في 

حصة شركة ذات 11) درهم للحصة 

امللنوحة للسيد بنسامون  الواحدة، 

 BENSAMOUN أبراهام  أجليفيي 

مدبر شريك   OLIVIER ABRAHAM

جحيد.

تبتدئ   : للشركة  املالية  السنة 

السنة املالية للشركة في فاتح 5نا5ر 

جتنتهي في )3 ديسلبر من كل سنة.

بنسامون  السيد  تعيين  تم   /(

أجليفيي أبراهام بصفته مدبرا جحيدا 

الشركة  ستلتزم  محددة  غير  ملدة 

الوحيد  بالتوقيع  صحيحا  إلزاما 

للسيد بنسامون أجليفيي أبراهام.

القانوني  باإل5داع  القيام  تم   /3

املحكلة  لدى  الضبط  بكتابة 

 (9 بتاريخ  للدارالبيضاء  التجارية 

ديسلبر 9)1) تحت رقم 5)41)7.
املدبر الشريك الوحيد
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GEDEN CALL
شركة ذات مسؤجلية محدجدة 

بشريك جحيد

رأسلالها : 11.111.11) درهم

الكائن مقرها : الدارالبيضاء ))، 

زنقة صبري بوألعة

تكوين شركة ذات مسؤجلية بشريك 
جحيد

مؤرخ  عرفي  عقد  )/بلوأب 

 ،(1(9 ديسلبر   3 في  بالدارالبيضاء 

لشركة  امسا�سي  النظام  جضع  تم 

بشريك  محدجدة  مسؤجلية  ذات 

جحيد تكلن مليزاتها فيلا 5لي :

.GEDEN CALL : التسلية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤجلية محدجدة بشريك جحيد.

الغرض : 

مقاجل في اإلشهار.

املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة.
صبري  زنقة   ،((  : الشركة  مقر 

بوألعة الدارالبيضاء.

الرأسلال : حدد رأسلال الشركة 

في 11.111) درهم املقسم إ 9 111) 

للحصة  درهم   (11 ذات  حصة 

علار  للسيد  امللنوحة  الواحدة، 

 AMAR MOSHE كابرييل  مو�سي 

GABRIEL مدبر شريك جحيد.

تبتدئ   : للشركة  املالية  السنة 

السنة املالية للشركة في فاتح 5نا5ر 

جتنتهي في )3 ديسلبر من كل سنة.

تم تعيين السيد علار مو�سي   /(

ملدة  جحيدا  مدبرا  بصفته  كابرييل 

إلزاما  الشركة  ستلتزم  محددة  غير 

للسيد  الوحيد  بالتوقيع  صحيحا 

علار مو�سي كابرييل.

القانوني  باإل5داع  القيام  تم   /3

املحكلة  لدى  الضبط  بكتابة 

 (7 بتاريخ  للدارالبيضاء  التجارية 

ديسلبر 9)1) تحت رقم 3663)7.
املدبر الشريك الوحيد

131 P

 STE. TRAVAUX DE

 BATIMENT DE LA BASS

MOULOUYA

SARL AU

التصفية النهائية للشركة

رأسلالها : 11.111) درهم 

مقرها اإلأتلاعي . زنقة جاد املخازن 

رقم )3) حي العيون بركان

التصفية النهائية للشركة ذات 

مسؤجلية محدجدة ش.ذ.م.م

 (6 بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 

الوحيد  الشريك  قرر   ،(1(9 مارس 

للشركة  النهائية  التصفية  للشركة 

جقد جضعت نسخة  املذكورة أعاله، 

باملحكلة  الضبط  بكتابة  منه 

اإلبتدائية ببركان تحت رقم 19/653، 

رقم السجل التجاري 7))، بتاريخ 5) 

نوفلبر 9)1).
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STE. HIBAD TRAVAUX

SARL AU

الحل املسبق للشركة

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بلقر 

 (1(9 سبتلبر   (1 بتاريخ  الشركة 

 HIBAD قرر الشريك الوحيد لشركة

ذات  شركة   TRAVAUX SARL AU

مسؤجلية محدجدة جمقرها اإلأتلاعي 

دجار الشويحية أكليم بركان.

الحل املسبق للشركة.

بكتابة  القانوني  اإل5داع  تم 

ببركان  اإلبتدائية  باملحكلة  الضبط 

تحت رقم 19/694 جالشركة مسجلة 

رقم  تحت  ببركان  التجاري  بالسجل 

3979 بتاريخ 7) نوفلبر 9)1).
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IMOCAV

SARL AU

تأسيس شركة

 7 مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   (1(9 أغسطس 

محدجدة املسؤجلية ش.ذ.م.م.

غرض الشركة : 

-) جكيل عقاري.

-) شراء جبيع امرا�سي الفارغة.

-3 بيع امرا�سي العقارية.

تجزئة   85 رقم   : املقر اإلأتلاعي 

أنان الزيتون بركان.

مدة  تحد5د  تم   : الشركة  مدة 

تاريخ  من  بدءا  سنة   99 في  الشركة 

تكوينها النهائي ما عدا في حالة الفسخ 

السابق مجانه أج التلد5د في علرها.

رأسلال  حدد   : الشركة  رأسلال 

درهم   (11.111 مبلغ  في  الشركة 

 (11 حصة بقيلة   (111 مقسم إ 9 

درهم منتلية للشريك الوحيد.

اإلسم جاللقب للشريك :

الحير�سي عبد العا ي مغربي املزداد 

بتاريخ 6 5ونيو 977) الحامل لبطاقة 

التعريف الوطنية رقم ف أ 18)66.

طبقا  الشركة  تسير   : التسيير 

للقانون امسا�سي املنظم للشركة من 

السيد الحير�سي عبد  طرف جإمضاء 

العا ي.

اإل5داع  تم   : القانوني  اإل5داع 

باملحكلة  الضبط  بكتابة  القانوني 

اإلبتدائية ببركان تحت رقم 19/142 

التجاري  بالسجل  مسجلة  جالشركة 

 (7 بتاريخ   6885 رقم  تحت  ببركان 

سبتلبر 9)1).
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STE. ZEG-ZEL CLUB
SARL

ذات الرأسلال : 51.111 درهم

املقر اإلأتلاعي : دجار جاد الخليس 

أكليم بركان

تعد5الت قانونية
العام  الجلع  محضر  مقتضيات 

تقرر   (1(9 5ونيو   4 بتاريخ  املنعقد 

ما 5لي :

بيع الحصص :

 (95 باع السيد قادة عبد القادر 

نورالد5ن  للسيد  نصيبه  من  حصة 

سيدي محلد 5وسف.

 311 باع السيد بنصالح 5وسف 

نورالد5ن  للسيد  نصيبه  من  حصة 

مجلوعه  ما  5وسف  محلد  سيدي 

495 حصة من رأس مال الشركة.

بعد  الشركة  رأسلال  حصص 

البيع هو :

السيد  لفائدة  حصة   495

نورالد5ن سيدي محلد 5وسف.

قادة  السيد  لفائدة  حصة   5 

عبد القادر.

تعيين مسير أد5د للشركة :

5وسف  بنصالح  السيد  استقالة 

من منصبه جتعيين السيد نورالد5ن 

سيدي محلد 5وسف كلسير للشركة 

ملدة غير محدجدة.

القانوني  اإل5داع  تم   : اإل5داع 

اإلبتدائية  باملحكلة  الضبط  بكتابة 

 ( بتاريخ   19/399 ببركان تحت رقم 

5وليو 9)1).

135 P

STE. BADIMEDICAL
SARL

التصفية النهائية للشركة
رأسلالها : 11.111) درهم

مقرها اإلأتلاعي : رقم 4 زنقة 

البلد5ة حي الداخلة بركان

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

بلقر الشركة تقرر  (1(9 أبريل   (8 

 ما 5لي :

ذات  للشركة  النهائية  التصفية 

مسؤجلية محدجدة ش.ذ.م.م.

بكتابة  القانوني  اإل5داع  تم 

ببركان  اإلبتدائية  باملحكلة  الضبط 

السجل  رقم   19/531 رقم  تحت 

التجاري 9)39، بتاريخ 7) أغسطس 

.(1(9
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GENIE ORIENTAL

SARL

ذات الرأسلال : 11.111) درهم

املقر اإلأتلاعي : زنقة طنجة رقم )6 

حي الحسني الشقة رقم ) الطابق 

امجل بركان

تعد5الت قانونية

العام  الجلع  محضر  مقتضيات 

 (1(9 سبتلبر   (3 بتاريخ  املنعقد 

تقرر ما 5لي :

بيع الحصص :

 551 محلد  املد5وني  السيد  باع 

بوراس  للسيد  نصيبه  من  حصة 

من  حصة   551 مجلوعه  ما  ميلود 

رأس مال الشركة.

بعد  الشركة  رأسلال  حصص 

البيع هو 111) حصة لفائدة السيد 

املد5وني محلد.

 : للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

ذات  ش.م.م  إ 9  ش.م.م  شركة  من 

شريك جحيد.

القانوني  اإل5داع  تم   : اإل5داع 

اإلبتدائية  باملحكلة  الضبط  بكتابة 

 7 بتاريخ   19/621 ببركان تحت رقم 

أكتوبر 9)1).
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STE. BOUNAJI TRANSPORT
SARL

الحل املسبق للشركة
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املنعقد بلقر الشركة بتاريخ 8 نوفلبر 
 BOUNAJI شركة  قرر شركاء   (1(9
ذات  شركة   TRANSPORT SARL
مسؤجلية محدجدة جمقرها اإلأتلاعي 
امندلس  حي  النخلة  زنقة   45 رقم 

بركان.
- الحل املسبق للشركة.

رشيد  الحاجي  السيد  تعيين   -
كلصفي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإل5داع  تم 
ببركان  اإلبتدائية  باملحكلة  الضبط 
تحت رقم 19/695 جالشركة مسجلة 
رقم  تحت  ببركان  التجاري  بالسجل 

5617، بتاريخ 7) نوفلبر 9)1).
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BERCAF CAR
SARL

ذات الرأسلال : 51.111 درهم
املقر اإلأتلاعي : رقم )) زنقة عبد 

الكريم الخطابي حي بوكراع بركان
تعد5الت قانونية

العام  الجلع  محضر  مقتضيات 
تقرر   (1(9 ماي   (( بتاريخ  املنعقد 

ما 5لي :
بيع الحصص :

 (51 5وسف  خطابي  السيد  باع 
حصة من نصيبه للسيد جادي هشام 
ما مجلوعه 51) حصة من رأس مال 

الشركة.
بعد  الشركة  مال  رأس  حصص 
حصة لفائدة السيد   511 البيع هو 

جادي هشام.
 : للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
ذات  ش.م.م  إ 9  ش.م.م  شركة  من 

شريك جحيد.
القانوني  اإل5داع  تم   : اإل5داع 
اإلبتدائية  باملحكلة  الضبط  بكتابة 
 (8 ببركان تحت رقم 19/535 بتاريخ 

أغسطس 9)1).
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STE. BATICOV BETON

SARL

تأسيس شركة محدجدة

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

تأسيس شركة  تم   (1(9 مارس   (8

مسؤجلية محدجدة ش.ذ.م.م :

غرض الشركة : 

جالبالط  الخشب  تصنيع   (-

جالقرميد.

-) بيع مواد البناء.

دائرة بني عتيق   : املقر اإلأتلاعي 

ألاعة بوغريبة أكليم بركان.

مدة  تحد5د  تم   : الشركة  مدة 

تاريخ  من  بدءا  سنة   99 في  الشركة 

تكوينها النهائي ما عدا في حالة الفسخ 

السابق مجانه أج التلد5د في علرها.

رأسلال  حدد   : الشركة  رأسلال 

درهم   51.111 مبلغ  في  الشركة 

مقسلة كالتا ي:

اإلسم جاللقب للشركاء :

جاملبلغ  حصة   511 عزيز  حلو 

املحرر 51.111 درهم .

جاملبلغ  حصة   511 حنان  حيارة 

املحرر 51.111 درهم.

طبقا  الشركة  تسير   : التسيير 

للشركة  املنظم  امسا�سي  للقانون 

السيد حلو عزيز  من طرف جإمضاء 

جحيارة حنان.

اإل5داع  تم   : القانوني  اإل5داع 

باملحكلة  الضبط  بكتابة  القانوني 

اإلبتدائية ببركان تحت رقم 19/362 

التجاري  بالسجل  مسجلة  الشركة 

 (4 بتاريخ   6747 رقم  تحت  ببركان 

5ونيو 9)1).
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عدد 5594 - 9) ألادى امج 9 )44) )5) 5نا5ر 1)1))الجريدة الرسمية   9(1

BADIMED
SARL

ذات الرأسلال : 11.111) درهم

املقر اإلأتلاعي : زنقة ملوية رقم 33 

حي السالم بركان

العام  الجلع  محضر  مقتضيات 

تقرر   (1(9 أكتوبر   4 املنعقد بتاريخ 

ما 5لي :

التشطيب عل9 امنشطة التجارية 

التالية  :

بيع املعدات الطبية.

استغالل سيارة اإلسعاف.

تجاري  نشاط  عن  اإلعالن   (-

أد5د :

استيراد جتصد5رامأهزة الطبية.

ججفقا لذلك تم تعد5ل املادة رقم 

3 للقانون امسا�سي للشركة.

القانوني  اإل5داع  تم   : اإل5داع 

اإلبتدائية  باملحكلة  الضبط  بكتابة 

 (( ببركان تحت رقم 19/687 بتاريخ 

نوفلبر 9)1).
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VALANOVA CAR
SARL

املقر اإلأتلاعي : زاجية مداغ شارع 

ابن سيناء رقم 44 حي بوكراع بركان

تعد5الت قانونية
العام  الجلع  محضر  مقتضيات 

تقرر   (1(9 ماي   (( بتاريخ  املنعقد 

ما 5لي :

بيع الحصص :

 511 باع السيد عبيدي مصطفى 

زخنيني  للسيد  نصيبه  من  حصة 

حصة من   511 ما مجلوعه  محلد  

رأس مال الشركة.

بعد  الشركة  رأسلال  حصص 

البيع هي :

بعد  الشركة  رأسلال  حصص 

البيع هو111) حصة لفائدة السيد 

زخنيني محلد.

 : للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
ذات  ش.م.م  إ 9  ش.م.م  شركة  من 

شريك جحيد.
القانوني  اإل5داع  تم   : اإل5داع 
اإلبتدائية  باملحكلة  الضبط  بكتابة 
 (7 ببركان تحت رقم 19/331 بتاريخ 

5ونيو 9)1).
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TRI IMMOBILIER
تأسيس شركة محدجدة

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
تم تأسيس شركة   (1(9 سبتلبر   3

مسؤجلية محدجدة ش.ذ.م.م :
غرض الشركة : 
-) جكيل عقاري.

-) بيع امرا�سي العقارية.
-3 شراء جبيع امرا�سي الفارغة.

زنقة   83 رقم   : اإلأتلاعي  املقر 
الحسني  حي  الثاني  الطابق  زكزل 

بركان.
مدة  تحد5د  تم   : الشركة  مدة 
تاريخ  من  بدءا  سنة   99 في  الشركة 
تكوينها النهائي ما عدا في حالة الفسخ 

السابق مجانه أج التلد5د في علرها.
رأسلال  حدد   : الشركة  رأسلال 
درهم   (11.111 مبلغ  في  الشركة 
 (11 حصة بقيلة   (111 مقسم إ 9 

درهم منتلية للشريك الوحيد.
)اإلسم جاللقب للشركاء :

حصة   711 بن شريف مصطفى 
جاملبلغ املحرر 71.111 درهم .

حصة   311 5اسر  شريف  بن 
جاملبلغ املحرر 31.111 درهم.

طبقا  الشركة  تسير   : التسيير 
للشركة  املنظم  امسا�سي  للقانون 
السيد بن شريف  من طرف جإمضاء 

5اسر.
اإل5داع  تم   : القانوني  اإل5داع 
باملحكلة  الضبط  بكتابة  القانوني 
اإلبتدائية ببركان تحت رقم 19/611 
التجاري  بالسجل  مسجلة  جالشركة 
 (6 بتاريخ   6883 رقم  تحت  ببركان 

سبتلبر 9)1).
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STE. TRAVAUX EL MAAYIR

SARL

الحل املسبق للشركة
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املنعقد بلقر الشركة بتاريخ 5 سبتلبر 

 TRAVAUX 9)1) قرر شركاء شركة 

ذات  شركة   EL MAAYIR SARL

مسؤجلية محدجدة جمقرها اإلأتلاعي 

زنقة بالد الخير حي امندلس   ( رقم 

بركان ما 5لي :

- الحل املسبق للشركة.

5وسف  بكوش  السيد  تعيين   -

كلصفي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإل5داع  تم 

ببركان  اإلبتدائية  باملحكلة  الضبط 

تحت رقم 19/628 جالشركة مسجلة 

رقم  تحت  ببركان  التجاري  بالسجل 

889)، بتاريخ 9 أكتوبر 9)1).
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شركة فاشن اكسبرتيس 

اجون�سي

 SOCIETE FASHION EXPERTISE

AGENCY

 SARL

D’ASSOCIE UNIQUE

شركة ذات مسؤجلية محدجدة من 

شريك جاحد

تأسيس شركة
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

القانون  تم إنشاء   ،(1(9 نوفلبر   4

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجدة من شريك جاحد خصائصها 

كالتا ي :

فاشن  شركة   : التسلية 

 SOCIETE اأون�سي  اكسبرتيس 

 FASHION EXPERTISE AGENCY

.SARL D’ASSOCIE UNIQUE

الهدف :

 صناعة املالبس.

املالية  التجارية،  العلليات  كل 

تطوير  إ 9  تهدف  التي  العقارية  أج 

الشركة.

موالي  زنقة   8  : اإلأتلاعي  املقر 

رشيد، رقم 7، حسان، الرباط.

املدة : 99 سنة ابتداءا من تأسيس 

الشركة.

في  حدد   : اإلأتلاعي  املال  رأس 

إ 9  مقسلة  درهم   (11.111 مبلغ 

 (11 قيلة كل جاحدة  حصة    (111

السيدة  لفائدة  كليا  محررة  درهم 

أهان بنباكريم.

من  :ابتداء  اإلأتلاعية  السنة   

ديسلبر من   3( فاتح 5نا5ر جتنتهي في 

كل سنة.

للشركة  مسيرة  عينت   : التسيير 

غير  ملدة  بنباكريم  أهان  السيدة 

محددة.

باملحكلة  الشركة  تسجيل  تم   

نوفلبر   (4 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

9)1) تحت رقم 393)4).
لإلشارة جالبيان
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AUDIT ACCOUNTING & ASSISTANCE

 E شارع الحسن الثاني طريق الشاطئ العلارة

رقم ) الطابق امجل أناح ب الصخيرات

SAYSSI CAPITAL شركة
شركة ذات مسؤجلية محدجدة جذات 

شريك منفرد

رأسلالها : 1.111) درهم

مقرها اإلأتلاعي: 1) زنقة غابس 

الطابق الثالث الرباط

رقم السجل التجاري : 547)8

تلد5د الهدف اإلأتلاعي
لشركة  املنفرد  الشريك  قرر 

ذات  شركة   SAYSSI CAPITAL

شريك  جذات  محدجدة  مسؤجلية 

زنقة   (1 اإلأتلاعي  مقرها  منفرد، 

الرباط  الثالث  الطابق  غابس 

تحت  التجاري  بالسجل  جاملسجلة 

رقم 547)8 ما 5لي :



9(( الجريدة الرسميةعدد 5594 - 9) ألادى امج 9 )44) )5) 5نا5ر 1)1)) 

تلد5د الهدف اإلأتلاعي للشركة 

إ 9 :

استيراد جتوزيع امأهزة الطبية.

تعد5ل القانون امسا�سي للشركة.

في  القانوني  اإل5داع  تم  جقد 

 31 املحكلة التجارية بالرباط بتاريخ 

ديسلبر 9)1) تحت رقم )1373).
للنشر جاإلعالن
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صابليير دي الساحل

شركة محدجدة املسؤجلية ذات 

شريك جحيد

رأس مالها : 11.111.11) درهم 

مقرها اإلأتلاعي : بدجار أجالد عالل 

املوانيك، ألاعة الساحل، إقليم 

برشيد

صندجق البر5د : 315 حد السوالم

املقيدة بالسجل العد ي باملحكلة 

اإلبتدائية ببرشيد تحت عدد  875)

ببرشيد  عرفية  جثيقة  عل9  بناء 

بتاريخ 8) ديسلبر 9)1) تقرر ما 5لي :

الحصص  مجلوع  تفويت 

حصة   (111 جعددها  اإلأتلاعية 

درهم للواحدة من قبل   (11 بقيلة 

عن  نيابة  العالمي  املصطفى  السيد 

ابنه القاصر مصطفى العالمي لفائدة 

السيد عبد هللا العالمي.

العالمي  هللا  عبد  السيد  تعيين 

كلساهم جمسير جحيد لتلك الشركة.

للشركة  امسا�سي  القانون  تغيير 

بناء عل9 ما سبق.

اإل5داع القانوني بالسجل التجاري 

ببرشيد  اإلبتدائية  املحكلة  لدى 

9)1) تحت عدد  31 ديسلبر  بتاريخ 

.4198
املسير الوحيد للشركة

اإلمضاء عبد هللا العالمي
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سيكلا كومبت

9)، شارع محلد السادس املركب التجاري 

اراك، علارة ف )، مكتب 4، الدارالبيضاء، 

1551)، الدارالبيضاء املغرب

ITALYBAMA

شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد 

)في طور التصفية(

جعنوان مقرها اإلأتلاعي : 19)، 

الطابق امر�سي، تجزئة النسيم، 

حي النسيم، 91)1) الدارالبيضاء 

املغرب

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3(1865

حل شركة

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر   (1(9 نوفلبر  فاتح  في  املؤرخ 

محدجدة  مسؤجلية  ذات  شركة  حل 

 ITALYBAMA ذات الشريك الوحيد 

درهم   (11.111 رأسلالها  مبلغ 

 ،(19  : اإلأتلاعي  مقرها  جعنوان 

حي  تجزئة النسيم،  الطابق امر�سي، 

النسيم 91)1) الدارالبيضاء املغرب 

نتيجة مزمة القطاع.

 ،(19 ب  التصفية  مقر  جحدد 

حي  تجزئة النسيم،  الطابق امر�سي، 

النسيم 91)1) الدارالبيضاء املغرب. 

رشداجي  امين  السيد   : جعين 

شقة  تويلري،  زنقة   (( )ا(  جعنوانه 

الدارالبيضاء   (1341 حي بالمي   ،(4

املغرب كلصفي للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجد املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

املخابرة جمحل تبليغ العقود جالوثائق 

املتعلقة بالتصفية.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 (7 بتاريخ  بالدارالبيضاء  التجارية 

ديسلبر 9)1) تحت رقم 3755)7.
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شركة كوالتي صوفط
ذات املسؤجلية املحدجدة جالشريك 

الوحيد

رأسلالها : 81.111.11 درهم

مقرها اإلأتلاعي : 6 زنقة ضا5ة عوة 

الطابق الرابع، الشقة 6) أكدال 

الرباط

تصفية سابقة مجانها
 4 بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

نوفلبر 9)1) انعقد الجلع العام غير 

عادي جقررجا ما 5لي :

- قبول تصريح املكلف بالتصفية.

النهائية  التصفية  عن  اإلعالن   -

للشركة.

السيد عبد العا ي كوكب  إعفاء   -

من مهامه.

تم اإل5داع القانوني للشركة لدى 

 (8 في  بالرباط  التجارية  املحكلة 

ديسلبر 9)1) تحت رقم 7987.
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STE. OISEAU AGRICOLE
رشكة ذات مسؤجلية محودة

مقرها : 5) شارع امبطال شقة رقم 

4 أكدال الرباط

تأسيس شركة
ديسلبر   ( عرفي  عقد  بلقت�سى 

امسا�سي  القانون  جضع  تم   (1(9

لشركة محدجدة املسؤجلية الشريك 

الوحيد 

 STE. OISEAU  : التسلية 

.AGRICOLE

تسير   : اإلأتلاعي  الغرض 

ألب  الفالحية  املنشئات  جاستغالل 

جتصد5ر.

العلليات  أليع  عامة  جبصفة 

الشركة. بهدف  املرتبطة  التجارية 

امبطال  شارع   (5  : اإلأتلاعي  املقر 

شقة رقم 4 أكدال الرباط.

رأس مال الشركة : 1.111) درهم 

مقسم إ 9 11) حصة من فئة 11) 

درهم .

التسيير : تسير الشركة من طرف 

السيد بالفريج عبد الهادي .

عبد  بالفريج  السيد   : الشركاء 

الهادي.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

اإلبتدائية بالرباط بتاريخ )) ديسلبر 

9)1) تحت رقم ))8)4).
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CSKR CONSULTING

SARL AU

AVIS DE CONSTITUTION
شركة ذات املسؤجلة املحدجدة 

بشريك جحيد

رأسلالها : 1.111) درهم

عرفي  عقد  بلقت�سى 

 (1(9 ديسلبر   (4 في  بالدارالبيضاء 

ذات  محدجدة  شركة  تأسيس  تم 

جحيد   بشريك  املحدجدة  املسؤجلية 

ذات الخصائص اآلتية :

CSKR CONSULTING : التسلية

.S.A.R.L AU

الهدف :

تقد5م خدمات املشورة جالتلثيل 

في أليع املسائل في املجالين القانوني 

جالضريبي،التجارة  .

عزيز  شارع   67. اإلأتلاعي  املقر 

بالل، الطابق الثاني، رقم 3، معاريف 

الدارالبيضاء.

املدة : 99 سنة ابتداءا من تأسيس 

الشركة.

1.111) درهم مقسم   : الرأسلال 

درهم   (11 من فئة  حصة    (11 إ 9 

 MONSIEUR عل9  كلها  موزعة 

.CYRILL SAMI KALFAT

من  :تبتدئ  اإلأتلاعية  السنة 

فاتح 5نا5ر إ 9 )3 ديسلبر من كل سنة.

 MONSIEUR CYRILL تم تعيين 

جحيد  كلسير   SAMI KALFAT

للشركة جملدة غير محددة.
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جالتسجيل  القانوني  اإل5داع  تم 

بالسجل التجاري باملحكلة التجارية 

بالدارالبيضاء 5وم 31 ديسلبر 9)1) 

تحت عدد )95)45.
بيان مختصر
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 NEXT EUROPE & NORTH

AFRICA MOROCCO

 Sarl

AVIS DE CONSTITUTION
شركة ذات املسؤجلة املحدجدة 

بشريك جحيد

رأسلالها : 1.111) درهم

مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

 (1(9 ديسلبر   (9 في  بالدارالبيضاء 

املسؤجلية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدجدة  ذات الخصائص اآلتية :

 NEXT EUROPE &  : التسلية 

.NORTH AFRICA MOROCCO

الهدف :

الفني  جالتحليل  الجودة  مراقبة 

املطبق عل9 مجال النسيج.

قطاع  في  املورد5ن  عن  التنقيب 

النسيج.

لللنتجات  توريد  كعامل  العلل 

النسيجية.التجارة.

 RUE JEAN  49. اإلأتلاعي  املقر 

 JAURES,QUARTIER GAUTHIER,

 6 eme ETAGE APPT N°12

.CASABLANCA

املدة : 99 سنة ابتداءا من تأسيس 

الشركة.

1.111) درهم مقسم   : الرأسلال 

درهم   (11 من فئة  حصة    (11 إ 9 

مدفوعة بالكامل جمخصصة للشركاء 

أي  مساهلاتهم،  مع  5تناسب  بلا 

 AGRATECH LIMITED ET شركة  

.NEXT BRAND LIMITED

من  :تبتدئ  اإلأتلاعية  السنة 
فاتح 5نا5ر إ 9 )3 ديسلبر من كل سنة.

 M. LORD SIMON تعيين  تم 
 Mme AMANDAج  WOLFSON
JAMES كلسيران للشركة جملدة غير 

محدجدة.
جالتسجيل  القانوني  اإل5داع  تم   
بالسجل التجاري باملحكلة التجارية 
بالدارالبيضاء 5وم 7) ديسلبر 9)1) 

تحت عدد 899)45
بيان مختصر
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جنات
ش.ذ.م.م

تحويل املقر امسا�سي
 (6 بواسطة عقد عرفي مؤرخ في 
الشركة  شركاء  قرر   (1(9 نوفلبر 
رأسلالها  ش.ذ.م.م  أنات  املسلاة 
امسا�سي  مقرها  درهم،   51.111
 ((9 بالدارالبيضاء  كان  القد5م 
رقم  الزنقة   5 الطابق  انفا  شارع 
التجاري  السجل  في  جمسجلة   (8
تحويل املقر   ،  315.543 تحت رقم 
امسا�سي للشركة إ 9 العنوان الجد5د 
أحلد  شارع   (3 بالدارالبيضاء 
امجل  الطابق  املب  إقامة  املجاطي 

الشقة رقم 8 املعاريف.
 4 البند  تغيير  تم  جبذلك   (-
باملقر  املتعلق  الشركة  قانون  من 

امسا�سي.
-) نفد اإل5داع القانوني باملحكلة 
 (6 5وم  بالدارالبيضاء  التجارية 

ديسلبر 9)1) تحت عدد 3.693)7
P 152 مكرر

 SOCIETE DE GESTION
 DES ETABLISSEMENTS DE
FORMATION LOGISTIQUE

»S.G.E.F.L«
شركة مجهولة اإلسم

تأسيس
القانون  من   33 املادة  بتطبيق 
بالشركات  املتعلق   95.(7 رقم 
املجهولة اإلسم تم جضع هذا اإلشعار 
 SOCIETE DE GESTION لشركة 

 DES ETABLISSEMENTS DE

: FORMATION LOGISTIQUE

 SOCIETE DE  : الشركة  تسلية 

 GESTION DES ETABLISSEMENTS

 DE FORMATION LOGISTIQUE

.»»S.G.E.F.L

الغرض الرئي�سي : التدريب امج ي 

جالتأهيل في مجال النقل جالخدمات 

اللوأستية جامنشطة املساعدة.

ملوظفي  املستلر  التدريب 

الشركات ال سيلا العاملين في قطاع 

النقل جالخدمات اللوأستية.

في  جالدعم  جاملساعدة  املشورة 

التدريبية،  االحتياأات  تشخيص 

جاملساعدة  التدريب  خطط  ججضع 

جالجلعيات  للشركات  التقنية 

جاملنظلات املهنية لتنلية مهاراتهم في 

مجاالت تدخلها.

الالزمة  الخبرات  أليع  تطوير 

جالعلمي  التقني  التعليم  مجال  في 

اآلخرين  املشغلين  مع  بالشراكة 

جمعاهد التدريب العامة أج الخاصة 

الوطنية أج الدجلية التدريب، العامة 

أج الخاصة، الوطنية أج الدجلية.

املدة : 99 سنة تبتدئ من تاريخ 

تسجيلها بالسجل التجاري.

املقر االأتلاعي : )1) شارع عبد 

املومن رقم 5 الطابق السفلي الدار 

البيضاء.

رأسلال الشركة : 311.111 درهم 

نقدا مقسلة إ 9 3111 سهم بقيلة 

بكاملها  املكتتبة  للسهم  درهم   (11

بنصف  القيلة  جاملدفوعة  نضيا 

مبلغها عند االكتتاب.

أعضاء مجلس املستشارين :

جاللوأستيك  النقل  أامعة 

امللثلة بالسيد عبد اإلله حفظي.

املهن  بين  ما  املجلوعة  ألعية 

النقل  مجال  في  االستشارة  لدعم 

رشيد  بالسيد  امللثلة  جاللوأستيك 

طاهري.

الطرقي  للنقل  املغربية  الجلعية 

العزيز  عبد  بالسيد  امللثلة  الدج ي 

لحلو.

ملؤسسات  الوطنية  الجلعية 

امللثلة  املهنية  السياقة  في  التكوين 

بالسيد سيدي محلد حفظي.

شركة غيزة شركة ذات مسؤجلية 

محدجدة امللثلة بالسيد 5ونس مالخ.

السيد عبد اإلله حفظي.

شركة   : للحسابات  املنتدب 

 UNION INTERNATIONALE DES

 »EXPERTS AUDITEURS »UNIXIA

امللثلة بالسيد عاللت سعد.

القانون امسا�سي للشركة :

بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

إنشاء  تم   (1(9 نوفلبر   4

لشركة  امسا�سي  القانون 

 SOCIETE DE GESTION«

 DES ETABLISSEMENTS DE

.»FORMATION LOGISTIQUE

 %5 5حدد الجلع العام   : امرباح 

الرصيد  ضلن  القانوني  لالحتياطي 

املخصص كأرباح لللساهلين.

القيود عل9 تفويتات امسهم :

ملوافقة  امسهم  تفويتات  تخضع 

جفقا  الشفعة  جلحق  اإلدارة  مجلس 

لللقتضيات القانونية جالنظامية.

باالكتتاب  بالتصريح  القيام  تم 

مؤرخ  عرفي  عقد  بلوأب  جالدفع 

بتاريخ 4 نوفلبر 9)1) 5تضلن قائلة 

تبين  جالتي  قانونا  الواأبة  املكتتبين 

املبالغ املدفوعة من طرف كل جاحد 

من املكتتبين جقد تم اإل5داع القانوني 

باملحكلة التجارية بالدار البيضاء.

 4 بتاريخ  اإلدارة  مجلس  قام 

عبد  السيد  بتعيين   (1(9 نوفلبر 

عام  مد5ر  كرئيس  حفظي  اإلله 

للشركة.

بلركز  القانوني  اإل5داع  تم 

االستثلار بالدار البيضاء.
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بالتقييد  بالتصريح  القيام  تم 
الضبط  بكتابة  التجاري  بالسجل 
لدى املحكلة التجارية بالدار البيضاء 
رقم  تحت   (1(9 ديسلبر   5 بتاريخ 
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التسيير الحر
»بيكاسو ايس« ش.ذ.م.م ش.ج

&
»اف ب اس توداي«  ش.ذ.م.م ش.ج

 3( بلوأب عقد عرفي مؤرخ في 
أكتوبر 9)1) مسجل بالدار البيضاء 
رقم  تحت   ،(1(9 نوفلبر   (9 في 
فوضت   RE(4386 - OR ((7(6
ش.ذ.م.م  ايس«  »بيكاسو  شركة 
ش.ج امللثلة في مسيرها السيد كرجد 
رشيدـ مقرها بالدار البيضاء : ) زنقة 
جاملسجلة  نوار  رجش  فرن�سي  دي 
البيضاء  الدار  التجاري  بالسجل 
الحر  التسيير   ،435847 رقم  تحت 
بالعنوان  املوأود  التجاري  لللحل 
»اف  الشركة  لفائدة  ذكره  السابق 
ش.ج،  ش.ذ.م.م  توداي«   اس  ب 
الهراس  السيد  مسيرها  في  امللثلة 
التجاري  بالسجل  جاملسجلة  كلال 
 44(553 رقم  تحت  البيضاء  الدار 
جالتي قبلت بذلك ملدة ثالث سنوات 
إ 9   (1(9 تبتدئ من فاتح نوفلبر   :

غا5ة )3 أكتوبر ))1).
ملخص قصد اإلشهار
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STE BELDATIK
SARL AU

ش بيلداتيك
67 حي العيون الطابق الثالث رقم 5 

املحلد5ة
تأسيس شركة محدجدة املسؤجلية 

لشريك جحيد
حرر  عرفي  عقد  بلقت�سى 
باملحلد5ة في تاريخ 3) ديسلبر 9)1) 
لشركة  امسا�سي  القانون  إنشاء  تم 
لشريك  محدجدة  مسؤجلية  ذات 

جحيد خصائصها كالتا ي :

التسلية : »ش بيلداتيك«.

أليع  جبناء  تصليم   : املوضوع 

املهن البناء.

البناء،  أعلال  أليع  تحقيق 

جامعلال اإلنشائية للهندسة املدنية.

مقاجل أعلال مختلفة.

الهندسية  الهياكل  أليع  بناء 

املدنية جإنشاء الطرق جكذلك الطرق 

جالصرف الصحي.

جامعلال  الدجلة  أعلال  أليع 

جالتركيب  جالصيانة  الصناعية 

جتكنولوأيا  جالكهرباء  جامليكانيكا 

املعلومات.

جاملنتجات  السلع  أليع  تسويق 

من أليع امنواع.

تسويق جاستغالل أليع املنتجات 

جعالمات براءات االختراع جالتراخيص 

املتعلقة بالكائنات املذكورة أعاله.

املشاركة املباشرة أج غير املباشرة 

للشركة في أليع العلليات التجارية 

التي قد تتعلق بأحد امشياء املذكورة 

شركة  إنشاء  طريق  عن  أج  أعاله 

أد5دة أج هيئة أج عن طريق الوصول 

أج االشتراك أج شراء امجراق املالية أج 

ألعيات املشاريع املشتركة  امسهم، 

أج غيرها.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.

في  محدد   : الشركة  رأسلال 

 (111 إ 9  مقسم  درهم   (11.111

حصة من فئة 11) درهم للحصة.

 (111  : بلعتيق  هشام  للسيد 

حصة.

تم تعيين السيد هشام   : اإلدارة 

بلعتيق كلسير جحيد للشركة.

بكتابة  القانوني  اإل5داع  تم 

االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 

 (1(9 ديسلبر   (3 5وم  باملحلد5ة 

تحت رقم 166).

155 P

DIGICROWD
SARL AU

رأسلالها 1.111) درهم
العنوان : 67 حي العيون الطابق 

الثالث رقم 5 املحلد5ة
حل الشركة

حرر  عرفي  عقد  بلقت�سى 

باملحلد5ة في تاريخ 3) ديسلبر 9)1) 
تلت املصادقة باإلألاع عل9 ما 5لي :

 »DIGICROWD« الشركة  حل 
جتصفيتها الطوعية.

السيد  للشركة  كلصفي  تعيين 
 355 برقم  القاطن  اشوري  5اسين 
تجزئة موالي علي الشريف تاجريرت 

إ 9 انتهاء مدة التصفية.
بكتابة  القانوني  اإل5داع  تم 
االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 
باملحلد5ة في 9) ديسلبر 9)1) تحت 

رقم )14).
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JBA STONE INDUSTRIE
SARL AU

شركة محدجدة املسؤجلية
رأسلالها 11.111) درهم

مقرها االأتلاعي : حي العيون 
الطابق الثالث رقم 5 املحلد5ة

الزيادة في رأسلال  الشركة
حرر  عرفي  عقد  بلقت�سى 

 (1(9 ديسلبر   9 باملحلد5ة في تاريخ 
تلت املصادقة باإلألاع عل9 ما 5لي :

الشركة  رأسلال  في  الزيادة 
بالحساب الجاري بلا قدره 11.111) 
درهم إ 9   (11.111 درهم لرفعه من 
 (11 جإصدار  بإحداث   311.111
فئة  من  أد5دة  اأتلاعية  حصة 

11) درهم للحصة الواحدة.
تم تعد5ل البند 6 ج 7 من القانون 

امسا�سي للشركة.
بكتابة  القانوني  اإل5داع  تم 
االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 
باملحلد5ة في 6) ديسلبر 9)1) تحت 

رقم 117).
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ANFA SOLUTION
 SARL

»Par abréviation »AS

انفا سوليسيون

65) شارع الزرقطوني الطابق 

التاسع رقم )9 الدار البيضاء

 (7 في  املتخذ  القرار  بلقت�سى 

نوفلبر 9)1) تقرر ما 5لي :

إ 9  مسك  علر  السيد  باع   -  (

 WORMSER السيد رجنان جرمسير 

 (11 بثلن  حصة   RONAN 511

مجلوعه  ما  أي  للحصة  درهم 

51.111 درهم.

إ 9  مسك  علر  السيد  باع   -  (

حصة   511 كعزجزي  يسين  السيد 

ما  أي  للحصة  درهم   (11 بثلن 

مجلوعه 51.111 درهم.

من   7 ج   6 البند  تعد5ل  تم   -  3

القانون امسا�سي للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإل5داع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكلة  الضبط 

 (1(9 ديسلبر   4 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم )4)))7.
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MYSUPPLY
SARL

رأسلالها 1.111) درهم

العنوان : 67 حي العيون الطابق 3 

رقم 5 املحلد5ة

إغالق التصفية  الشركة
حرر  عرفي  عقد  بلقت�سى 

 (1(9 نوفلبر   4 باملحلد5ة في تاريخ 

جافق الحسابات الختامية للتصفية، 

املصفي 5لنح إبراء ذمة السيد 5اسين 

جأشار  قد جفت جال5ته،  بيار إلدارته، 

إ 9 إغالق تصفية الشركة.

بكتابة  القانوني  اإل5داع  تم 

االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 

9)1) تحت  3 ديسلبر  باملحلد5ة في 

رقم 934).

159 P
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STE B.N BTP
SARL

حل مسبق للشركة
الجلع  محضر  ملقتضيات  تبعا 

 STE لشركة  االستثنائي  العام 

بتاريخ  املنعقد   ،B.N BTP SARL

املصادقة  تلت   (1(9 )) ديسلبر 

باإلألاع عل9 املقترحات اآلتية :

حل مسبق للشركة.

رشيد  ناعيم  السيد  تعيين 

كلصفي للشركة.

الفتح  حي   37  : التصفية  محل 
زنقة القدس تلارة.

بكتابة  القانوني  اإل5داع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 

 31 بتاريخ   (137(4 رقم  تحت 

ديسلبر 9)1).
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STE BATIFORAGE
SARL

الرأسلال : 5.111.111 درهم

املقر االأتلاعي : تجزئة )9، الحي 

الصناعي سيدي بوزكري، مكناس

استقالة مسير
تعيين مسير
تعيين املوقع

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

االستثنائي املنعقد بتاريخ 6) ديسلبر 

 : للشركة  االأتلاعي  باملقر   (1(9

سيدي  الصناعي  الحي   ،9( تجزئة 

بوزكري، مكناس، قرر شركاء شركة 

»BATIFORAGE SARL« ما 5لي :

مخلص  السيد  املسير  استقالة 

علي.

تعيين املسير السيد مخلص رشيد.

مخلص  السيد  املوقع  تعيين 
رشيد.

كتابة  لدى  القانوني  اإل5داع  تم 

الضبط باملحكلة التجارية بلكناس 

ديسلبر   (7 ليومه   5343 تحت رقم 

.(1(9
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مجموعة الصيادلة خلية النحل
»LA RUCHE«

مجلوعة ذات النفع االقتصادي
بدجن رأسلال، املقر االأتلاعي : 

رقم 5) شارع سيدي محلد متجر 
4 العكاري صندجق البر5د 1151) 

الرباط
إعالن عن تحويل املقر االأتلاعي

تعد5ل الهدف االأتلاعي جتحيين 
العقد التأسي�سي لللجلوعة

بلقت�سى محضر الجلع العام   -  I
مارس   (3 االستثنائي املنعقد بتاريخ 
النفع  مجلوعة  أعضاء   ،(1(9
الصيادلة  »مجلوعة  االقتصادي 
بدجن   ،»LA RUCHE« النحل  خلية 
بالرباط،  االأتلاعي  املقر  رأسلال، 
متجر  محلد  سيدي  شارع   (5 رقم 
 ،(1151 البر5د  صندجق  العكاري   4

قررجا ما 5لي :
االأتلاعي  املقر  تحويل   -  (
لللجلوعة نحو املقر الجد5د الكائن 
بشقة رقم ) إقامة زينب شارع محلد 

السادس بلوك س الهرهورة.
االأتلاعي  الهدف  تعد5ل   -  (

لللجلوعة.
العقد  جتحيين  تعد5ل   -  3

التأسي�سي لللجلوعة.
الصالحيات من أأل  إعطاء   -  4

القيام باإلأراءات القانونية.
جكذا  القانوني  اإل5داع  تم   -  II
التجاري  بالسجل  املعدل  التصريح 
لللحكلة التجارية بالرباط تحت رقم 
33179 في 1) 5وليو 9)1) بلقت�سى 

جبيان اإلدارة.
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EBP MAROC
SARL AU

شركة ذات مسؤجلية محدجدة
رأسلالها 91.111 درهم

مقرها االأتلاعي : 46، شارع عقبة، 
شقة رقم )، أكدال، الرباط

تأسيس
بلقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط 
جضع  تم   ،(1(9 ديسلبر   5 بتاريخ 
ذات  لشركة  امسا�سي  القانون 

الشريك  جذات  محدجدة  مسؤجلية 
الوحيد جذات الخصائص التالية :

 EBP MAROC««  : التسلية 
.SARL AU

الهدف : هدف الشركة هو :
التسويق في حلول إدارة البرامج في 

السوق املغربي.
مبيعات الخدمات املرتبطة.

املقر االأتلاعي : 46، شارع عقبة، 
شقة رقم )، أكدال، الرباط.

5وم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس.

درهم موزع   91.111  : رأس املال 
حصة  كل  قيلة  حصة   911 عل9 
درهم حررت كلها ججزعت عل9   (11
املساهم الوحيد الذي قدم مساهلة 

نقد5ة بقيلة 91.111 درهم.
الشركة   : الوحيد  الشريك 
 EBP INFORMATIQUE املساهلة 
رقم  التجاري  السجل  ذات 
االأتلاعي  جمقرها   331838947
فرنسا مسيرة من طرف السيد رجني 

ماري سنتيس.
ماري  السيدة  عينت   : التسيير 
غير  ملدة  للشركة  مسيرة  أميوت 

محدجدة.
التسجيل : تم تسجيل الشركة في 
السجل التجاري بالرباط تحت رقم 

.(4((((
بلثابة مقتطف جبيان

املسيرة
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NOVALOUNA
SARL AU

رأسلالها 11.111) درهم
RC : 29465

تغيير في الشركة
في إطار الجلع االستثنائي لشركة 
NOVALOUNA SARL AU جاملنعقد 

بتاريخ 1) نوفلبر 9)1) تقرر ما 5لي :
للشركة  تجاري  إسم  إضافة 
 NOVALOUNA« ليصبح 
مكان   »FASHION-SHIONISTA

.NOVALOUNA

الرفع من قيلة رأسلال الشركة 

ليصبح  درهم   (11.111 من 

 3111 درهم جذلك بخلق   411.111

حصة أد5دة ثلن الحصة الواحدة 

11) درهم.

تم اإل5داع القانوني للشركة لدى 

رقم  تحت  بسال  االستئناف  محكلة 

.33885
مقتطف بلثابة إعالن
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VONDABAR
SARL AU

تأسيس
 VONDABAR  : الشركة  إسم 

.SARL AU

منعش   : االأتلاعي  الهدف 

بيع  أعلال مختلفة جالبناء،  عقاري، 

معدات البناء.

46، شارع عقبة  املقر االأتلاعي : 

شقة رقم )، أكدال، الرباط.

رأسلال الشركة : 11.111) درهم 

فئة  من  حصة   (111 إ 9  مقسلة 

11) درهم للحصة الواحدة.

التسيير : صالح حسني.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.(4(((3
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الشركة املغربية لألشغال 

العمومية
SMT« SARL AU«

رقم 6) قطعة كرين علارة حبيبة 

شقة 6 ملعب الخيل - فاس

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 
املحدجدة للشريك الوحيد

بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

بفاس  جاملسجل   (1(9 4 ديسلبر 

جضع  تم   (1(9 ديسلبر   9 بتاريخ 

قانون أسا�سي لشركة ذات املسؤجلية 

جالتي  الوحيد  للشريك  املحدجدة 

تحلل الخصائص التالية :



9(1 الجريدة الرسميةعدد 5594 - 9) ألادى امج 9 )44) )5) 5نا5ر 1)1)) 

املغربية  الشركة   : التسلية 

 SMT« SARL« العلومية  لألشغال 

.AU

امشغال   : االأتلاعي  الهدف 

اإلنعاش  العلومية املتعلقة بالبناء، 

العقاري جبيع مواد البناء.

رأس املال : 11.111) درهم.

قطعة   (6 رقم   : املقر االأتلاعي 

ملعب   6 شقة  حبيبة  علارة  كرين 

الخيل - فاس.

التسيير : السيد الخالدي عزيز.

مدة الشركة : 99 سنة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإل5داع 

بفاس  التجارية  باملحكلة  الضبط 

تحت رقم   (1(9 ديسلبر   (3 بتاريخ 

جالسجل التجاري رقم   2019/4176

.6(393
اإلمضاء : السيد الخالدي عزيز
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شركة فروماكليم
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة ذات 

الشريك الوحيد

تغيير اسم الشركة مع إلغاء نشاط 

مقاجل التركيبات الكهربائية جإضافة 

نشاط محل بيع املالبس الجاهزة.

العام  الجلع  بلقت�سى   -  (

بتاريخ  للشركاء  املنعقد  االستثنائي 

جاملسجل بفاس   ،(1(9 ديسلبر   (1

بتاريخ 8) ديسلبر 9)1)، قرر مسير 

ذات  شركة  شوبينج،  كوثر  شركة 

الشريك  ذات  املحدجدة  املسؤجلية 

11.111) درهم،  رأسلالها  الوحيد، 

إقامة   6( متجر  االأتلاعي  جمقرها 

5وسف حي جاد فاس، فاس.

»شركة  من  الشركة  اسم  تغيير 

كوثر  »شركة  إ 9  فرجماكليم« 

شوبينج«.

إلغاء النشاط التجاري من مقاجل 

إضافة  مع  الكهربائية،  التركيبات 

النشاط التجاري الجد5د : محل لبيع 

املالبس الجاهزة بالتقسيط.

بكتابة  القانوني  اإل5داع  تم   -  (

بفاس  التجارية  باملحكلة  الضبط 

تحت رقم   (1(9 ديسلبر   (6 بتاريخ 

4252/2019 جالسجل التجاري تحت 

رقم 9)7)3.
من أأل اإلعالن جالنشر
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AALY AL MAGHREB
SARL

»أعا ي املغرب« شركة ذات مسؤجلية 

محدجدة، رأسلالها 11.111) درهم

الكائن مقرها : 1) زنقة الحرية 

الطابق الثالث شقة رقم 6 الدار 

البيضاء

السجل التجاري : 85)373

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

االستثنائي املنعقد بتاريخ 1) ديسلبر 

9)1)، فقد تقرر ما 5لي :

حسابات  عل9  املوافقة   -  (

التصفية : 

أنور  السيد  تقرير  دراسة  بعد 

املصفي،  الكبي�سي،  حليد  دحام  

جافق  التصفية،  حسابات  جفحص 

الحسابات  هذه  عل9  العام  الجلع 
دجن  جأعطى،  تقد5لها،  تم  كلا 

5خص  فيلا  لللصفي  إبراء  تحفظ، 

الجلع  كذلك  جأعلن  مهامه،  تنفيذ 

العام، إغالق علليات التصفية لهذه 

قرار  بلوأب  حلها  املسبق  الشركة 

 ( بتاريخ  العادي  غير  العام  الجلع 

ديسلبر 9)1).

) - إغالق التصفية :

الحظ الجلع العام بأن حسابات 

تصفية الشركة قد أصبحت منتهية، 

هذه  إغالق  ذلك،  إثر  عل9  فأعلن 

التصفية، جإلغاء الشخصية املعنوية 

للشركة، انطالقا من هذا اليوم.

3 - املستندات :

قرر الجلع  باقتراح من املصفي، 

العام االحتفاظ بامرشيف، لكل املدة 

دحام  أنور  السيد  عند  القانونية، 

حليد الكبي�سي، بلكان إقامته.

4 - اإل5داع القانوني : 
بكتابة  القانوني  اإل5داع  تم 
بالدار  التجارية  باملحكلة  الضبط 
 (1(9 ديسلبر   (6 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 4999)7.
للنشر جالتوزيع

املصفي
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AALY AL MAGHREB
SARL

»أعا ي املغرب« شركة ذات مسؤجلية 
محدجدة، رأسلالها 11.111) درهم

الكائن مقرها : 1) زنقة الحرية 
الطابق الثالث شقة رقم 6 الدار 

البيضاء
السجل التجاري : 85)373

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
ديسلبر   ( االستثنائي املنعقد بتاريخ 

9)1)، تقرر ما 5لي :
) - الحل املسبق للشركة : 

املسبق  الحل  العام  الجلع  قرر 
للشركة نظرا للخسائر امللحوظة التي 
املالية الصافية قد  الحالة  تبين أن 
 (1/4( أصبحت تساجي أقل من ربع 
صعوبات  جأود  جكذلك  املال،  رأس 

أمام استلرار االستغالل.
) - تعيين مصفي الشركة :

أنور  السيد  العام  الجلع  عين 
كلصفي  الكبي�سي،  حليد  دحام 
للشركة، جأعطاه كل الصالحيات من 
كلا  أأل إتلام عللية حل الشركة، 
االأتلاعي  املقر  العام  الجلع  اختار 

كلقر للتصفية.
3 - استقالة املسير5ن :

استقالة  العام  الجلع  قبل 
بلوأب الحل  املسير5ن من مهامهم، 

املسبق للشركة جتعيين مصفي لها.
4 - اإل5داع القانوني : 

بكتابة  القانوني  اإل5داع  تم 
بالدار  التجارية  باملحكلة  الضبط 
 (1(9 ديسلبر   (4 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم )461)7.
للنشر جالتوزيع

املصفي
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البنك املغربي للتجارة الخارجية

 BANQUE MAROCAINE DU

COMMERCE EXTERIEUR

 BMCE BANK« - »BMCE«

»BANK OF AFRICA
شركة مساهلة

رأسلالها االأتلاعي قدره 

14.611).998.) درهم

املقر االأتلاعي : 41)، شارع الحسن 

الثاني، الدار البيضاء، املغرب

مؤسسة بنكية مرخص لها بلقت�سى 

قرار جزير املالية جاالستثلارات رقم 

348)-94 املؤرخ في 3) أغسطس 

(994

السجل التجاري بالدار البيضاء

 رقم 9))7)

التعريف الضريبي : )))185)1

إعالن عن الزيادة في الرأسلال 
 CDC االأتلاعي املخصصة لـ

GROUPE PLC
تعد5ل بالنظام امسا�سي

مداجالت  محضر  بلقت�سى 

العاد5ة  غير  العامة  الجلعية 

 ،(1(9 سبتلبر   4 بتاريخ  املنعقدة 

املغربي  بالبنك  املساهلون  قام 

 BMCE« للتجارة الخارأية جاختصارا

 »BANK« - »BMCE Bank Of Africa

الرأسلال  في  للزيادة  بالترخيص  )أ( 

االأتلاعي بلبلغ أقصاه، بلا في ذلك 

 (.931.(41.111 اإلصدار،  عالجة 

درهم، عن طريق إصدار أسهم بلبلغ 

الواحد  السهم  درهم   (81 اكتتاب 

درهم   (71 قدرها  اإلصدار  بعالجة 

للسهم الواحد سيتم تحريرها بالكامل 

 CDC GROUPE PLC نقدا من طرف

ج )ب( حذف حقوق  عند االكتتاب، 

 ،CDC لفائدة  االكتتاب  أفضلية 

الصالحيات  كافة  بتفويض  )ج( 

ملجلس اإلدارة للقيام السيلا بتحد5د 

الشرجط جكذا الطرق النهائية إلنجاز 

الزيادة في الرأسلال االأتلاعي.



عدد 5594 - 9) ألادى امج 9 )44) )5) 5نا5ر 1)1))الجريدة الرسمية   9(6

مجلس  قرارات  محضر  بلقت�سى 

 ،(1(9 أكتوبر   (( اإلدارة املؤرخ في 

الصالحيات  تفويض  جلتفعيل 

امللنوحة من طرف الجلعية العامة 
قرر  أعاله،  إليه  املشار  العاد5ة  غير 

الرأسلال  في  الزيادة  اإلدارة  مجلس 

قدره  إألا ي  بلبلغ  االأتلاعي 

طريق  عن  درهم   (17.(35.551

أد5د  سهم   (1.7(3.555 إصدار 

بلبلغ اكتتاب قدره 81) درهم بلا في 

71) درهم  ذلك عالجة إصدار قدرها 

للسهم الواحد.

قرارات  محضر  بلقت�سى 

أكتوبر   (9 مجلس اإلدارة املؤرخ في 

بأن  اإلدارة  مجلس  عا5ن   ،(1(9

تم  التي  أد5دا  سهلا   (1.7(3.555

 (81 قدره  اكتتاب  بلبلغ  إصدارها 

درهم   (71 اإلصدار  بعالجة  درهم 

إألا ي  بلبلغ  أي  الواحد،  للسهم 

اإلصدار  عالجة  فيه  بلا  للعللية 

درهم قد تم   (.931.(39.911 قدره 

 CDC طرف  من  جتحريرها  اكتتابها 

الشركة  رأسلال  في  الزيادة  جبأن 

سترفع  جالتي   CDC لـ  املخصصة 
رأسلال الشركة من 891.969.151.) 

تم  قد  درهم   (.998.(14.611 إ 9 

بذلك  جتقرر  نهائية  بصفة  إنجازها 

أأل  من  امسا�سي  النظام  تعد5ل 

للرأسلال  الجد5د  املبلغ  تضلين 

االأتلاعي.

تم اإل5داع القانوني بكتابة ضبط 

البيضاء  بالدار  التجارية  املحكلة 

رقم  تحت   (1(9 ديسلبر   4 بتاريخ 

.7(((57
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AZER CASH
SARL AU

نشر إعالن قانوني
بلقت�سى العقد العرفي املصادق 

 (1(9 ديسلبر   9 بتاريخ  عليه 

مسؤجلية  ذات  شركة  إنشاء  تم 

محدجدة ذات الشريك الوحيد تحلل 

الخصائص التالية :

 AZER CASH SARL  : التسلية 

.AU

اجالد علي الواد   : املقر االأتلاعي 

البراد5ة الفقيه بن صالح.

الوساطة   : االأتلاعي  الغرض 

امموال  )تحويل  املقاجلة  جتسيير 

جالخدمات املالية(.
رأس املال : 51.111 درهم.

مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

تاريخ تسجيلها في السجل التجاري.

 CIN السيد عامر حنان   : املسير 

غير  ملدة  جذلك   ،N° A135195

محددة.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

كل  من  ديسلبر   3( في  جتنتهي  5نا5ر 

سنة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإل5داع 

الضبط باملحكلة االبتدائية بالفقيه 

بن صالح رقم 2019/1000، السجل 

 31 بتاريخ   43(9 رقم  التجاري 

ديسلبر 9)1).
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SOTLOG TOURISME
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة
في  املؤرخ  العرفي  للعقد  طبقا 
تم جضع القانون   (1(9 ديسلبر   (6

املسؤجلية  ذات  للشركة  امسا�سي 

املحدجدة عل9 الشكل التا ي :

 SOTLOG  : الشركة  إسم 

.TOURISME

غرض  5كلن   : الشركة  غرض 

الشركة في :

العرجض  لجليع  سفر  جكالة 

جالنشر جاإلعالن.

السياحة جاإلأازات.

تأأير الحافالت السياحية جالنقل.

تأأير السيارات مع سائق.

املقر االأتلاعي للشركة :
زاجية شارع جلد علير جشارع   ،3(

 ( الطابق   ( أبرجن  علارة  بهت  جاد 

أكدال الرباط.

رأس املال : حدد رأسلال الشركة 
إ 9  جقسم  درهم   (11.111 مبلغ  في 
القيلة  اأتلاعية،  حصة   (111
درهم،   (11 اإلسلية لكل حصة هي 

تم توزيعها عل9 شكل اآلتي :
بنسبة  البزازي  مصطفى  السيد 
51.111 درهم  511 حصة ما يعادل 
ما  حصة   SOTLOG 511 جشركة 

يعادل 51.111 درهم.
السيد  تعيين  تم   : التسيير 
مصطفى البزازي كلسير للشركة ملدة 

غير محدجدة.
السنة  تبتدئ   : املالية  السنة 
 3( في  جتنتهي  5نا5ر  فاتح  في  املالية 

ديسلبر من كل سنة.
اإل5داع  تم   : القانوني  اإل5داع 
القانوني للشركة لدى كتابة الضبط 
باملحكلة التجارية بالرباط بالسجل 

التجاري تحت رقم 19))4).
172 P

MADAËF
شركة مساهلة، رأسلالها االأتلاعي 

7.745.748.611 درهم
مقرها االأتلاعي : ساحة موالي 

الحسن إقامة سيد5جي الرباط
السجل التجاري بالرباط رقم  : 49655

رفع الرأسلال االأتلاعي
العامة  الجلعية  قرار  بلقت�سى 
انعقادها  تم  التي  العاد5ة  غير 
تم   ،(1(9 فبرا5ر   (8 بالرباط بتاريخ 
للشركة  االأتلاعي  الرأسلال  رفع 

املساهلة، ذات املليزات التالية :
.MADAËF« S.A« : التسلية

النوع : شركة مساهلة.
الغرض )املوأز( : البناء جالتجهيز.
تم   : الشركة  رأسلال 
بقيلة  الشركة  رأسلال  رفع 
حيث  درهم،   3.(67.111.111
درهم   4.478.748.611 من  إنتقل 
درهم مع تغيير   7.745.748.611 إ 9 
جاملتعلق  للشركة  امسا�سي  النظام 

برأسلال الشركة.
موالي  ساحة   : االأتلاعي  املقر 

الحسن إقامة سيد5جي الرباط.
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 SOCIETE HOTELIERE DE

NADOR
شركة مساهلة، رأسلالها االأتلاعي 

175.611.)79.) درهم

مقرها االأتلاعي : ) ساحة باتريس 

لومومبا الرباط

السجل التجاري بالرباط رقم  : ))97)

رفع الرأسلال االأتلاعي
العامة  الجلعية  قرار  بلقت�سى 

انعقادها  تم  التي  العاد5ة  غير 

تم   ،(1(9 مارس   6 بتاريخ  بالرباط 

للشركة  االأتلاعي  الرأسلال  رفع 

املساهلة، ذات املليزات التالية :

 SOCIETE HOTELIERE : التسلية

.DE NADOR S.A

النوع : شركة مساهلة.

رأسلال الشركة : تم رفع رأسلال 

 (.(36.111.111 بقيلة  الشركة 

درهم، حيث إنتقل من 555.175.611 

درهم   (.79(.175.611 إ 9  درهم 

للشركة  امسا�سي  النظام  تغيير  مع 

جاملتعلق برأسلال الشركة.

املقر االأتلاعي : ) ساحة باتريس 

لومومبا الرباط.

174 P

FIDUCIAIRE ZOUINE FOUAD

SARL AU CAPITAL DE (11.111 DH

 SIEGE SOCIAL : AV. AL MASSIRA IMM.

MAJID APPT N° 3 TIFLET

SOCIETE SOTOMARINA
SARL

الزيادة في الرأسلال االأتلاعي
العام االستثنائي  الجلع  بلوأب 

املنعقد بتاريخ 3) ديسلبر 9)1) قرر 

  SOTOMARINA« لشركة  الشركاء 

الرأسلال  في  الزيادة   »SARL

إ 9  درهم   (1.111 من  االأتلاعي 

4.911 حصة  511.111 جذلك بخلق 

أد5دة بقيلة 11) درهم للحصة :
الدندجن  لفائدة  حصة   (451
حصة لفائدة دندجن   (451 كريم ج 

5اسين.
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رقم  جتعيين السيد دندجن كريم، 

مسير   ،Y(4(444 البطاقة الوطنية 

القانون  تجد5د  تم  جبذلك  للشركة 

امسا�سي للشركة.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

االبتدائية بتيفلت بتاريخ 31 ديسلبر 

9)1) تحت رقم 49)).
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FIDUCIAIRE ZOUINE FOUAD

SARL AU CAPITAL DE (11.111 DH

 SIEGE SOCIAL : AV. AL MASSIRA IMM.

MAJID APPT N° 3 TIFLET

SOCIETE LARGOUZI TRAVS

SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 
املحدجدة

بتاريخ  عرفي  عقد  بلوأب 

جإقامة  إنشاء  تم   (1(9 5 ديسلبر 

الشركة التي تتصف كلا 5لي :

  LARGOUZI TRAVS« : التسلية 

.»SARL AU

الصفة القانونية : ش.م.م.

الهدف : امشغال العامة.

ا5ت علر مقام   : املقر االأتلاعي 

الطلبة تيفلت.

املدة : 99 سنة.

درهم   (11.111  : املال  رأس 

 (11 111) حصة بقيلة  مقسلة في 

الوحيد  الشريك  عل9  موزعة  درهم 

الكوزي العربي.

العربي  الكوزي  السيد   : التسيير 

 ،XA83(8( الوطنية  البطاقة  رقم 

ملدة غير محددة.

5نا5ر  فاتح  من   : املالية  السنة 

جتنتهي في )3 ديسلبر من كل سنة.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

االبتدائية بتيفلت بتاريخ 9) ديسلبر 

9)1) تحت رقم 9)).

176 P

FIDUCIAIRE FOUAD ZOUINE

SARL AU CAPITAL DE (11.111 DH

 SIEGE SOCIAL : AV AL MASSIRA IMM

MAJID APPT N° 3 TIFLET

 SOCIETE INVESTMENT

SERVICE

تغيير املقر
العام االستثنائي  الجلع  بلوأب 

 (1(9 ديسلبر   (7 بتاريخ  املنعقد 

لشركة  الوحيد  الشريك  قرر 

INVESTMENT SERVICE تغيير املقر 

االأتلاعي من العنوان : شارع املسيرة 

 : علارة لحريزية تيفلت إ 9 العنوان 

حي الدالية رقم 89 تيفلت.

القانون  تجد5د  تم  جبذلك 

امسا�سي للشركة.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 31 بتاريخ  بالخليسات  االبتدائية 

نوفلبر 9)1) تحت رقم 51)).
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 SOCIETE INVESTMENT

SUPPORT

املقر االأتلاعي : رقم 4 زنقة جاد زيز 

شقة 3 علارة رقم 7 الرباط

السجل التجاري رقم 3)57))

حل مسبق للشركة
االستثنائي  العام  الجلع  قرر 

الحل   (1(9 ماي   (3 املنعقد بتاريخ 

السيدة  جتعيين  للشركة  املسبق 

لبطاقة  الحاملة  اليعوتي  فاطلة 

 S464411 رقم  الوطنية  التعريف 

مقر  تحد5د  جتم  للشركة  كلصفية 

التصفية بالعنوان التا ي : رقم 4 زنقة 

جاد زيز شقة 3 علارة رقم 7 الرباط.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

نوفلبر   (6 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

9)1) تحت رقم )739.
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ATLANTIC FISH MOROCCO

تعد5الت قانونية
 ATLANTIC FISH  : التسلية 

.MOROCCO

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤجلية املحدجدة.

املقر الرئي�سي : سوق ملخاخ رقم 3 

العيون.

الجلع  ملداجالت  طبقا   : املوضوع 

 (1(9 سبتلبر   4 الغير عادي بتاريخ 

قرر املشاكون ما 5لي :

العنوان  إ 9  الشركة  مقر  تغيير 

التا ي : زنقة الشاطئ االبيض رقم 31 

علارة ماء العينين مكتب 3 العيون.

بكتابة  تم   : القانوني  اإل5داع 

الضبط باملحكلة االبتدائية بالعيون 

تحت رقم   (1(9 ديسلبر   (7 بتاريخ 

.3139/2019
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BOUCH NAVAL

تعد5الت قانونية
.BOUCH NAVAL : التسلية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

الشريك  جذات  املحدجدة  املسؤجلية 

الوحيد.

املقر الرئي�سي : شارع ابنيبا محلد 

القسم  حي   8 رقم   (( علارة  سالم 

العيون.

الجلع  ملداجالت  طبقا   : املوضوع 

الغير عادي بتاريخ 4) ديسلبر 9)1) 

قرر املشاكون ما 5لي :

العنوان  إ 9  الشركة  مقر  تغيير 

التا ي : زنقة الشاطئ االبيض رقم 31 

علارة ماء العينين مكتب 3 العيون.

بكتابة  تم   : القانوني  اإل5داع 

الضبط باملحكلة االبتدائية بالعيون 

تحت رقم   (1(9 ديسلبر   (7 بتاريخ 

.3140/2019
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STE BUSSANITAIRE
تأسيس شركة

 (4 بتاريخ  العرفي  للعقد  تبعا 

قوانين  جضع  تم   (1(9 ديسلبر 

الشركة ذات املليزات التالية :

.STE BUSSANITAIRE : التسلية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤجلية املحدجدة.

5تعلق نشاط الشركة   : املوضوع 

سواء باملغرب أج خارأه :

جالبالط  جالخزف  الطين  صناعة 

جمواد  البالط  صناعة  جالسيراميك، 

التكسية، صناعة مواد البناء، أليع 

امنشطة املتعلقة بالبناء.

بودنيب زنقة   : الرئي�سي   املقر 

رقم 81 حي خط الرملة ) العيون.

الرأسلال : حدد في مبلغ 11.111) 

حصة من   (111 إ 9  درهم مقسلة 

موزعة  للواحدة  درهم   (11 فئة 

كالتا ي :

السيد محند كرجم 411 حصة.

السيد ألال بنهدي 311 حصة.

السيد محلد بنهدي 311 حصة.

السيد  طرف  من  تسير   : اإلدارة 

محند كرجم.

بكتابة  تم   : القانوني  اإل5داع 

الضبط باملحكلة االبتدائية بالعيون 

تحت رقم   (1(9 ديسلبر   (7 بتاريخ 

رقم  تجاري  سجل   3141/2019

.31(89
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 SOCIETE KHIR OUED

EDDAHABE
SARL

تغيير شركة
سجل تجاري رقم 9)76)

التغيير  تم  عرفي  عقد  بلقت�سى 

باملليزات التالية :

حصة   511 بيع   : الحصص  بيع 

من طرف كري لحسن إ 9 السيد كري 

محلد بـ 11) درهم للحصة.
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يعهد التسيير   : التسيير جاإلمضاء 

جاإلمضاء إ 9 السيد كري محلد ملدة 

غير محددة.

العنوان  إ 9  املقر االأتلاعي  نقل 

التا ي : شارع شكيب ارسالن رقم 33 

مكرر زنقة 5نبوع حي الفتح العيون.

تغيير الشكل القانوني للشركة من 

.SARL AU 9 إ SARL

باملحكلة  تم   : القانوني  اإل5داع 

االبتدائية بالعيون بتاريخ 3) ديسلبر 

9)1) تحت رقم 2019/3093.
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 TECHNICOVIGILE

GARDIENNAGE
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة 

لللساهم الواحد

مقرها االأتلاعي : زنقة أبل الثور 

رقم أ 47 بطانة سال

الزيادة في الرأسلال
تبعا ملقتضيات الجلع العام غير 

ديسلبر   (8 بتاريخ  املؤرخ  العادي 

9)1) قرر شركاء الشركة ما 5لي :

من  الشركة  رأسلال  في  الزيادة 

 (.511.111 إ 9  درهم   511.111

الحساب  بتعويض  جذلك  درهم 

 (.111.111 جزيادة  الجاري للشركاء 

حصة   (1.111 إ 9  مقسلة  درهم 

بقيلة 11) درهم للحصة الواحدة.

الشركة  رأسلال  أصبح  جبذلك 

مكون من 5.111) حصة بقيلة 11) 

عل9  موزعة  الواحدة  للحصة  درهم 

الشكل التا ي :

أحلد اشلاعو 5.111) حصة.

 7 ج   6 جعليه تم تعد5ل البند5ن 

من القانون امسا�سي.

امسا�سي  النظام  إعادة  إقرار 

للشركة.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 33915 رقم  تحت  بسال  االبتدائية 

بتاريخ 31 ديسلبر 9)1).
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االئتلانية املغربية لللراقبة جاملراأعة

ريفيز كونترجل

 زنقة ابن املعتز بلفد5ر 4 إقامة أوهرة

الدار البيضاء

برومسيون سمايون

ش.م.م

 STE PROMOTION SMAYOUNE

SARL

سجل تجاري رقم 51953)

حل الشركة قبل أجانها
ذات  الشركة  شركاء  قرر 

»برجمسيون  املحدجدة  املسؤجلية 

الرأسلال  ذات  ش.م.م  سلا5ون« 

جاملقر  درهم   7.111.111 في  املحدد 

املنطقة  البيضاء  بالدار  االأتلاعي 

 (48 الرقم  رشيد  موالي  الصناعية 

ديسلبر   (( بتاريخ  عثلان  سيدي 

9)1) حل الشركة قبل أجانها جتعيين 

كلصف  العربي  موصليح  السيد 

للشركة جتحد5د مقر التصفية بالدار 

موالي  الصناعية  املنطقة  البيضاء 

رشيد الرقم 48) سيدي عثلان.

بكتابة  القانوني  اإل5داع  تم  جقد 

بالدار  التجارية  باملحكلة  الضبط 

 (1(9 ديسلبر   (6 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم )516)7.
عن النسخة جالنص
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االئتلانية املغربية لللراقبة جاملراأعة

ريفيز كونترجل

زنقة ابن املعتز بلفد5ر 4 إقامة أوهرة الدار 

البيضاء

زيد أجان�سي

ش.م.م

STE ZAGENCY SARL AU

سجل تجاري رقم 35)97)

حل الشركة قبل أجانها
قرر الشريك الوحيد للشركة ذات 

أأان�سي«  »زيد  املحدجدة  املسؤجلية 

في  املحدد  الرأسلال  ذات  ش.م.م 

1.111) درهم.

جاملقر االأتلاعي بالدار البيضاء   

9)3-))3 شارع بئر أنزران إقامة ما5ا 

9)1) حل الشركة  4 ديسلبر  بتاريخ 

برادة  السيدة  جتعيين  أجانها  قبل 

زينب كلصفية للشركة جتحد5د مقر 

 3((-3(9 التصفية بالدار البيضاء  

شارع بئر أنزران.

بكتابة  القانوني  اإل5داع  تم  جقد 

بالدار  التجارية  باملحكلة  الضبط 

 (1(9 ديسلبر   (6 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 5163)7.
عن النسخة جالنص
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GREEN LAND TECH

العام  الجلع  لقرارات  تبعا 

 (1(9 نوفلبر   (8 بتاريخ  للشركاء 

ديسلبر   5 بتاريخ  بالرباط  املسجل 

 GREEN LAND لشركة   (1(9

TECH شركة ذات مسؤجلية محدجدة 

عنوانها التجاري : رقم 541 شارع ابن 

الخطيب زنقة االطلس الدار الحلراء 

سال قرر الجلع العام ما 5لي :

رأسلال  حصص  بيع  تأكيد 

الشركة.

السيد ند5ر ادريس من  استقالة 

أليلي  رشيد  جتعيين  الشركة  تسيير 

مسير الشركة.

 (83 تحويل املقر االأتلاعي رقم 

زنقة  البساتين  حي  السفلي  الطابق 

الياسلين سال.

تحد5ث القانون امسا�سي للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإل5داع  تم 

بسال  االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

تحت    (1(9 ديسلبر   (6 بتاريخ 

رقم  التجاري  السجل   33898 رقم 

.(7767
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GFC SUPERVISEUR
برك سيسطيم

BRK SYSTEMS
سجل تجاري املحلد5ة 7777)

زيادة في الرأسلال
أكتوبر   (8 بتاريخ  قرار  بلقت�سى 
ذات  للشركة  الشريك  قرر   (1(9
املسؤجلية املحدجدة للشريك الوحيد 
الرأسلال  ذات  سيسطيم«  »برك 
االأتلاعي  جاملقر  درهم   (11.111
باملحلد5ة 39) الحي الصناعي أنوب 

الغربي ما 5لي :
الزيادة في رأسلال الشركة لرفعه 
 (.111.111 درهم إ 9   (11.111 من 
حصة   9.111 بإنشاء  جذلك  درهم 
درهم مكتتبة   (11 أد5دة من فئة 
جمحررة كليا عن طريق املناقصة مع 
عل9  جمستحقة  جسائلة  ثابتة  د5ون 
الشركة مسجلة في الحساب الجاري 

للشركاء.
 تعد5ل الفصلين السادس جالسابع

من القانون امسا�سي نتيجة ملا ذكر.
امسا�سي  القانون  عل9  املصادقة 
بعين  5أخذ  جالذي  للشركة  الجد5د 

االعتبار التغييرات أعاله.
بكتابة  القانوني  اإل5داع  تم  جقد 
 الضبط باملحكلة االبتدائية باملحلد5ة
تحت رقم   (1(9 ديسلبر   (1 بتاريخ 

.(85(
عن النسخة جالنص
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PREMIRO DECO
SARL AU

 شركة ذات مسؤجلية محدجدة 
من شريك جحيد

رأسلالها : 11.111) درهم
املقر الرئي�سي : 95 تجزئة أكدال، 

الطابق السفلي، محل رقم 7، 
سيدي مومن، الدار البيضاء

رقم التعريف املوحد 
11(3((63(11113(

إعالم بالتأسيس
بتاريخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 
إحداث تم   (1(9 أغسطس   (8
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شركة ذات مسؤجلية محدجدة من   

شريك جحيد بالخصائص التالية :

 PREMIRO  : الشركة  تسلية 

مسؤجلية  ذات  شركة   DECO

محدجدة من شريك جحيد.

تجزئة أكدال،   95  : مقر الشركة 

الطابق السفلي، محل رقم 7، سيدي 

مومن، الدار البيضاء.

مدة الشركة : 99 سنة.

الشركة  غرض   : الشركة  نشاط 

 في املغرب أج في الخارج بشكل مباشر 

أج غير مباشر لفائدتها سواء باملشاركة 

أج التسيير الحر أج لفائدة الغير هو :

أي نشاط 5خص الصباغة ؛

املنتوأات  جتلثيل  جتسويق  بيع 

بالتقسيط  املتعلقة بالصباغة سواء 

أج بالجللة ؛

سواء  الصباغة  منتوأات  توزيع 

لفائدتها أج للغير ؛

في  بلا  امشكال،  بكافة  املشاركة 

ذلك االندماج في االتحادات جالشركات 

جغيرها من مجلوعات املصالح القائلة 

أج املحدثة ؛

العلليات  كافة  عام،  جبشكل 

جالصناعية  جاملالية  التجارية 

جاملتعلقة باملنقوالت جالعقارات، التي 

تفيد جتربط بشكل مباشر جغير مباشر 

بغرض الشركة أج أي غرض مشابه 

له أج مرتبط به أج من شأنه تسهيل 

تطوير الشركة جتحقيق غرضها.

املساهلات : قدم الشركاء مساهلات 

نقد5ة قدرها 11.111) درهم.

رأسلال  حدد   : الشركة  رأسلال 

درهم   (11.111 مبلغ  في  الشركة 

مقسلة إ 9 11) حصة بقيلة اسلية 

11) درهم للحصة مخصصة  قدرها 

لشريك الوحيد عبد املنعم الكبدي.

أن  جيقر  الوحيد  الشريك  5صرح 

11) حصة املشكلة لرأسلال الشركة 

حدجد  في  جمحررة  بالكامل  مكتتبة 

الربع.

عين املسير للشركة ملدة   : املسير 

املنعم  عبد  السيد  محدجدة  غير 

املولود  الجنسية،  املغربي  الكبدي، 

986) جالساكن  9) أغسطس  بتاريخ 

 8 علارة   (4 زنقة   ب إقامة سلوى، 

الدار  مومن،  سيدي   ،( الشقة 

التعريف  لبطاقة  الحامل  البيضاء، 

املسير  جيصرح   BJ347798 الوطنية 

بأنه 5قبل هذا التعيين جيؤكد بلوأبه 

أنه ال 5وأد من أانبه أي عدم توافق 

أج منع من شأنه أن يعيق هذا التعيين.

هي  له  املخوله  جالصالحيات 

القانون  جكذا  القانون،  في  املحددة 

امسا�سي للشركة.

جله أن 5فوض أ5ا من صالحياته 

لغرض أج أغراض  إ 9 جكيل أج جكالء 

محددة.

للقواعد  التفويض  هذا  جيخضع 

العاد5ة للوكالة.

 جله أن 5وقع جحده دجن أي قيد 

أج مبلغ محدد.

بعقد  أأرته  تحد5د  جسيتم 

منفصل.

من فاتح 5نا5ر إ 9   : السنة املالية 

متم ديسلبر من كل سنة.

اإل5داع القانوني : تم في 4) سبتلبر 

لالستثلار  الجهوي  باملركز   (1(9

7186) جخصص لها رقم  تحت رقم 

بالسجل التجاري هو )44353.
اإلدارة
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MP CONSULT
SARL AU

رأسلالها : 11.111) درهم

 املقر االأتلاعي : رقم 46، شقة 

رقم ) شارع عقبة، أكدال، الرباط

قفل التصفية
بالرباط  عرفي  عقد  بلقت�سى 

شركاء  قرر   (1(9 نوفلبر   7 بتاريخ 

ش.ذ.م.م  كنسيلت«  ب  »م.  شركة 

ش.ج ما 5لي :

»م.ب  لشركة  التصفية  قفل 

جتعيين  ش.ج  ش.ذ.م.م  كنسيلت« 

السيد علي املرني�سي كلصفي للشركة 

شقة   46 جعنوان التصفية هو رقم 
رقم )، شارع عقبة، أكدال، الرباط.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

التجارية بالرباط تحت رقم 6)137) 

بتاريخ 31 ديسلبر 9)1).
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TRADBELCO
SARL

رأسلالها : 91.111 درهم

املقر االأتلاعي : حي املدجز، رقم 87، 

تلارة

حل الشركة
بلقت�سى عقد عرفي بتلارة بتاريخ 

شركة  قرر شركاء   (1(9 نوفلبر   (8

»ترادبيلكو« ش.ذ.م.م ما 5لي :

حل لشركة »ترادبيلكو« ش.ذ.م.م 

العافية  بل  نبيل  السيد  جتعيين 

التصفية  جعنوان  للشركة  كلصفي 
هو حي املدجز، رقم 87، تلارة.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

التجارية بالرباط تحت رقم 7)137) 

بتاريخ 31 ديسلبر 9)1).
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 BOUYGUES

 CONSTRUCTION 

IT MAROC
س.ت الدار البيضاء رقم )5)47)

تعيين مسير أد5د للشركة
 (8 املؤرخ  لللحضر  جفقا   -  I

الشريك  قرر   ،(1(9 ديسلبر 

 BOUYGUES للشركة  الوحيد 

 CONSTRUCTION IT MAROC

املحدجدة  املسؤجلية  ذات  شركة 

 (1.111 راسلالها  جحيد  شريك  من 

االأتلاعي  مقرها  جالكائن  درهم، 

الطابق   ،(3 شور  البيضاء،  بالدار 

حي سيدي  القدس،  كازا نير شور،   (

معرجف، ما 5لي :

تعيين السيد فرانك مير5و، مواطن 

فرن�سي جالقاطن برجي ملليسون، )3 
كلسير  فرنسا،  كينو،  ريلوند  زنقة 

أد5د للشركة.

القانوني  اإل5داع  إنجاز  تم   -  II

التجارية  باملحكلة  الضبط  بكتابة 

 (1(9 31 ديسلبر  في  بالدار البيضاء 

تحت رقم 5389)7.
املسير
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 TAMAGHRABIT TRADING

COMPANY
في إطار محضر االأتلاع العام غير 

البيضاء  الدار  في  املنعقدة  العادي، 

تم اعتلاد   ،(1(9 نوفلبر   (8 بتاريخ 

التغييرات التالية جهي :

 (11 بقيلة  سهم   511 بيع   -  (

السيد  من  الواحدة  للحصة  درهم 

لبطاقة  الحامل  زاجي،  الد5ن  صالح 

 ،BJ3(5831 رقم  الوطنية  التعريف 

لصالح السيد سفيان نصر، الحامل 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.BJ(8(874

من  الشركة  اسم  تغيير   -  (

شركة  كومبني«  تراد5نغ  »تلغرابيت 

ذات مسؤجلية محدجدة ذات الشريك 

شركة  بارت«  »هنكوك  إ 9  الوحيد 

ذات مسؤجلية محدجدة.

3 - تغيير الشكل القانوني للشركة 

محدجدة  مسؤجلية  ذات  شركة  من 

ذات الشريك الوحيد إ 9 شركة ذات 

مسؤجلية محدجدة.

االأتلاعي  الغرض  تغيير   -  4

جشراء  بيع   : أصبح  الذي  للشركة 

أليع أنواع قطع املحركات، االستيراد 

جالتصد5ر.

5 - استقالة املسير الوحيد السيد 

مسير5ن  جتعيين  زاجي  الد5ن  صالح 

أدد جهلا السيد صالح الد5ن زاجي، 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
سفيان  جالسيد   BJ3(5831 رقم 

التعريف  لبطاقة  الحامل  نصر، 

.BJ(8(874 الوطنية رقم
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توقيع مشترك للسيد صالح   -  6

لبطاقة  الحامل  زاجي،  الد5ن 

.BJ(8(874 التعريف الوطنية رقم

7 - اإل5داع القانوني تم باملحكلة 

بتاريخ  البيضاء  بالدار   التجارية 

8) ديسلبر 9)1) تحت الرقم 1)39)7.
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AUTO FOUDAL

إنشاء شركة

لشركة  العرفي  العقد  بلقت�سى 

املؤرخ   AUTO FOUDAL SARL

تم تأسيس   (1(9 ديسلبر   ( بتاريخ 

ذات  املسؤجلية  محدجدة  شركة 

الخصائص التالية :

.AUTO FOUDAL : التسلية

السيارات  جشراء  بيع   : الهدف 

املستعللة.

ذات مسؤجلية   : الشكل القانوني 

محدجدة.

حي املنزه،   (9(  : املقر االأتلاعي 

ح.ي.م الرباط.

رأسلال الشركة : 11.111) درهم 

مقسلة كلا 5لي :

درهم   (11 فئة  من  حصة   711

فوضال  للسيد  الواحدة  للحصة 

لحسن ؛

درهم   (11 فئة  من  حصة   311

فوضال  للسيد  الواحدة  للحصة 

محلد.

السيد فوضال   : التسيير اإلداري 

.C.I.N.A(94(53 لحسن

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.(4(19(
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FIDUCIAIRE BOUJAOUB

 IMM 162, APP N°10 AVENUE

MOHAMED DIOURI, KENITRA

GSM 1666 16 (9 53

TEL 1537 36 (( 76

 STE ZAHWA EXPORT

CORPORATION
SARL AU

 شركة محدجدة املسؤجلية 

بشريك جحيد

رأس املال : 11.111) درهم

املقر االأتلاعي : )3 زنقة زيان، الحي 

اإلداري الطيران، الرباط

اختتام التصفية
الجلع  محضر  ملقتضيات  تبعا 

العادي  الغير  االستثنائي  العام 

 ZAHWA EXPORT لشركة  

CORPORATION SARL AU املنعقد 

بتاريخ 5 نوفلبر 9)1) لقد قرر الشريك 

الوحيد للشركة ما 5لي :

 ZAHWA شركة  تصفية  اختتام 

 EXPORT CORPORATION SARL

.AU

السيد  الشركة  مصفي  تبرئة 

بوعبد ي محلد.

اإل5داع القانوني : تم بكتابة الضبط 

بتاريخ  بالرباط  التجارية   باملحكلة 

) 5نا5ر 1)1) تحت رقم 13753).
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AKLIM
SARL

شركة ذات مسؤجلية محدجدة

رأسلالها : 111.111.) درهم

رقم 5 شارع افريقا، حي الصفاء، 

القرية، سال

سجل تجاري رقم )486) سال

تلد5د الهدف االأتلاعي
نقل املقر االأتلاعي

الرفع من رأسلال الشركة
في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى 

العام  الجلع  قرر   (1(9 نوفلبر   4

االستثنائي للشركة ما 5لي :

االأتلاعي  الهدف  تلد5د   -  (
للشركة.

من  االأتلاعي  املقر  نقل   -  ( 
الكفاح،  حي  املضيق،  زنقة   ( رقم 
القرية، سال إ 9 رقم 5، شارع افريقا، 

حي الصفاء، القرية، سال.
الشركة  رأسلال  من  الرفع   -  3
 (.111.111 إ 9  درهم   411.111 من 
درهم   (.(11.111 مبلغ  بدمج  درهم 
من الحساب الجاري للشريك السيد 
جألب سيولة نقد5ة  رضوان لبتراني، 
مودعة بالحساب البنكي للشركة بلبلغ 
الشريكة  طريق  عن  درهم   411.111

الجد5دة السيدة صوفيا التون�سي.
4 - تغيير الشكل القانوني للشركة 
محدجدة  مسؤجلية  ذات  شركة  من 
ذات  شركة  إ 9  جحيد  شريك  ذات 

مسؤجلية محدجدة.
 ،( تعد5ل، طبعا لذلك املواد   -  5
امسا�سي  القانون  من  ج7   6  ،4  ،3

للشركة.
بالسجل  القانوني  اإل5داع  تم 
بسال  االبتدائية  لللحكلة  التجاري 
تحت رقم   (1(9 ديسلبر   31 بتاريخ 

.33918
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بكو�سي جحب�سي
الشركة املدنية املهنية لللحاماة

6، زنقة الفرابي شارع الراشيدي إقامة توبقال 
الطابق الثاني -  الدار البيضاء

الهاتف : 93.)47.4.)).15
الفاكس : )1.8).47.)).15

شركة طوطال املغرب
STE TOTAL MAROC SA

46)، شارع محلد الزرقطوني
الدار البيضاء

تسيير حر مصل تجاري
محطة توزيع الوقود طوطال 

املحيط
في  مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 
حيز  دخل  الذي   (1(9 أبريل   31
 ،(1(9 ماي   ( بتاريخ  التطبيق 
أسندت شركة طوطال املغرب شركة 
املغربي  للقانون  خاضعة  مساهلة 
 (46 الكائن مقرها االأتلاعي بالرقم 
 -  (1111 الزرقطوني  محلد  شارع 

مصل  الحر  التسيير  البيضاء  الدار 
تجاري متلثل في محطة توزيع الوقود 
محدجدة  شركة  إ5درجال،  لشركة 
املسؤجلية خاضعة للقانون املغربي، 
مقرها  الكائن  جحيد  شريك  ذات 
مرس  شارع   ،(6 بالرقم  االأتلاعي 
امجل،  الطابق   ،3 الشقة  السلطان 
الدار البيضاء ملثلة من طرف السيد 
ادريس لهبوب حتى 5تلكن هذا امخير 
زيوت املحرك  من توزيع املحرجقات، 
جمنتوأات بترجلية في ملكية طوطال 
الوطنية  بالطريق  الكائنة   املغرب 
التي  بوزنيقة،  املحلد5ة،   ( رقم 

تحلل اسم طوطال - املحيط.
ستقوم شركة ا5درجال باستغالل 
لحسابها  املذكور  التجاري  امصل 
الشخ�سي جتحت مسؤجليتها بصفتها 
ملقتضيات  طبقا  جذلك  حر  مسير 

مدجنة التجارة.
من أأل االستخالص جالبيانات

شركة طوطال املغرب
شركة مساهلة
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بكو�سي جحب�سي
الشركة املدنية املهنية لللحاماة

6، زنقة الفرابي شارع الراشيدي إقامة توبقال 
الطابق الثاني -  الدار البيضاء

الهاتف : 93.)47.4.)).15
الفاكس : )1.8).47.)).15

شركة طوطال املغرب
STE TOTAL MAROC SA

46)، شارع محلد الزرقطوني
الدار البيضاء

تسيير حر مصل تجاري
محطة توزيع الوقود طوطال 

طريق الرباط
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
حيز  دخل  الذي   (1(9 أبريل   31
 ،(1(9 ماي   ( بتاريخ  التطبيق 
املغرب  طوطال  شركة  أسندت 
للقانون  خاضعة  مساهلة  شركة 
االأتلاعي  مقرها  الكائن  املغربي 
46) شارع محلد الزرقطوني  بالرقم 
التسيير  البيضاء  الدار   -  (1111
الحر مصل تجاري متلثل في محطة 
إ5درجبهجة،  لشركة  الوقود  توزيع 
خاضعة  املسؤجلية  محدجدة  شركة 
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جحيد  شريك  ذات  املغربي،  للقانون 
 ،(6 الكائن مقرها االأتلاعي بالرقم 
 ،3 الشقة  السلطان  مرس  شارع 
ملثلة  البيضاء  الدار  الطابق امجل، 
السيدة حياة سينان من  من طرف 
أأل توزيع املحرجقات، زيوت املحرك 
بشارع  الكائنة  بترجلية  جمنتوأات 
الدار  موالي إسلاعيل، عين السبع، 
شركة  ملكية  في  هي  جالتي  البيضاء 
اسم  تحلل  التي  املغرب،  طوطال 

محطة طوطال - طريق الرباط.
إ5درجبهجة  شركة  ستقوم 
املذكور  التجاري  امصل  باستغالل 
لحسابها الشخ�سي جتحت مسؤجليتها 
طبقا  جذلك  حر  مسير  بصفتها 

ملقتضيات مدجنة التجارة.
من أأل االستخالص جالبيانات

شركة طوطال املغرب
شركة مساهلة
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بكو�سي جحب�سي
الشركة املدنية املهنية لللحاماة

6، زنقة الفرابي شارع الراشيدي إقامة توبقال 
الطابق الثاني -  الدار البيضاء

الهاتف : 93.)47.4.)).15
الفاكس : )1.8).47.)).15

شركة طوطال املغرب
STE TOTAL MAROC SA

46)، شارع محلد الزرقطوني
الدار البيضاء

تسيير حر مصل تجاري
محطة توزيع الوقود طوطال 

اجالد عبو
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
حيز  دخل  الذي   (1(9 5ونيو   (1
 ،(1(9 5وليو  فاتح  بتاريخ  التطبيق 
أسندت شركة طوطال املغرب شركة 
املغربي  للقانون  خاضعة  مساهلة 
 (46 الكائن مقرها االأتلاعي بالرقم 
 -  (1111 الزرقطوني  محلد  شارع 
مصل  الحر  التسيير  البيضاء  الدار 
تجاري متلثل في محطة توزيع الوقود 
شركة  لللحرجقات،  الرا  لشركة 
محدجدة املسؤجلية خاضعة للقانون 
الكائن  جحيد  شريك  ذات  املغربي، 
شارع   ،(6 بالرقم  االأتلاعي  مقرها 
الطابق   ،3 الشقة  السلطان  مرس 

امجل، الدار البيضاء ملثلة من طرف 
السيد محلد الريال حتى 5تلكن هذا 
زيوت  املحرجقات،  توزيع  من  امخير 
املحرك جمنتوأات بترجلية في ملكية 
طوطال املغرب الكائنة شارع محلد 
الخامس، اجالد عبو، التي تحلل اسم 

طوطال - اجالد عبو.
لللحرجقات  الرا  شركة  ستقوم 
املذكور  التجاري  امصل  باستغالل 
لحسابها الشخ�سي جتحت مسؤجليتها 
طبقا  جذلك  حر  مسير  بصفتها 

ملقتضيات مدجنة التجارة.
من أأل االستخالص جالبيانات

شركة طوطال املغرب
شركة مساهلة

198 P

بكو�سي جحب�سي
الشركة املدنية املهنية لللحاماة

6، زنقة الفرابي شارع الراشيدي إقامة توبقال 
الطابق الثاني -  الدار البيضاء

الهاتف : 93.)47.4.)).15
الفاكس : )1.8).47.)).15

شركة طوطال املغرب
STE TOTAL MAROC SA

46)، شارع محلد الزرقطوني
الدار البيضاء

تسيير حر مصل تجاري
محطة توزيع الوقود طوطال 

طريق الجنوب
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
الذي دخل حيز   (1(9 أغسطس   6
أغسطس  فاتح  بتاريخ  التطبيق 
طوطال  شركة  أسندت   ،(1(9
خاضعة  مساهلة  شركة  املغرب 
مقرها  الكائن  املغربي  للقانون 
شارع محلد   (46 االأتلاعي بالرقم 
الدار البيضاء   -  (1111 الزرقطوني 
متلثل  تجاري  مصل  الحر  التسيير 
لشركة  الوقود  توزيع  محطة  في 
محدجدة  شركة  لللحرجقات،  إ5بغة 
املسؤجلية خاضعة للقانون املغربي، 
مقرها  الكائن  جحيد  شريك  ذات 
مرس  شارع   ،(6 بالرقم  االأتلاعي 
امجل،  الطابق   ،3 الشقة  السلطان 
الدار البيضاء ملثلة من طرف السيد 
5تلكن  حتى  االبراهيمي  مصطفى 
املحرجقات،  توزيع  من  امخير  هذا 

زيوت املحرك جمنتوأات بترجلية في 
ملكية طوطال املغرب الكائنة طريق 
الجد5دة، الدار البيضاء، التي تحلل 

اسم طوطال - طريق الجنوب.
ستقوم شركة إ5بغة لللحرجقات 
املذكور  التجاري  امصل  باستغالل 
لحسابها الشخ�سي جتحت مسؤجليتها 
طبقا  جذلك  حر  مسير  بصفتها 

ملقتضيات مدجنة التجارة.
من أأل االستخالص جالبيانات

شركة طوطال املغرب
شركة مساهلة

199 P

بكو�سي جحب�سي
الشركة املدنية املهنية لللحاماة

6، زنقة الفرابي شارع الراشيدي إقامة توبقال 
الطابق الثاني -  الدار البيضاء

الهاتف : 93.)47.4.)).15
الفاكس : )1.8).47.)).15

شركة طوطال املغرب
STE TOTAL MAROC SA

46)، شارع محلد الزرقطوني
الدار البيضاء

تسيير حر مصل تجاري
محطة توزيع الوقود طوطال 

طريق طنجة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
حيز  دخل  الذي   (1(9 5ونيو   4
 ،(1(9 5ونيو   (5 بتاريخ  التطبيق 
أسندت شركة طوطال املغرب شركة 
املغربي  للقانون  خاضعة  مساهلة 
 (46 الكائن مقرها االأتلاعي بالرقم 
 -  (1111 الزرقطوني  محلد  شارع 
مصل  الحر  التسيير  البيضاء  الدار 
تجاري متلثل في محطة توزيع الوقود 
لشركة إ5درجسوف، شركة محدجدة 
املسؤجلية خاضعة للقانون املغربي، 
مقرها  الكائن  جحيد  شريك  ذات 
مرس  شارع   ،(6 بالرقم  االأتلاعي 
الطابق امجل،   -  3 السلطان الشقة 
الدار البيضاء ملثلة من طرف السيد 
عبد السالم سلال ي حتى 5تلكن هذا 
زيوت  املحرجقات،  توزيع  من  امخير 
املحرك جمنتوأات بترجلية في ملكية 
طوطال املغرب الكائنة شارع محلد 
التي تحلل اسم  قنيطرة،  الخامس، 

طوطال - طريق طنجة.

إ5درجسوف  شركة  ستقوم 

املذكور  التجاري  امصل  باستغالل 

لحسابها الشخ�سي جتحت مسؤجليتها 

طبقا  جذلك  حر  مسير  بصفتها 

ملقتضيات مدجنة التجارة.
من أأل االستخالص جالبيانات

شركة طوطال املغرب

شركة مساهلة

200 P

بكو�سي جحب�سي

الشركة املدنية املهنية لللحاماة

6، زنقة الفرابي شارع الراشيدي إقامة توبقال 

الطابق الثاني -  الدار البيضاء

الهاتف : 93.)47.4.)).15

الفاكس : )1.8).47.)).15

شركة طوطال املغرب

STE TOTAL MAROC SA

46)، شارع محلد الزرقطوني

الدار البيضاء

فسخ عقد تسيير حر ملحطة توزيع 

الوقود

محطة توزيع الوقود  طوطال 

أجالد عبو

 (3 بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 

ديسلبر 7)1) تم االتفاق بين شركة 

مساهلة  شركة  املغرب  طوطال 

الكائن  املغربي  للقانون  خاضعة 

شارع   (46 مقرها االأتلاعي بالرقم 

الدار   -  (1111 الزرقطوني  محلد 

أأار،  هللا  عبد  جالسيد  البيضاء 

الكائن حي  الحامل لجنسية مغربية 

الرقم  سلاعلة شارع قا�سي عياض، 

69 سطات عل9 فسخ بالترا�سي عل9 

عقد التسيير الحر املؤرخ في )) أبريل 

971)، املتعلق بلحطة توزيع الوقود 

عبو  أجالد  طريق  طوطال  املسلاة 

جالد  الكائن بشارع محلد الخامس، 

عبو.
من أأل االستخالص جالبيانات

شركة طوطال املغرب

شركة مساهلة

201 P
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بكو�سي جحب�سي
الشركة املدنية املهنية لللحاماة

6، زنقة الفرابي شارع الراشيدي إقامة توبقال 
الطابق الثاني -  الدار البيضاء

الهاتف : 93.)47.4.)).15
الفاكس : )1.8).47.)).15

شركة طوطال املغرب
STE TOTAL MAROC SA

46)، شارع محلد الزرقطوني
الدار البيضاء

فسخ عقد تسيير حر ملحطة توزيع 
الوقود

محطة توزيع الوقود  طوطال 
طريق الجنوب

 (6 بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 
بين شركة  االتفاق  تم   (1(9 5ونيو 
مساهلة  شركة  املغرب  طوطال 
خاضعة للقانون املغربي الكائن مقرها 
شارع محلد   (46 االأتلاعي بالرقم 
الدار البيضاء   -  (1111 الزرقطوني 
شركة  دجميلينر،  لصباص  جشركة 
خاضعة  محدجدة  مسؤجلية  ذات 
 (11.111 رأسلالها  للقانون املغربي، 
درهم الكائن مقرها االأتلاعي بالرقم 
)1)، شارع مصطفى املعاني، الطابق 
البيضاء،  الدار   (8 الرقم  الرابع، 
بالدار  التجاري  بالسجل  مسجلة 
387)))، ملثلة  البيضاء تحت رقم 
من طرف السيد امحلد أمين ام5وبي 
بالترا�سي عل9  عل9 فسخ  اإلدري�سي، 
6) ماي  عقد التسيير الحر املؤرخ في 
))1)، املتعلق بلحطة توزيع الوقود 
الجنوب«  طريق  »طوطال  املسلاة 
الدار   - الجد5دة  بطريق  الكائن 

البيضاء.
من أأل االستخالص جالبيانات

شركة طوطال املغرب
شركة مساهلة

202 P

STE MD NEGOCE
SARL AU

RC : 301771
بالدار  حرر  عقدعرفي  بلقت�سى 
 (1(9 ديسلبر   5 بتاريخ  البيضاء 

 ،MD NEGOCE SARL AU لشركة
 4 م  الطابق  باشكو  تجزئة   47

املعاريف الدار البيضاء قررت ما 5لي :

السيد زهير بوشطو قام بتفويت 

درهم لكل   (11 حصة بقيلة   (111

الشركة  بنفس  5لتلكها  التي  حصة 

للسيد هشام مفتاحي جبذلك أصبح 

توزيع الرأسلال االأتلاعي كلا 5لي :

 (111  : مفتاحي  هشام  السيد 

حصة بقيلة 11) درهم لكل حصة - 

11.111) درهم.

زهير  السيد  استقالة  تسجيل 

بوشطو من مهامه كلسير للشركة.

أسوس  أسلاء  السيد  تعيين 

مسيرة أد5دة للشركة.

باملحكلة  تم  القانوني  اإل5داع 

بالسجل  البيضاء  بالدار  التجارية 

بتاريخ   7(487( التجاري تحت رقم 

5) ديسلبر 9)1).

203 P

امستاذ الحسن الراشدي

موثق بفاس

3)، إقامة املرأان، زنقة عبد الكريم الخطابي، 

الطابق الثاني مقابل البنك العقاري جالسياحي، 

فاس املد5نة الجد5دة

الهاتف : 05.35.65.26.50/05.35.94.11.09

الفاكس : 1.61).15.35.94

errachidielhassane@ : البر5د االلكترجني

gmail.com

شركة البناء جنان أماس
ش.م.م.

الرأسلال االأتلاعي : 41.111) 

درهم

املقر االأتلاعي : فاس، تجزئة 

الحد5قة قطعة رقم س 7 ك ) 

علارة د

الزيادة في رأسلال الشركة من 
11.111) درهم إ 9 41.111) درهم

تلقاه  توثيقي  عقد  بلقت�سى 

موثق  الراشدي،  الحسن  امستاذ 

بفاس، بتاريخ 4) أكتوبر ج3) نوفلبر 

5تضلن محضر الجلع العام   (1(9

»البناء  شركة  رأسلال  في  للزيادة 

شركة ذات مسؤجلية  أنان أماس« 

محدجدة.

 مقرها االأتلاعي : بفاس، تجزئة 
الحد5قة قطعة رقم س 7 ك ) علارة 
مسجلة بالسجل التجاري بفاس  د، 
تعريفها الضريبي   53773 تحت رقم 
 (11.111 من   ،(487(934 رقم 

درهم إ 9 41.111) درهم.
كلا  الشركة  رأسلال  تحد5د  تم 
5لي : 41.111) درهم مقسم إ 9 411) 
منها  الواحدة  قدر  اأتلاعية  حصة 
موزعة  أليعها  محررة  درهم   (11

عل9 الشكل التا ي :
 811  : محلد  املتليني  السيد 

حصة.
السيد املتليني حليد : 811 حصة.

 411 السيد املتليني عبد العزيز: 
حصة.

السيدة كارح فطيلة : 411 حصة.
املجلوع : 411) حصة.

لشركة  امسا�سي  القانون  تحيين 
»البناء أنان أماس« ش.م.م.

محلد،  املتليني  السيد  تعيين 
السيد املتليني حليد جالسيد املتليني 
مسيرجن  بصفتهم  العزيز،  عبد 
جتلتزم  محدجدة،  غير  ملدة  للشركة 
مستقلة  بصفة  بالتوقيع  الشركة 

محد املسير5ن السالفين الذكر.
اإل5داع  تم   : القانوني  اإل5داع 
باملحكلة  الضبط  بكتابة  القانوني 
ديسلبر   (7 بتاريخ  لفاس  التجارية 

9)1) تحت رقم 2019/4082.
بلثابة مقتطف جبيان

د5وان امستاذ الحسن الراشدي

موثق بفاس

204 P

امستاذ الحسن الراشدي

موثق بفاس
3)، إقامة املرأان، زنقة عبد الكريم الخطابي، 

الطابق الثاني مقابل البنك العقاري جالسياحي، 

فاس املد5نة الجد5دة

الهاتف : 05.35.65.26.50/05.35.94.11.09

الفاكس : 1.61).15.35.94

errachidielhassane@ : البر5د االلكترجني

gmail.com

شركة فري الند 
شركة محدجدة املسؤجلية

ذات الشريك الوحيد

رأسلال االأتلاعي : 51.111 درهم

مقرها االأتلاعي : بفاس، 6، إقامة 

5اسلين ) شارع ابن امثير، طريق 

بنسودة

تلقاه   رسمي  عقد  بلقت�سى 

موثق  الراشدي،  الحسن  امستاذ 

 (1(9 ديسلبر   4 بتاريخ  بفاس، 

حصة   3(5 تفويت  5تضلن 

اأتلاعية التي 5للكها السيد سباعي 

ش.م.م  الند  فري  بشركة  توفيق 

رأسلالها  الوحيد  الشريك  ذات 

مقرها  درهم،   51.111 االأتلاعي 

5اسلين  إقامة   6 بفاس،  االأتلاعي 

بنسودة،  طريق  امثير،  ابن  شارع   (

بفاس  التجاري  بالسجل  مسجلة 

869)4، تعريفها الضريبي رقم  تحت 
القادري  السيد  لفائدة   (448511(

بالثلن جالشرجط املذكورة في  أنس، 

عقد تفويت الحصص االأتلاعية.

في  الشركة  رأسلال  تحد5د  تم 

51.111 درهم كلا 5لي :

 51.111  : أنس  القادري  السيد 

درهم.

املجلوع : 51.111 درهم.

لشركة  امسا�سي  القانون  تحيين 

الشريك  ذات  ش.م.م.  الند  فري 

الوحيد.

لشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

فري الند من شركة ذات مسؤجلية 

مسؤجلية  ذات  شركة  إ 9  محدجدة 

محدجدة ذات الشريك الوحيد.

أنس،  القادري  السيد  تعيين 

الحامل بطاقة التعريف الوطنية رقم 

الوحيد  املسير  بصفته   C(3194(

للشركة املذكورة ملدة غير محدجدة.

اإل5داع  تم   : القانوني  اإل5داع 

باملحكلة  الضبط  بكتابة  القانوني 

التجارية بفاس في 6) ديسلبر 9)1) 

تحت رقم 2019/4267.
بلثابة مقتطف جبيان

د5وان امستاذ الحسن الراشدي

موثق بفاس

205 P



933 الجريدة الرسميةعدد 5594 - 9) ألادى امج 9 )44) )5) 5نا5ر 1)1)) 

STE GROUPE 3 ACHATBI
بتاريخ  حرر  عرفي  عقد  حسب 
شركاء  قرر   (1(9 ديسلبر   9
ذات   GROUPE 3 ACHTBI شركة 
تصفية  إنهاء  املحدجدة  املسؤجلية 
الشركة جإبراء السيد ابراهيم أشطبي 

من مهامه.
تم اإل5داع القانوني لدى محكلة 
بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 
رقم  تحت   (1(9 ديسلبر   31 في 

.(13733
206 P

STE LYL 2 CONSULTING
SARL

بلقت�سى املحضر الشفوي   : أجال 
للشركة  االستثنائي  العام  للجلع 
الكائن مقرها بالطابق الرابع الشقة 
شارع امطلس أكدال   49 علارة   (3
الرباط جعقد البيع اللذ5ن بتاريخ 3) 

نوفلبر 9)1) تقرر ما 5لي :
تلتلكها  حصة   331 جنقل  بيع 
السيدة ليل9 بويطة إ 9 السيدة ملياء 

بالج أنصاري.
5لتلكها  حصة   331 جنقل  بيع 
إ 9  أنصاري  بالج  االاله  عبد  السيد 

السيدة ملياء بالج أنصاري.
للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
مسؤجلية  ذات  شركة  لتصبح 

محدجدة بشريك جحيد.
القانوني  اإل5داع  تم  لقد   : ثانيا 
باملحكلة التجارية بالرباط بتاريخ 8) 

ديسلبر 9)1) تحت رقم 13544).
207 P

STE DB PLANT
السجل التجاري : )4915

بلقت�سى عقد توثيقي مسجل في 
ديسلبر   (3 بتاريخ  مكناس  مد5نة 
ذات  شركة  تأسيس  تم  قد   (1(9

املسؤجلية املحدجدة.
البستنة،   : االأتلاعي  الهدف 
التجارة في النباتات جالورجد االستيراد 

جالتصد5ر .

الصناعي  الحي   : االأتلاعي  املقر 

سليلان  سيدي   II (-( أكرجبوليس 

مول كيفان - مكناس.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ جضع 

السجل التجاري.
درهم   51.111  : رأسلال الشركة 

حصة من فئة   51.111 مقسلة إ 9 

1) دراهم للحصة الواحدة.

السيد امممي أنس : 511) حصة.

 (511  : محلد  لكعودي  السيد 

حصة.

من فاتح 5نا5ر إ 9   : السنة املالية 

)3 ديسلبر من كل سنة ما عدا السنة 

امج 9 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املسير : السيد امممي أنس.
رقم التقييد بالسجل التجاري : تم 

التجارية  باملحكلة  القانوني  اإل5داع 

9)1) تحت  7) ديسلبر  بلكناس في 
رقم )4915.

208 P

STE CITY CENTER SPA
SARL

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

 (1(9 نوفلبر   (( االستثنائي بتاريخ 

تقرر تأسيس شركة ذات الخصائص 

التالية :

 STE CITY  : الشركة  تسلية 

.CENTER SPA SARL

الحالقة  في  متخصص  مركز 

جالتجليل.

رشيد  موالي  شارع   : العنوان 

إقامة أنيسة ) الطابق امر�سي رقم 

6 تلارة.
رأس املال : رأس مال الشركة 5قدر 

 (11 إ 9  مقسلة  درهم   (1.111 ب 

للحصة  درهم   (11 فئة  من  حصة 

الواحدة.

السيدة فاطلة الزهراء الوريا�سي 

: 99 سنة.

 (  : الوريا�سي  حفصة  السيدة 

حصة.

الشركة  تسير   : الشركة  تسيير 
الزهراء  فاطلة  السيدة  طرف  من 

الوريا�سي.
بكتابة  القانوني  اإل5داع  تم 
بالرباط  التجارية  لللحكلة  الضبط 

5وم 9) مارس 6)1).
209 P

 STE RECYCLAGE
 INGENIERIE

 MAINTENANCE
 INDUSTRIELLE

NETTOYAGE
 SIGLE
RIMIN

SARL AU
الكائن مقرها : رقم 5) الشقة رقم 4 

شارع امبطال أكدال - الرباط
 (7 بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 
سبتلبر 9)1) قرر مسير شركة ريلين 

عل9 ما 5لي :
 (5 رقم   : تغيير مقر الشركة من 
شارع امبطال أكدال   4 الشقة رقم 
النصر  تجزئة   (95 رقم  إ 9  الرباط 

الشقة رقم 1) تلارة.
تحيين القانون امسا�سي للشركة.

اإل5داع  تم   : القانوني  اإل5داع 
الضبط  بكتابة  امجل  القانوني 
باملحكلة التجارية بالرباط بتاريخ 8) 

أكتور 9)1) تحت رقم 1)8)1).
210 P

STE ZAROILI COMPTA CONSULTING
TRAVAUX DE COMPTABILITE

 RAYHAN (1, ANGLE RUE DE FES ET RUE
IBNOU EL KHATIB

الهاتف : 8.15.35).15.35
COMPTABLE - ZAROILI@HOTMAIL.FR

 STE SAMI DES VISITES
TECHNIQUES

شركة محدجدة املسؤجلية
رأسلالها االأتلاعي : 411.111 

درهم
املقر االأتلاعي : دجار املالعب جادي 

امليل، تازة
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
شركة  قرر شركاء   (1(9 أكتوبر   (4

 SAMI DES VISITES TECHNIQUES

شركة محدجدة املسؤجلية رأسلالهال 

 : درهم جمقرها االأتلاعي   411.111

دجار املالعب جادي امليل، تازة ما 5لي :

املذكورة  للشركة  فرع  إنشاء 

أعاله عل9 العنوان التا ي : دجار سهب 

الهواري، الجلاعة القرجية كلدمان - 

تازة.

بودراع،  حسن  السيد  تعيين 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

رقم C(79914 مسيرا للفرع جملدة غير 

محددة.

اإل5داع  تم   : القانوني  اإل5داع 

الضبط  كتابة  لدى  القانوني 

 (3 5وم  بتازة  االبتدائية  لللحكلة 

نوفلبر 9)1) تحت رقم 751.
حسن بودراع

211 P

 LA ROSE DU DESERT

SARL A ASSOCIE UNIQUE

RC N ° 2961

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

االستثنائي املنعقد بتاريخ 3) نوفلبر 

9)1) بلقر الشركة تقرر ما 5لي :

تفويت أليع حصص الشركة إ 9 

السيد ابن عمي املهدي 111) حصة.

امحلدي  علوي  السيد  استقالة 

.UC654(( موالي حفيظ ر.ب.ج

السيد ابن عمي املهدي   : التسيير 

.U67735 ر.ب.ج

رقم  إ 9  االأتلاعي  املقر  تحويل 

ملحير5كية  الرئيسية  الطريق   ( كلم 

اعرب الصباح أرفود.

4 ج6 ج7 ج5) من  تعد5ل الفصل 

القانون امسا�سي للشركة.

القانوني  اإل5داع  تم   : اإل5داع 

االبتدائية  باملحكلة  الضبط  بكتابة 

بالرشيد5ة في 9) نوفلبر 9)1) تحت 

رقم 445/2019.

P 211 مكرر
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SOCIETE ELBOUSHABIA
SARL AU

شركة ذات مسؤجلية محدجدة
لشريك جحيد

رقم السجل التجاري ))31
العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
االستثنائي املنعقد بتاريخ 4) ديسلبر 

9)1) بلقر الشركة تقرر ما 5لي :
نقل   : اآلتية  امنشطة  إضافة 

البضائع للغير.
القانون  من   3 الفصل  تعد5ل 

امسا�سي للشركة.
القانوني  اإل5داع  تم   : اإل5داع 
االبتدائية  باملحكلة  الضبط  بكتابة 
 (1(9 ديسلبر   (7 في  بالرشيد5ة 

تحت رقم 492/19.
212 P

فيدجسبا
5)6، شارع محلد الخامس

الهاتف : 33.)4.1) / )4.65.1)
الدار البيضاء

IMMOBIKA
نقل املقر االأتلاعي

تحيين القانون امسا�سي للشركة
للشركاء  مشتركة  بقرارات 
لشركة   ،(1(9 ماي   (3 بتاريخ 
IMMOBIKA، شركة ذات املسؤجلية 
درهم،   99.111 رأسلالها  املحدجدة، 
مرس   محج   ،(6 االأتلاعي  مقرها 
الدار   ،( الطابق   ،3 شقة  سلطان، 

البيضاء، تم :
الدار  من  االأتلاعي  املقر  نقل 
محج مرس سلطان،   ،(6 البيضاء، 
علر  زاجية  إ 9   ،( الطابق   ،3 شقة 
الخيام جشارع سيدي عبد الرحلان 
حي الراحة الطابق الرابع باب رقم )) 

بنفس املد5نة.
تحيين القانون امسا�سي للشركة.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 
رقم  تحت   ،(1(9 ديسلبر   3(

.7(56((
ملخص قصد النشر

فيدجسبا

213 P

فيدجسبا

5)6، شارع محلد الخامس

الهاتف : )4.65.1).)).15 / 4.56.56).)).15

الدار البيضاء

كاوتص ماروك

متابعة نشاط الشركة

استقالة مسير

تعيين مسير
تغيير الفصول )) ج )3 من القانون 

امسا�سي للشركة

تحيين القانون امسا�سي للشركة

تعيين رئيس مجلس اإلدارة

العادي  غير  العام  الجلع  قرر 

لشركة   ،(1(9 أكتوبر   (6 بتاريخ 

مساهلة،  شركة  مارجك،  كاجتص 

رأسلالها 8.611.111) درهم، مقرها 

شفشاجني،  شارع   ،((1 االأتلاعي 

عين السبع، الدار البيضاء.

كاجتص  شركة  نشاط  متابعة 

مارجك.

 MICHAEL COX استقالة السيد

RONAN من منصبه كلسير.

 MIGUEL السيد  تعيين 

ALEJANDRO MONOLO كلسير.

من  ج)3   (( الفصول  تغيير 

القانون امسا�سي للشركة.

تحيين القانون امسا�سي للشركة.

بتاريخ اإلداري  املجلس   بلحضر 

5 ديسلبر 9)1)، تم :

 SOUNDARARAJAN تعيين   السيد

مجلس  رئيس   PARTHASAPATHY

اإلدارة.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 

رقم  تحت   ،(1(9 ديسلبر   31

.7(5415
ملخص قصد النشر

فيدجسبا

214 P

فيدجسبا
5)6، شارع محلد الخامس

الهاتف : )4.65.1).)).15 / 4.56.56).)).15
الدار البيضاء

SZL WATER
تفويت الحصص

تحويل شركة ذات املسؤجلية 
املحدجدة بشريك جحيد إ 9 شركة 

ذات املسؤجلية املحدجدة
تحيين القانون امسا�سي للشركة
تلد5د صالحية املسيرة الوحيدة

بلقت�سى عقد عرفي محرر بالدار 
(1(9 ديسلبر   (3 بتاريخ   البيضاء 

تم :
 (11 حصة من فئة   511 تفويت 
شلاع  السيدة  تللكها  التي  درهم، 
السعد5ة في شركة SZM WATER إ 9 

السيد كاسم فياض حلود محلد.
العادي  غير  العام  الجلع  قرر 

للشركاء بتاريخ 3) ديسلبر 9)1) :
تأكيد تفويت الحصص.

املسؤجلية  ذات  شركة  تحويل 
شركة  إ 9  جحيد  بشريك  املحدجدة 
جتحيين  املحدجدة  املسؤجلية  ذات 

القانون امسا�سي للشركة.
شلاع  السيدة  صالحية  تلد5د 
غير  ملدة  جحيدة  كلسيرة  السعد5ة 

محدجدة.
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 
رقم  تحت   ،(1(9 ديسلبر   (6

.7(5(31
ملخص قصد النشر

فيدجسبا

215 P

فيدجسبا
5)6، شارع محلد الخامس

الهاتف : )4.65.1).)).15 / 4.56.56).)).15
الدار البيضاء

LOGISOLUTIONS
الزيادة في رأس املال
تلد5د جكالة مسير

تعيين مسير
بقرار غير عادي للشريك الوحيد 
لشركة   ،(1(9 ديسلبر   (( بتاريخ 
ذات  شركة   ،LOGISOLUTIONS
جحيد،  بشريك  املحدجدة  املسؤجلية 

مقرها  درهم،   (.111.111 رأسلالها 

االأتلاعي شارع سفاقص سابقا بن 

عي�سي اأارجاني حي الصناعي سيدي 

برنو�سي، الدار البيضاء، تم :

الشركة  رأسلال  في  الزيادة 

من  ليرتفع  درهم   (.111.111 بلبلغ 

 3.111.111 ا 9  درهم   (.111.111

حصة   (1.111 بإصدار  درهم، 

جاحدة،  لكل  درهم   (11 فئة  من 

قيلتها  مجلوع  جيسدد  نقدا  تكتب 

املقاصة  طريق  عن  االكتتاب  عند 

جمستحقة  أارية  حالية  د5ون  مع 

 BAM INVEST شركة  طرف  من 

شركة  بذمة  الوحيدة  الشريكة 

.LOGISOLUTIONS

من  ج8   7  ،6 الفصول  تغيير 

القانون امسا�سي للشركة.

تلد5د جكالة السيد أمين بن كيران 

من مهامه كلسير ملدة غير محدجدة.

مامون محلد  السيد   تعيين 

بن كيران كلسير ملدة غير محدجدة.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 

رقم  تحت   ،(1(9 ديسلبر   (9

.7(4(49
ملخص قصد النشر

فيدجسبا

216 P

فيدجسبا

5)6، شارع محلد الخامس

الهاتف : )4.65.1).)).15 / 4.56.56).)).15

الدار البيضاء

SZL WATER
السجل التجاري رقم 448993 

الدار البيضاء

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 
املحدجدة بشريك جحيد

بلقت�سى عقد عرفي محرر بالدار 

 ،(1(9 بتاريخ فاتح نوفلبر  البيضاء 

املسؤجلية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

اآلتية  جحيد  بشريك  املحدجدة 

أجصافها :
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.SZL WATER : االسم

الهدف : هدف الشركة :

معدات  أليع  جتسويق  استيراد 

الحفر.

تحقيق الحفر الهيدرجليكي.

تحقيق القنوات، بناء القالع املياه 

جاستئجار معدات الحفر.

العلليات  أليع  عامة  جبصفة 

املالية،  املنقولة،  جغير  املنقولة 

تتعلق  التي  جالتجارية  الصناعية 

مباشرة  غير  أج  مباشرة  بصفة 

بامهداف املذكورة التي 5لكنها تطوير 

نشاط الشركة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسها.

6)، محج مرس   : املقر االأتلاعي 

الدار   ،( الطابق   ،3 شقة  سلطان، 

البيضاء.

السعد5ة   : الوحيدة  الشريكة 

شلاع.

درهم   (11.111  : املال  رأس 

حصة كل جاحدة   (.111 مقسم ا 9 

فيها  ساهلت  درهم،   (11 تساجي 

الشريكة الوحيدة.

النقد5ة  الحصة  تلت   : الحصة 

من  درهم   (11.111 تساجي  جالتي 

طرف الشريكة الوحيدة.

ا 9 5نا5ر  فاتح   : املالية   السنة 

)3 ديسلبر.

كلسيرة  عينت   : الشركة  تسيير 

للشركة ملدة غير محدجدة.

السيدة السعد5ة شلاع، املزدادة 

بالدار البيضاء،   (976 5ونيو   (( في 

لبطاقة  الحاملة  مغربية،  الجنسية 

  ،BL(169 رقم  الوطنية  التعريف 

زجال  اميل  شارع   ،(48 الساكنة 

الدار  بلفد5ر،   35 شقة   6 الطابق 

البيضاء.

بعد  الصافي  5وزع   : امرباح 

االقتطاعات القانونية عل9 الشريك 

املالية  السنة  ا 9  5ضاف  أج  الوحيد 

املقبلة.

بكتابة  القانوني  اال5داع  تم 
الضبط لدى املحكلة التجارية بالدار 
 ،(1(9 نوفلبر   (5 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم )15))7.
تم التسجيل في السجل التجاري 
نوفلبر   (5 بتاريخ  البيضاء  بالدار 

9)1)، تحت رقم 448993.
ملخص قصد النشر

فيدجسبا
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فيدجسبا
5)6، شارع محلد الخامس

الهاتف : )4.65.1).)).15 / 4.56.56).)).15
الدار البيضاء

YARIS PROMO
السجل التجاري رقم 446763 

الدار البيضاء
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة
بلقت�سى عقد عرفي محرر بالدار 
 ،(1(9 بتاريخ فاتح أكتوبر  البيضاء 
املسؤجلية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
املحدجدة بين اآلنسات يسرى سباعي، 
جسارة  سباعي  5اقوت  سباعي،  رانية 

سباعي.
.YARIS PROMO : االسم

الهدف : هدف الشركة :
اإلنعاش العقاري.

أليع امرا�سي املبنية جغير  شراء 
الحقوق  أج  اممالك  لجليع  املبنية 

العقارية.
تقييم هذه امرا�سي ببنائها بنا5ات 
صالحة للسكنى، للتجارة جالصناعة.

استغالل أليع البنا5ات في ملكية 
البيع أج  الشركة عن طريق الشراء، 

غير ذلك.
جغير  املباشرة  العلليات  أليع 
نشاط  تطوير  5لكنها  التي  املباشرة 
التي  املباشرة  املساهلة  ثم  الشركة 

تتعلق بأهداف الشركة.
العلليات  أليع  عامة  جبصفة 
املنقولة، املالية، الصناعية جالتجارية 
التي من شأنها تطوير نشاط الشركة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
تأسيسها.

شارع   ،355  : االأتلاعي  املقر 

يسرى،  فضاء  الخامس،  محلد 

الدار  الطابق الخامس،   ،69 مكتب 

البيضاء.
درهم   (11.111  : املال  رأس 

حصة كل جاحدة   (.111 مقسم ا 9 

تساجي 11) درهم.

الشركاء : اآلنسات يسرى سباعي، 
جسارة  سباعي  5اقوت  سباعي،  رانية 

سباعي.

بلبلغ  ساهم الشركاء   : الحصص 

إ 9  جدفعت  نقدا  درهم   (11.111

للقوانين  طبقا  الشركة  صندجق 

الجاري بها العلل كلا 5لي :

 (5.111 سباعي  يسرى  اآلنسة 

درهم مقابل 51) حصة.

 (5.111 سباعي  رانية  اآلنسة 

درهم مقابل 51) حصة.

 (5.111 سباعي  5اقوت  اآلنسة 

درهم مقابل 51) حصة.

 (5.111 سباعي  سارة  اآلنسة 

درهم مقابل 51) حصة.

ا 9 5نا5ر  فاتح   : املالية   السنة 

)3 ديسلبر.

تسيير الشركة : عين كلسير جحيد 

غير شريك للشركة ملدة غير محدجدة.

الحامل  سباعي،  عادل  السيد 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

مغربية،  الجنسية   ،BK56179

)، تجزئة هاد5ة كاليفورني،  الساكن 

الدار البيضاء.

بعد  الصافي  5وزع   : امرباح 

القانونية عل9 الشركاء  االقتطاعات 

كل حسب حصصه.

بكتابة  القانوني  اال5داع  تم 

الضبط لدى املحكلة التجارية بالدار 

 ،(1(9 أكتوبر   (8 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 9)83)7.
تم التسجيل في السجل التجاري 

أكتوبر   (8 بتاريخ  البيضاء  بالدار 

9)1)، تحت رقم 446763.
ملخص قصد النشر

فيدجسبا
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LEA COMMUNICATION
SARL AU

ليا كومينكاسيون
ش.م.م ذات الشريك الوحيد

تحويل املقر االأتلاعي
تبعا للجلع العام الخارق للعادة 
ديسلبر   (6 بتاريخ  املنعقد  للشركاء 
»ليا كومينكاسيون«  لشركة   ،(1(9
ذات  املسؤجلية  محدجدة  شركة 
الشريك الوحيد، رأسلالها االأتلاعي 
االأتلاعي  مقرها  درهم،   (11.111
إقامة  محفوظ،  نجيب  زنقة   ،34
الطابق   ،5 رقم  مكتب  امنيلون، 
البيضاء،  الدار  كوتيي،  الثاني، 
للدار  التجاري  بالسجل  مسجلة 
قرر   ،(1(97( رقم  تحت  البيضاء 

الشركاء ما 5لي :
تحويل املقر االأتلاعي :

زنقة   ،34 البيضاء،  الدار   : من 
امنيلون،  إقامة  محفوظ،  نجيب 

مكتب رقم 5، الطابق الثاني، كوتيي.
سانتر،  توين  البيضاء،  الدار  إ 9 
جشارع  الزرقطوني  شارع  زاجية 
عشر  السادس  الطابق  املسيرة، 

جالسابع عشر، 11)1).
أد5دة  أساسية  قوانين  اعتلاد 

للشركة.
بكتابة  القانوني  اإل5داع  تم 
الضبط لدى املحكلة التجارية للدار 
 (1(9 ديسلبر   3( بتاريخ  البيضاء، 

تحت رقم 5637)7.
219 P

FADILAT 25
SARL

الزيادة في الرأسلال من 811.111
درهم إ 9 111.111.) درهم

الجلاعي  القرار  ملحضر  طبقا 
نوفلبر   (8 بتاريخ  املنعقد  للشركاء 
9)1)، لشركة »فصيلة 5)« ش.م.م 
شركة محدجدة املسؤجلية، رأسلالها 
111.111.) درهم، مقرها االأتلاعي 
الفداء  شارع   ،5(5 البيضاء  بالدار 
للدار  التجاري  بالسجل  جمسجلة 
قرر   ،3((483 رقم  تحت  البيضاء 

شركاء الشركة ما 5لي :
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املوافقة عل9 شريك أدي السيد 

موالي رشيد أسكور، كجزء من زيادة 

رأس املال، لعقد 11) سهم، أي املبلغ 

النقدي ل 1.111) درهم.

التعويض  طريق  عن  جذلك 

باعتلادات مؤكدة نقد5ة جمستحقة 

عل9 شركة »فصيلة 5)«.

االأتلاعي  الرأسلال  في  الزيادة 

 (.111.111 درهم إ 9   811.111 من 

درهم.

تغيير البند السادس جالسابع من 

القوانين امساسية للشركة.

امساسية  القوانين  تعد5ل 

للشركة.

بكتابة  القانوني  اإل5داع  تم 

الضبط لدى املحكلة التجارية بالدار 

البيضاء، في تاريخ 31 ديسلبر 9)1) 

تحت رقم 9)54)7.
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AGRICULTURE SOUALEM

»AGRILEM«

SARL

الزيادة في الرأسلال من 311.111 

درهم إ 9 411.111 درهم

الجلاعي  القرار  ملحضر  طبقا   -  I

نوفلبر   (8 بتاريخ  املنعقد  للشركاء 

ش.م.م  »اكريليم«  لشركة   ،(1(9

شركة محدجدة املسؤجلية، رأسلالها 

االأتلاعي  مقرها  درهم،   311.111

بن  شارع خالد   31 البيضاء،  بالدار 

الوليد، عين السبع جمسجلة بالسجل 

رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجاري 

)55)))، قرر شركاء الشركة ما 5لي :

املوافقة عل9 شريك أد5د السيد 

موالي رشيد أسكور، كجزء من زيادة 

رأس املال، لعقد 81 سهم، أي املبلغ 

النقدي 8.111 درهم جذلك عن طريق 

نقد5ة  باعتلادات مؤكدة  التعويض 

جمستحقة عل9 شركة »اكريليم«.

الزيادة في الرأسلال االأتلاعي من 

311.111 درهم إ 9 411.111 درهم.

تغيير البند السادس جالسابع من 

القوانين امساسية للشركة.

امساسية  القوانين  تعد5ل 

للشركة.

بكتابة  القانوني  اإل5داع  تم   -  II

الضبط لدى املحكلة التجارية بالدار 

 (1(9 ديسلبر   31 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 5)53)7.

221 P

UNITED SERVICES
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة 

جالشريك الوحيد

رأسلالها 811.111 درهم

املقر االأتلاعي : 46 شارع علر ابن 

الخطاب رقم ) أكدال الرباط

نقل املقر االأتلاعي
قرر الجلع العام غير العادي نقل 

املقر االأتلاعي من 46 شارع علر ابن 

إ 9  الرباط  أكدال   ( رقم  الخطاب 

تلارة 416 تجزئة رياض أجالد مطاع 

سكتور 3.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

ديسلبر   31 في  بالرباط  التجارية 

9)1) تحت رقم 13751).
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 ETABLISSEMENT PTITS

 LEADERS DE L’EDUCATION

ET DE FORMATION
SARL AU

في  مؤرخ  توثيقي  عقد  بلقت�سى 

الرباط بتاريخ 3) فبرا5ر 9)1) قد تم 

تأسيس :

املحدجدة  املسؤجلية  ذات  شركة 

بشريك جحيد :

 ETABLISSEMENT  : التسلية 

 PTITS LEADERS DE

 L’EDUCATION ET DE

.FORMATION SARL AU

مؤسسة   : االأتلاعي  الهدف 

تعليلية خاصة.

حضانة.

رأسلال الشركة : 11.111) درهم 

فئة  من  حصة   (.111 إ 9  مقسلة 

11) درهم للحصة الواحدة.

 (111  : العالجي  محلد  السيد 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ جضع 

السجل التجاري.

من فاتح 5نا5ر إ 9   : السنة املالية 

)3 ديسلبر من كل سنة ما عدا السنة 

امج 9 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر : تجزئة جاد املخازن رقم 9)) 

- بوزنيقة.

املسير : السيد محلد العالجي.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.56((

223 P

 GLOBAL ADVANCED

SOLUTIONS
SARL AU

في  مؤرخ  توثيقي  عقد  بلقت�سى 

9)1) قد  5 أغسطس  الرباط بتاريخ 

تم تأسيس :

املحدجدة  املسؤجلية  ذات  شركة 

بشريك جحيد :

 GLOBAL  : التسلية 

 ADVANCED SOLUTIONS SARL

.AU

جتوزيع  بيع   : االأتلاعي  الهدف 

جالعللية  الصناعية  املواد  جصيانة 

جاملخبر5ة جاملواد االستهالكية.

الطبية  املواد  جصيانة  تسويق 

جالفطرية  الطبية  جالجراحية 

جالوحدات  اإلسعاف  جسيارات 

الطبية املتنقلة.

الطبية  جاملعدات  امأهزة  تجارة 

التقنية.

االستشارة جالتكوين.

توزيع املنتجات السائلة جالغازية.

التصد5ر جاالستيراد.

رأسلال الشركة : 11.111) درهم 

فئة  من  حصة   (.111 إ 9  مقسلة 

11) درهم للحصة الواحدة.

 (111  : السيد مصطفى العالجي 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ جضع 

السجل التجاري.

من فاتح 5نا5ر إ 9   : السنة املالية 

)3 ديسلبر من كل سنة ما عدا السنة 

امج 9 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

زنقة  املركزية،  الحد5قة   : املقر 

العلارة  طربو ي،  جزنقة  املومن  عبد 

)د( الشقة رقم 4) - املحلد5ة.

املسير : السيد مصطفى العالجي.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.(4((3
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االئتلانية باسيون ش.م.م ش.ج

15((733939

IMPRIFILE SERVICES شركة

ش.م.م ش.ج

رأسلالها 11.111) درهم

مقرها االأتلاعي : أمل 3 زنقة 1) 

رقم 3) سيدي البرنو�سي الدار 

البيضاء

تأسيس شركة
 (3 بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   (1(( نوفلبر 

ش.ج  املحدجدة  املسؤجلية  ذات 

باملواصفات التالية :

سرفيس  امبر5فا5ل   : اإلسم 

ش.م.م. ش.ج.

للشركة   : االأتلاعي  الغرض 

داخل املغرب  غرض اأتلاعي سواء 

الطباعة  أعلال  مقاجلة   : خارأه  أج 

جبيع تجهيزات املكاتب.
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بالدار  5وأد   : االأتلاعي  املقر 
 (3 رقم   (1 زنقة   3 أمل  البيضاء 

سيدي البرنو�سي.
املدة : حددت مدة الشركة في 99 
في  التسجيل  تاريخ  من  ابتداء  سنة 

السجل التجاري.
رأسلال  حدد   : الشركة  رأسلال 
درهم   (11.111 مبلغ  في  الشركة 
 (11 حصة بلبلغ   (111 إ 9  مقسم 
درهم للحصة الواحدة تم االكتتاب 
في أليعها جتحريرها تحلل رقم ) إ 9 

111) جموزع عل9 الشكل التا ي : 
 (111 نجيب  اخليفي  السيد 

حصة.
التسيير : الشركة مسير من طرف 
السيد اخليفي نجيب كلسير جحيد 

جملدة غير محدجدة.
اإل5داع  تم   : القانوني  اإل5داع 
الجهوي  املركز  لدى  القانوني 

لالستثلار بالدار البيضاء.
225 P

 INSTITUT DES SCIENCES
ACADEMIQUE

ش.م.م
الرأسلال االأتلاعي : 11.111) درهم
املقر االأتلاعي : قطاع 8 رقم 815 

حي السالم - سال
بلقت�سى الجلع العام غير العادي 
 (1(9 أكتوبر   31 بتاريخ  املنعقد 
 INSTITUT DES« شركة  قرر شركاء 
SCIENCES ACADEMIQUE« ما 5لي :

) - تصفية جإغالق الشركة :
العادي  غير  العام  الجلع  قرر 
 INSTITUT DES« الشركة  تصفية 
 »SCIENCES ACADEMIQUE

جإغالقها بصفة نهائية.
) - إبراء املصفي :

محلد  السيد  املصفي  إبراء  تم 
مليت جالسيد 5اسر محلد د5اكيت.

للشركة  القانوني  اإل5داع  تم 
بتاريخ  بسال  االبتدائية  باملحكلة 
31 ديسلبر 9)1) تحت رقم 33914.
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NALIAN NAMING MAROC
س.ت. الدار البيضاء رقم 3)357)

الزيادة في رأسلال الشركة
تخفيض رأس املال معلل بالخسائر
تعد5ل املوافق للقانون امسا�سي 

للشركة
بلوأب محضر الجلع العام   -  I

ديسلبر   (9 ب  املنعقد  االستثنائي 

املسؤجلية  ذات  بالشركة   ،(1(9

 NALIAN NAMING« املحدجدة 

MAROC« رأسلالها 451.111 درهم 

سنتر،  بتوين  االأتلاعي  جمقرها 

املبنى الغربي، تقاطع شارع زرقطوني 

جاملسيرة، الدار البيضاء، تقرر ما 5لي :

الزيادة في رأسلال الشركة لرفعه 

مع  باملقاصة  درهم   984.111 إ 9 

د5ون عل9 الشركة.

إ 9  املال  رأس  من  التخفيض 

94.511) درهم، معلال بالخسائر.

تعد5ل للقانون امسا�سي للشركة 

بالتوافق.

القانوني  اإل5داع  إنجاز  تم   -  II

التجارية  باملحكلة  الضبط  بكتابة 

بالدار البيضاء في ) 5نا5ر 1)1) تحت 

رقم 5787)7.
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SAHWA DISTRIBUTION
SARL AU

9)1) جبلوأب  9 ديسلبر  بتاريخ 

قرر  االستثنائي  العام  الجلع  عقد 

الشريك الوحيد ما 5لي :

الحل املسبق للشركة.

خالد  توير�سي  السيد  تعيين 

كلصفي للشركة.

كلقر  الشركة  مقر  تحد5د 

التصفية للشركة.

بكتابة  القانوني  اإل5داع  تم 

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

بتلارة بتاريخ 6) ديسلبر 9)1) تحت 

رقم 6)9).

228 P

FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW

B.P 616 - BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL : 15 (8 8( 96 41

FAX : 15 (8 8( 96 4(

STE MELLAL-AGRI

SARL AU

شركة ذات مسؤجلية محدجدة

بشريك جاحد

تأسيس
بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 

حررت  ببيوكرى   (1(9 ديسلبر   4

قوانين شركة ذات مسؤجلية محدجدة 

بشريك جاحد خصائصها كالتا ي :

STE MELLAL- شركة   : االسم 

.AGRI SARL AU

امهداف : االستغالل الفالحي.

امجل  الطابق   : االأتلاعي  املقر 

علارة لفصال ) شارع الحسن الثاني 

بيوكرى.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

في  حدد   : االأتلاعي  الرأسلال 

إ 9  مقسم  درهم   (11.111 مبلغ 

111) حصة بثلن 11) درهم للواحد 

موزع كالتا ي :

السيد حسن ميات : 111) حصة.

املجلوع : 111) حصة.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

كل  من  ديسلبر   3( في  جتنتهي  5نا5ر 

سنة.

الشركة  بتسيير  5قوم   : التسيير 

حسن  السيد  محدجدة  غير  جملدة 

ميات.

اإلمضاءات  تكون   : اإلمضاءات 

حسن  للسيد  جالبنكية  االأتلاعية 

ميات.

اإل5داع  تم   : القانوني  اإل5داع 

باملحكلة  الضبط  بكتابة  القانوني 

االبتدائية بانزكان بتاريخ 31 ديسلبر 

9)1) تحت رقم 1)46.
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 STE NORD AFRICANE DE

 TRANSACTION D’IMPORT

EXPORT

SARL

العنوان : شقة رقم 6 الطابق امجل 

الرقم 7 زنقة أسامة بن زياد فاس

الزيادة في رأسلال الشركة
غير  العام  الجلع  بلقت�سى 

 ،(1(9 ديسلبر   (4 بتاريخ  العادي 

 STE NORD« لشركة  الشركاء  فإن 

 AFRICANE DE TRANSACTION

شركة   »D’IMPORT EXPORT

رأسلالها  املسؤجلية  محدجدة 

9.111.111 درهم جمقرها االأتلاعي 

 7 الطابق امجل الرقم   6 شقة رقم   :

قررجا ما  زنقة أسامة بن زياد فاس، 

5لي :

الشركة  رأسلال  في  الزيادة 

من  لينتقل  درهم   6.111.111 ب 

 (5.111.111 إ 9  درهم   9.111.111

درهم من خالل دمج امرباح املتراكلة.

لدى  تم  قد  القانوني  الوضع  إن 

التجارية  باملحكلة  الضبط  كتابة 

بفاس بتاريخ 31 ديسلبر 9)1) تحت 

رقم 4290/2019.
املسير
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 SOCIETE EXCELLENCE

AUTO ASSISTANCE

شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

رأسلالها 11.111) درهم

مقرها االأتلاعي : )7)، زنقة تاركة 

مجلوعة العهد حي النهضة ) الرباط

 (5 بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم تأسيس شركة ذات   (1(9 أبريل 

تحلل  التي  املحدجدة  املسؤجلية 

الوصائف التالية :

التسلية : شركة اكسلونس اجطو 

اسسطونس.
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املقر االأتلاعي : )7)، زنقة تاركة 

مجلوعة العهد حي النهضة ) الرباط.

الشركة  رأسلال  حدد   : رأسلال 

 (111 درهم مقسم إ 9   (11.111 في 

حصة من قيلة 11) درهم للحصة.

عبد  سعيدة  السيدة   : الشركاء 

ادريس  جالسيد  حصة   551 الرحيم 

الدمغي 511 حصة.

الهدف االأتلاعي : صباغة اصالح 

السيارات جهياكل السيارات.

سنة   99 في  املدة  حددت   : املدة 

ابتداء من التأسيس النهائي للشركة.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

جالسيدة  الدمغي  ادريس  السيد 

غير  ملدة  الرحيم  عبد  سعيدة 

محدجدة.

اإل5داع القانوني : جضعت الوثائق 

التجارية  املحكلة  لدى  القانونية 

بالرباط بتاريخ 7) أكتوبر 9)1).
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شلس الحسابات

ائتلانية املحاسبة

MSN AGRI

SARL

تأسيس
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في  4) 

تأسيس  تم  بتيفلت   (1(9 نوفلبر 

شركة ذات الخصائص التالية :

.»MSN AGRI« : التسلية

الصفة القانونية : شركة محدجدة 

املسؤجلية.

في  مقاجل   : االأتلاعي  الهدف 

املدنية  جالفالحة  جالصناعة  التجارة 

جالعسكرية.

رأسلال الشركة : 11.111) درهم 

مجزأة إ 9 111) حصة من فئة 11) 

درهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

من فاتح 5نا5ر إ 9    : السنة املالية 

)3 ديسلبر من كل سنة ما عدا السنة 

امج 9 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر االأتلاعي : أ5ت بوهو سيدي 

عالل البحراجي تيفلت.

السيد  الشركة  يسير   : التسيير 
املصطفى الركراكي جالسيد الكداري 

سليم ملدة غير محددة.

اإل5داع  تم   : القانوني  اإل5داع 

االبتدائية  املحكلة  لدى  القانوني 

بتيفلت.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.(3(
اإلشارة جالنشر

شلس املحاسبة
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شركة صوميد لتنمية
شركة مساهلة

رأسلالها 15.311.111) درهم 

املقر االأتلاعي : 84)، شارع 

الزرقطوني الدار البيضاء

رقم السجل التجاري : 575)9)

رقم التعريف الجبائي : 78959)41

العاد5ة  العامة  الجلعية  تسجل 

صوميد  لشركة  العاد5ة  جغير 

5ونيو   (8 بتاريخ  املنعقدة  للتنلية 

طرفة  السيد  استقالة   ،(1(9

مجلس  كعضو  مهامه  من  مرجان 

 اإلدارة جتصادق عل9 انتداب السيد 

في  كعضو  الطازالجي  املجيد  عبد 

تنتهي  التي  لللدة  اإلدارة  مجلس 

التي  العامة  الجلعية  انعقاد  عند 

 (1(( ستصادق عل9 حسابات سنة 

مجلس  قبل  من  تعيينه  جتسجل 

اإلدارة كرئيس مد5ر عام.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

رقم  تحت   ،(1(9 9) ديسلبر 

.7(4(5(
للنشر جاالستخالص

مجلس اإلدارة

233 P

شركة صوميد لتنمية السيارات

شركة مساهلة

رأسلالها 111.111.)3 درهم 

املقر االأتلاعي : 84)، شارع 

الزرقطوني الدار البيضاء

رقم السجل التجاري : 5)784)

رقم التعريف الجبائي : 3441)44)

لشركة  اإلدارة  مجلس  عن 

املنعقد  السيارات  لتنلية  صوميد 

السيدة   ،(1(9 5ونيو   (1 بتاريخ 

املقيلة بإقامة ليالس  زينب عكاشة، 

 39 رقم  الساحل  الخدارة  بارك 

التعريف  لبطاقة  جالحاملة  برشيد 

الوطنيةرقم BE596(15، كلد5ر عام 

 (1 منتدب للشركة اعتبارا من تاريخ 

السلطات  لها  جفوض   ،(1(9 5ونيو 

إثر ذلك.

شركة  أن  املجلس  الحظ  كلا 

عبد  السيد  5لثلها  أصبح  صوميد 

فيني  جشركة  الطازالجي  املجيد 

السيدة  تلثلها  أصبحت  برجسيت 

إ5لان العرج�سي.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

رقم  تحت   ،(1(9 )) نوفلبر 

.7(99((
للنشر جاالستخالص

مجلس اإلدارة

234 P

الشركة العقارية العين

شركة مساهلة

رأسلالها : 61.111.111 درهم

املقر االأتلاعي : 84) شارع 

الزرقطوني الدار البيضاء

رقم السجل التجاري : 96597

رقم التعريف الجبائي : 54)5)133

العاد5ة  العامة  الجلعية  تسجل 

جغير العاد5ة للشركة العقارية العين 

املنعقدة بتاريخ 8) 5ونيو 9)1) :

مرجان  طرفة  السيد  استقالة 
اإلدارة  مجلس  كعضو  مهامه  من 
عبد  السيد  انتداب  عل9  جتصادق 
في مجلس  الطازالجي كعضو  املجيد 
اإلدارة لللدة التي تنتهي عند انعقاد 
الجلعية العامة التي ستصادق عل9 
حسابات سنة ))1) جتسجل تعيينه 
من قبل مجلس اإلدارة كرئيس مد5ر 

عام.
عضوي  عضوية  فترة  انقضاء 
مجلس اإلدارة اآلتيين : شركة زليجة 

جشركة صوميد للتنيلة.
عضوية  تجد5د  عل9  جتصادق 
شركة زليجة ملثلة من طرف السيد 
جشركة  الطازالجي  املجيد  عبد 
طرف  من  ملثلة  للتنلية  صوميد 
في  كعضوين  شوفاني  سعد  السيد 
تنتهي  التي  لللدة  اإلدارة  مجلس 
التي  العامة  الجلعية  انعقاد  عند 
ستصادق عل9 حسابات سنة 4)1).

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
رقم  تحت   ،(1(9 )) نوفلبر 

.7(99(6
للنشر جاالستخالص

مجلس اإلدارة

235 P

LYCEE ELBILIA PRIVE
شركة مساهلة

رأسلالها : 311.111 درهم
املقر االأتلاعي : 84)، شارع 

الزرقطوني الدار البيضاء
رقم السجل التجاري : 797)45

رقم التعريف الجبائي : 39464761
تكوين شركة

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
بالدار  مسجل   ،(1(9 ديسلبر   (6
 ،(1(9 ديسلبر   (4 بتاريخ  البيضاء 
باملواصفات شركة  تأسيس   تم 

 التالية :
 LYCEE ELBILIA : تسلية الشركة

.PRIVE
الشكل : شركة مساهلة.

شارع   ،(84  : االأتلاعي  املقر 
الزرقطوني، الدار البيضاء.
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استغالل   : امسا�سي  الغرض 

املؤسسات التعليلية الخاصة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

عدا  التجاري،  بالسجل  تقييدها 

التلد5د  أج  املسبق  الحل  حاالت 

املنصوص عليها في القانون جفي هذا 

النظام امسا�سي.

الرأسلال : 311.111 درهم تتكون 

من مساهلات نقد5ة.

: تم تعيين  أعضاء مجلس اإلدارة 

الشركة  إدارة  مجلس  أعضاء  أجل 

ملدة ثالث سنوات جالتي تنتهي في نها5ة 

لللساهلين  العادي  العام  االأتلاع 

املدعوين لللصادقة عل9 الحسابات 

املالية آلخر سنة مالية جالتي ستعقد 

لتأسيس  التالية  الثالثة  السنة  في 

الشركة :

الطازالجي،  املجيد  عبد  السيد 

الكوط  زنقة  البيضاء،  بالدار  مقيم 

املحيط  زنقة  زاجية  داندرجميد، 

لبطاقة  جالحامل  أنفا  الهادي، 

.B569798 التعريف الوطنية رقم

 EDUCATION شركة 

 DEVELOPMENT COMPANY

رأسلالها  مساهلة  شركة 

مقرها  درهم،   681.111.111

 ،(84 البيضاء  بالدار  االأتلاعي 

بالسجل  مسجلة  شارع الزرقطوني، 

رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجاري 

السيد  طرف  من  جملثلة   4((169

بصفته  الطازالجي،  املجيد  عبد 

الرئيس املد5ر العام.

للتنلية  جاإلمارات  املغرب  شركة 

شركة مساهلة رأسلالها  »صوميد« 

مقرها  درهم،   (.584.773.111

 ،(84 البيضاء  بالدار  االأتلاعي 

بالسجل  مسجلة  شارع الزرقطوني، 

رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجاري 

السيد  طرف  من  جملثلة   96595

محلد سعد شوفاني الفا�سي.

مقيم  هللا،  نجي  عثلان  السيد 

بالدار البيضاء، 5، ملر مارجنيي، أنفا 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  جالحامل 
.BE74(983 رقم

مقيلة  جاسو،  كنزة  السيدة 
))، زنقة غزاجة، السوي�سي  بالرباط، 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  جالحاملة 
.A34(374 رقم

تعيين  تم   : الحسابات  مراقب 

محاسب  العاريف،  براهيم  السيد 

مراقب الحسابات جذلك ملدة  خبير، 

سنة مالية جاحدة.

تكوين االحتياطي جتوزيع امرباح :

للسنة  الصافي  الربح  من  5قتطع 

املالية بعد خصم خسارات السنوات 

املنصرمة عند االقتضاء 5% لتكوين 

5صبح  القانوني،  االحتياطي  مبالغ 
هذا االقتطاع غير إلزامي إذا تجاجز 

مبلغ االحتياطي القانوني 1/10 عشر 
رأسلال الشركة.

اقتطاعات  إأراء  أ5ضا  5تم 

الهدف  أخرى من ربح السنة املالية، 

املفرجضة  االحتياطيات  تكوين  منها 
5قرر  أخرى  احتياطيات  أج  قانونيا، 

تكوينها، قبل أي عللية توزيع، بقرار 

أي  أج  العاد5ة  العامة  الجلعية  من 

طرف  من  أد5د  من  منقولة  أموال 

هاته الجليعة.

من  توزيعه  املتعين  الربح  5تكون 

جالذي  املالية،  للسنة  الصافي  الربح 

5خصم منه الخسائر السابقة جمبالغ 

إليه  جيضاف  االحتياطيات،  تكوين 

املالية  السنوات  أرباح  منقوالت 

السابقة.

داخل  امسهم  أرباح  أداء  5تعين 

أأل أقصاه تسعة أشهر 5بتدئ من 

اختتام السنة املالية.

بالسجل  الشركة  تقييد  تم 

بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجاري 

رقم  تحت   ،(1(9 6) ديسلبر 

.7(4971

للنشر جاالستخالص

رئيس مجلس اإلدارة
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 ELBILIA SKOLAR LISSASFA
PRIVE

شركة مساهلة
رأسلالها : 311.111 درهم

املقر االأتلاعي : 84)، شارع 
الزرقطوني الدار البيضاء

رقم السجل التجاري : 795)45
رقم التعريف الجبائي : 6)394647

تكوين شركة
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
بالدار  مسجل   ،(1(9 ديسلبر   (6
 ،(1(9 ديسلبر   (4 بتاريخ  البيضاء 
باملواصفات  شركة  تأسيس  تم 

التالية :
 ELBILIA  : الشركة  تسلية 

.SKOLAR LISSASFA  PRIVE
الشكل : شركة مساهلة.

شارع   ،(84  : االأتلاعي  املقر 
الزرقطوني، الدار البيضاء.

استغالل   : امسا�سي  الغرض 
املؤسسات التعليلية الخاصة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
عدا  التجاري،  بالسجل  تقييدها 
التلد5د  أج  املسبق  الحل  حاالت 
املنصوص عليها في القانون جفي هذا 

النظام امسا�سي.
الرأسلال : 311.111 درهم تتكون 

من مساهلات نقد5ة.
: تم تعيين  أعضاء مجلس اإلدارة 
الشركة  إدارة  مجلس  أعضاء  أجل 
ملدة ثالث سنوات جالتي تنتهي في نها5ة 
لللساهلين  العادي  العام  االأتلاع 
املدعوين لللصادقة عل9 الحسابات 
املالية آلخر سنة مالية جالتي ستعقد 
لتأسيس  التالية  الثالثة  السنة  في 

الشركة :
الطازالجي،  املجيد  عبد  السيد 
الكوط  زنقة  البيضاء،  بالدار  مقيم 
املحيط  زنقة  زاجية  داندرجميد، 
لبطقاة  جالحامل  أنفا  الهادي، 

.B569798 التعريف الوطنية رقم
 EDUCATION شركة 
 DEVELOPMENT COMPANY
رأسلالها  مساهلة  شركة 
مقرها  درهم،   681.111.111
 ،(84 البيضاء  بالدار  االأتلاعي 

بالسجل  مسجلة  شارع الزرقطوني، 
رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجاري 
السيد  طرف  من  جملثلة   4((169
بصفته  الطازالجي،  املجيد  عبد 

الرئيس املد5ر العام.
للتنلية  جاإلمارات  املغرب  شركة 
شركة مساهلة رأسلالها  »صوميد« 
مقرها  درهم،   (.584.773.111
 ،(84 البيضاء  بالدار  االأتلاعي 
بالسجل  مسجلة  شارع الزرقطوني، 
رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجاري 
السيد  طرف  من  جملثلة   96595

محلد سعد شوفاني الفا�سي.
مقيم  هللا،  نجي  عثلان  السيد 
بالدار البيضاء، 5، ملر مارجنيي، أنفا 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  جالحامل 

.BE74(983 رقم
مقيلة  جاسو،  كنزة  السيدة 
))، زنقة غزاجة، السوي�سي  بالرباط، 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  جالحاملة 

.A34(374 رقم
تعيين  تم   : الحسابات  مراقب 
محاسب  العاريف،  براهيم  السيد 
مراقب الحسابات جذلك ملدة  خبير، 

سنة مالية جاحدة.
تكوين االحتياطي جتوزيع امرباح :

للسنة  الصافي  الربح  من  5قتطع 
املالية بعد خصم خسارات السنوات 
املنصرمة عند االقتضاء 5% لتكوين 
5صبح  القانوني،  االحتياطي  مبالغ 
هذا االقتطاع غير إلزامي إذا تجاجز 
مبلغ االحتياطي القانوني 1/10 عشر 

رأسلال الشركة.
اقتطاعات  إأراء  أ5ضا  5تم 
الهدف  أخرى من ربح السنة املالية، 
املفرجضة  االحتياطيات  تكوين  منها 
5قرر  أخرى  احتياطيات  أج  قانونيا، 
تكوينها، قبل أي عللية توزيع، بقرار 
أي  أج  العاد5ة  العامة  الجلعية  من 
طرف  من  أد5د  من  منقولة  أموال 

هاته الجليعة.
من  توزيعه  املتعين  الربح  5تكون 
جالذي  املالية،  للسنة  الصافي  الربح 
5خصم منه الخسائر السابقة جمبالغ 
إليه  جيضاف  االحتياطيات،  تكوين 
املالية  السنوات  أرباح  منقوالت 

السابقة.



عدد 5594 - 9) ألادى امج 9 )44) )5) 5نا5ر 1)1))الجريدة الرسمية   991

داخل  امسهم  أرباح  أداء  5تعين 
أشهر تبتدئ   )9( أأل أقصاه تسعة 

من اختتام السنة املالية.
بالسجل  الشركة  تقييد  تم 
بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجاري 
رقم  تحت   ،(1(9 6) ديسلبر 

.7(497(
للنشر جاالستخالص
رئيس مجلس اإلدارة

237 P

LA MAROCAINE
DE LA TECHNIQUE
DE DROGUEREIE 
 PAR ABREVIATION

MATEDRO
ش م م

الرأسلال : 111.111.) درهم
املقر االأتلاعي : 15 زنقة أبو ثور 

الطابق الرابع املعاريف،
الدار البيضاء
RC : 149045

تغيير مقر الشركة
اغالق فرع الشركة
تعد5الت قانونية

أكتوبر   (4 بتاريخ  لقرار  طبقا 
 MATEDRO 9)1)  قرر  شركاء شركة

محدجدة املسؤجلية ما 5لي :
من  االأتلاعي  املقر  تحويل 
الحزام  شارع   ((1 القد5م  العنوان 
الطابق الثالث رقم   ،( ليليا  الكبير، 

5)، الدار البيضاء.
ابو  زنقة   15  : الجد5د  املقر  إ 9 
الدار  املعاريف،  الرابع  الطابق  ثور 

البيضاء.
العنوان  من  الشركة  فرع  اغالق 
الكبير،  الحزام  شارع   ((1  : التا ي 
ليليا ) الطابق الثالث رقم 5)، الدار 

البيضاء.
أبو  زنقة   15 الجد5د  املقر  إ 9 
الدار  املعاريف،  الرابع  الطابق  ثور 

البيضاء.
العنوان  من  الشركة  فرع  اغالق 
الكبير،  الحزام  شارع   ((1  : التا ي 
ليليا ) الطابق الثالث رقم 5)، الدار 

البيضاء.

تعد5ل قانوني للفصل 4.
لدى  الضبط  بكتابة  اإل5داع  تم 
البيضاء  بالدار  التجارية  املحكلة 
تحت رقم   ،(1(9 نوفلبر   (3 بتاريخ 

.7(1171
238 P

الخدمة الكهربائية والبناء
لتلسينت سيلكوطة

ش م م
الرأسلال : 111.111.) درهم

املقر االأتلاعي : مشرجع الحسن 
الثاني العلارة 4)، الطابق امجل رقم 

))، الحي محلدي، الدار البيضاء
RC : 106293

تفويت الحصص
االتفاق عل9 تفويت الحصص
تغيير الشكل القانوني للشركة

استقالة مشارك باإلدارة
تعيين مسير أد5د

االمضاء
تغيير مقر الشركة
تعد5الت قانونية

نوفلبر   7 بتاريخ  للقرار  طبقا 
شركة سيلكوطة  قرر شركاء   ،(1(9

شركة محدجدة املسؤجلية ما 5لي :
السيد   : الحصص  تفويت 
جيحول  يعطي  هللا  عبد  شاكوري 
 5.111 تحت كل الضلانات العاد5ة 
حصة الخاصة به في راسلال شركة 
الحسن  امحراش  للسيد  سيلكوطة 
بقيلة  حصة   5.111 5قبل  الذي 

511.111 درهم.
االتفاق عل9 تفوت الحصص :

 5111 الحسن  امحراش  السيد 
حصة.

املجلوع : 5111 حصة.
تغيير الشكل القانوني للشركة من 
سيلكوطة شركة محدجدة املسؤجلية 
محدجدة  شركة  سيلكوطة  إ 9 

املسؤجلية ذات الشريك الوحيد.
استقالة املشارك باإلدارة السيد 

شاكوري عبد هللا.
تعيين مد5ر جاحد السيد امحراش 

الحسن.

اإلمضاء املستقل للسيد امحراش 
الحسن.

من  االأتلاعي  املقر  تحويل 
العنوان القد5م لوت سام زنقة ) رقم 
3 شارع عقبة بن نافع الحي محلدي 

الدار البيضاء.
إ 9 املقر الجد5د مشرجع الحسن 
الثاني العلارة 4)، الطابق امجل رقم 

)) الحي محلدي، الدار البيضاء.
العنوان  من  الشركة  فرع  إغالق 
التا ي : لوت سام زنقة ) رقم 3 شارع 
عقبة بن نافع الحي املحلدي - الدار 

البيضاء.
 6  -  4 تعد5الت قانونية للفصلين 

ج7.
لدى  الضبط  بكتابة  اإل5داع  تم 
البيضاء  بالدار  التجارية  املحكلة 
تحت   ،(1(9 ديسلبر   (3 بتاريخ 

.7(3419
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TG(A
شركة محدجدة املسؤجلية

ذات الشريك الوحيد
الرأسلال : 11.111) درهم

املقر االأتلاعي : مجلوعة التقدم 

GH(-(7، الطابق الثاني سيدي 
البرنو�سي، الدار البيضاء

RC : 450571
تأسيس شركة

بلقت�سى عقد مؤرخ في 4 ديسلبر 
امسا�سي  القانون  جضع  تم   (1(9
مليزاتها  املسؤجلية  محدجدة  لشركة 

التالية :
الهدف : مختلف امعلال جالتنلية.

التركيبات  أعلال  تحقيق 
املتعلقة  املهن  جأليع  جالتركيبات 
خاصة  جبصفة  البناء،  بقطاع 
للسقف،  الخاطئة  امرضية، 
جامغطية  لإلزالة  القابلة  جامقسام 

املرنة جالصعبة.
املدنية  جالهندسة  البناء، 
جامشغال العامة جأليع املهن البناء، 
الترابية  جامعلال  امساس  جهدم 

جالتعد5ن.

خطة الهندسة جالتدريب.
الدراسة بشكل عام.

أعلال النجارة جالخشب املعدني 
جامملنيوم جالزأاج جاملرا5ا.

جتوزيع  جتسويق  جبيع  شراء 
جاستيراد.

جتلثيل أليع منتجات البناء.
العلليات  أليع  في  املشاركة 
بشكل  تتم  جالصناعية  التجارية 
مباشر أج غير مباشر من خالل إنشاء 
شركة أد5دة أج مساهلة أج رعا5ة أج 

اشتراكات أج شراء.
التسلية : TG(A ش م م.

املقر االأتلاعي : مجلوعة التقدم 
سيدي  الثاني،  الطابق   GH(-(7

البرنو�سي، الدار البيضاء.
املدة : 99 سنة.

الراسلال : 11.111) درهم.
اإلدارة : الباز زكرياء.

اإلمضاء : الباز زكرياء.
السنة االأتلاعية من فاتح 5نا5ر 

إ 9 )3 ديسلبر.
القانوني  لالحتياط   %5  : امرباح 

الباقي يعطى للحصص.
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
 (( بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ديسلبر 9)1)، تحت رقم 94)3)7.
اإلدارة

240 P

كڤوار كوم
ش.م.م

شركة محدجدة املسؤجلية
الراسلال : 5.111.111.11 درهم

املقر اإلأتلاعي : مجلوعة التقدم 
ج.ه )-7) الطابق الثاني سيدي 

البرنو�سي الدارالبيضاء
تأسيس شركة

 6 املؤرخ  العقد  بلقت�سى  أ- 
القانون  جضع  تم   (1(9 سبتلبر 
لشركة  بالدارالبيضاء  امسا�سي 

محدجدة املسؤجلية مليزاتها كالتا ي :
الهدف : 

-تربية الد5وك الرجمية.
- إنتاج الد5وك الرجمية القد5لة.
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- استيراد جتسويق الد5ك الرجمي.
الرجمي  الد5ك  بيض  إنتاج   -

القد5م.
- الصناعة الزراعية.
- تسويق الكتاكيت.

- تربية الدأاج ججضعه.
العلليات  كل  عام  بشكل   -
التجارية املالية جالصناعية، العقارية 
بتطوير  صلة  ذات  عقارية  جالغير 

الشركة.
التسلية : كڤوار كوم ش.م.م.

مجلوعة   :   : اإلأتلاعي  املقر 
الثاني  الطابق   (7-( ج.ه  التقدم 

سيدي البرنو�سي الدارالبيضاء.
املدة : 99 سنة.

5.111.111.11 درهم   : الرأسلال 
مقسلة كالتا ي :

محلد بولهان 5.111) حصة.
طاهر بولهان 5.111) حصة.

محلد  السيد   : املشتركة  اإلدارة 
بولهان جالسيد طاهر بولهان.

السيد محلد   : اإلمضاءاملشتركة 
بولهان جالسيد طاهر بولهان.

السنة اإلأتلاعية : من فاتح 5نا5ر 
إ 9 )3 ديسلبر .

امرباح : )5 %( لإلحتياط القانوني 
الباقي يعطى للحصص.

بلركز  القانوني  اإل5داع  تم  ب- 
بالدارالبيضاء  التجارية  املحكلة 
رقم  تحت   (1(9 ديسلبر   6 بتاريخ 

.7((584
اإلدارة

241 P

RHL CONSTRUCTIONS
S.A.R.L

شركة محدجدة املسؤجلية
رأسلالها : 11.111.11) درهم

املقر اإلأتلاعي : تلارة، مسيرة ) 
علارة رقم 317، شقة رقم 3

مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى   (-
 ،(1(9 نوفلبر   ( بتاريخ  بتلارة 
العامة  الجلعية  محضر  تحرير  تم 
 RHL شركة  لشركاء  اإلستثنائية 
شركة   CONSTRUCTIONS
قررت جالتي  املسؤجلية،   محدجدة 

 ما 5لي :

تقرير املصفي عل9  في  التدقيق   -

تصفية الشركة.

- فحص حسابات الشركة.

 3( - التصفية النهائية ابتداء من 

أكتوبر 9)1).

- منح إبراء لللصفي.

السجل  عل9  التشطيب  طلب   -

رقم  بالرباط  للشركة  التجاري 

.84(69

السجل التجاري بالرباط رقم   (-

.84(69

تم اإل5داع القانوني باملحكلة   3-

ديسلبر   (7 التجارية بالرباط بتاريخ 

9)1) تحت رقم )1353).

242 P

KAYAK CARS
ش.م.م

ذات رأسلال 5قدر ب : 511.111.11 

درهم

املقر اإلأتلاعي : الطابق امجل حي 

الرياض رقم 31) عين تاجأطات

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بعين 

 (1(9 ديسلبر   5 بتاريخ  تاجأطات 

قررت الجلعية العامة للشركة ذات 

شريك  ذات  املحدجدة  املسؤجلية 

ذات  ش.م.م   KAYAK CARS جحيد 

درهم   511.111 ب  5قدر  رأسلال 

اإلأتلاعي  مقرها  5وأد  جالذي 

 (31 بالطابق امجل حي الرياض رقم 

عين تاجأطات ما 5لي :

تحويل املقر اإلأتلاعي من الطابق 

عين   (31 رقم  الرياض  حي  امجل 

حي   3 تجاري  محل  إ 9  تاجأطات  

القدس ) رقم 1) عيت تاجأطات.

مسائل مختلفة.

كتابة  لدى  القانوني  اإل5داع  تم 

الضبط باملحكلة التجارية بلكناس 

تحت رقم   (1(9 ديسلبر   (9 بتاريخ 

.5(86
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   SOCIETE M B D R
DISTRIBUTION

ش.م.م
ذات رأسلال 5قدر ب : 11.111.11) 

درهم
املقر اإلأتلاعي : محل تجاري الكائن 
تعاجنية سيدي امبارك لقصير عين 

تاجأطات
مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
 (1(9 نوفلبر   (9 بتاريخ  بلها5ة 
قررت الجلعية العامة للشركة ذات 
 SOCIETE M B املسؤجلية املحدجدة 
D R DISTRIBUTION ذات رأسلال 
5قدر ب 11.111) درهم جالذي 5وأد 
مها5ة  الخيام  بحي  مقرها اإلأتلاعي 

مكناس ما 5لي :
حي  من  اإلأتلاعي  املقر  تحويل 
الخيام مها5ة مكناس  إ 9 محل تجاري 
الكائن تعاجنية سيدي امبارك لقصير 

عين تاجأطات.
مسائل مختلفة.

كتابة  لدى  القانوني  اإل5داع  تم 
الضبط باملحكلة التجارية بلكناس 
تحت رقم   (1(9 ديسلبر   (3 بتاريخ 

.5178
244 P

 THE MOROCCAN
 COMPANY OF SOLUTIONS

COMPUTER
96) املسيرة ) تلارة

تأسيس
املنعقد  العام  الجلع  إثر  عل9 
9)1) قرر شركاء  9) ديسلبر  بتاريخ 
 THE MOROCCAN الشركة 
 COMPANY OF SOLUTIONS
COMPUTER شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة جبشريك جاحد ما 5لي :
محلد  لقلان  السيد  تعيين   -
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
أد5د  كلسير   H3(769( رقم 
جعليه  محدجدة  غير  ملدة  للشركة 
القانون  من   (3 الفصل  تغيير  تم 

امسا�سي للشركة.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
ديسلبر   (6 التجارية بالرباط بتاريخ 

9)1) تحت رقم 13684).
245 P

تولزا ديستخبيسيون
TOULZA DISTRIBUTION

تـــأسـيــس
بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تأسيس  تم  بأكاد5ر   24/12/2019
صفاتها  املسؤجلية  محدجدة  شركة 

كلا 5لي :
التسلية : تولزا ديستخبيسيون.

 TOULZA DISTRIBUTIONS
أساسا الشركة  تهدف   :  الهــدف 
إ 9 : تسويق املواد الغذائية جاملنتجات 

الغذائية.
 ( رقم  كراج   : االأتلاعي  املقر 
الطابق السفلي رقم 76) اكيودراركة 

أكاد5ر.
تاريخ  من  ابتداء  99سنة   : املدة 

التسجيل بالسجل التجاري.
:حدد رأسلال الشركة  الرأسلال 
في 11.111) درهم مقسلة إ 9 111) 

حصة بقيلة 11) درهم للواحدة.
 511  : صبري  الحسن  السيد 

حصة.
 511  : بنسعيد  السيدالعربي 

حصة.
صبري  الحسن  السيد   : التسيير 
جكدلك  بنسعيد،  العربي  جالسيد 
البنكية  الوثائق  أليع  عل9  التوقيع 

جاالدارية جذلك ملدة غير محدجدة.
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
التجارية مكاد5ر بتاريخ 30/12/2019 
السجل  جرقم    89175 رقم  تحت 

التجاري 9)1)4.
246 P

ZHOU YUFENG
إشهار

نوفلبر   (9 بتاريخ  عقد  بلوأب 
 ZHOU YUFENG قررت   (1(9
 Sarl à associé شركة  تأسيس 
 unique Marocaine des Mines
شركة محدجدة   et de L’industriel
درهم   91111 املسؤجلية رأس مالها 

5تكون من parts 911 له 11) %.
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نشاطها التجاري هو :
استغالل املناأم.

اإلستيراد جالتصد5ر- جالبناء.
 ZHOU الوحيد  مسيرها 

. YUFENG
الحسن  بشارع   : الشركة  مقر 

الثاني رقم ) لشا ي بيوكرا.
الشركة  ملف  إ5داع  تم  لقد 
ديسلبر   (( باملحكلة بانزكان بتاريخ 

9)1) تحت رقم 4569.
247 P

ESPACE SERVICE B.R.K
تأسيس

بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 
 )) ديسلبر 9)1)، تم إ5داع نسخة 
ذات  لشركة  امسا�سي  القانون  من 
املليزات  ذات  محدجدة  مسؤجلية 

التالية :
 ESPACE SERVICE  : التسلية 

.B.R.K
أنان   (98 رقم   : الرئي�سي  املقر 

بوتفوستات تافالكت تارجدانت.
تصد5ر  جالشراء  البيع   : الهدف 
بكل  املالبس  أنواع  أليع  جاستيراد 

أشكالها.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
رأس  حدد   : اإلأتاعي  املال  رأس 
مقسم  درهم   (11.111 في  املال 
درهم   (11 بقيلة  حصة   (111 إ 9 
الحصص  هذه  الواحدة  للحصة 

منحت كلها للسادة :
السيد عزيز بيرجكي 611 حصة.

 411 خد5جة  بيرجكي  السيدة 
حصة.

السنة اإلأتلاعي : تبتدئ من فاتح 
كل  من  ديسلبر   3( في  جتنتهي  5نا5ر 

سنة.
عين السيد عزيز بيرجكي   : اإلدارة 
محدجدة  غير  ملدة  للشركة  كلسير 

جبكامل الصالحيات.
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
بتاريخ  بتارجدانت   اإلبتدائية 

4) ديسلبر 9)1) تحت رقم )55).
مقتطف من أأل النشر

248 P

STE. ZITA CALL SERVICE
S.A.R.L

شركة محدجدة املسؤجلية
إنشاء شركة

 (1 بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
جضع  ثم  بأكاد5ر   (1(9 ديسلبر 
محدجدة  لشركة  امسا�سي  القانون 

املسؤجلية ذات املليزات التالية :
.ZITA CALL SERVICE : اإلسم

هدف الشركة :
- مركز نداء.

 ( تكنبول  أكاد5ر   : الشركة  مقر 
الطابق الثالث   314 بلوك ب مكتب 

فونتي اكاد5ر.
املدة : محدجدة في 99 سنة.

 (1.111.11 : محدد في  الرأسلال 
11) حصة من فئة  درهم مقسم إ 9 
تم  الواحدة  للحصة  دراهم   (11

اكتتابها كلا 5لي :
السيد آجعدي ألال 51 حصة.

السيدة أوانين ميالني 51 حصة.
التسيير : ثم تعيين السيد آجعدي 
غير  ملدة  للشركة  كلسير  ألال 

محدجدة.
5 % لتكوين  امرباح : 5تم اقتطاع 
عليه  املنصوص  اإلحتياطي  الرصيد 

قانونيا.
بكتابة  القانوني  اإل5داع  تم 
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
 (1(9 ديسلبر   (5 بتاريخ  بأكاد5ر 

تحت رقم 3483.
للخالصة جالتذكير

248P مكرر

شركة بتراتوب
ش.م.م.ش.ج

SOCIETE BETRATOP
SARL AU

رأس مالها : 11.111) درهم
رقم 9) بلوك ب حي أسكا تيكوين 

أكاد5ر
إعالن عن تأسيس

 شركة ذات املسؤجلية املحدجدة
مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى   (-
بتاريخ 3) ديسلبر 9)1)، تم إحداث 
ذات  لشركة  امسا�سي  القانون 
الشريك  ذات  املحدجدة  املسؤجلية 
للعقد،  املوقع  طرف  من  الوحيد 

خصائصها كالتا ي :

بتراتوب  شركة   : التسلية   -
.SOCIETE BETRATOP

: رقم 9) بلوك  املقر اإلأتلاعي   -
ب حي أسكا تيكوين أكاد5ر.

- الهدف اإلأتلاعي :
التقنية  الدراسات  مكتب 
.BUREAU D’ETUDE TECHNIQUE
درهم   (11.111  : مالها  رأس   -
فئة  من  حصة   (111 إ 9  مقسم 
5للكها  الواحدة  للحصة  11)درهم 

كل من :
الرحيم  عبد  السكري  السيد 

111) حصة.
عين السيد السكري   : التسيير   -
عبد الرحيم مسير للشركة ملدة غير 

محدجدة.
- السنة املالية : من فاتح 5نا5ر إ 9 

)3 ديسلبر.
لقد تم اإل5داع القانوني لدى   (-
 3( املحكلة التجارية بأكاد5ر بتاريخ 
 89189 رقم  تحت   (1(9 ديسلبر 

السجل التجاري 139)4.
249 P

ALALLAM CAR شركة
ش.م.م

جبتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 
تم تأسيس شركة   (1(9 ديسلبر   5
بشريك جاحد،  محدجدة املسؤجلية  
ذات   (96(5 رقم  التجاري  سجلها 

املليزات التالية : 
   »ALALLAM CAR«  : التسلية 

ش.م.م.
: حي ا5ت اكراض  املقر االأتلاعي 
 (18 رقم  كنون  هللا  عبد  شارع 

الدشيرة  الجهاد5ة انزكان.
الرأسلال : 11111) درهم.

دجن  السيارات  كراء   : الهدف 
سائق.

الشركاء : السيد فتح هللا العالم. 
: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد فتح هللا العالم.
اال5داع  تم   : القانوني  اال5داع 
القانوني باملحكلة االبتدائية بانزكان  
رقم   تحت   2019/12/25 بتاريخ 

.4666
250 P

STE AIRES DE JEUX CHAZI
 SARL

بلقت�سي عقد عرفي املؤرخ بتاريخ  
تأسيس  تم  بانزكان   2019/12/02
املحدجدة  املسؤجلية  ذات  شركة 

تحلل الخصائص التالية :
 STE AIRES DE JEUX  : التسلية 

 CHAZI SARL
الخلايس  دجار   : االأتلاعي  املقر 

القليعة.
رأس املال : 11.111) درهم.

املدة : 99 سنة.
املسير : السيد احلاد ازكي.

 - املعاب  معرض   : النشاط 
التنشيط.

تم اإل5داع القانوني لدي املحكلة 
 2019/12/30 في  بانزكان  االبتدائية 

تحت رقم )469.
251 P

أدنال
STE ADNAL

ش.م.م
تأسيس شركة

بتاريخ عرفي  عقد   بلوأب 
تم جضع  أكاد5ر،   (1(9 ديسلبر   ((
املحدجدة  للشركة  امسا�سي  القانون 

املسؤجلية ذات الخصا ئص التالية :
  STE ADNAL أدنال   : لتسلية  ا 

ش.م.م.
الهدف االأتلاعي : نقل املسافرين 

- مخبزة جحلو 5ا ت - مواد غدائية.
مكرر   ( رقم   : االأتلاعي  املقر 
زنقة 516 السكن التابع الفرن ليراك 

بواركان أكاد5ر.
مبلغ  في  محدد   : الراسلال 
 (111 إ 9  مقسم  درهم   (11.111

حصة 11) درهم لكل حصة.
الحصص االأتلاعية :

 611 مبارك  مبارك  أ5ت  السيد 
حصة.

 (11 السيد أ 5ت مبارك احسين 
حصة.

 (11 السيدة أ5ت مبارك حفصة 
حصة.
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املدة : 99 سنة.

من  الشركة  ستسير   : التسيير 

طرف السيد أ 5ت مبارك مبارك ملدة 

غير محد جد ة. 

بكتابة  القانوني  اإل5داع  تم 

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

 (1(9 ديسلبر   (6 بتاريخ  باكاد5ر 

تحت رقم )8915.

252 P

STE AMI PELAGIQUE
SARL

إنشـــاء شركـــــة
بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   2019/11/26

املليزات  ذات  املسؤجلية  محدجدة 

التالية :

 STE AMI PELAGIQUE : التسلية

SARL

االداري،  الحي   : االأتلاعي  املقر 

الوطية، طانطان.

درهم   (11.111  : الرأسلال 

فئة  من  حصة   (111 عل9  مقسلة 

11) درهم.

الهدف : التجارة في االسلاك.

نقل البضائع لحساب الغير.

االستيراد جالتصد5ر.

الشركاء :

مزداد  مغربي،  نورالد5ن،  سنان 

ب.ت.ج   ،1978/09/17 بتاريخ 

. H3(9948

مزداد  مغربي،  عادل،  الحامش 

رقم   ب.ت.ج   ،1980/04/03 بتاريخ 

.N(9(666

تبتدئ من فاتح   : السنة املالية  

ديسلبر من كل   3( 5نا5ر ج تنتهي في 

سنة.

: تسير الشركة حاليا من  التسيير 

طرف :

سنان نورالد5ن ملدة غير محددة.

باملحكلة  تم   : التجاري  السجل 

بتاريخ  بطانطان  االبتدائية 

2019/12/30 تحت رقم 7))5.
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STE BR-AI PRESSING
SNC 

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  عل9  بناء 
القوانين  جضع  تم   ،2019/12/05
تضــامــنية لشــركــة   امساسية 
ذات الخصائص   BR-AI PRESSING

التالية : 
الهدف : هدف الشركة في املغرب 

كلا في الخارج هو :
املصبنة  أعلال  في  مقاجل 

العصرية.
شارع   319 رقم   : املقر االأتلاعي 

عقبة بن نافع كلليم.
املدة : 99 سنة.

 (11.111 في  حدد   : الرأسلال 
حصة   (111 عل9  مقسم  درهم 
اأتلاعية بقيلة 11) درهم للواحدة 

جهي في نصيب كل من : 
  511 ابراهيم  حلداتي  السيد 

حصة اأتلاعية.
  511 عائشة  حلداتي  السيدة 

حصة اأتلاعية.
: تسير الشركة جملدة غير  التسيير 
حلداتي  السيد  طرف  من  محدجدة 

ابراهيم.
االبتدائية  باملحكلة  اإل5داع  تم 
تحت   2019/12/20 بتاريخ  بكلليم 
السجل  في  جالتسجيل   534 رقم 

التجاري تحت رقم 739).
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 BOUKHOU FRUITS ET 
LEGUMES

RC : 19637 / INEZGANE
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجدة 
بلقت�سى عقد عرفي ببلفاع بتاريخ 
شركة  تأسيس  تم   2019/12/20
مواصفتها  محدجدة  مسؤجلية  ذات 

كالتا ي :
 BOUKHOU FRUITS  : التسلية 

ET LEGUMES
بيع الفواكه   : الهد ف االأتلاعي 

جالخضرجات.

االستيراد جالتصد5ر.
التداجل التجاري.

 ( : مستودع رقم  املقر االأتلاعي 
دجار امركس بلفاع اشتوكة ا5ت باها.

املدة : 99 سنة.
 (11.111  : االأتلاعي  الرأسلال 
حصة   (111 إ 9  مقسلة  درهم 
درهم للسهم   (11 اأتلاعية بقيلة 

مقسلة كالتا ي :
السيد محلد بوخو 511 حصة. 

 511 السيد عبد الواحد الكناجي 
حصة.

محلد  السيد  تعيين   : التسيير 
بوخو كلسير للشركة.

من تبتدئ   : االأتلاعية   السنة 
) 5نا5ر إ 9 )3 ديسلبر.

الفصل  مقسلة حسب   : امرباح 
8) من قانون الشركة. 

إ5داعه  تم   : القانوني  اإل5داع 
بتاريخ  بإنزكان  االبتدائية  باملحكلة 

2019/12/30 تحت رقم 4696.
للخالصة ج البيان
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 STE IDEAL SOUTIEN
SCOLAIRE PRIVE

SNC
إنشـــاء شركـــــة

بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   2019/11/14

التضامن ذات املليزات التالية :
 STE IDEAL SOUTIEN : التسلية

.SCOLAIRE PRIVE SNC
املقر االأتلاعي : الرقم 18)، زنقة 

الحي الجد5د، طانطان.
درهم   (11.111  : الرأسلال 
فئة  من  حصة   (111 عل9  مقسلة 

11) درهم.
الهدف : الدعم املدر�سي.

الشركاء :
مزداد  مغربي،  محلد،  الطاهر 
رقم   ب.ت.ج   ،12/06/1988 بتاريخ 

.JF39(9(
مزدادة  مغربية،  صالحي فاضلة، 
رقم  ب.ت.ج   ،20/09/1998 بتاريخ 

.JF58((3

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
ديسلبر من كل   3( 5نا5ر ج تنتهي في 

سنة.
: تسير الشركة حاليا من  التسيير 

طرف :
الطاهر محلد ملدة غير محددة.

باملحكلة  تم   : التجاري  السجل 
بتاريخ  بطانطان  االبتدائية 

31/12/2019 تحت رقم )3)5.
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 STE HOME GHASSANE
TRAVAUX

SARL AU
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   06/12/2019

املسلاة أعاله.
خدمات  البناء  اعلال   : هدفها 

مختلفة.
املركز  اجرير   : التجاري  العنوان 

اجرير اكاد5ر.
املـدة : 99سنة.

درهم   (11.111  : الرأسلال 
فئة  من  حصة   (111 إ 9  مقسلة 

11) درهم موزعة كالتا ي :
 (111 حنان  اأد5ك  السيدة 

حصة.
اأد5ك  السيدة   : الشركة  إدارة 

حنان.
 2019/2/16  : جاإل5داع  التاريخ 

رقم 88947.
املـسيـــر
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STE HARDWAY
 SARL

شركة هاردجاي ش.م.م
تأسيس شركة

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
شركة  تأسيس  تم   2019/12/17

ذات املليزات التالية :
التسلية : شركة اردجاي ش.م.م. 

نقل البضائع   : الهدف االأتلاعي 
لفائدة الغير.
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 46 النهضة رقم  شارع   : العنوان 

دجار بن الشيخ تلسية أ5ت ملول.

املدة : 99 سنة.

درهم   (11.111  : الرأسلال 

فئة  من  حصة   (111 إ 9  مقسلة 

11) درهم.

السنة االأتلاعية : من فاتح 5نا5ر 

إ 9 )3 ديسلبر من كل سنة.

السيد  الشركة  يسير   : التسيير 
زميليطة 5وسف ج التباع محلد ملدة 

غير محدجدة. 

اإل5داع  تم   : التجاري  السجل 

باملحكلة  الضبط  بكتابة  القانوني 

بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

2019/12/21 تحت رقم 4677.
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FRENCH LOFT
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجدة
في  املؤرخ  للعقد  طبقا 

شركة  تأسيس  تم   2019/11/27

بالخصائص  محدجدة  املسؤجلية 

التالية :  

FRENCH LOFT : االسم

امثات  جبيع  صناعة   : الهدف 

املنز ي.
رأسلال املجلوعة : 1111) درهم

التسيير : نيكوال أاكي.

املقراالأتلاعي : حي أسايس بلوك 
13 رقم )) تيكيوين اكاد5ر.

املدة : 99 سنة.

لللجلوعة  القانوني  اال5داع  تم 

بالسجل التجاري باملحكلة التجارية 

بتاريخ  88718 رقم  تحت   بأكاد5ر 

7) نوفلبر 9)1).
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 LUXURY BUSINESS SUD
تأسيس شركة

عل9 عقد عرفي حرر بأكاد5ر  بناء 

جضع  تم   ،(1(9 نوفلبر   (5 بتاريخ 

القوانين امساسية لشركة محدجدة 

املسؤجلية جذات الخصائص التالية :

 LUXURY BUSINESS  : التسلية 
SUD ش.م.م.

 الهدف : منعش عقاري – تفاجض 
في التجارة ...

ق/ب   (3 رقم  االأتلاعي:  املقر 
الهدى  حي  حيان  بن  أابر  شارع 

أكاد5ر.
في  حدد   : االأتلاعي  الرأسلال 
إ 9   مقسم  درهم،   (11.111 مبلغ 
حصة اأتلاعية موزعة عل9   (111

الشكل التا ي :َ
عبداللطيف  أحلد  أ5ت  السيد 

51) حصة. 
السيد كوا�سي محلد 51) حصة.
السيد دجبيهي رشيد 51) حصة.
السيد كزرج ابراهيم 51) حصة.

التسيير : ستسير الشركة من طرف 
عبداللطيف  أحلد  أ5ت  السيدان 

جكزرج ابراهيم  ملدة غير محدجدة.
باملحكلة   القانوني  اإل5داع  تم 
التجارية بأكاد5ر 5وم 3 ديسلبر 9)1) 

تحت رقم 88783. 
مسجلة  الذكر  السالفة  الشركة 
بأكاد5ر تحت رقم  التجاري  بالسجل 

.4(817
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STE LOVELY KITCHENS
رأسلالها : 11.111) درهم

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
املحدجدة

موقع  عرفي  عقد  بلقت�سى 
بتارجدانت بتاريخ 8 أغسطس  9)1) 
مسؤجلية  ذات  شركة  تأسست 

محدجدة تحلل املواصفات التالية : 
 STE  LOVELY  : التسلية 

KITCHENS
املوضوع : موضوع الشركة هو :

االستيراد   - تاأر في أليع السلع 
جالتصد5ر.....

في   محدد   : االأتلاعي  رأسلال 
 (111 إ 9  موزع  درهم   (11.111
درهم   (11 بفئة  اأتلاعي  نصيب 

للواحد مكتتبة جمسددة كلها. 
 14 رقم  منزل    : االأتلاعي  املقر 
 45 رقم  القدس  حي  الثاني  الطابق 

تارجدانت.
املدة : مدة الشركة محددة في 99 
في  تاريخ تقييدها  سنة تحتسب من 

السجل التجاري.

: ستكون الشركة مسيرة  التسيير 

السيد   طرف  من  محددة  غير  جملدة 

اسامة ا5ت لحسن.

بكتابة  القانوني  اإل5داع  تم  جقد 

االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

 (1(9 ديسلبر   4 بتاريخ  بتارجدانت 
السجل  )رقم   (5(5 رقم  تحت 

التجاري 6447 تارجدانت(.
مختصر لغا5ة النشر
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 LACHGUER MASTER KEY
SARL A.U

رقم 47)، زنقة اد الحاج علي بويغد

85111  تيزنيت

تأسيس الشركة
 بلقت�سى القانون امسا�سي املؤرخ 

في )1 ديسلبر 9)1) جاملسجل تحت 
رقم 1))9 بتاريخ 8) ديسلبر 9)1). 

 LACHGUER« الشركة  تأسست 

ذات  شركة   MASTER KEY« A.U

جاحد  بلساهم  املحدجدة  املسؤجلية 

باملليزات التالية :

املسؤجلية  ذات  شركة   : الشكل 

املحدجدة بلساهم جاحد.

 LACHGUER  : التسلية 

MASTER KEY - SARL A.U

جأشغال  تجارية  جكالة   : الغرض 

البناء املختلفة.
عنوان املقر االأتلاعي : رقم 47)، 
 85111  - زنقة اد الحاج علي بويغد 

تيزنيت.

املدة : 99 سنة.

 (11.111  : مبلغ رأسلال الشركة 

درهم، موزع عل9 الشكل التا ي :

 (111  : نجيب  االشكر  السيد 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد االشكر نجيب ملدة غير محددة. 

تم إ5داع امللف القانوني بلكتب 

اإلبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 

تحت   2019/12/25 بتاريخ  بتيزنيت 

عدد 746.
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 SOCIÉTÉ INSTITUTION
MASSAR ALABTAL PRIVEE

S.A.R.L A.U 
Au capital de 693.900.000 DH

  SIEGE SOCIALE : N°284 BLOC.
E CITE AL HOUDA - AGADIR
تـأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة ذات شريك جحيد
بلقت�سى عقد عرفي بين الشركاء، 
املسؤجلية  ذات  شركة  تأسست 
جحيد.  شريك  ذات  املحدجدة 

جعناصرها كالتا ي :
اسم  تحلل  الشركة   : التسلية 
الخاصة«    امبطال  مسار  »معهد 

ش.م.م. ش.ج.
 : امسا�سي  االأتلاعي  الغرض 

معهد للتعليم امج ي الخاص.
 .E املقر االأتلاعي : رقم 84) بلوك

حي الهدى أكاد5ر.
في  حدد   : االأتلاعي  الرأسلال 
 6.939 ا 9  مقسم  درهم   693.911
درهم   (11 بقيلة  اأتلاعية  حصة 

للحصة .
تخويل  تم   : جاإلمضاء  التسيير 
 Mme. إ 9 السيدة  التسيير جاإلمضاء 

.MERAHI NOURELIMANE
بكتابة  القانوني  اإل5داع  ثم  جقد 
الضبط لدى هيئة املحكلة التجارية 
  89154 رقم  تحت  أكاد5ر  بلد5نة 

بتاريخ 2019/12/26.
من أأل النسخة جالبيان 

عـن الـلسـيـرة

263 P

IFRABEL PROMOTION
SARL

شركة محدجدة املسؤجلية 
رأسلالها : 11.111) درهم

املقر االأتلاعي : تجزئة املنزه بلفاع 
شتوكة ا5ت باها

انشاء شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
القانون  جضع  ثم   2019/07/10
امسا�سي لشركة محدجدة املسؤجلية 

ذات املليزات التالية :
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 IFRABEL PROMOTION : االسم
هدف الشركة :

مقاجلة للبناء ج منعش عقاري.
املدة محددة في : 99 سنة 

الراسلال محدد في مبلغ 11.111) 
من  حصة   (111 ا 9  مقسم  درهم 
11) درهم للحصة الواحدة قد  فئة 
 411 تم اكتتابها للسيد محلد حجي 
حصة للسيد ر�سئ حجي 311 حصة 

ج للسيد بكريم بوبكر 311 حصة.
تم تعيين السيد محلد   : التسير 
حجي كلسير للشركة ملدة غير محدجدة 
مع إعطائه صالحية اإلمضاء اإلداري 

ج البنكي منفردا.
لتكوين   %  5 امرباح 5تم اقتطاع 
عليه  املنصوص  االحتياطي  الرصيد 

قانونا
اإل5داع  تم  القانوني  اإل5داع 
لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 
املحكلة االبتدئية بانزكان تحت رقم 

4668 بتاريخ 2019/12/26.
للخالصة جالتذكير

قبال حسن
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 STE NAJI EVENTS
S.A.R.LAU

شركة ذات مسؤجلية محدجدة
ذات شريك جاحد

رأسلالها : 11.111) درهم
املقر االأتلاعي : حي تلوانزا اجرير 

اكاد5ر
تأسيس شركة

بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 
تم جضع قوانين   ،(1(9 ديسلبر   14

الشركة ذات امليزات التالية :
 STE NAJI EVENTS  : التسلية 

 S.A.R.LAU
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
مسؤجلية محدجدة ذات شريك جاحد 

S.A.R.LAU
فنية  احداث  منضم   : الهدف 

جثقافية.
املقر االأتلاعي : حي تلوانزا اجرير 

اكاد5ر. 
سنة ابتدءا من تاريخ   99  : املدة 

التأسيس.

 (11.111 : حدد في مبلغ  رأسلال 
درهم مقسم ا 9 111) حصة من فئة 

11) درهم.
التسيير : التسيير أسند إ 9 السيد 

الناأحي محلد.
بكتابة  تم   : القانوني  اإل5داع 
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
بتاريخ   89138 رقم  تحت  مكاد5ر 

.2019/12/25
 من األ النسخة ج البيان عن املسير:

السيد الناأحي محلد 
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NABIGO
 SARL

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجدة

تم  ببيوكرى  املؤرخ  للعقد  طبقا 
املسؤجلية  محدجدة  شركة  تأسيس 

بالخصائص التالية:
 NABIGO  SARL : االسم

 ACHAT ET VENTE DES : الهدف
FOURNITURES CONSOMABLE

رأسلال املجلوعة : 11.111)
التسيير : أ5وب بلحرش. 

حلاد  درب   : االأتلاعي  املقر 
أجعدي حي املحيط بيوكرى اشتوكة 

ا5ت باها.
املدة : 99 سنة. 

لللجلوعة  القانوني  اإل5داع  تم 
باملحكلة  التجاري  بالسجل 
 4664 رقم  تحت  انزكان  االبتدائية 

بتاريخ 5).)).9)1).
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C.A CONSEIL

 Siège social : 67, RUE AL WAHDA

 AL WATANIA, LES AMICALES DES

 ,FONCTIONNAIRES

 Tél/ 05 28 237 626 Fax 05 28 22 81 55

E-mail : cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

 STE MAROC
MEDIAS&SPONSORING

SARL
العام  الجلع  محضر  بلقت�سى   
جالدي   18/12/2019 في  املنعقد 
ذات  شركة  تأسيس  بلوأبه  ثم 

مسؤجلية محدجدة مليزاتها كالتا ي : 

 STE MAROC  : االسم 
.MEDIAS&SPONSORING SARL

الصفة       :     شركة ذات مسؤجلية 
محدجدة.

الرأسلال   :      11.111)  درهم.
أنواع  أليع  تنظيم    : الهدف 
الثقافية  الرياضية  الفعاليات 

جالسياحية.
حي تدارت   (43 الرقم   : العنوان 

أكاد5ر.
فاتح  من  لتبدأ    : املالية  السنة 

5نا5ر إ 9 )3 ديسلبر من كل سنة.
التسيير :  تسير  الشركة من طرف 

السيد احلدي حنان. 
القانوني باملحكلة   اال 5داع   تم  
 25/12/2019 في  بأكاد5ر  التجارية 
تحث   رقم  89151السجل التجاري 

رقم ))1)4. 
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      FIDUCIAIRE BIOU COMPTA FISC

 Création de société – Comptabilité –

 Fiscalité – Conseil Juridique –Etude de

  projet –Gestion financière

Avenue Hassan II Les chalets Imm.

 OUCHBANI 2éme Etage En face de la

 mosquée ALIMAM ALJAZOULI BIOUGRA

CHTOUKA AIT BAHA

 PATENTE : 48 8(5138

 IF : 41((4(58 

  R.C : 34 (6(  INZEGANE 

GSM : 16 1316(711

STE  PEGNAC CARS
شركة بيكناك كارز
   إعالن عن تأسيس

بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
حررت  ملول  بأ5ت   19/12/2019
قوانين شركة ذات مسؤجلية محدجدة 
خصائصها كالتا ي :                                                                              
STE  PEGNAC CARS  : االسـم 

شركة بيكناك كارز.
بدجن  السيارات  كراء   : امهداف 

سائق. 
املقر االأتلاعي : بلوك 4 رقم 47) 

حي اجبا5رجك ا5ت ملول.
 (11.111: االأتلاعي  الرأسلال 

درهم.

حلزة  للسيد  5فوض   : التسيير 

توقيع  اما  الشركة  تسيير  هلو  اد 

الوثائق ج السندات البنكية فيفوض 

جيوسف  الصوفي  محلد  للسيدان 

الهداجي.

اإل5داع القانوني : تم اإل5داع لدى 

بتاريخ  بانزكان  االبتدائية  املحكلة 

25/12/2019 تحت رقم )466. 
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 STE OULPLANTES
 SARL AU

5وم  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

شركة ذات  تم إنشاء   2019/12/06

الخصائص التالية :

 STE  OULPLANTES  : التسلية 

.S.A.R.L AU

املقر : دجار حسا5ن الخربة سيدي 

الطيب ا5ت عليرة اشتوكة ا5ت بها.      

أشغال املناطق   : غـرض الشركة 

الخضراء.

درهم   (11.111  : الرأسلال 

من  نقد5ة  حصة   (111 إ 9  مقسم 

فئة 11)درهم :  

اجلباز محلـاد : 111) حصة.

التسيير في شخص  اجلباز محلـاد.

باملحكلة  جضع  القانوني  اإل5داع 

االبتدائية بانزكان 5وم  31/12/2019 

التجاري  جالسجل   4714 رقم  تحت 

تحت  رقم 9643).
مقتطف قصد اإلشهار
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  STE

 TELECOMMUNICATION

 PRODUCTION MEDIA

  CONFERENCE SAHARA
 SNC

إعالن عن إنشـــاء شركـــــة
بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   17/06/2019

التضامن ذات املليزات التالية :
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 STE  : التسلية 
 T E L E C O M M U N I C A T I O N
 PRODUCTION MEDIA

.CONFERENCE SAHARA    SNC
حي   15 الزنقة  املقر االأتلاعي : 

جادي ابن خليل طانطان.
درهم   (11.111  : الرأسلال 
فئة  من  حصة   (111 عل9  مقسلة 

11) دراهم.
الهدف : تنظيم الصالونات املهنية 
جاإلنتاج  جامحداث،  جاملؤتلرات 

السلعي البصري.
الشركاء :

مغربي،  الومان،  أحلد  محلد 
مزداد بتاريخ 18/01/1970، ب.ت.ج 

. JF9(7(  رقم
مزداد  مغربي،  الومان،  محلد 
رقم  ب.ت.ج   ،  25/05/1975 بتاريخ 

.JF(8(16
تبتدئ من فاتح  السنة املالية  : 
كل  من  ديسلبر   3( في  جتنتهي  5نا5ر 

سنة.
: تسير الشركة حاليا من  التسيير 

طرف :
غير  ملدة  الومان  أحلد  محلد 

محددة.
باملحكلة  تم   : السجل التجاري 
بتاريخ  بطانطان  االبتدائية 

2019/12/26  تحت رقم 5))5.
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 STE SWISSYSTEME
كراج )  رقم 5 شارع ابو الجيهاد 

املسيرة اكاد5ر
تـــأسـيــس

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ أكاد5ر 
تأسيس  تم   ،06/12/2019 بتاريخ 
صفاتها    املسؤجلية   محدجدة  شركة 

كلا 5لي : 
.STE SWISSYSTEME : التسلية

تهدف الشركة أساسا    : الهــدف  
إ 9 :

الكهرباء جقيادة العلل.
الفنية  املعدات  جصيانة  تركيب 

جالكهربائية جالصناعية جالزراعية.

جعلوما أليع العلليات التجارية 

الصناعية املالية ج العقارية املتعلقة 

امنشطة  جكل  املذكورة  باالنشطة 

شأنه  من  طابع  ذات  أج  املشابهة 

توسيع جتنلية الهدف االأتلاعي.
املقر االأتلاعي : كراج ) رقم 5 ابو 

الجيهاد املسيرة أكاد5ر.

من تاريخ  سنة ابتداء   99   : املدة 

التسجيل بالسجل التجاري باستثناء 

حالة التلد5د أج الفسخ املسبق.

الرأسلال :  حدد رأسلال الشركة  

في 11.111) درهم  مقسم  إ 9 111) 

حصة.

السيد 5ونس فال5و : 351 حصة.

                                : هللا  ستر  طارق  السيد 

351 حصة.

 311  : الحرافي  هللا  عبد  السيد 

حصة.

التسيير : السيد 5ونس فال5و مسير 

للشركة جذلك ملدة غير محدجدة.

باملحكلة   القانوني  اإل5داع  تم 

 31/12/2019 5وم  بأكاد5ر  التجارية 

تحت رقم )8919.
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STE SMARTOO PRIVE
شركة ذات مسؤجلية محدجدة

تأسيس
طبقا للعقد املؤرخ في 1) ديسلبر 

 SMARTOO 9)1) تم تأسيس شركة

PRIVE   بالخصائص التالية :  

.SMARTOO PRIVE : االسم

الهدف :   التكوين.
 (1.111  : املجلوعة   رأسلال 

درهم.

املسير : ا5ت افقير الحسين.

 ) 5537 )سفلي  املقر االأتلاعي:   

الحي املحلدي أكاد5ر.

  املدة :  99 سنة.

لللجلوعة  القانوني  اإل5داع  تم 

بالسجل التجاري باملحكلة التجارية 

بتاريخ رقم6)881  تحت   بأكاد5ر 

.(1-((-(1(9

272 P

STE SARSEIG COMPTA

SARL

mail / sarseig.compta@gmail.com

 SOCIETE SEDAM

 TRANSPORTS

 INTERNATIONAUX ET

 LOGISTIQUE
SARL

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سي 

10/12/2019 بتارجدانت تم تأسيس 

شركة ذات املسؤجلية املحدجدة ذات 

الخصائص التالية :

 SOCIETE شركة   : التسلية 

 SEDAM TRANSPORTS

 INTERNATIONAUX ET

.LOGISTIQUE SARL

اجسير  دجار   : االأتلاعي  املقر 

اداجكيالل  تارجدانت.   

الهدف : 

الغير عل9  البضائع لحساب  نقل 

الصعيد الدج ي جالوطني .

املدة : 99 سنة.

درهم   (11.111  : الرأسلال 

فئة  من  حصة   (111 إ 9  مقسلة 

11)درهم لكل جاحدة. 

حصة اأتلاعية   (51 أي    %(5

لفائدة السيد زهير أعفري.   

اأتلاعية  حصة   (51 أي   %(5

لفائدة السيد محلد أعفري.

لفائدة  اأتلاعية  حصة    511

 LOUM JEAN-KARIM السيد 

.ROGE

زهير  السيد  تعيين  تم   : التسيير 

غير  ملدة   للشركة   كلسير  أعفري 

محدجدة.  

اإل5داع  تم   : القانوني  اإل5داع 

االبتدائية  باملحكلة  القانوني 

 30/12/2019 بتاريخ  بتارجدانت  

السجل  ج    1568/2019 رقم  تحت 

التجاري رقم  )649.                                               
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STE SAVEUR DE MASSA
رأسلالها :   51.111 درهم

محل رقم ) الطريق الوطنية ) 

اكاد5ر تيزنيت دجار إكنيضفن ألاعة 

جقيادة بلفاع اقليم شتوكة ا5ت باها 

تـــأسـيــس
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ باكاد5ر 

تأسيس  تم   ،05/12/2019 بتاريخ 

صفاتها  املسؤجلية  محدجدة  شركة 

كلا 5لي :                

 STE SAVEUR DE  : التسلية 

.MASSA

تهدف الشركة أساسا    : الهــدف 

إ 9 :

التعبئة جالتغليف.

أركان التجليل.

 جعلوما أليع العلليات التجارية 

الصناعية املالية جالعقارية املتعلقة 

امنشطة  جكل  املذكورة  باالنشطة 

شأنه  من  طابع  ذات  أج  املشابهة 

توسيع جتنلية الهدف االأتلاعي.

 ( رقم  محل   : االأتلاعي  املقر 

تيزنيت  اكاد5ر   ( الوطنية  الطريق 

دجار إكنيضفن ألاعة جقيادة بلفاع 

اقليم شتوكة ا5ت باها.

من تاريخ  سنة ابتداء   99   : املدة 

التسجيل بالسجل التجاري باستثناء 

حالة التلد5د أج الفسخ املسبق.

الرأسلال :  حدد رأسلال الشركة 

 511 إ 9  مقسم   درهم    51.111 في 

حصة.

                       : بوزيد  نيت  عائشة  السيدة 

511 حصة .

نيت  عائشة  السيدة   : التسيير 

بوزيد مسيرة للشركة ج ذلك ملدة غير 

محدجدة. 

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

االبتدائية بإنزكان  5وم 30/12/2019  

تحت رقم )469.
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STE YAMAB TRANS
شركة ذات مسؤجلية محدجدة

RC : 42005/ AGADIR
تأسيس

بتاريخ  بأكاد5ر  ثم  عرفي  عقد 
شركة  تأسيس  تم   2019/12/10
مواصفتها  محدجدة  مسؤجلية  ذات 

كالتا ي :
.STE YAMAB TRANS : التسلية

مقاجل نقل    : الهدف االأتلاعي 
البضائع جطنيا جدجليا لحساب الغير.

االستيراد جالتصد5ر.
جسيط.

: حي اجأعا بلوك  املقر االأتلاعي 
)) زنقة )1 رقم 1) تيكوين أكاد5ر.

املدة : 99 سنة. 
   الرأسلال االأتلاعي :  11.111) 
حصة   (111 إ 9  مقسلة  درهم 
درهم للسهم   (11 اأتلاعية بقيلة 

مقسلة كالتا ي :
 5(1: موهيت  5اسين  السيد  

حصة.
 491  : اكناج  هللا  عبد  السيد  

حصة.
5اسين  السيد  تعيين   : التسيير 

موهيت كلسير للشركة.
تبتدئ من     : السنة االأتلاعية 

فاتح 5نا5ر إ 9 )3 ديسلبر. 
امرباح :   مقسلة حسب الفصل 

8) من قانون الشركة.
إ5داعه  تم   : القانوني  اإل5داع 
باملحكلة التجارية بأكاد5ر تحت رقم 

)8914  5وم 25/12/2019.  
للخالصة جالبيان
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شركة أ.م.ج للنقل 
شركة ذات مسؤجلية محدجدة

إعالن عن تأسيس
بلوأب عقد عرفي محرر بتاريخ 
شركة  تأسيس  تم   11/12/2019
املليزات  ذات  املسؤجلية  محدجدة 

التالية :
التسلية : شركة أ.م.ج للنقل.

املستخدمين  نقل   : الهدف 
لحساب الغير.

الكرارمة  دجار   : االأتلاعي  املقر 
لكفيفات اجالد تا5لة.

 411.111  : االأتلاعي  الرأسلال 
من  حصة   4111 إ 9  مجزأ  درهم 
إ 9  تنسب  للحصة  درهم   (11 فئة 

الشريكين :
إسلاعيل  السيد  ا 9   %51

.JC34(177أجبلقاس ر.ب.ج
املصطفى  السيد  ا 9  ج%51 

.JC6559( اجبلقاسر.ب.ج
إسلاعيل  السيد    : التسيير 

.JC34(177أجبلقاس ر.ب.ج
القانوني  اإل5داع  تسجيل  تم 
باملحكلة االبتدائية بتارجدانت بتاريخ 

7) ديسلبر 9)1)  تحت رقم )56).
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شركة ديرون
 ش.م.م

 بشريك جحيد
برأسلال قدره 11.111) درهم 
زنقة 5) مركب »أ« حي العهد 

الجد5د ا5ت ملول       
  بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
تلت صياغة القانون   13/12/2019
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
ذات  جحيد  بشريك  املحدجدة 

الخصائص التالية : 
الغرض االأتلاعي : 

جاملواد  املخصبات  املبيدات،  بيع 
الفالحية. 

التسلية :  شركة  د5رجن ش.م.م 
بشريك جحيد.

املقر االأتلاعي :   زنقة 5) مركب 
»أ« حي العهد الجد5د ا5ت ملول.

املدة : حددت في 99 سنة 
الرأسلال جالحصص االأتلاعية  : 
درهم   (11.111 في  الرأسلال  حدد 
اأتلاعية  حصة   (111 إ 9  مقسم 
موزعة  درهم للواحدة،   (11 بقيلة 

كاآلتي : 
    

كدي حسن : 111)حصة.  
من  مسيرة  الشركة   : التسيير   
الوحيد  الشريك  حسن  كدي  طرف 

ملدة غير محدجدة.

البنكي  التوقيعين  من  كل  يعود 
حسن  كدي  السيد  إ 9  جاالأتلاعي 

جذلك ملدة غير محدجدة.
 (6 توزع حسب الفصل   : امرباح 

من القانون امسا�سي للشركة.
تم اإل5داع القانوني لدى املحكلة 
رقم  عدد  تحت  بانزكان  االبتدائية 

4665/2019  بتاريخ 25/12/2019.
مقتطف قصد اإلشهار 
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CABINET COMPTABLE FIGHA

 Imm AICHATOU 2ème Etage Appart 7

 Avenu Agadir GUELMIM

Tél : 15 (8 77 (8 63

شركة  تاو شيخ
 ش م م  

شركة ذات مسؤجلية محدجدة  
إنشاء

تاج شيخ  شركة     : اسم التجاري 
ش. م. م.

حي   (6 زنقة   ((8 رقم   : العنوان 
الجد5د طانطان.

امشغال  في  مقاجلة   : املهام 
املختلفة -  التجارة - البناء.

رأسلال الشركة : 11.111) درهم 
مقسم عل9 الشكل التا ي :

السيد  شويعر شيخ : 511 حصة  
11) درهم للحصة.

حصة    511  : املحجوب  توتاي   
11) درهم للحصة.

شيخ  شويعر  السيد   : التسيير 
جتوتاي املحجوب.

تم اإل5داع القانون امسا�سي لدى 
االبتدائية  باملحكلة  الضبط  كتابة 
 (1(9 ديسلبر   (6 بتاريخ  طانطان 
جالسجل   330/2019 رقم  تحت 

التجاري تحت رقم )))5 .
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شركة واجي اخوان
شركة ذات مسؤجلية محدجدة

شريك جاحد
تأسيس

في  املؤرخ  للعقد  طبقا 
08/10/2019 تم تأسيس شركة ذات 
بالخصائص  املحدجدة   املسؤجليـــــــة 

التالية :  

االسم  : شركة جاجي اخوان شركة 
شريك  املحدجدة  املسؤجلية  ذات 

جاحد.
الهدف : 

أعلال متنوعة أج البناء.

أعلال الهندسة املدنية.
 (11.111  : املجلوعة  رأسلال 

درهم.
الشريك الواحد : جاجي حسن.

التسير   : جاجي حسن.
إكان  إكري  حي   : االأتلاعي  املقر 

رقم 9636 دراركة أكاد5ر.
املدة :  99 سنة.

لللجلوعة  القانوني  اال5داع  تم 
بالسجل التجاري باملحكلة التجارية 
بتاريخ   88458 رقم  تحت  بأكاد5ر 

.20/10/2019
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STE MEKARIN IMPORT- 
EXPORT
 ش.م.م 

رأسلالها : 411.111 درهم
املقر االأتلاعي : حي تييرت ) مركز 

مير اللفت سيدي إفني تزنيت
تـأسـيـس 

توقيع  ذي  عرفي  عقد  بلوأب 
خاص بتاريخ 05/12/2019 جاملسجل 
تم جضع القانون  5وم 05/12/2019 
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

محدجدة ذات الخاصيات التالية :
داخل  الشركة  تهدف   : الـهــدف 

املغرب.
تسويق جاستيراد جتصد5ر جتوزيع 

أليع املنتجات الزراعية.
تسويق جاستيراد جتصد5ر جتوزيع 

أليع املنتجات البحرية.
الفواكه  أنواع  أليع  تسويق 
املجففة  جالفواكه  جالخضرجات 

جاملنتجات الغذائية امخرى.
تعبئة جتغليف املنتجات الزراعية 
الصناعة  املواد  استيراد جتصد5ر 

التقليد5ة.
جامثاث  املواد  جتصد5ر  استيراد 

من نجارة الخشب جاللوح الج�سي.
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امللتلكات  أليع  استغالل 

عليها حصلت  التي   الزراعية، 

 أج استأأرتها الشركة، أج إتاحتها من 

قبل مساهليها.

تلثيل جاستغالل جاقتناء جتسويق 

براءات االختراع جالعالمات التجارية 

بالعلليات  املتعلقة  جالتراخيص 

املشار إليها أعاله.

التجارة عامة.

جاملعدات  املواد  أليع  استيراد 

الالزمة منشطة الشركة.

العلليات  أليع  العلوم  جعل9 

جالغير  العقارية  املالية،  التجارية 

العقارية التي لها عالقة مباشرة أج غير 

املباشرة بأهداف املشار إليها جالتي من 

شأنها تطوير جتوسيع نشاط الشركة.

 STE MEKARIN  : التسليــة 

IMPORT-EXPORT ش.م.م.

املقر االأتلاعي : حي تييرت ) مركز 

مير اللفت سيدي إفني تزنيت.

الـــلــدة : 99 سنة.

درهم   411.111  : الـرأسـلـال 

اأتلاعية  حصة   4111 إ 9  مقسم 

11) درهم للحصة الواحدة  من فئة 

مكتتبة نقدا جمحررة بالكامل جمسند 

عل9 الشكل التا ي :

السيد بوعليوا علي :  411) حصة 

اأتلاعية.

حصة   811  : السيدة كركار إأو 

اأتلاعية.

السيدة لعضم حنان : 811 حصة 

اأتلاعية.

 31 إ 9  5وليو  فاتح  من   : الـسـنـــة 

5ونيو. 

يسير الشركة ملدة غير   : الـتـسـيـير 

بوعليوا  السيد  من  كل  محدجدة 

جالسيدة كركار إأو.

السجل التجاري :97)4 تزنيت.

كتابة  لدى  القانوني  اإل5داع  تم 

االبتدائيةبتزنيت  باملحكلة  الضبط 

5وم 31/12/2019 تحت رقم )75.
بلثابة مقتطف جبيان
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 STE ZAKMOUZNE TRANS 
  SARL

تأسيس شركة
بتاريخ   عرفي  عقد  بلقت�سى 
القانون  جضع  تم   05/12/2019
امسا�سي لشركة محدجدة املسؤجلية   

ذات املليزات التالية  ما 5لــي :
 STE ZAKMOUZNE   : االسم 

TRANSش.م.م. 
: دجار اغيل نوغو  املقر االأتلاعي 

ألاعة زكلوزن اقليم تارجدانت.
البضائع  نقل  االأتلاعي:  الهدف 

مأل الغير.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تسجيلها بالسجل التجاري. 
الرأسلال : حدد رأسلال الشركة 
في 11.111) درهم مقسلة إ 9 111) 

حصةموزعة كالتا ي :
السيد عراج فؤاد : 51.111 درهم  

511 حصة.
الصلد      عبد  عراج  السيد 

51111.11 درهم  511 حصة.
املسير : السيد عراج فؤاد جالسيد 
كلسير5ن  عينا  الصلد  عبد  عراج 

للشركة ج ذلك لفترة غير محدجدة.
السنة االأتلاعية : من فاتح 5نا5ر 

إ 9 )3 ديسلبر.
تم اإل5داع   : تم اإل5داع القانوني 
االبتدائية  باملحكلة  القانوني 
بتارجدانت  5وم 16/12/2019 تحت   

رقم 535).
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STE VOIRVERT
SARL AU

حل الشركة
العام  الجلع  عقد  بلقت�سى 
االستثنائي بتاريخ 29/12/2016 قرر 
 VOIRVERT الشريك الوحيد لشركة
مقرها  املسؤجلية  محدجدة  شركة 
ا جداد5ة  بلوك   ((( االأتلاعي رقم 

املوظفين بتزنيت  ما 5لي : 
  .VOIRVERT  حل شركة

الحسين  جاعمي  السيد  تعيين 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

رقم )JE3(88 مصفيا للشركة.

 ((( برقم  التصفية  مقر  تعيين 
بلوك ا جداد5ة املوظفين بتزنيت.  

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
بتاريخ  بتزنيت  االبتدائية 

30/12/2019 تحت رقم 751 . 
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STE OUSMAN VISION
  SARL AU 

إعالن عن تعد5ل
بتاريخ   محرر  محضر  بلقت�سى 
قرر الجلع العام   (1(9 ديسلبر   ((
 STE OUSMAN لشركة  االستثنائي 

VISION SARL AU ما 5لي :
حل مسبق للشركة.

حافيدي  ادريس  السيد  تعيين 
كلصفي للشركة.

باملقر  التصفية  مقر  تحد5د 
 AV HASSAN للشركة  االأتلاعي 
 II IMM BMCE (EME ETAGE
 .BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA
كتابة  لدى  القانوني  اإل5داع  تم 
الضبط باملحكلة االبتدائية بإنزكان 
تحت رقم   (1(9 ديسلبر   (9 بتاريخ 

  .46(1
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شـركـة نـــــامــر
 Société NAMEER

  S.A.R.L
  SIEGE SOCIALE :  N° 67

  PREMIER ETAGE  BENSERGAO
AL JADIDA AGADIR

رأسلالها : 11.111) درهم
بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
في   الشريكان  قرر    12/12/2019

الشركة أعاله ما 5لي :
الحل اآلني جاملسبق للشركة.

إغالق جإنهاء التصفية.
إبراء املصفي.

بكتابة  القانوني  اإل5داع  تم 
التجارية   املحكلة  لدى  الضبط 
تحت    27/12/2019 بأكـــاد5ر بتاريخ 

رقم  89161.س ت 9)318.
284 P

LAAROUSSI
 ش.م.م 

رأسلالها 11.111) درهم
 C املقر االأتلاعي: رقم)3) بلوك 

حي الهدى - أكاد5ر
فسخ مسبق

العام  الجلع  محضر  بلوأب 
االستثنائي املوقع 5وم 6) ديسلبر 9)1) 
جاملسجل بأكاد5ر 5وم 6) ديسلبر 9)1) 
 »LAAROUSSI« شركة  شركاء   قرر 

ش م م ما 5لي :
لشركة  مسبق  فسخ 
طبقا  ش.م.م.   »LAAROUSSI«
امسا�سي  القانون  من   39 للفصل 

للشركة. 
ذمة املسير السيد لعرج�سي  إبراء 

عبد اللطيف. 
عبد  لعرج�سي  السيد  تعيين 

اللطيف، مصفي للشركة.
5كون  أن  تقرر  العامة  الجلعية 
رقم)3)  مقر التصفية هو العنوان: 

بلوك C حي الهدى أكاد5ر.
كتابة  لدى  القانوني  اإل5داع  تم 
بأكاد5ر  التجارية  باملحكلة  الضبط 
رقم  تحت   (1(9 ديسلبر   (7 5وم 

.89164
بلثابة مقتطف جبيان
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 Siège social :BLOC H 3 N°182 CITE

 DAKHLA AGADIR

Tél/ 0667196609

DISSOLUTION

ELKHABBAZCARS
SARL

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
ديسلبر   (( الغير العادي املنعقد في 

9)1) ثم بلوأبه :
في  ججضعها  للشركة  مسبق  حل 

تصفية  
 Anass EL KHABBAZ تعيين 

مصفية للشركة .
 BLOC H تثبيت مقر التصفية في 
     .3 N°182 CITE DAKHLA AGADIR
القانوني باملحكلة  اال 5داع   تم  
  (1(9 ديسلبر   (5 التجارية باكاد5ر 

تحت رقم  89149.   

286 P
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 SIRB SOCIETE

 D’INGENIERIE ROUTIERE

ET BATIMENT
 SARL

 Société en Liquidation

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

االستثنائي املنعقـد بتاريخ 1) ديسلبر 

9)1) تقرر ما 5لي :

املصادقة عـل9 حسابات التصفية ؛

إبراء ذمة املصفي ؛                            

الحل النهائي للشركة ؛

التشطيب عل9 السجل التجاري.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 467( رقم  تحت  منزكان  اإلبتدائية 

بتاريخ 6) ديسلبر 9)1).
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 Siège social :BLOC H 3 N°182 CITE

 DAKHLA AGADIR

Tél/ 0667196609

DISSOLUTION

DAKHLANET
SARL AU 

بلقت�سى محضر الجلع العام الغير 

العادي املنعقد في )) ديسلبر 9)1) 

ثم بلوأبه :

في  ججضعها  للشركة  مسبق  حل 

تصفية.

 Anass EL KHABBAZ تعيين 

مصفي للشركة.

 BLOC H تثبيت مقر التصفية في 

     .3 N°182 CITE DAKHLA AGADIR

باملحكلة  القانوني  اال5داع   تم  

  (1(9 ديسلبر   (5 التجارية باكاد5ر 

تحت رقم  89148.
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STE AMNIR CENTER
SARL

إعالن عن تعد5ل
بتاريخ   محرر  محضر  بلقت�سى 

العام  الجلع  قرر   (1(8 فبرا5ر   (5

  STE AMNIR لشركة  االستثنائي 

CENTER SARL ما 5لي :     

 حل مسبق للشركة.
رجكيس  سلير  السيد  تعيين 

كلصفي للشركة.
باملقر  التصفية  مقر  تحد5د 
 HAY IRHALENللشركة االأتلاعي 
DCHEIRA EL JIHADIA INZGANE

كتابة  لدى  القانوني  اإل5داع  تم 
الضبط باملحكلة االبتدائية بإنزكان 
تحت رقم   (1(9 ديسلبر   (6 بتاريخ 

 .4674
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ادرار بيو
 شركة ذات مسؤجلية محدجدة 

)في طور التصفية(
حي الصفصاف الكردان تارجدانت 

املغرب
السجل التجاري 3655 بتارجدانت

ملحضر  عرفي  عقد  بلقت�سى 
الجلعية العامة غير العاد5ة لشركة 
مسؤجلية  ذات  شركة  بيو  ادرار 
 (1(9 ديسلبر   (( بتاريخ  محدجدة 
 (6 بتاريخ  بتارجدانت  مسجل 
9)1) كناش املداخيل عدد  ديسلبر 
عدد  باستخالص  أمر   ،33((149(
496)) تم االتفاق جالترا�سي عل9 ما 

5لي :
إ نهـاء علليات التصفية 

إ براء ذمة املصفي.
التشطيب علـــى الشركة في السجل 

التجاري ج الضريبة املهنية.
تم اإل5داع القانوني بكتابة الضبط 
باملحكلة االبتدائية لتارجدانت  بتاريخ 

7) ديسلبر 9)1) تحت رقم 563).
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AMADIL MULTISERVICES
ش.م.م 

رأسلالها 1.111) درهم
 F املقر االأتلاعي: رقم 34 بلوك 

حي الداخلة أكاد5ر
فسخ مسبق

العام  الجلع  محضر  بلوأب 
أغسطس   (5 5وم  املوقع  االستثنائي 
9)1) جاملسجل باكاد5ر 5وم 3) ديسلبر 
 AMADIL شركة  شركاء  قرر   (1(9

MULTISERVICES ش م م ما 5لي :

 AMADIL« لشركة  مسبق  فسخ 

طبقا  ش.م.م.   »MULTISERVICES

امسا�سي  القانون  من   39 للفصل 

للشركة. 

منتاكي  السيد  املسير  ذمة  إبراء 

أبران. 

أبران،  منتاكي  السيدة  تعيين 

مصفي للشركة.

5كون  أن  تقرر  العامة  الجلعية 

 34 رقم  العنوان:  هو  التصفية  مقر 

بلوك F حي الداخلة أكاد5ر.

كتابة  لدى  القانوني  اإل5داع  تم 

الضبط باملحكلة التجارية بأكاد5ر 5وم 

7) ديسلبر 9)1) تحت رقم 89165.
بلثابة مقتطف جبيان
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STE NIR MED SERVICE
SARL AU

شركة ذات مسؤجلية محدجدة 

لشريك جحيد 

رأسلالها : 1.111) درهم

مقرها االأتلاعي: طريق بيوكرى، 

 مركز القليعة، علالة انزكان، 

ا5ت ملول

السجل التجاري رقم : 5)67)

الحل املسبق
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

تلت   (1(9 نوفلبر   (3 املنعقد 5وم 

املصادقة عل9 ما 5لي :

من  الحل املسبق للشركة ابتداء 

هذا اليوم. 

الحسن  الصالحي  السيد  تعيين 

كلصفي للشركة.

طريق   : االأتلاعي  املقر  تحد5د 

علالة  املركز،  القليعة  بيوكرى، 

إنزكان، ا5ت ملول كلقر للتصفية.

كتابة  لدى  القانوني  اإل5داع  تم 

الضبط باملحكلة االبتدائية بإنزكان 

تحت رقم   (1(9 ديسلبر   (5 بتاريخ 

.4657
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 WEST MAGHREB SHIPPING
 AGENCY
 WEMSA

املقر االأتلاعي: أكاد5ر
محضر الجلع العام االستثنائي 

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
قرر   (1(9 ديسلبر   (6 في   املؤرخ 

مساهلوا الشركة ما 5لي : 
السيدات  من  كل  تفويت   -  (
يسلينة بنسللان  سليلة بنسللان، 
اجليفس  للسيد  بنسللان،  جمريم 
سوكاس بيدرج رافييل الذي قبل منهم 
اسلية  بقيلة  سهًلا   ((( قدره  ما 

قدرها 411.11 درهًلا لكل سهم.
تفويت السيدة مرسيدس ادانيرج 
سوكاس  اجليفس  للسيد  دجند5رس 
،ما قدره  بيدرج رافييل كافة اسهلها 
قدرها  اسلية  بقيلة  سهًلا   533

411.11 درهًلا لكل سهم  .
تفويت السيد أجليفيس سوكاس 
طيب  للسيد  رافائيل،  بيدرج 
 ((6(6( بيسوكوتين الذي 5قبل منه 
أجليفس  كليان  السيد  جإ 9  سهًلا. 
سهم   )3((( منه  الذي قبل  كونزليز 

بقيلة اسلية قدرها 411.11 درهم.
االسا�سي  القانون  تعد5ل   -  (

للشركة.
بكتابة  القانوني  اإل5داع  تم 
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
 (1(9 ديسلبر   (7 بتاريخ  باكاد5ر 

تحت رقم )8916.   
للخالصة جالتذكير

قبال حسن
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مكتب التسيير، االعالميات جاملحاسبة 

»كاأيسكو«

 TOUMANAR IMPORT
EXPORT

SARL
بيع الحصص

لشركاء  العام  الجلع  بلقت�سى 
 TOUMANAR IMPORT  « الشركة 
املنعقد  ش.م.م   »EXPORT SARL
9)1) جاملسجل بتاريخ  5نا5ر   (4 5وم 
 ،RE: (5(8 عدد   (1(9 فبرا5ر   (7
مقرها  درهم،   (11.111 رأسلالها 
االأتلاعي دجار امللعب الركادة تيزنيت 

قرر الشركاء ما 5لي : 
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ادبا5ه  محلد  السيد  باع   -  (
جالتي  االأتلاعية  حصصه  مجلوع 
بوفوس  حسن  للسيد   51% تبلغ 
ليصبح تقسيم الحصص عل9 الشكل 

التا ي: حسن بوفوس: 11%) 
) - صالحية التوقيع.

3 - تحيين القانون االسا�سي. 
تم إ5داع امللف القانوني بلكتب 
االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 
بتاريخ   739 عدد  تحت   تيزنيت 

9) ديسلبر 9)1).
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 بيرفورمونس ريدرز
شركة محدجدة املسؤجلية 
ذات الرأسلـال االأتلاعي 

11.111,11) درهم
مقرها االأتلاعي:   رقم ) حي أعنوج 

اغرجض اكاد5ر
العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
االستثنائي املنعقد بتاريخ 4) ديسلبر 
9)1) قرر مساهلوا الشركة ما 5لي :

السيد   حصص  كل  تفويت   -  (
امحلد مقد5م )111) حصة( إ 9 كل 
من السيد عبد العا ي البالج جالسيد 
اعي�سي  ابن  جالسيد  أواد  احللي 

ألال عل9 الشكل التا ي :
العا ي  عبد  للسيد  حصة   511

البالج ؛
51) حصة للسيد احللي أواد ؛

اعي�سي  ابن  للسيد  حصة   (51
ألال.

امحلد  السيد   استقالة   -  (
مقد5م من منصبه كلسير للشركة 

3 - تفويت صالحيات اإلمضاء إ 9 
للسيد  أج  البالج  العا ي  عبد  السيد 

احللي أواد.
4 - تسير الشركة من طرف السيد 

عبد العا ي البالج.
من  الشركة  شكل  -تحويل   5
دات  املسؤجلية  محدجدة  شركة 
ا 9 شركة محدجدة  املساهم الوحيد  

املسؤجلية.
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
التجارية باكاد5ر في 31 ديسلبر 9)1) 

تحت  رقم 89174.
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SOCIETE NEZHOTY
شركة نزهوتي

شركة محدجدة املسؤجلية 
رأسلالها 1.111)  درهم

 اقامة اكاد5ر باي ) علارة 13 - 
رقم 18 حي فونتي - ا كاد5ر

بتاريخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 
) ديسلبر 9)1) صادق شركاء شركة 

نزهوتي ش م م عل9 ما 5لي :
جهب السيد العلي عثلان  مجلوع 
الشركة  في  5لتلكها  التي  الحصص 
أي  نزهة   الحاجي  السيدة  لفائدة 
اأتلاعية.  حصة   51 مجلوعه  ما 
الحصص  مجلوع  5صبح  جبذلك 
لرأسلال الشركة في حوزة  املكونة   
السيدة الحاجي نزهة  أي 11) حصة.
استقالة السيد العلي عثلان  من 
الشركة  تسيير  في  كلشارك  مهامه 
مهامه  فترة  طوال  التام  اإلبراء  مع 
لتصبح السيدة الحاجي نزهة  املسيرة 
الوحيدة للشركة ج لفترة غير محدجدة.
التالية   إضافة العالمة التجارية  

»OTHY’S DINER« للشركة
للشركة  امساس  القانون  تحيين 
التغييرات  كل  االعتبار  بعين  أخذا 

السالفة الذكر.
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
ديسلبر   (3 بتاريخ  باكاد5ر  التجارية 

9)1)  تحت رقم 89178.
لالستخالص جالبيان

املسير

296 P

GLOBAL BIG BUSINESS
تعد5ل القوانين امساسية

I - بناء عل9 محضر عرفي للجلعية 
العلومية اإلسثتنائية املسجل بتيز5ت 
قرر شركاء   ،(1(9 نونبر   (3 بتاريخ 
 GLOBAL BIG BUSINESS شركة 
درهم   ((.111 رأسلالها  ش.م.م، 
بن  عالل  شارع   648 برقم  جمقرها 

عبد هللا املسيرة  تيزنيت، ما 5لي : 
حصة   41 بيع  عل9  املوافقة 
اأتلاعية الذي تم بين السيدة شبلي 
حيسون  السيدة  لصالح  السعد5ة  

خد5جة. 

إلغاء مهام السيدة شبلي السعد5ة 
حيسون  السيدة  جتعيين  كلسيرة 

خد5جة كلسيرة أد5دة.
القوانين  تحيين  عل9  املصادقة 

امساسية.   
تم اإل5داع القانوني باملحكلة   -II
ديسلبر   (5 5وم  بتيزنيت  االبتدائية 

9)1) تحت عدد 2019/745.
297 P

شركة ) أ.م أسالس
ش.م.م

STE 2AM ASSALAS SARL
السجل التجاري رقم 3847) 

اعالن بتعد5ل
العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
3) ديسلبر  االستثنائي املؤرخ بتاريخ 
التعد5ل  تم  الشركة   بلقر   (1(9

امتي:
فئة  من  حصة   9(111 تفويت 
مائة درهم من طرف السيد ا5ت عبو 
السعيدي  السيدة  لفائدة  محلد 
لفائدة  حصة  ج111)4  خد5جة. 
السيدة ا5ت عبو اميلة ج6311 حصة 

لفائدة السيد ا5ت عبو الحسن. 
تعد5ل القانون امسا�سي للشركة    

.STATUTS
ج قد تم اإل5داع القانوني باملحكلة 
االبتدائية بانزكان بتاريخ 6) ديسلبر 

9)1) تحت رقم 4676 /9)1)
298 P

مكتـــب حسابــات اكاد5ر فيسك  ش. م.م.

بلوك س رقم 5))  حي اسكا تكوين اكاد5ر

الفاكس : 15 57-47-8)-8)   الهاتف : 15 

(8-(8-47-57

 AGADIR FISC
  SARL

الغير  العام  الجلع  بلقتضـى 
العادي املؤرخ في 6) أغسطس 9)1) 
لشركة  AGADIR FISC    SARL  تقرر 

ما 5لي :
بيع حصص :

51 حصة للسيد لسحن بوحسون  
لفائدة السيد احلد موحتا5ن.

تعيين مسير:
تعيين السيد احلد موحتا5ن مسيرا 

ا 9 أانب السيد لحسن عشعاش.
القانون  من  6ج7  الفقرات  تغيير 

االسا�سي للشركة.
باملحكلــة  القانوني  اإل5داع  تم 
التجارية باكاد5ر، في 8) ديسلبر 9)1) 

تحت رقم )8898.
299 P

AL MAGHRIBIA VOYAGES
تعد5ل القوانين امساسية

I - بناء عل9 محضر عرفي للجلعية 
بتاريخ  اإلسثتنائية   العلومية 
قرر شركاء شركة   ،(1(9 9) دأنبر 
 »AL MAGHRIBIA VOYAGES«
درهم   311.111 رأسلالها  ش.م.م، 
 II الحسن  شارع   (9 برقم  جمقرها 

تيزنيت ، ما 5لي : 
حصة   511 بيع  عل9  املصادقة 
اأتلاعية الذي تم بين اآلنسة عائشة 

شكري لصالح السيد علي هاشيمي. 
الزيادة في رأسلال الشركة جذلك 
  511.111 إ 9   (11.111 برفعه من  

درهم.
أليع  كل  في  الشركة  التزام 
العلليات التجارية جاإلدارية باإلمضاء 
املشترك للسيدان محلد أ5ت لشكر ج 

علي هاشيمي.   
- تم اإل5داع القانوني باملحكلة   II
ديسلبر   (7 5وم  بتيزنيت  االبتدائية 

9)1) تحت عدد 2019/747  .
300 P

STE NOTIS
SARL

الزيادة في رأسلال الشركة 
بتاريخ  عرفي  عقد   بلوأب 
7) ديسلبر 9)1) تم ما5لي :                          

الشركة  رأسلال  في  الزيادة 
مبلغ    إ 9  درهم   (11.111 مبلغ  من 
4.111.111 درهم ج ذلك بزيادة مبلغ 

3.911.111 درهم. 
تم اإل5داع القانوني لدى مصلحة 
التجارية  باملحكلة  الضبط  كتابة 
 (1(9 ديسلبر   (6 بتاريخ  بأكاد5ر 

تحت رقم 89153.

301 P
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 Ste MASSATTAOU FIK
PRIVEE

SARL A.U
الزيادة في الرأسلال االأتلاعي

عادي  غير  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تلت الزيادة في رأس املال الشركة من 

31.111 إ 9 11.111) درهم
الرأسلال االأتلاعي: حدد رأسلال 
الشركة في 11.111) درهم مقسم إ 9 
درهم لسهم   (11 سهمبقيلة   (111

مقسلة عل9 الشكل التا ي :
صبي علر  111) سهم.

تم اإل5داع القانوني بكتابة الضبط 
تحت   بانزكان  االبتدائية   باملحكلة 
رقم 4681  بتاريخ 7) ديسلبر 9)1).
302 P

STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL

 APPT N°01 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL : 16.((.8(.46.(5

FIX : 15.(8.(3.(8.68 

EMAIL : samifisc@gmail.com

STE IRISH CARS
 (7 بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

أكتوبر 9)1)، تم إقرار ما 5لي :
 (11.111 الزيادة في رأسلال من 

درهم إ 9 311.111.) درهم.
التسيير للسيد سعيد شضيفي.
التوقيع للسيدة عائشة سالك.

باملحكلة  تم  القانوني  اإل5داع 
بتاريخ  بأكاد5ر  االبتدائية 

2019/12/25 تحت رقم 5583).
303 P

شركة ديسيس ماروك
ش.م.م

Ste DISIS MAROC SARL
 RC 13593

اعالن بتعد5ل 
الجلع  محضر  بلقت�سى 
بتاريخ  املؤرخ  االستثنائي  العام 
تم  الشركة  بلقر   15/12/2019

التعد5ل امتي :

الذي  الشركة  رأسلال  زيادة 
درهم  ألف  ثالثلائة  من  انتقل 
)311.111.11 درهم( إ 9 مليون درهم 
درهم جدلك بزيادة   )(111.111.11(
 711.111.11( درهم  ألف  سبعلائة 
الجاري  الحساب  طريق  عن  درهم( 

للشريك الوحيد.
تجد5د القانون امسا�سي للشركة.

القانوني  اإل5داع  تم  جقد 
بتاريخ    بانزكان  االبتدائية  باملحكلة 

26/12/2019 تحت رقم 4675.
304 P

 BENCHERIF شركة
EQUIPEMENT

ش.م.م 
رأسلالها 411.111.) درهم

 CE زنقة النخيل رقم )) بلوك
)5)حي الداخلة اكاد5ر.

الزيادة في الرأسلال
الجلع  محضر  بلوأب 
5وم  املوقع  االستثنائي  العام 
بأكاد5ريوم  13/12/2019جاملسجل 
شركة  شركاء  قرر   22/12/2019
BENCHERIF EQUIPEMENT«

ش.م.م ما 5لي:
الشركة  رأسلال  في  الزيادة   -  (
من  لينقل  111.111.)درهم  بلبلغ 
 (.411.111 إ 9  درهم   (.411.111
حصة   (1.111 بخلق  جذلك  درهم 
اأتلاعية من فئة 11) درهم للحصة 
نقدا  بالكامل  مكتتبة  الواحدة 
طريق  عن  جذلك  بالكامل  جمحررة 
املوازنة بالحسابات الجارية للشركاء.

) - إسناد 8111 حصة اأتلاعية 
الجد5دة لكل من :

السيد بنشريف أجدغيري سلير ب 
5111 حصة اأتلاعية.

 5111 ب  نوال  أقصبي  السيدة 
حصة اأتلاعية.

من   -7 الفصول6  تغيير   .3
القانون امسا�سي.

السيد بنشريف أجدغيري سلير = 
751.111.) درهم = 7511) حصة.

 651.111 السيدة أقصبي نوال = 
درهم = 6511 حصة.

كتابة  لدى  القانوني  اإل5داع  تم 

بأكاد5ر  التجارية  باملحكلة  الضبط 

5وم 25/12/2019 تحت رقم 89141.
بلثابة مقتطف جبيان

305 P

شركة اكدال انوكس
ش.م.م

Ste AGDAL INOX SARL

RC 11511

 اعالن بتعد5ل 
الجلع  محضر  بلقت�سى 

بتاريخ  املؤرخ  االستثنائي  العام 

تم  الشركة  بلقر   15/12/2019

التعد5ل امتي :
الذي  الشركة  رأسلال  زيادة 

درهم  ألف  اربعلائة  من  انتقل 
مليون    ( إ 9  درهم(   411.111(

جذلك  درهم   )(.111.111( درهم 

درهم  ألف  جستلائة  مليون  بزيادة 

طريق  عن  درهم(   (.611.111(

الحساب الجاري للشريك الوحيد.

تجد5د القانون امسا�سي للشركة.

القانوني  اإل5داع  تم  جقد 

بتاريخ    بانزكان  االبتدائية  باملحكلة 

26/12/2019 تحت رقم )467.

306 P

Société EN-NA  UNION
S.A.R.L

Au capital de 945.800 DH

 SIEGE SOCIALE : HOTEL

 AFERNI AVENUE GENERAL

KETTANI - AGADIR

الزيادة في رأسلال الشركة جتحيين 
القانون امسا�سي للشركة

بلقت�سى عقد عرفي بين الشركاء، 

بتاريخ 03/07/2019 تم االتفاق عل9 

ما 5لي :

الشركة  رأسلال  في  الزيادة 

من  جنقله  درهم   3.111.111 بلبلغ 

 3.945.811 إ 9  درهم   945.811

درهم عن طريق العقار موضوع الرقم 

العقاري عدد 09/37693.

 ENNAJIME السيد  تعيين 
كلسير للشركة جتلتيعه   M’HAND
بالصالحيات املخولة له قانونا ج ملدة 

غير محدجدة.
 ENNAJIME تلتيع املسير السيد 
اإلمضاء  لصالحية   M’HAND

القانوني للشركة.
تحيين القانون امسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإل5داع  تم  جقد 
الضبط لدى هيئة املحكلة التجارية 
  845(6 رقم  تحت  أكاد5ر  بلد5نة 

بتاريخ  16/07/2019.
من أأل النسخة جالبيان 

عـن الـلسـيـر

307 P

         TEST TRANSPORT 
شركة ذات مسؤجلية محدجدة 

رأسلالها 11.111) درهم
69) بلوك أ الزيتون تيكيوين أكاد5ر

  سجل التجاري رقم )4149
) - بلقت�سى العقد العرفي املؤرخ 
قد  بأكاد5ر،   (1(9 ديسلبر   (1 5وم 

تقرر ما 5لي :
استقالة السيد لحسن باكسيس 

من منصبه كلسير للشركة.
تسلية  السيد مصطفى اضرضور 

كلسير جحيد للشركة
البضائع  »نقل  نشاط  إضافة 
االأتلاعي  الغرض  إ 9  للتأأير« 

للشركة.
تعد5ل القانون امسا�سي للشركة:

القانون  من  الثالثة  املادة  تنص 
من اآلن فصاعدا عل9 ما  امسا�سي  

5لي :
املادة 3: الغرض

الغرض من الشركة في املغرب كلا 
في الخارج هو :

نقل البضائع نيابة عن اآلخرين.
نقل اممتعة غير املصحوبة نيابة 

عن اآلخرين.
الباقي دجن تغيير.

التوقيع االأتلاعي.
تعيين مد5ر نشاط النقل بالشركة.
النظام  عل9  املترتبة  التغييرات 

امسا�سي.
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بكتابة  القانوني  اإل5داع  تم 

بأكاد5ر  التجارية  باملحكلة  الضبط 

تحت رقم   (1(9 ديسلبر   (9 بتاريخ 

.88999
مقتطف من أأل اإلشهار

308 P

STE GHARADI

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

14/06/2018  قرر الشركاء ما 5لي :

   GHARADI تم تغير شركاء الشركة

زنقة ابن تامام حي   1( الكائنة برقم 

املوظفين اكاد5ر بتعيين السيد5ن :

حسنين مر�سي

حسنين مر�سي بركات

تم اال5داع القانوني لدى املحكلة 

 74737 رقم  تحت  باكاد5ر  التجارية 

بتاريخ 06/07/2018.

309 P

Cabinet IDJAMAA CONSEILS

 Siège social : N°704, LOT MESUGINA,

DRARGA, AGADIR

Tél : 16-6(-64-((-88

E-mail : Idjamaa.conseils@gmail.com

AMAGRUME

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

جالدي    02/12/2019 في  املنعقد 

تم بلوأبه احدات تغييرات بشركة       

ذات  شركة    »AMAGRUME«

مسؤجلية محدجدة رأسلالها 51.111 

مكتب  هو  االأتلاعي  جمقرها  درهم 

رقم )، الطابق امجل، علارة الزيتون 

اكاد5ر   تكوين،  الزيتون،  تجزئة   ،(5

حيت تقرر ما 5لي :

مسير  ألال  عمي  السيد  تعيين 

أد5د للشركة . 

تحيين القانون امسا�سي لشركة. 

باملحكلة   القانوني  اال5داع  تم 

  27/12/2019 في  مكاد5ر  التجارية 

تحت  رقم 89168.

310 P

شركة روزا كارو
Sté ROSA CARREAUX

شركة ذات مسؤجلية محدجدة 
رأسلالها 11.111) درهم

املقر االأتلاعي : رقم 388-391 زنقة 

املختار السو�سي الدشيرة الجهاد5ة 

انزكان

تغيير املقر االأتلاعي للشركة 
العام  الجلع  مداجلة  بلقت�سى 

االستثنائي املنعقد بتاريخ 5 أغسطس 
شركة رجزا كارج  قرر شركاء   ،(1(9

برقم  االأتلاعي  املقر  ذات  ش.م.م  
السو�سي  املختار  زنقة   388-391

الدشيرة الجهاد5ة انزكان، ما 5لي :

 : للشركة  اإلأتلاعي  املقر  تغيير 

تم تغيير املقر اإلأتلاعي للشركة إ 9 
حي   4 بلوك   (6 رقم   : العنوان التا ي 

ا5ت  الطاهر  قصبة  ميلون  سيدي 

ملول. 

بكتابة  تم   : القانوني  اإل5داع 

االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 

بتاريخ   4673 رقم  تحت  بإنزكان 

.26/12/2019
من أأل النسخة جالبيان عن املسير:

السيد العددي محلد

311 P

MAADER TRANSPORT 
شركة ذات مسؤجلية محدجدة من 

شريك جحيد  

املقر االأتلاعي : الطابق امر�سي 

تجزئة الوحدة رقم )5 بتزنيت

عل9 محضر قرارات الشريك  بناء 

الوحيد املنعقد  بتاريخ 2019/11/21 

املقر  تحويل  امخير  هذا  قرر 

 ((( رقم  من  للشركة  االأتلاعي 

الطابق امجل قسارية رياض اقشوش 
زنقة الحلام ادزكري بتزنيت ا 9 رقم 

الوحدة  تجزئة  امر�سي  الطابق   5(

بتزنيت.

القانوني  اإل5داع  تم  جقد 

بتاريخ  بتزنيت  االبتدائية  باملحكلة 

2019/12/30 تحت رقم )75.

312 P

SOCIETE INMA ETUDES
SARL AU

AU CAPITAL DE 1.000.000 DHS

 Siège social : BUREAU N° 6, LOT

 91, CENTRE DE VIE, ANGLE

 RUE TAZA ET

 AVENUE EL FARABI, ZONE

 INDUSTRIEL TASSILA -

 DCHEIRA ELJIHADIA

نونبر   (9 في  مؤرخ  لقرار  تبعا 

صادق السيد إبراهيم اجزال   (1(9

لشركة   الوحيد   الشريك  ج  املسير 

شركة محدجدة       INMA ETUDES

املسؤجلية ذات الشريك الوحيد عل9 

ما 5لي :

تغيير املقر االأتلاعي للشركة من:  
 9( تجزئة مركز الحياة    -  16 »رقم 
زاجية زنقة تازة  ج شارع الفارابي الحي 

الدشيرة الجهاد5ة  الصناعي تاسيال  

علارة   - اتران  »إقامة   : إ 9  انزكان« 
حي   -  ( الطابق   -  37 رقم   -   37B(

بوسخن الدشيرة انزكان«.

القانون امسا�سي  إعادة صياغة  

التغيير  االعتبار  بعين  أخذا  للشركة 

السالف الذكر.

باملحكلة   القانوني  اإل5داع  تم 

االبتدائية بانزكان  بتاريخ 5) ديسلبر 

9)1)  تحت رقم 4663.
لالستخالص جالبيان

املسير

313 P

STE ATLAS SOUSS IMPORT
Société à Responsabilité Limitée

  Au Capital de : 3.000.000

DIRHAMS

 Siège Social : N°B12 BIS AV

 JABER BNOU HAYAN CITE 

AL HOUDA AGADIR

تحويل املقر االأتلاعي
بلوأب عقد عرفي محرر بتاريخ 

شركة  تأسيس  تم   12/12/2019

املليزات  ذات  املسؤجلية  محدجدة 

التالية :

تحويل املقر االأتلاعي للشركة    -
من رقم 6) شارع العقاد حي الداخلة  
ا 9 املقر الجد5د بالعنوان التا ي : رقم 
ب )) مكرر شارع أابر بن الهيتم حي 

الهدى أكاد5ر .
القانون  من   4 الفصل  تعد5ل  
باملقر  املتعلق  للشركة  االسا�سي 

االأتلاعي.
لهذا  القانوني  اإل5داع  جتم   -  (
هيئة  لدى  الضبط  بكتابة  العقد 
  891(9 املحكلة التجارية تحت رقم 
جالسجل التجاري رقم 165))  بتاريخ 
                                            .24/12/2019
314 P

شركة بوكسافي
ش.م.م   ش.ج 

تعد5ل
في  املؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

17/12/2019 تقرر ما 5لي : 
 : توسيع النشاط شركة بإضافة 
البناء  جأعلال  للغير  البضائع  النقل 

جذبح الدأاج.
تحيين القانون امسا�سي للشركة.                                   
بكتابة  القانوني  اإل5داع  تم 
الضبط باملحكلة االبتدائية بانزكان 
رقم  تحت   25/12/2019 بتاريخ 

.4655
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 DOMAINE OMAR
MOUNIR

SARL 
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة 

رأسلالها  11.111)  درهم
ضيعة اكرنتكانت دجار ا5ت حلو 

ألاعة جادي الصفاء إقليم أشتوكة 
أ5ت باها

س.ت 63)9) إنزكان
بلقت�سى قرار غير عادي للشركاء 
 (1(9 ديسلبر   (5 بأكاد5رفي  مؤرخ 

لقد تقرر ما5لي :
إ 9  أد5د  نشاط  إضافة   -  (
بحيث  للشركة،  الرئي�سي  النشاط 

تكون امنشطة الجد5دة للشركة :
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مقاجل في التسيير الفالحي.
االستيراد جالتصد5ر.

) - تخويل صالحيات.
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
ديسلبر   31 اإلبتدائية بانزكان 5وم  

9)1) تحت عدد 4689.
بيان مختصر
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 TOURISME
 INVESTISSEMENT

COMPAGNIE
ش.م.م

تغيير  النشاط التجاري
بتاريخ  عرفي  عقد  بلوأب 
24/12/2019 تم ما5لي :                          

تغيير النشاط التجاري من :
- تشغيل الفنادق احتالل أكثر من 

عشرة أشخاص.
إ 9:

- الترجيج العقاري.  
تم اإل5داع القانوني لدى مصلحة 
التجارية  باملحكلة  الضبط  كتابة 
تحت   24/12/2019 بتاريخ  بأكاد5ر 

رقم  89135.
317 P

تسيير حر
بتأريخ  عرفي   عقد  بلقت�سى 
بتاريخ  املسجل   07/11/2019
باملراأع  بأكاد5ر   19/12/2019
اإل5داع  سجل   : التالية 
االمر   (1(9113631(((167
تم   33154/2019  : باستخالص 

التسيير الحر جقرر ما 5لي :
الصلحي  زينب  السيدة  قامت 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 
التسيير  بتفويت    J351339 رقم 
الحر إ 9 السيدة ابارج صفاء الحاملة 
 J45((6( رقم  الوطنية  للبطاقة 
 15 برقم  الكائن  الحالقة  لصالون 
اكاد5ر,  اجمليل  فال   (15 علارة 
في  العقد  هذا  مدة  الطرفان  حدد 
بعد  من  للتجد5د  قابلة  سنتان 
جتنتهي في   01/11/2019 تبتدئ من 
مقابل سومة شهرية   ,31/10/2021
إحتساب  مع  درهم  أالف  خلسة 

الرسوم.
318 P

أسعد سوس 

»ASAAD SOUSS«

شركة ذات املسؤجلية املحدجدة 

بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى   -  (

12/12/2019 قرر الشركاء ما 5لي :

تصفية  تقرير  عل9  املوافقة 

الشركة ج اعطاء ابراء ملصفي الشركة

التصفية اعتبارا من  من  االنتهاء 

هذا التاريخ.

القانوني  اإل5داع  تم  جقد   -  (

املحكلة  لدى  الضبط  بكتابة 

 4683 رقم  تحت  بانزكان  االبتدائية 

بتاريخ   2019/12/27 
    للخالصة جالبيان

  عن املصفي
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ALLASOIR

شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم 67  

زاجية سيدي داججد  تارجدانت املغرب

رقم التقييد في السجل التجاري 

464(

 استقالة مسير الشركة 
تعيين مسير أد5د للشركة
 تحيين  النظام امسا�سي

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

تلت   (1(9 ديسلبر   (( في  املؤرخ 

املصادقة عل9 :

السيد   : الشركة  مسير  استقالة 

مصطفى فتح هللا.

تعيين السيد نور الد5ن الكرماجي  

لقبول  تبعا  للشركة  أد5د  كلسير 

استقالة املسير.

تحيين ا لنظام امسا�سي.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

بتاريخ  بتارجدانت  االبتدائية 

7) ديسلبر 9)1) تحت رقم 564).
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شركة الدراسات مهى فيسك ش م م

محاسبة - ضرائب

شارع محلد الخامس، أجالد تا5لة

الهاتف : )835)85)15

الفاكس : )798)85)15

PREMUIM INVEST شركة
ش م م ذات الشريك الوحيد

حي النصر، زنقة تيد �سي رقم 19، 

أجالد تا5لة، إقليم تارجدانت

الزيادة في رأس املال االأتلاعي من 
1.111) درهم إ 9 511.111 درهم

بلقت�سى محضر مداجالت الجلع 

بتاريخ  املؤرخ  االستثنائي،  العام 

الشريك  قرر   ،(1(9 31 ديسلبر 

خليل  خويا  أ5ت  السيد  الوحيد 

بشركة PREMUIM INVEST ش م م 

ذات الشريك الوحيد الزيادة  في رأس 

املال االأتلاعي املحدد حاليا في مبلغ 

1.111) درهم، بلبلغ قده 491.111 

املال  الرأس  ليصبح  جهذا  درهم 

جذلك  درهم   511.111 هو  الجد5د 

حصة إأتلاعية من   4911 بإصدار 

فئة 11) درهم تم االكتتاب فيها نقدا 

جذلك كلا 5لي :

 4911 خليل  خويا  أ5ت  السيد 

حصة اأتلاعية.

املجلوع : 4911 حصة اأتلاعية.

املادة  تعد5ل  تم  ذلك  إثر  جعل9 

امسا�سي  القانون  من  السابعة 

للشركة :
املال  رأس   : السابع  الفصل 

االأتلاعي.
للشركة  االأتلاعي  املال  رأس 

محدد في مبلغ 511.111 درهم مقسم 

حصة اأتلاعية من فئة   5111 إ 9 

11) درهم موزعة عل9 الشكل اآلتي :

 5111 خليل  خويا  أ5ت  السيد 

حصة اأتلاعية.

املجلوع : 5111 حصة اأتلاعية.

كتابة  لدى  القانوني  اإل5داع  تم 

االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

 ،(1(9 ديسلبر   3( 5وم  بتارجدانت 

تحت رقم 569).
ملخص من أأل النشر

321 P

شركة الدراسات مهى فيسك ش م م
محاسبة - ضرائب

شارع محلد الخامس، أجالد تا5لة
الهاتف : )835)85)15
الفاكس : )798)85)15

BIOSOUSS FOODS شركة
ش م م

 ذات الشريك الوحيد
بقعة رقم 898)، شارع الحسن 

امجل، حي املسيرة، أكاد5ر
تحويل املقر االأتلاعي للشركة

بلقت�سى محضر مداجالت الجلع 
بتاريخ  املؤرخ  االستثنائي،  العام 
الشريك  قرر   ،(1(9 نوفلبر   ((
الوحيد السيد أالل سعيد بشركة 
ش م م ذات   BIOSOUSS FOODS

الشريكا لوحيد ما 5لي :
للشركة  االأتلاعي  املقر  تحويل 
 ،(898 رقم  بقعة  حاليا  املتواأد 
املسيرة،  حي  امجل،  الحسن  شارع 
بلوك س   : إ 9 العنوان اآلتي  أكاد5ر، 
رقم 47، حي بيزماجن، أغرجد، أكاد5ر.

كتابة  لدى  القانوني  اإل5داع  تم 
بأكاد5ر  التجارية  باملحكلة  الضبط 
9)1)، تحت الرقم  ديسلبر   (8 5وم 

.88977
ملخص من أأل النشر
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شركة الدراسات مهى فيسك ش م م
محاسبة - ضرائب

شارع محلد الخامس، أجالد تا5لة
الهاتف : )835)85)15
الفاكس : )798)85)15

شركة الرحالي فود
ش م م

شارع الخنساء، رقم 38)، أجالد 
تا5لة، إقليم تارجدانت

الزيادة في رأس املال االأتلاعي من 
11.111) درهم إ 9 5111.111 

درهم
مداجالت  محضر  بلقت�سى 
لشركاء  االستثنائي  العام  الجلع 
شركة الرحا ي فود ش م م املنعقد 
قرر   ،(1(9 ديسلبر   (4 5وم 
رأس  في  الزيادة  جباإلألاع  الشركاء 
في حاليا  املحدد  االأتلاعي  املال 
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قدره  بلبلغ  درهم   (11.111 مبلغ   
الرأس  ليصبح  درهم،   4911.111
درهم   5.111.111 املال الجد5د هو 
حصة   49111 بإصدار  جذلك 
تم  درهم   (11 فئة  من  اأتلاعية 

االكتتاب فيها عل9 الشكل التا ي :
تم  اأتلاعية  حصة   4(111
الجاري  الحساب  عبر  فيها  اإلكتتاب 

للشركاء جذلك كلا 5لي :
 (1511 الركراكي  الرحا ي  السيد 

حصة اأتلاعية.
 (1511 ميلود  الرحا ي  السيد 

حصة اأتلاعية.
حصة   4(111  : املجلوع 

اأتلاعية.
تم  اأتلاعية  حصة   8111
النتيجة  حصيلة  عبر  فيها  االكتتاب 
السنوات  عبر  املتراكلة  الصافية 

السابقة جذلك كلا 5لي :
 4111 الركراكي  الرحا ي  السيد 

حصة اأتلاعية.
السيد الرحا ي ميلود 4111 حصة 

اأتلاعية.
املجلوع : 8111 حصة اأتلاعية.
املادة  تعد5ل  تم  ذلك  إثر  جعل9 
امسا�سي  القانون  من  السابعة 

للشركة :
املال  رأس   : السابع  الفصل 

االأتلاعي.
للشركة  االأتلاعي  املال  رأس 
درهم   5.111.111 مبلغ  في  محدد 
51.111 حصة اأتلاعية  مقسم إ 9 
عل9  موزعة  درهم   (11 فئة  من 

الشكل اآلتي :
 (5111 الركراكي  الرحا ي  السيد 

حصة اأتلاعية.
 (5111 ميلود  الرحا ي  السيد 

حصة اأتلاعية.
حصة   51.111  : املجلوع 

اأتلاعية.
كتابة  لدى  القانوني  اإل5داع  ثم 
االبتدائية  باملحكلة  الضبط 
 ،(1(9 ديسلبر   (5 5وم  بتارجدانت 

تحت رقم 558).
ملخص من أأل النشر
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شركة الدراسات مهى فيسك ش م م
محاسبة - ضرائب

شارع محلد الخامس، أجالد تا5لة
الهاتف : )835)85)15
الفاكس : )798)85)15

شركة فالح سديد برو
ش م م

طريق سوق الخليس، تجزئة تيزكي، 
أجالد تا5لة، إقليم تارجدانت

الزيادة في رأس املال االأتلاعي من 
311.111 درهم إ 9 711.111 درهم

مداجالت  محضر  بلقت�سى 
لشركاء  االستثنائي،  العام  الجلع 
م  م  ش  برج  سد5د  فالح  شركة 
9)1)، قرر  5) ديسلبر  املنعقد 5وم 
رأس  في  الزيادة  جباإلألاع  الشركاء 
في  حاليا  املحدد  االأتلاعي  املال 
قدره  بلبلغ  درهم،   311.111 مبلغ 
411.111 درهم، ليصبح الرأس املال 
جطلك  درهم   711.111 هو  الجد5د 
حصة اأتلاعية من   4111 بإصدار 
فئة 11) درهم تم االكتتاب فيها نقدا 

عن طريق الشركاء اآلتية أسلاءهم :
الرحيم  عبد  سد5د  السيد 

311.111 درهم.
 51.111 ر�سى  سد5د  السيد 

درهم.
 51.111 حلزة  سد5د  السيد 

درهم.
املجلوع : 411.111 درهم.

املادة  تعد5ل  تم  ذلك  إثر  جعل9 
امسا�سي  القانون  من  السابعة 

للشركة.
املال  رأس   : السابع  الفصل 

االأتلاعي :
للشركة  االأتلاعي  املال  رأس 
محدد في مبلغ 711.111 درهم مقسم 
حصة اأتلاعية من فئة   7111 إ 9 
11) درهم موزعة عل9 الشكل اآلتي :

 5111 السيد سد5د عبد الرحيم 
حصة اأتلاعية.

حصة   (111 السيد سد5د ر�سى 
اأتلاعية.

111) حصة  السيد سد5د حلزة 
اأتلاعية.

املجلوع : 7111 حصة اأتلاعية.
كتابة  لدى  القانوني  اإل5داع  تم 

االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

 ،(1(9 ديسلبر   31 5وم  بتارجدانت 

تحت رقم 566).
ملخص من أأل النشر
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شركة الدراسات مهى فيسك ش م م

محاسبة - ضرائب

شارع محلد الخامس، أجالد تا5لة

الهاتف : )835)85)15

الفاكس : )798)85)15

BIOSPACE FOODS شركة
ش م م ذات الشريك الوحيد

شارع الحسن امجل، علارة الصفوة، 

حي املسيرة، أكاد5ر

تأسيس
موقع  عرفي  عقد  بلقت�سى 

ديسلبر   (3 بتاريخ  أكاد5ر  بلد5نة 

 9)1)، جمسجل بلد5نة أكاد5ر بتاريخ
 9) ديسلبر 9)1)، تم جضع القانون 

املسؤجلية  ذات  لشركة  االسا�سي 

املحدجدة ذات الشريك الوحيد تتليز 

بالخصائص اآلتية :

شركة   : االأتلاعية  التسلية 

ش م م ذات   BIOSPACE FOODS

الشريك الوحيد.

الشركاء : السيدة بواح صفاء.

جبيع  شراء   : االأتلاعي  الغرض 

أليع  جبالتقسيط  بالجللة  جتوزيع 

املواد الغذائية الطبيعية جالصناعية.

التصد5ر جاالستيراد.

التجارة بصفة عامة.

الحسن  شارع   : االأتلاعي  املقر 

حي املسيرة،  علارة الصفوة،  امجل، 

أكاد5ر.

في الشركة  مدة  حددت   :  املدة 

التأسيس  5وم  من  ابتداء  سنة   99  

النهائي للشركة.
رأس املال : حدد رأس املال في مبلغ 

 (111 إ 9  مقسم  درهم   (11.111

11) درهم  حصة اأتلاعية من فئة 

جموزع عل9 الشكل اآلتي :

111) حصة  السيدة بواح صفاء 

اأتلاعية.

املجلوع : 111) حصة اأتلاعية.

بواح  السيدة  عينت   : التسيير 

مسيرة جحيدة للشركة جذلك  صفاء 

ملدة غير محدجدة.

السنة االأتلاعية : تبتدئ في فاتح 

5نا5ر جتنتهي في )3 ديسلبر، جاستثناء 

امج 9  االأتلاعية  السنة  تبتدئ 

بالسجل  الشركة  تسجيل  5وم  من 

التجاري.

امرباح : بعد خصم كافة التكاليف 

في  عليها  املنصوص  جكذا  القانونية 

عل9  الباقي  5وزع  امسا�سي،  القانون 

رأس  في  حصصهم  نسبة  الشركاء 

املال االأتلاعي للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإل5داع  تم 

بأكاد5ر  التجارية  باملحكلة  الضبط 

5وم ) 5نا5ر 1)1) تحت رقم 89193.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

التجارية  املحكلة  لدى  التجاري 

1)1) تحت رقم  5نا5ر   ( بأكاد5ر 5وم 

.4(143
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 ASFAR & MORASALAT

TOUBKAL
SARL

عل9   ،(1(9 ديسلبر   (9 تم 5وم 

الجلع  صباحا  العاشرة  الساعة 

 ASFAR & العام االستثنائي لشركة 

شركة   MORASALAT TOUBKAL

رأسلالها  املحدجدة  املسؤجلية  ذات 

االأتلاعي  جمقرها  درهم   (51.111

محطة الوفاء طريق بني مالل كم )1، 

قلعة السراغنة حيث تم ما 5لي :

 (51.111 من  املال  رأس  زيادة 

درهم إ 9 3.111.111 درهم من د5ون 

الحسابات الجارية للشركاء.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

5وم  السراغنة  لقلعة  االبتدائية 

رقم  تحت   ،(1(9 ديسلبر   31

.792/2019

السجل التجاري : 379).

326 P
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CG TRAP
SARL AU

الوحيد  الشريك  قرار  بلوأب 
بتاريخ 4) ديسلبر 9)1) لشركة ذات 
جحيد  بشريك  املحدجدة  املسؤجلية 

تقرر :
الرفع من رأس مال الشركة من 
11.111) درهم إ 9 111.111.) درهم 
للشريك  الجاري  الحساب  بد5ون 
سهم   (1.111 الوحيد مقسلة عل9 

من فئة 11) درهم موزعة كاآلتي :
 (1.111 5ونس  الزجبير  السيد 

حصة.
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
5وم  السراغنة  بقلعة  االبتدائية 
رقم  تحت   ،(1(9 ديسلبر   31

.2019/791
السجل التجاري رقم 653).

326 مكرر

DAR ELEGANCE
SARL

تبعا لقرار الشركاء بتا5خ 4) 5ونيو 
 DAR ELEGANCE لشركة   ،(1(9
املسؤجلية  ذات  شركة   SARL
درهم   (11.111 رأسلالها  املحدجدة 
مفتاح  تجزئة  االأتلاعي  جمقرها 
الخير، رقم 85، قلعة السراغنة تقرر 

بتاريخ 4) 5ونيو 9)1) :
تصفية الشركة.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
5وم  السراغنة  بقلعة  االبتدائية 
رقم  تحت   ،(1(9 ديسلبر   (7

.2019/790
327 P

 ELECTRO MENAGER
ENNAKHIL
S.A.R.L  A A.U

رقم التقييد في السجل التجاري : 
((9(6(

بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 
9)1) تم تأسيس شركة   3) نوفلبر 
جاحد  بشريك  املسؤجلية  محدجدة 

باملواصفات التالية :

 : التسلية   -
 ELECTROMENAGER ENNAKHIL

. S.A.R.L A A.U

- الشكل : شركة ذات املسؤجلية 
املحدجدة بشريك جاحد.

- الهدف :
جمنزلية  اإللكترجنية  اآلآلت  بيع 

جاآلآلت الخاصة باملعلوميات.
- رأسلالها : 11.111.11) درهم.

حي   9 سكتور   (4( رقم   : املقر   -
النصر عين العودة.

5در  الوحيد  مسيرها   : التسيير   -
الكرتاح.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم   -
ديسلبر   31 اإلبتدائية بتلارة بتاريخ 

9)1) تحت رقم 8)5).
327 مكرر

MAYA LENS
 شركة محدجدة املسؤجلية

 ذات الشريك الوحيد
رأسلالها  اإلأتلاعي : 11.111) 

درهم
رقم ) شارع )) 5نا5ر باب الخباز 

سال
تأسيس شركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  ا- 
بالرباط قد تم تأسيس شركة ذات 
الشريك  ذات  املحدجدة  املسؤجلية 

الوحيد جتحلل الخصائص التالية :
.MAYA LENS : ا- التسلية

شركة ذات   : الصفة القانونية   -
الشريك  ذات  املحدجدة  املسؤجلية 

الوحيد.
مبصاري   : اإلأتلاعي  الهدف   -
بالبصريات  املتعلقة  امشياء  بيع 
نظارت زأاج تصحيحي للنظر إطارت 
التقويلية  جالعدسات  النظارات 
باإلضافة لإلستيراد جالتصد5ر املتعلق 

بهذه املواد السالفة الذكر.
 (11.111  : الشركة  رأسلال   -

درهم.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة   -

التأسيس النهائي.

- السنة املالية : من فاتح 5نا5ر إ 9 
)3 ديسلبر من كل سنة ما عدا السنة 

امج 9 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
-املقر اإلأتلاعي : رقم ) شارع )) 

5نا5ر باب الخباز سال .
بننانا  السيد 5وسف   : التسيير   -

ملدة غير محدجدة.
ب- اإل5داع القانوني : تم  اإل5داع 
بسال  اإلبتدائية  باملحكلة  القانوني 
رقم  تحت   (1(9 ديسلبر   31 5وم 

السجل التجاري 31993.
للخالصة جالتذكير

املسير

328 P

W.D.A MODE
حرر  استثنائي  قرار  بلق�سى 
بالرباط 4) أكتوبر 9)1) قرر شركاء 
ش.م.م ذات   W.D.A MODE شركة 

الشريك الوحيد ما 5لي :
تصفية نهائية.

السيد  للشركة  املصفي  تعيين 
اللطيفي خالد، جكدا مكان التصفية 
في مدخل فتح الخير رقم 54 حي الفرح 

ك.ا.م سال.
بكتابة  القانوني  اإل5داع  تم  
الرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 
ديسلبر   (( في   338(8 رقم   تحت 

.(1(9
329 P

TELEMASTALI
SARL AU

في  حرر  استثنائي  قرار  بلق�سى 
شركة  قرر شركاء   (1(9 نوفلبر   (5
ش.م.م   TELEMASTALISARL AU

ذات الشريك الوحيد ما 5لي :
تصفية مسبقة للشركة.

السيدة  للشركة  املصفي  تعيين 
جكدا مكان التصفية  زينب كوستلي، 
حي  الخضراء،  املسيرة  شارع  في 

الكفاح، رقم )، القرية سال.
بكتابة  القانوني  اإل5داع  تم  
بسال  اإلبتدائية  باملحكلة  الضبط 
ديسلبر   (1 في   33799 رقم   تحت 

.(1(9
330 P

 ASSAFA OUALOMRA
AGRICOLE

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE

 AU CAPITAL DE : 100.000
DIRHAMS

 SIEGE SOCIAL : 183, AV.
 PRINCE HERITIER CENTRE
 NREA RDC BUREAU N°13

RC : 102599
إعالن تأسيس شركة

في  املؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تأسست  بطنجة   (1(9 نوفلبر   7
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة ذات 

مليزاتها كاآلتي :
 ASSAFA  : التسلية 

.OUALOMRA AGRICOLE
الرأسلال : 11111.11) درهم.

الشريك : 
السيد  الرأسلال  من   %  (5 -ب 
زياني أحلد، مغربي الجنسية املزداد 
بتاريخ 7 5نا5ر )97) الحامل لبطاقة 
 A484196 رقم  الوطنية  التعريف 
تجزئة  الصنوبر  شارع   4( جالساكن 

النرأس الطابق ) رقم ) طنجة.
من الرأسلال السيد   %  (5 ب   -
مغربي  جهو  حفصة،   الغاني  عبد 
 PB77716 جرقم  ل.ب.ت  حامل 
جالساكن تجزئة النصر زنقة الحلامة 

رقم 5  بطنجة.
السيد  الرأسلال  من   %  (5 -ب 
جهو مغربي حامل  الزليكي إبراهيم،  
جالساكن   PB47691 جرقم  ل.ب.ت 
العتيق  بيت  فن  الحسني  باملجلع 

علارة 7) رقم 4)  طنجة.
السيد  الرأسلال  من   %  (5 -ب 
حامل  مغربي  جهو  اغشوي،   زهير 
جالساكن   DA7(48( جرقم  ل.ب.ت 
زنقة االمام الشافعي رقم 36  بطنجة.
ج ي  شارع   (83  : املقر اإلأتلاعي 
العهد الطابق امر�سي املكتب رقم 3) 

طنجة.
املسؤجلية  ذات  شركة   : الشكل 

املحدجدة.
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الهدف اإلأتلاعي :
الخضرجات  جإنتاج  مزرعة   -

جالفواكه.
- التجارة في املنتجات الزرراعية.

اقتناء جاستئجار أليع امرا�سي   -
الزرعية إلستغاللها.

- استيراد املواح الشلسية.
- حفر اآلبار.

- منشآت أنظلة الري.
الزراعية.  الدجلة  أرا�سي  إدارة   -

تربية أليع أنواع الثرجة الحيوانية.
أي نشاط 5تعلق بالزراعة.

استيراد جتصد5ر.
العلليات،  كل  -جعلوما 
املالية،  التجارية،  الصناعية، 
أج  املرتبطة بشكل مباشر  جالعقارية 
غير مباشر بالهدف أعاله أج التي قد 

تساهم في تحقيقها.
سنة   99 في  املدة  حددت   : املدة 
تبتدئ من تاريخ التسجيل في السجل 

التجاري.
التسيير : تسير الشركة جذلك ملدة 
عبد  السيد  طرف  من  محدجدة  غير 

الغاني حفصة.
القانوني  اإل5داع  تم   : اإل5داع 
بتاريخ بطنجة  التجارية   باملحكلة 
رقم  تحت   (1(9 ديسلبر   (3  
السجل  في  جالتسجيل   ((8911

التجاري تحت رقم 599)1).
لإلشارة جاإلستخالص 

التسيير

331 P

PNEU BELLE VUE 2
SARL AU

EN LIQUIDATION
 AU CAPITAL DE : 100.000.00

DIRHAMS
 SIEGE SOCIAL : MANDAR

JAMIL, RUE 83 N°12 TANGER
RC : 82153

التصفية النهائية للشركة
العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
الشركة،  بلقر  املنعقد  اإلستثنائي 
 PNEU شركة  تصفية  تلت 
 BELLE VUE ( SARL AU EN
LIQUIDATION املؤرخ في 8) نوفلبر 

9)1) بطنجة تم تقرير ما 5لي :

املوافقة عل9 تقرير التصفية.

إثبات إغالق التصفية.

إخالء ذمة املصفي.

التشطيب عل9 الشركة في السجل 

التجاري.

اإل5داع  تم  القانوني:  اإل5داع 

التجارية  باملحكلة  القانوني 

السجل  في  نهائيا  عليها  جالتشطيب 

ديسلبر   31 بتاريخ  التجاري بطنجة 

9)1) تحت رقم )4)9)).
 لإلشارة جاإلستخالص

املصفي

332 P

MAROUANEG ARTS
SARL AU

 D’ASSOCIE UNIQUE

EN LIQUIDATION
 AU CAPITAL DE : 10.000.00

DIRHAMS

 SIEGE SOCIAL : ZI GZENAYA

LOT N°424 GZENAYA TANGER

 RC : 73453

التصفية النهائية للشركة
الجلع  محضر  بلقت�سى 

بلقر  املنعقد  اإلستثنائي  العام 

شركة  تصفية  تلت  الشركة، 

 MAROUANEG ARTS SARL AU

في املؤرخ   EN LIQUIDATION 

بطنجة تم تقرير   (1(9 نوفلبر   (1   

ما 5لي :

املوافقة عل9 تقرير التصفية.

إثبات إغالق التصفية.

إخالء ذمة املصفي.

التشطيب عل9 الشركة في السجل 

التجاري.

اإل5داع  تم  القانوني:  اإل5داع 

التجارية  باملحكلة  القانوني 

السجل  في  نهائيا  عليها  جالتشطيب 

ديسلبر   31 بتاريخ  التجاري بطنجة 

9)1) تحت رقم )4)9)).
 لإلشارة جاإلستخالص

املصفي
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PNEU BELLE VUE
SARL AU

EN LIQUIDATION
 AU CAPITAL DE : 10.000.00

DIRHAMS
SIEGE SOCIAL : MANDAR

JAMIL, RUE 83 N°23 TANGER
RC : 54297

التصفية النهائية للشركة
العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
الشركة،  بلقر  املنعقد  اإلستثنائي 
 PNEU BELLE شركة  تصفية  تلت 
 VUE SARL AU EN LIQUIDATION
بطنجة   (1(9 نوفلبر   (8 املؤرخ في 

تم تقرير ما 5لي :
املوافقة عل9 تقرير التصفية.

إثبات إغالق التصفية.
إخالء ذمة املصفي.

التشطيب عل9 الشركة في السجل 
التجاري.

اإل5داع  تم   : القانوني  اإل5داع 
التجارية  باملحكلة  القانوني 
السجل  في  نهائيا  عليها  جالتشطيب 
ديسلبر   31 بتاريخ  التجاري بطنجة 

9)1) تحت رقم 43)9)).
 لإلشارة جاإلستخالص

املصفي

334 P

شركة فونديبار
شركة محدجدة املسؤجلية

مقرها االأتلاعي : الدارالبيضاء )8 
زنقة ابن بطوطة الطابق السادس 

الشقة رقم 4)
الرأسلال : 111.)1) درهم

السجل التجاري رقم : 3)555
التعريف الضريبي رقم : 91)111)1

املحضر العام الغير العادي 
بتاريخ 3) نونبر 9)1)

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
»فوند5بار«  للشركة  العادي  غير 
نونبر   (3 بتاريخ  املنعقد  ش.ذ.م.م. 

9)1)، جالذي قرر فيه ما 5لي :
معا5نة جفاة شريك في الشركة جهو 

السيد علي بنيس.
اعتلاد شركاء أدد.

لرأسلال  الجد5د  التقسيم  
الشركة.

االسا�سي  القانون  في  تغييرات 
للشركة.

تغيير البند 6 رأسلال الشركة.
في  محدد  الشركة  رأسلال 
 (1(1 ا 9  مقسم  درهم   (1(.111
درهم   (11 حصة اأتلاعية بقيلة  
جمحررة  مكتتبة  الواحدة،  للحصة 

بالكامل نقدا من طرف :
السيد فريد بنيس ..... 341 حصة 

اأتلاعية.
 341  ..... بنيس  حسن  السيد 

حصة اأتلاعية.
السيد كامل بنيس ..... 71) حصة 

اأتلاعية.
 (71  ..... بنيس  سليلان  السيد 

حصة اأتلاعية.
حصة   (1(1  ...... املجلوع 

اأتلاعية.
 : للشركة  أد5د  مسير  تعيين 
لبطاقة  حامل  بنيس  كامل  السيد 
 BE81(79( رقم  الوطنية  التعريف 
سنوات جتأكيد لنفس   3 جذلك ملدة 
االداري  التسيير  استلرار  املدة 
بنيس  جحسن  بنيس  فريد  للسادة 
حاملي بطاقة التعريف الوطنية عل9 
 BE((846 )B4(881 ج  التوا ي  رقم 

بصفتهلا املسير5ن للشركة :
جذلك ستصبح الشركة مسيرة من 
حسن  بنيس،  فريد   : السادة  طرف 

بنيس جكامل بنيس.
تبني قانون أسا�سي أد5د للشركة.

صالحيات.
بكتابة  القانوني  اال5داع  تم 
التجارية  باملحكلة  الضبط 
ديسلبر   9 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

9)1) تحت رقم 7)7))7.
بلكتب  بالتعد5ل  التصريح  تم 
التجارية  لللحكلة  الضبط 
ديسلبر   9 بتاريخ  بالدارالبيضاء 
9)1)، تحت رقم 69)35 من السجل 

الترتيبي.
لللقتطف جالبيان

املسير

335 P



917 الجريدة الرسميةعدد 5594 - 9) ألادى امج 9 )44) )5) 5نا5ر 1)1)) 

STE EUROPASTRY RABAT

SARL

تعد5ل
بلقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط 

قرر   ،(1(9 ديسلبر   ( بتاريخ 

لشركة  العادي  الغير  العام  الجلع 

 EUROPASTRY RABAT SARL 

ما 5لي :

 (51111 بيع   : تفويت الحصص 

حصة من فئة 11) للحصة املللوكة 

من شركة املاس هولد5نغ كرجب التي 

جعنوانها  درهم   91.111 رأسلالها 

العلارة ) الشقة رقم )، شارع االرز، 

حي الرياض الرباط،  زنقة الجولنار، 

جاملسجلة بالسجل التجاري بالرباط 

تحت رقم )113)) جملثلها القانوني 

البوعي�سي  علي  سالم  علي  السيد 

رقم  التسجيل  لبطاقة  الحامل 

عدي  السيد  لفائدة   ،AR1577((

الحامل  الجنسية  التركي  البوعي�سي 

.((486541U لجواز السفر رقم

ليصبح التقسيم الجد5د لرأسلال 

الشركة :

السيد عدي البوعي�سي 51.111) 

حصة من فئة 11) درهم للحصة.

 (51.111 الحصص  مجلوع 

حصة من فئة 11) للحصة.

البوعي�سي  عدي  السيد  تعيين 

لجواز  جالحامل  الجنسية  التركي 

كلسير   .((486541U رقم  السفر 

ثاني بتوقيع منفصل جذلك ملدة غير 

محدجدة.

فتح فرع أد5د للشركة بالعنوان:  

7 الطابق السفلي مجلوعة  مقر رقم 

محج الرياض، حي الرياض الرباط.

تحد5ث النظام االسا�سي للشركة.

باملحكلة  القانوني  اال5داع  تم 

ديسلبر   (6 التجارية بالرباط بتاريخ 

9)1) تحت رقم 1)137).

336 P

السيد اقصبي فؤاد
خبير محاسب
ادا جالشركاء

مقرها : 59 شارع 9 أبريل الدارالبيضاء

STE REST INVEST
شركة ذات مسؤجلية محدجدة 

رأسلالها : 11.111) درهم
مقرها االأتلاعي : 7) زنقة محلد 
عبدج، حي النخيل، الدارالبيضاء
السجل التجاري رقم : 9)8.9))

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى  
الغير العادي للشركة املنعقد بتاريخ 

4 ديسلبر 9)1)، قرر ما 5لي :
حصة   341 املوافقة عل9 تفويت 
 MALIKA السيدة  نصيب  من 
نصيب  من  حصة  ج51   ،AACHI
شركة LMC SERVICE SARL لفائدة 
 SANDRO ANTONINO السيد 

.BENENATI
تغيير الشكل القانوني للشركة من 
شركة محدجدة املسؤجلية ا 9 شركة 
الشريك  ذات  املسؤجلية  محدجدة 

الوحيد،
النظام  صياغة  جاعادة  تعد5ل 

االسا�سي للشركة.
بكتابة  القانوني  اال5داع  تم 
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
ديسلبر   (6 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

9)1) تحت رقم 5135)7.
من أأل التسيير

338 P

السيد اقصبي فؤاد
خبير محاسب
ادا جالشركاء

مقرها : 59 شارع 9 أبريل الدارالبيضاء

 STE NL7 MAROC
SARL AU

شركة ذات مسؤجلية محدجدة 
بشريك جحيد

رأسلالها : 51.111 درهم
مقرها االأتلاعي : زنقة محلد باهي، 

رقم 1)، حي النخيل، الدارالبيضاء
السجل التجاري رقم : 55).)))

الوحيد  الشريك  لقرارات  جفقا 
املتخذة بتاريخ 5 ديسلبر 9)1)، قرر 

ما 5لي :

نقل املقر االأتلاعي للشركة من 
ابن  باريسيت زنقة علي  تجزئة   37«
الدارالبيضاء«  حي بارك،  أبي طالب، 
حي   ،(1 رقم  باهي،  محلد  زنقة  ا 9 

النخيل الدارالبيضاء.
النظام  صياغة  جاعادة  تعد5ل 

االسا�سي للشركة.
بكتابة  القانوني  اال5داع  تم 
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
ديسلبر   (5 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

9)1) تحت رقم )481)7.
من أأل املستخرج جاالشارة
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السيد اقصبي فؤاد

خبير محاسب

أجد5ريك

مقرها : 36 أ  شارع أنفا الدارالبيضاء

 STE AMLAK ATRIUM
 SARL

شركة ذات مسؤجلية محدجدة 
رأسلالها : 1.111.111) درهم
مقرها االأتلاعي : تقاطع شارع

 عبد املومن جزنقة سلية، اقامة 
شهرزاد 3، الطابق الخامس، رقم 

))، الدارالبيضاء
السجل التجاري رقم : 3)3.5))

العام  الجلع  محضر  بلوأب 
نونبر   6 بتاريخ  املنعقد   العادي 

9)1)، قرر ما 5لي :
 AMUNDI شركة  استقالة 
 RE AMLAK DEVELOPEMENT
السيد  طرف  من  امللثلة   FUND
كرئيس  مهامها  من  نبيل  مهدي 
 CFG CAPITAL للشركة. تعيين شركة
ملثلة من طرف السيدة سلية تازي 
ست  ملدة  للشركة  أد5د  كرئيس 

سنوات.
العام  الجلع  محضر  بلوأب 
نونبر   6 بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 

9)1)، تقرر ما 5لي :
النظام  صياغة  جاعادة  تعد5ل 

االسا�سي للشركة.
للقيام  الصالحيات  تفويض 

باالأراءات القانونية الالزمة.
بكتابة  القانوني  اال5داع  تم 
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
ديسلبر   (3 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

9)1) تحت رقم 4395)7.
من أأل املستخرج جاالشارة

االدارة

340 P

السيد اقصبي فؤاد

خبير محاسب

أجد5ريك

مقرها : 36 أ  شارع أنفا الدارالبيضاء

 STE AMLAK CONTEMPO
 SARL

شركة ذات مسؤجلية محدجدة 
رأسلالها : 5.111.111 درهم

مقرها االأتلاعي : تقاطع شارع عبد 
املومن جزنقة سلية، اقامة شهرزاد 

3، الطابق الخامس، رقم ))، 
الدارالبيضاء

السجل التجاري رقم : )6).8))
العام  الجلع  محضر  بلوأب 
نونبر   6 بتاريخ  املنعقد  املختلط 

9)1)، تقرر ما 5لي :
 AMUNDI شركة  استقالة 
 RE AMLAK DEVELOPEMENT
السيد  طرف  من  امللثلة   FUND
كرئيس  مهامها  من  نبيل  مهدي 

للشركة.
 CFG CAPITAL شركة  تعيين 
ملثلة من طرف السيدة سلية تازي 
كرئيس أد5د للشركة ملدة 6 سنوات.
القانون  صياغة  جاعادة  تعد5ل 

االسا�سي للشركة.
للقيام  الصالحيات  تفويض 

باالأراءات القانونية الالزمة.
بكتابة  القانوني  اال5داع  تم 
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
ديسلبر   (9 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

9)1) تحت رقم 79)4)7.
من أأل املستخرج جاالشارة

االدارة

341 P

السيد اقصبي فؤاد

خبير محاسب

مقرها : 59 شارع 9 ابريل حي النخيل 

الدارالبيضاء

 STE  CONTINENTALE DU
SERVICE

 SARL
شركة ذات مسؤجلية محدجدة 

رأسلالها : 111.111.) درهم
مقرها االأتلاعي : )8 زاجية 

شارع عبد املومن زجنقة سلية،  
الدارالبيضاء

السجل التجاري رقم : 43513
العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
االستثنائي املنعقد بتاريخ 3) ديسلبر 

9)1)، تم اتخاذ القرارات التالية :
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 ABDELLATIF السيد  تفويت 
MARRAKCHI 4971 حصة لفائدة 

.AZZEDINE MARRAKCHI السيد
 31  AMAL TASSI تفويت السيدة
 AZZEDINE السيد  لفائدة  حصة 

.MARRAKCHI
 ABDELLATIF السيد  استقالة 
 AZZEDINE جالسيد MARRAKCHI
MARRAKCHI من مهامهم كلسيري 
 DRISS السيد  جتعيين  الشركة 
MARRAKCHIكلسير جحيد للشركة ؛

النظام  صياغة  جاعادة  تعد5ل 
االسا�سي للشركة ؛

للقيام  الصالحيات  تفويض 
باالأراءات الالزمة.

بكتابة  القانوني  اال5داع  تم 
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
ديسلبر   (7 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

9)1) تحت رقم )1)5)7.
من أأل املستخرج جاالشارة

التسيير

342 P

السيد اقصبي فؤاد

خبير محاسب

مقرها : 59 شارع 9 ابريل حي النخيل 

الدارالبيضاء

 STE  LES GRANDES
 MARQUES ET

 CONSERVERIES
 CHERIFIENNES REUNIES

»LGMC«
.S.A

شركة مجهولة االسم 
رأسلالها : 35.354.831) درهم

مقرها االأتلاعي : 37 زنقة ا5ت 
باعلران   الدارالبيضاء

الغير  العام  الجلع  ملحضر  جفقا 
أكتوبر   (1 بتاريخ  املنعقد  عادي 

9)1)، تم االتخاذ القرارات التالية :
الشركة  رأسلال  بزيادة  االذن 
درهم مع اصدار   5.(33.671 بلبلغ 
69).9.767) درهم، أي  عالجة بلبلغ 
 (5.111.839 مساهلة  مجلوعه  ما 

درهم.

التفضيلة  الحقوق  الغاء 

شركة  لصالح  الحاليين  لللساهلين 

.MUTANDIS SCA

للقيام  الصالحيات  إعطاء 

باالأراءات الالزمة.

اإلدارة  مجلس  ملحضر  جفقا 

تم   ،(1(9 نونبر   8 بتاريخ  املنعقد 

اتخاذ القرارات التالية :

معا5نة تحقيق الزيادة في راسلال 

درهم   5.(33.671 بلبلغ  الشركة 

ا 9  درهم   (35.354.831 من  لرفعه 

41.588.511) درهم ؛

تعد5ل جتنسيق القانون االسا�سي 

للشركة.

بكتابة  القانوني  اال5داع  تم 

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

 (1(1 5نا5ر    ( بتاريخ  بالدارالبيضاء 

تحت رقم 7)58)6.
من أأل املستخرج جاالشارة

التسيير

343 P

STE AL YAM TIJARIYA
SARL

مقرها االأتلاعي : تجزئة الرأاء ) 
رقم 81) حد السوالم

 (1 بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
القانون  جضع  تم   ،(1(8 اكتوبر 

املسؤجلية  ذات  لشركة  االسا�سي 

املحدجدة ذات الخصال التالية :

 STE AL YAM  : التجاري  االسم 

.TIJARIYA SARL

أليع  بيع   : االأتلاعي  الهدف 

أنواع قطع غيار السيارات جاالستيراد 

جالتصد5ر.

 ( تجزئة الرأاء   : املقر االأتلاعي 
رقم 81) حد السوالم.

رأسلال الشركة : 11.111) درهم 

مقسلة  حصة،   (111 ا 9  مقسلة 

بين الشركاء كالتا ي :

 (11 سراخ  بوشعيب  السيد 

حصة.

السيد محلد قر�سي 51 حصة.

السيدة حنان موكابير 451 حصة.

 311 الحرأاجي  منى  السيدة 

حصة.

السيد بوشعيب سراخ   : التسيير 

كلسير5ن  موكابير  حنان  جالسيدة 

للشركة ملدة غير محدجدة.

بين  مشترك  امضاء   : االمضاء 

جالسيدة  سراخ  بوشعيب  السيد 

حنان موكابير.

سنة ابتداء   99  : املدة القانونية 

من التسجيل في السجل التجاري.

تم التسجيل في السجل التجاري 

برشيد  ملد5نة  االبتدائية  باملحكلة 

تحت رقم   ،(1(8 اكتوبر   (9 بتاريخ 

تحت  القانوني  جاال5داع   (((69

الرقم 784).

344 P

 STE DAR RUGRAGA

 DE CONSTRUCTION

 ET DE PROMOTION

 IMMOBILIERE

SARL

فسخ مسبق للشركة
العام االستثنائي  الجلع  بلوأب 

 ،(1(9 ديسلبر   (( تاريخ  في 

 STE DAR شركة  مساهلو  قرر 

 RIGRAGA DE CONSTRUCTION ET

 DE PROMOTION IMMOBILIERE

درهلا،   511.111 راسلالها   ،SARL

علارة   : الكائن  الرئي�سي  املقر  ذات 

بلفقيه الطابق االجل رقم 4 شارع بن 

كرير بطانة سال، ما 5لي :

جتعيين  للشركة  املسبق  الفسخ 

كلصفيا  لخليلي  الرأراجي  السيد 

للشركة.

تم اال5داع القانوني لدى املحكلة 

 ،(1(1 5نا5ر   ( االبتدائية بسال 5وم 

تحت رقم 4)339.
الرأراجي لخليلي

345 P

 STE DE SOUS TRAITANCE

EN TRANSPORT ROUTIER
 SARL

SOSOTAR
رأسلالها : 11.111) درهم

مقرها االأتلاعي : ) ساحة 

موريطانيا، اقامة سليكت الطابق 

الخامس رقم )) مكناس

الرقم املوحد : 

11(35666711115(

السجل التجاري رقم : 49145 

بلكناس

مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 

 ،(1(9 ديسلبر   (3 في  بلكناس 

جاملوضوع باملركز الجهوي لالستثلار 

بلكناس، تم ا5داع القانون االسا�سي  

لشركة محدجدة املسؤجلية، خاصيتها 

كالتا ي :

 STE DE SOUS  : التسلية 

 TRAITANCE EN TRASPORT

ROUTIER SO SO TAR SARL

ش.م.م..

لحساب  البضائع  ناقل   : الغا5ة 

الغير.

القيام بجليع االعلال التي تتعلق 

بشكل مباشر أج غير مباشر باملوضوع 

االأتلاعي.

ساحة   (  : االأتلاعي  املقر 

الطابق  سليكت  اقامة  موريطانيا 

الخامس رقم )) مكناس.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تاسيسها.
رأسلال الشركة : 11.111) درهم 

موزعة عل9 111) حصة لكل جاحدة 

منهم 11) درهم جهي موزعة كالتا ي :

 651  ... الودغيري  العربي  السيد 

حصة.

 351  .... السيد محلد الودغيري 

حصة.

املجلوع .....111) حصة.

الشركة تسير من طرف   : االدارة 

جمحلد  الودغيري  العربي  السيد5ن 

الودغيري ملدة غير محدجدة.
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5فوض   : االأتلاعي  التوقيع 

العربي  للسيد5ن  التوقيع االأتلاعي 

بصفة  الودغيري  جمحلد  الودغيري 

ألاعية.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

5نا5ر ا 9 )3 ديسلبر من كل سنة.

للتكوين   %  5  : االباح  توزيع 

5قسم  جالباقي  القانوني  االحتياطي 

الرصيد  ترحيل  عدا  الحصص  عل9 

جاالحتياطي  االضافية  جاملستندات 

االستثنائي.

باملحكلة  القانوني  اال5داع  تم 

التجارية بلكناس بتاريخ 7) ديسلبر 

التجاري  بالسجل  جاملسجلة   ،(1(9

رقم 49145.

346 P

STE BFZ CONSULTING

SARL AU

مقرها : زنقة دكار العلارة 5 الشقة رقم 6 

املحيط الرباط

STE BREMI
شركة ذات مسؤجلية محدجدة

رأسلالها : 11.111) درهم

مقرها االأتلاعي : تجزئة االمال رقم 

5 الصخيرات

السجل التجاري رقم : 97759

حل الشركة
شركة   BREMI شركة  قرر شركاء 

مقرها  محدجدة،  مسؤجلية  ذات 

 5 رقم  االمال  تجزئة  االأتلاعي 

السجل  في  جاملسجلة  الصخيرات 

التجاري تحت رقم 97759 ما 5لي :

حل الشركة ؛

ابراهيم  حلوش  السيد  تعيين 

كلصفي للشركة ؛

تجزئة   : في  التصفية  مقر  تعيين 

االمال رقم 5 الصخيرات.

في  القانوني  اال5داع  تم  جقد 

 ( بتاريخ  بالرباط  التجارية  املحكلة 

5نا5ر 1)1)، تحت رقم 13758).
للنشر جاالعالن

347 P

STE BARBA SECURITE
SARL AU

RC N °: 30293
تاسيس شركة

ديسلبر   31 بتاريخ  بالعيون  تم 
شركة ذات املسؤجلية  انشاء   (1(9
املحدجدة بشريك جحيد بالخصائص 

التالية :
 STE BARBA  : التسلية 

.SECURITE
النشاط : الحراسة.

زنقة زمور رقم    : املقر االأتلاعي 
77 حي الوحدة ) العيون.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
التاسيس.

رأسلال : 11.111) درهم مقسلة 
عل9 111) حصة من فئة 11) درهم 
السيد  ملك  في  أليعها  للواحدة 

احلد بهان.
تم تعيين السيد احلد   : التسيير 
بهان كلسير جحيد للشركة ملدة غير 

محدجدة.
اال5داع  تم   : القانوني  اال5داع 
القانوني باملحكلة االبتدائية بالعيون 
9)1)، تحت رقم  31 ديسلبر  بتاريخ 

.2019/3150
348 P

 STE MOKHTAR ITAC
 DIESEL GENERAL

شركة ذات مسؤجلية محدجدة
راسلالها : 11.111) درهم

مقرها االأتلاعي : مجلوعة 
1) رقم 3) البويتات ح ي م الرباط

تاسيس  تم  عرفي  عقد  بلوأب 
 MOKHTAR ITAC DIESEL شركة 
محدجدة  شركة   GENERAL
 (1(9 سبتلبر   (9 املسؤجلية بتاريخ 

ذات املليزات التالية :
ميكانيكي.

من  مكون  الشركة  رأسلال 
 (111 ا 9  مقسم  درهم   (11.111
للحصة  درهم   (11 فئة  من  حصة 

مقسلة عل9 الشكل التا ي :

 511  ..... السيد املختار املصلوحي 
حصة.

 511  ..... السيدة ناد5ة املصلوحي 
حصة.

الشركة مسيرة ملدة غير محدجدة 
من طرف السيدة ناد5ة املصلوحي.

سنة   99 مدة الشركة محددة في 
ابتداء من تاريخ تسجيلها في السجل 

التجاري.
باملحكلة  الشركة  تسجيل  تم 
ديسلبر   4 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

9)1)، تحت رقم 759)4).
349 P

شركة في أرورد
شركة ذات مسؤجلية محدجدة

بشريك جحيد
راسلالها : 1.111) درهم

مقرها االأتلاعي : 6 تجزئة القدس 
شارع املقدس القبو جأدة

الشريك  قرار  محضر  بلوأب 
 ،(1(9 ديسلبر   (( بتاريخ  الوحيد 

تقرر ما 5لي :
مشرجع بيع 11) حصة اأتلاعية 
 : املجدجبي 5وسف ر.ب.ج   : في ملك 

.FD(7395
لفائدة : السيد دحوا محلد امين 

.F414588 : .ر.ب.م
تعيين السيد دحوا محلد أمين، 
غير  لفترة  للشركة  جحيد  كلسير 

محدجدة.
تم اال5داع القانوني لدى املحكلة 
ديسلبر   (6 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

9)1)، تحت رقم 3951.
املسير

350 P

STE FRAIKIN MAROC
الحل املسبق، تعيين مصف،

 تحد5د مقر التصفية
نها5ة مهام املدبر

)3 أكتوبر  بلوأب قرار مؤرخ في 
9)1)، فان الشريك الوحيد للشركة 
 FRAIKIN MAROC الحاملة لتسلية
محدجدة مسؤجلية  ذات  شركة 

 (71.111 رأسلالها  بشريك جحيد،   
بالدارالبيضاء  مقرها  الكائن  درهم، 
زنقة   ،3 انفا  باب  فضاء   ،(1151
مكتب  الطابق االجل،  باب منصور، 
الدارالبيضاء  التجاري  السجل   ،3

47.783)، قد :
قرر الحل املسبق للشركة ابتداء 

من 5ومه  ؛
السيد   : مصفيا  بصفته  عين 
فوسيون  بول  آالن  ماري  أجليفيي 
 OLIVIER MARIE ALAIN PAUL
FOSSION الساكن »مييس« بلجيكا 

بالسترات 5))، 861) ؛
حدد مقر التصفية بلقر شركة ؛

السيد  املدبر  مهام  نها5ة  عا5ن 
فوسيون«  بول  آالن  ماري  »أجليفيي 
 OLIVIER MARIE ALAIN PAUL

.FOSSION
تم القيام باال5داع القانوني بكتابة 
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
ديسلبر   (1 بتاريخ  للدارالبيضاء 

9)1)، تحت رقم 897.))7.
املصفي

351 P

 STE MZ TRANS
SARL

راسلالها : 11.111) درهم
مقرها االأتلاعي : اقامة 4 الشقة 

رقم ) تجزئة الكولف القنيطرة
تعد5الت قانونية

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
االستثنائي املنعقد بالقنيطرة بتاريخ 
7) ماي 9)1) قرر الشركاء »أم  زلد 

طرنس« شركة محدجدة املسؤجلية.
بيع الحصص. 

قرر السيد أشرف ردجان الحامل 
بيع   I59(47( للبطاقة الوطنية رقم 
 311 ب  تقدر  التي  حصصه  أليع 

حصة للسيد هشام الهباي.
مجيد   الشلرحي  السيد  قرر 
رقم   الوطنية  للبطاقة  الحامل 
بيع أليع حصصه التي   D7351(5
هشام  للسيد  حصة   311 ب  تقدر 

الهباي.
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6 ج4) من القانون  تغيير الفصل 

التنظيمي للشركة.

هشام الهباي 611 حصة.

العسري 5وسف 411 حصة.

تعيين السيد هشام الهباي كلسير 

العسري  السيد  مع  للشركة  أد5د 

5وسف.

بكتابة  القانوني  اال5داع  تم 

االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

 ،(1(9 6) سبتلبر  بالقنيطرة بتاريخ 

تحت رقم 843)7.

352 P

 EURO GROUPE شركة

PIECES

في التصفية

شركة ذات مسؤجلية محدجدة 

لشريك جحيد

 ANGLE : املقر اإلأتلاعي

 IMAM ALI ET AVENUE IBN

 KHALDOUN RDC MAGASIN N°

1 KENITRA

شركة في طور التصفية قبل االجان
بلقت�سى املحضر املؤرخ بالقيطرة 

جبحضور   (1(9 ديسلبر   (7 في 

الشركاء تم اإلألاع عل9 :

االجان  قبل  الشركة  تصفية   -

بصفة جد5ة.

عكوك  محلد  املصفي  تعيين   -

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.G596(3 رقم

للتصفية  -تعيين املقر اإلأتلاعي 

 ANGLE IMAM ALI ET AVENUE

 IBN KHALDOUN RDC

.MAGASIN N° 1 KENITRA

بكتابة  القانوني  اإل5داع  تم 

اإلبتدائية  باملحكلة  الضبط 

 (1(9 ديسلبر   3( بالقنيطرة بتاريخ 

تحت رقم 73818.

353 P

STE. B.H.Y RENT CAR
SARL

 BOULEVARD MLY ABDELAZIZ
 RESD SANAWBAR N° 1

KENITRA
شركة ب اش اكريك رانت كار
شركة ذات مسؤجلية محدجدة
رأسلالها : 11.111.11)درهم

مقرها اإلأتلاعي : شارع موالي 
عبد العزيز إقامة الصنوبر رقم ) 

القنيطرة
تعد5الت قانونية

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
اإلستثنائي املنعقد بالقنيطرة بتاريخ 
شركة  شركاء  قرر   (1(9 نوفلبر   4
ب اش اكريك رانت كار شركة ذات 

مسؤجلية محدجدة.
كل  5لتلكها  حصة   (61 -تفويت 

من السيد 5اسين الحراق.
لصالح  ملهاجي  حنان  جالسيدة 

السيد حسن أعفري.
أصبح تقسيم رأس مال الشركة 

كالتا ي :
-السيدالحراق 5اسين 371 حصة.

 371 ملهاجي  حنان  السيدة   -
حصة.

السيد حسن أعفري 61) حصة.
من  ج7   6 الفصلين  تغيير  تم   -

القانون التنظيمي للشركة.
بكتابة  القانوني  اإل5داع  تم 
اإلبتدائية  باملحكلة  الضبط 
 (1(9 ديسلبر   (( بالقنيطرة بتاريخ 

تحت رقم 73649.
354 P

 CAFE RESTAURANT
ERRAKHAE

SARL
رأسلالها : 11.111.11) درهم

املقر اإلأتلاعي : رقم ) مكرر زاجية 
زنقة الرخاء جشارع املجد ك.ي 

يعقوب املنصور الرباط
بالرباط  عرفي  عقد  بلقت�سى 
قرر شركاء   (1(9 أكتوبر   (1 بتاريخ 
الرخاء  جريستورن  كافي  شركة 

ش.ذ.م.م ما 5لي :

 (11 بقيلة  حصة   (11 بيع   (-
السيدة  طرف  من  للحصة  درهم 
طامو خواأا لفائدة السيد الحسن 

اضريس.
 (11 بقيلة  حصة   (11 بيع   (-
السيدة  طرف  من  للحصة  درهم 
طامو خواأا لفائدة السيد الحسين 

اضريس.
-3 استقالة السيدة طامو خواأا 

من مهامها كلسيرة للشركة.
الحسن  السيد5ن  تسلية   4-
اضريس جالحسين اضريس كلسير5ن 

للشركة ملدة غير محدجدة.
-5 تعد5ل القانون امسا�سي.

تم اإل5داع القانوني باملحكلة   6-
 (1(8(4 التجارية بالرباط تحت قم 

في الرباط 9) أكتوبر 9)1).
355 P

ASTOM ELEC
SARL 

تصفية قبل امجان
اإلستثنائية  القرارات  بلقت�سى 
مارس   7 بتاريخ  الوحيد  للشريك 
 ASTOM ELEC شركة  إن   (1(9
التجاري  بالسجل  املقيدة   SARL
قررت   (54537 تحت رقم  بالبيضاء 

ما 5لي :
تصفية الشركة قبل امجان جد5ا.

استقالة املسير.
 MR. للشركة  مصفي  تسلية 

.FOUAD MANDILI
للشركة  اإلأتلاعي  املقر  تحد5د 

كلقر للتصفية.
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
أبريل   (( بتاريخ  بالبيضاء  التجارية 

9)1) تحت رقم 699579.
356 P

BROYTECH
SARL AU

تصفية قبل امجان
اإلستثنائية  القرارات  بلقت�سى 
ديسلبر   (7 بتاريخ  للشريك الوحيد 
 BROYTECH SARL 9)1) إن شركة
ببرشيد  التجاري  بالسجل  املقيدة 

تحت رقم 717)) قررت ما 5لي :

تصفية الشركة قبل امجان جد5ا.
استقالة املسير.

 MR SAID تسلية مصفي للشركة
.AMAHDI

للشركة  اإلأتلاعي  املقر  تحد5د 
كلقر للتصفية.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
التجارية بالبيضاء بتاريخ 31 ديسلبر 

9)1) تحت رقم 4199.
357 P

 BRITISH
COMMUNICATION

SARL
تصفية قبل امجان

اإلستثنائية  القرارات  بلقت�سى 
 (6 بتاريخ  الوحيد  للشريك 
 BRITISH شركة  إن   (1(9 أبريل 
 COMMUNICATION SARL
بالبيضاء  التجاري  بالسجل  املقيدة 

تحت رقم 7)1)39 قررت ما 5لي :
تصفية الشركة قبل امجان جد5ا.

استقالة املسير.
 MME. للشركة  مصفية  تسلية 

.KAWTAR SAFOUH
للشركة  اإلأتلاعي  املقر  تحد5د 

كلقر للتصفية.
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
5ونيو   (7 بتاريخ  بالبيضاء  التجارية 

9)1) تحت رقم ))7157.
358 P

STE. SINTRAL BTP
SARL

شركة ذات مسؤجلية محدجدة 
رأسلالها : 5بلغ 11.111.11) درهم

املقر اإلأتلاعي : ل 4) حي امندلس 
تيفلت

رفع رأسلال الشركة
اإلستثنائي  العام  الجلع  قرر   -I
املنعقد في 7) ديسلبر 9)1) ما 5لي :

من  الشركة  رأسلال   رفع   -
11.111.11) درهم إ 9 11.111.11) 

درهم.
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- توسيع الهدف اإلأتلاعي  كالتا ي:

العقار.

املنعش العقاري.

العقارات  في  جتاأر  مطور 

السكنية. 

تاأر.

- تذجيب جتعد5ل القانون امسا�سي 

جمالءمته.

بكتابة  القانوني  اإل5داع  تم   -II

اإلبتدائية  باملحكلة  الضبط 

التجاري   السجل  في  بالخليسات 

تحت رقم   (1(9 ديسلبر   (5 بتاريخ 

.((39

359 P

STE. BELGHOL CARS
SARL

شركة ذات مسؤجلية محدجدة 

رأسلالها : 5بلغ 11.111.11) درهم

املقر اإلأتلاعي : رقم ) شارع املسيرة 

الخضراء حي أجالد شريفة 

تيفلت

اإلستثنائي  العام  الجلع  قرر   -I

املنعقد في 4) ديسلبر 9)1) ما 5لي :

- تحويل أسهم الشركة من طرف 

سهم   511 بلغول  بدر  السيد  املسير 

إ 9  إ 9 السيدة منية الجبوري ج511 

السيدة حليلة العوني.

السيد  الشركة  مسير  إستقالة   -

منية  السيدة  جتعيين  بلغول  بدر 

الجبوري كلسيرة للشركة مع أليع 

الصالحيات.

القانوني لشركة  تغيير الشكل   -  

.SARL 9 إ SARL AU من

القانون   جتعد5ل  تذجيب   -

امسا�سي جمالءمته.

بكتابة  القانوني  اإل5داع  تم   -II

اإلبتدائية  باملحكلة  الضبط 

التجاري   السجل  في  بالخليسات 

تحت رقم   (1(9 ديسلبر   31 بتاريخ 

.((47

360 P

شركة أكريجين
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة
رأس مالها : 9.111.111) درهلا

مسجلة بالسجل التجاري 
بالدارالبيضاء تحت قم 7))43)
مقرها اإلأتلاعي : الكائن ببرج 

كريستال )، محج محلد بن عبد 
هللا، مارينا، الدارالبيضاء

 (5 5وم  الوحيد  الشريك  قرر 
نوفلبر 9)1) ما 5لي :

د5ديي  السيد  استقالة  قبول   /(
لومبالن من مهامه كلسير للشركة.

تعيين السيدة ناتا ي ألكييي،   /(  
 5 في  املزدادة  فرنسية،  أنسية  من 
الحاملة لجواز السفر   ،(965 أبريل 
لشركة  كلسيرة   (7DF455(5 رقم 
د5ديي  السيد  من  بدال  أكريجين 
لومبالن ابتداء من 5) نوفلبر 9)1).
لدى  القانوني  اإل5داع  3/تم 
بالدارالبيضاء   التجارية  املحكلة 
9)1) تحت عدد  )3 ديسلبر  بتاريخ 

.7(5566
4/تم تسجيل التغييرات املذكورة 
التجاري  السجل  لدى  أعاله 
ديسلبر   3( 5وم  في  بالدارالبيضاء 

9)1)، تحت رقم 14)38.
361 P

SOMABETON
املسجل  العرفي  العقد  عل9  بناء 
9)1) تم الجلع العام  1) نوفلبر  في 
 SOMABETON لشركة  العادي 
رأسلالها  املحدجدة  املسؤجلية  ذات 
مسجلة  درهم   ((111.111.11
 65549 بالسجل التجاري تحت رقم 
الطريق   6 كلم  اإلأتلاعي  مقرها 
عين  الصناعية  املنطقة  الرئيسية 

عتيق.
املقر  تغيير  الجلع  هذا  جتقرر 
اإلأتلاعي للشركة من كلم 6 الطريق 
عين  الصناعية  املنطقة  الرئيسية 
عتيق إ 9 إقامة السعادة زنقة ا5راك 

رقم 7) تلارة املركز.
جقد تم اإل5داع القانوني باملحكلة 
5نا5ر   ( بتاريخ  بالرباط   التجارية 

1)1) تحت عدد )1377).
362 P

 ADBIYATE
S.A.R.L

ASSOCIE UNIQUE
رأسلالها : 11.111.11) درهم

تعد5ل
اإلستثنائي  العام  الجلع  قرر 

أكتوبر   (3 جاملنعقد بتاريخ  للشركة، 
التجاري  بالسجل  التعد5ل   (1(9

للشركة عل9 الشكل التا ي :

- الحل النهائي للشركة.

اإل5داع  تم   : القانوني  اإل5داع 
القانوني باملحكلة اإلبتدائية بالعيون 

رقم  تحت   (1(9 نوفلبر   (7 بتاريخ 

.19/2874

363 P

NAZAHA PORT
S.A.R.L

ASSOCIE UNIQUE
رأسلالها : 11.111.11) درهم

تعد5ل
اإلستثنائي  العام  الجلع  قرر 

6)ديسلبر  جاملنعقد بتاريخ  للشركة، 
التجاري  بالسجل  التعد5ل   (1(9

للشركة عل9 الشكل التا ي :

- حل الشركة.

اإل5داع  تم   : القانوني  اإل5داع 
القانوني باملحكلة اإلبتدائية بالعيون 

تحت رقم   (1(9 ديسلبر   (7 بتاريخ 

.19/3138

364 P

 SOCIETE RIZIMA SERVICE

SRS
SARL

D’ASSOCIE UNIQUE

العام  الجلع  ملقتضيات  تبعا 

 (1(9 سبتلبر   (3 بتاريخ  العادي 

تلت املوافقة عل9 :

املصفي  تقرير  عل9  املصادقة   -

حول أليع علليات التصفية.

- إبراء ذمة مصفي الشركة السيد 

عبد الكريم صالوح.

- إثبات إنتهاء التصفية.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 (4 بتاريخ  بالدارالبيضاء  التجارية 

نوفلبر 9)1) تحت رقم 8)13)7.

365 P

 BAHICOM

SARL

A ASSOCIE UNIQUE

العام  الجلع  ملقتضيات  تبعا 

تلت   (1(9 أكتوبر   3 العادي بتاريخ 

املوافقة عل9 :

املصفي  تقرير  عل9  املصادقة   -

حول أليع علليات التصفية.

- إبراء ذمة مصفي الشركة السيد 

هشام بركات.

- إثبات انتهاء التصفية.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 (3 بتاريخ  بالدارالبيضاء  التجارية 

نوفلبر 9)1) تحت رقم )117)7.

366 P

ATRIK FER

SARL

إعالن
تبعا ملقتضيات الجلع العام الغير 

تلت   (1(9 أكتوبر   (4 عادي بتاريخ 

املوافقة عل9 :

511)حصة  املصادقة عل9 بيع   -

في ملك السيد حسن اتركين جالسيد 

الحسين اتركين لفائدة السيد محلد 

اتركين جالسيد لحبيب اتركين.

اتركين  لحبيب  السيد  -تعيين 

مسير للشركة ملدة غير محدجدة.

القانون  عل9  جاملوافقة  -تحد5ث 

امسا�سي للشركة.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 (3 بتاريخ  باملحلد5ة  اإلبتدائية 

نوفلبر 9)1) تحت رقم ))8).

367 P
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ENTREPRISE BATIFORM
 SARL

إعالن
 تبعا ملقتضيات الجلع العام الغير 

تلت   (1(9 5وليو   (6 بتاريخ  عادي 

املوافقة عل9 :

4111 حصة  - املصادقة عل9 بيع 

في ملك السيدة فاطلة اكناج لفائدة 

السيد ابراهيم امزال.

- استقالة مسيرة الشركة السيدة 

فاطلة اكناج.  

-تغيير الشركة من شركة محدجدة 

شركة    إ 9  مساهلين  بعدة  املهام 

محدجدة املهام بلساهم جحيد.

امسا�سي  القانون  عل9  -املوافقة 

الجد5د للشركة.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 (1 بتاريخ  بالدارالبيضاء  التجارية 

ديسلبر 9)1) تحت عدد 866))7 .

368 P

STE ARCH'BLAQ
SARL AU 

اعالن تصحيحي
الوطنية  التعريف  بطاقة  رقم 

 BK884(( هو  بالق  املهدي  للسيد 

في اعالن  املدرج،   BK834(( عوض 

الجريدة  في  القانوني  الشكل  تغيير 

 (5 بتاريخ   5578 رقم  الرسلية 

سبتلبر 9)1).

369 P

 STE STATION SERVICE

BOUCHARA
SARL AU

CAPITAL : 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : AV

 MOHAMMED V 2EME ETAGE

 N°5 EN DESSUS D›ATTIJARI

WAFABANK LAAYOUNE

عام  ألع  محضر  اثر  عل9 

استثنائي، )قرار جحيد( تم اتخاذ قرار 

بالتعد5ل كالتا ي :

اأتلاعية  حصة   (11  تفويت 

1.111) درهم من السيد سفيان  ب 

بوشار لفائدة السيد الحسين بوشار.

تغيير الشكل القانوني للشركة ا 9 

شركة ذات مسؤجلية محدجدة.

تعد5ل القانون االسا�سي جتحيينه 

البنود : )17-16-1.

بلكتب  القانوني  اال5داع  تم 

بلصلحة  امللحق  التجاري  السجل 

االبتدائية  باملحكلة  الضبط  كتابة 

تحت   (1(1 5نا5ر   ( بتاريخ  للعيون، 
رقم 01/2020.

370 P

STE DAY COMMERCIO
SARL

سجل تجاري رقم : 3555 

تغيير شركة 
التغيير  تم  عرفي  عقد  بلقت�سى 

باملليزات التالية :

511 حصة    : بيع  بيع الحصص  

ا 9  كارا  5حضيه  السيد  طرف  من 

السيد لخليفي سيدي أحلد ب 11) 

درهم للحصة.

تغيير الشكل القانوني لشركة من  

.SARL AU 9 ا SARL

باملحكلة  القانوني  اال5داع  تم 

االبتدائية بالعيون بتاريخ 7) ديسلبر 

9)1)، تحت رقم 2019/3129.

371 P

STE RENGO SUD

SARL AU

 ADRESSE : HAY MY RACHID N°100

 BOUJDOUR

CAPITAL : (1.111 DHS

GSM: 16.6(.39.66.(1

I.C.E.: (75883811115(

RC N° : 11779 LAYOUNE

C.N.S.S. : 93136((

IF : (88114(5

STE CEPHALOPECHE
SARL

تعد5ل قانوني
بتاريخ عرفي  عقد   بلوأب 

 ) أكتوبر 9)1)، قرر الشركاء ما 5لي:

الشركة  لتسلية  القانوني  تغيير 

ا 9   CHINMAR FISHERIES من 

CEPHALOPECHE تسلية التالية

باملحكلة  القانوني  اال5داع  تم 

االبتدائية بالعيون بتاريخ 7) ديسلبر 

9)1)، تحت رقم 3143/19.

372 P

 STE PECHE ET FROID DE

LAAYOUNE

PFL

تعد5الت قانونية
 STE PECHE ET  : التسلية 

.FROID DE LAAYOUNE (PFL(

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

الشريك  جذات  املحدجدة  املسؤجلية 

الوحيد.

املقر الرئي�سي : املنطقة الصناعية 

امليناء العيون.

الجلع  ملداجالت  طبقا   : املوضوع 

الغير عادي بتاريخ 5) ديسلبر 9)1) 

قرر السيد الحسن ا5دبويش ما 5لي :

طرف  من  حصة   511 تفويت 

السيد  ا 9  ا5دبويش  الحسن  السيد 

أمار عبد الهادي.

ا5دبويش  الحسن  السيد  تعيين 

عبد  أمار  جالسيد  للشركة  كلسير 

الهادي كنائب لللسير.

للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

املسؤجلية  ذات  شركة  ليصبح 

املحدجدة.

العنوان  ا 9  الشركة  مقر  تغيير 

 ((9 املنطقة الصناعية رقم   : التا ي 

املر�سى العيون.

بكتابة  تم  القانوني   اال5داع 

الضبط باملحكلة االبتدائية بالعيون 

رقم  تحت   ،(1(1 5نا5ر   ( بتاريخ 

.2020/11

373 P

STE  IBECO
SARL AU

CAPITAL : 300.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : RUE  LIBOURNE

 N°2 N°22, 1ERE ETAGE
CASABLANCA

RC N°: 122157 CASABLANCA
IF N° : 2501894

ICE N°: 1647480000009
الحل املسبق للشركة

 ( بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
قرر  بالدارالبيضاء،   (1(9 أبريل 
لشركة  االستثنائي  العام  الجلع 
إ5بيكو ش.م.م. ذات الشريك الوحيد، 
مقرها  درهم،   311.111 راسلالها 
الطابق  ليبورن  زنقة   (( االأتلاعي 
قرر  الدارالبيضاء،   ( رقم   االجل 

ما 5لي :
إ5بيكو  لشركة  مسبق  انحالل 
الوحيد،  الشريك  ذات  ش.م.م.، 
البوعزاجي  إبركاك  السيد  تعيين 
مقر  تحد5د  للشركة،  مصفيا  علي 
زنقة ليبورن الطابق   ((  : التصفية 

االجل رقم ) الدارالبيضاء.
باملحكلة  القانوني  اال5داع  تم 
رقم  تحت  بالدارالبيضاء  التجارية 

5584)7 بتاريخ )3 ديسلبر 9)1).
374 P

STE XARYUS
شركة ذات مسؤجلية محدجدة 

بشريك جحيد
رأسلالها : 611.111 درهم

مقرها االأتلاعي : علارة رقم 6 شقة 
رقم 1) زنقة موالي ادريس حسان 

الرباط
املؤرخ  العام  الجلع  بلقت�سى 
قرر   ،(1(9 ديسلبر   (6 بتاريخ 
كزاريوس  لشركة  الوحيد  الشريك 
جحيد،  بشريك  ش.م.م.    XARYUS

تقرر ما 5لي :
الشركة  الراسلال  من  الرفع 
جحيد،  ش.م.م.بشريك   XARYUS
بلبلغ  درهم،   (1.111 حاليا  البالغ 
ا 9  بذلك  ليصل  درهم،   591.111

611.111 درهم من خالل :
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الجاري  الحساب  من  السحب 
املرتبط، املحفوظة عل9 كتب الشركة 
ملك لشريك الشركة بلبلغ 591.111 

درهم.
نشاط  موضوع  في  التعد5ل 

الشركة باضافة االنشطة التالية :
الدراسات القانونية.

الدراسات املالية.
تم اال5داع القانوني لدى املحكلة 
ديسلبر   31 التجارية بالرباط بتاريخ 

9)1)، تحت رقم 13743).
375 P

 STE ERRAHMA
LOTISSEMENT

SARL AU
عل9 اثر قرار االدارة املنعقد 5وم ) 
 ERRAHMA لشركة   (1(9 ديسلبر 
قرر   ،  LOTISSEMENT SARL AU

الشريك الوحيد للشركة ما 5لي :
 (11.111 زيادة في الرأسلال من 

درهم ا 9 6.111.111 درهم.
حصة   (111 تغيير الحصص من 

ا 9 61.111 حصة.
تغيير في القانون املؤسس للشركة.
كتابة  لدى  القانوني  اال5داع  تم 
بسال  االبتدائية  باملحكلة  الضبط 
9)1)، تحت رقم  31 ديسلبر  بتاريخ 

.339(1
376 P

STE S.K.R TRAVAUX
SARL AU

املنعقد 5وم  اثر قرار االدارة  عل9 
 S.K.R لشركة    (1(9 نونبر     (6
TRAVAUX  SARL AU ، تبد5ل مقر 
الشركة من العنوان زنقة عين الزجرة، 
89 القرية سال، ا 9  حي النهضة، رقم 
العنوان الجد5د : زنقة الرياض، رقم 

55، حي االمل القرية سال.
 (1.111 من  الرأسلال  في  زيادة 

درهم ا 9 111.111.) درهم.
تغيير الحصص من 11) حصة ا 9 

1.111) حصة.
تغيير في القانون املؤسس للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اال5داع  تم 
بسال  االبتدائية  باملحكلة  الضبط 
9)1)، تحت رقم  31 ديسلبر  بتاريخ 

.339((
377 P

STE CHIBO TRAVAUX
 SARL

املنعقد 5وم  اثر قرار اإلدارة  عل9 
 CHIBO لشركة   (1(9 ديسلبر   (6
شركاء  قرر   ،TRAVAUX SARL

الشركة ما 5لي :
 (11.111 زيادة في الرأسلال من 

درهم ا 9 511.111 درهم.
حصة   (111 تغيير الحصص من 

ا 9 5111 حصة.
تغيير في القانون املؤسس للشركة.
كتابة  لدى  القانوني  اال5داع  تم 
بسال  االبتدائية  باملحكلة  الضبط 
9)1)، تحت رقم  31 ديسلبر  بتاريخ 

.33919
378 P

STE DPI INGENIERIE
شركة ذات مسؤجلية محدجدة 

بشريك جحيد
رأسلالها : 11.111) درهم

مقرها االأتلاعي : 9 زنقة الرمان 
بلوك 5 سكتور 9 حي الرياض
السجل التجاري رقم : 7)541

تحويل املقر االأتلاعي
 (4 بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
قرر  الوحيد  الشريك   ،(1(9 5ونيو 

ما 5لي :
لشركة  االأتلاعي  املقر  تحويل 
 9 5 سكتور  9 زنقة الرمان بلوك  من 
حي الرياض ا 9 محج الرياض سنتر، 
شارع التين الطابق 5، بنا5ة رقم 7 ج8 

حي الرياض الرباط.
تعد5ل  تم  القرار  هذا  جبلقت�سى 

البند 4 للنظام االسا�سي للشركة.
بكتابة  القانوني  اال5داع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 
تحت   ،(1(9 ديسلبر   (4 بتاريخ 

الرقم 13651).
379 P

 STE ESPACE MAROCAIN DE
GESTALT

شركة ذات مسؤجلية محدجدة 
رأسلالها : 311.111 درهم

 LOT N°28 : مقرها االأتلاعي
 QUARTIER INDUSTRIEL

TAKADOUM RABAT
السجل التجاري رقم : 515)9

انحالل شركة
 (4 بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
الشركة  الشركاء  قرر   ،(1(9 5ونيو 

ما 5لي :
 ESPACE للشركة  املبكر  الحل 

.MAROCAIN DE GESTAL SARL
بنيس  شاد5ة  السيدة  تعيين 

كلصفية للشركة.
تم تقرير مقر التصفية في العنوان 

التا ي :
 LOT N°28 QUARTIER
 INDUSTRIEL TAKADOUM

.RABAT
بكتابة  القانوني  اال5داع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 
تحت   ،(1(9 ديسلبر   (8 بتاريخ 

الرقم 13569).
380 P

 STE AG&G STRATEGY
CONSULTING

شركة ذات مسؤجلية محدجدة 
رأسلالها : 11.111) درهم

 N°11 RUE : مقرها االأتلاعي
 MADANI BEL HOUSNI SOUISSI

RABAT
السجل التجاري رقم : 4817))

تغيير اسم الشركة
بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 
الشريك  قرر   ،(1(9 5ونيو   (1  

الوحيد  ما 5لي :
 STE من  الشركة  االسم  تغيير 
 AG&G STRATEGY CONSULTING
.PP PARTENAERSHIP INVEST 9 ا

 ABDELAADIM السيد  تنصيب 
القانوني  امللثل   GUERROUJ

للشركة.

بكتابة  القانوني  اال5داع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 

بتاريخ 9) أكتوبر 9)1)، تحت الرقم 

.(1(8(1

381 P

STE ALLOUS NEGOCE
شركة ذات مسؤجلية محدجدة

رأسلالها : 11.111) درهم

مقرها االأتلاعي : شارع 64)، رقم 

)5 حي مور�سي القنيطرة

السجل التجاري رقم : 89)47 

القنيطرة

تحويل املقر االأتلاعي 
العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

 ALLOUS الغير العادي لشركاء شركة

NEGOCE SARL تقرر ما 5لي :

املقر  تحويل  عل9  املصادقة 

ا 9  املذكورة  للشركة  االأتلاعي 

العنوان الجد5د :
حي مور�سي   5( رقم   ،(64 شارع 

القنيطرة.

باملحكلة  القانوني  اال5داع  تم 

السجل  بالقنيطرة،  االبتدائية 

التجاري رقم 89)47.

382 P

STE INASUZ
شركة ذات مسؤجلية محدجدة

مقرها االأتلاعي : بقعة 57، تجزئة 

أليانس دارنا، الشطر الثاني، مهد5ة 

) القنيطرة

السجل التجاري رقم :  ))476 

القنيطرة

الحل املبكر للشركة
العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

قرر شركاء  الغير العادي بالقنيطرة، 

شركة INASUZ SARL ما 5لي :

املبكر  الحل  عل9  املصادقة 

للشركة.

خراب،  سناء  السيدة  تعيين 

للبطاقة  الحاملة  مغربية،  الجنسية 

بصفتها   G91(35( رقم  الوطنية 

مصفية للشركة.
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باملقر  التصفية  مقر  تحد5د 

االأتلاعي للشركة أعاله.

باملحكلة  القانوني  اال5داع  تم 

 31 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

ديسلبر 9)1)، تحت رقم 73813.

383 P

STE B2J AFRIQUE
شركة ذات مسؤجلية محدجدة 

بشريك جحيد

تاسيس شركة
محرر  عرفي  عقد  بلقت�سى 

9)1)، تم  4) ماي  بالقنيطرة بتاريخ 

انشاء شركة ذات مسؤجلية محدجدة 

الخاصيات  ذات  جحيد  بشريك 

التالية :

.STE B(J AFRIQUE : االسم

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤجلية محدجدة بشريك جحيد.

استيراد   : االأتلاعي  املوضوع 

مختلفة  أشغال  مقاجل  جتصد5ر، 

جتفاجض.

املدة : 99 سنة.

املقر : شارع طارق ابن زياد، شقة 

رقم 1)، علارة 34 اقامة أنة الد5ار، 

القنيطرة.

درهم   (11.111  : الراسلال 

فئة  من  حصة   (111 ا 9  مقسلة 

11) درهم للحصة الواحدة.

السيد رشيد درجيش   : الحصص 

111) حصة.

درجيش  رشيد  السيد  التسيير: 

كلسير للشركة ملدة غير محدجدة.

السجل التجاري رقم : 53817.

من فاتح 5نا5ر ا 9   : السنة املالية 

)3 ديسلبر من كل سنة.

للشركة  القانوني  اال5داع  تم 

بالقنيطرة  االبتدائية  باملحكلة 

9)1)، تحت رقم  7) ديسلبر  بتاريخ 

.53817

384 P

مكتب املوفق لللحاسبة

شهاد تكوين في املحاسبة املعلقة 

STE TRANS MEDRHOUS
الحل املبكر

بلقت�سى عقد عرفي مصادق عليه 
بسيدي   (1(9 ديسلبر   31 بتاريخ 
الشركة  عقد  فسخ  تم  سليلان، 
 STE TRANS MEDRHOUS  املسلاة
 ،(143 عدد  التجاري  السجل  ذات 
الزنقة   16 الرقم   : مقرها االأتلاعي 
سليلان  بسيدي  املغلاريين  حي   (4
جتم تعيين السيد  من طرف الشركاء 
للشركة  مصفي  مدغوس  5ونس 
املذكورة أعاله جحدد مقر التصفية 

بلقر الشركة املذكورة أعاله.
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
بتاريخ  سليلان  بسيدي  االبتدائية 

) 5نا5ر 1)1) تحت رقم 2020/01.
الخالصة جالبيان

امستاذ املوفق حليد

385 P

IMOLIV
شركة ذات مسؤجلية محدجدة 

بشريك جحيد
رأسلالها االأتلاعي : 11.111) 

درهم
مقرها االأتلاعي : بالقنيطرة تجزئة 
آليانس دارنا طريق مهد5ة رقم 495)
تأسيس رشكة ذات مسؤولية محدودة 

برشيك وحيد
املؤرخ  العرفي  العقد  بلوأب 
تأسست   ،(1(9 ديسلبر   (1 بتاريخ 
محدجدة  مسؤجلية  ذات  شركة 
بشريك جحيد في الخصائص التالية :

إسم  الشركة  تحلل   : التسلية 
IMOLIV ش ذ م م بشريك جحيد.

لها كلوضوع  الشركة   : املوضوع 
العلليات   الخارج  في  كلا  املغرب  في 

التالية :
اإلنعاش العقاري :

نقل البضائع.
في  محدد   : االأتلاعي  الرأسلال 
 (111 درهم مقسلة عل9   (11.111
للحصة  درهم   (11 فئة  من  حصة 
باسم  بالكامل  مكتتبة  الواحدة 
خرباش  السيد  الوحيد  الشريك 

محلد.

بالقنيطرة،   : االأتلاعي  املقر 
تجزئة ـأليانس دارنا طريق مهد5ة رقم 

.(495
املدة : مدة الشركة محددة في 99 

سنة ابتداء من 5وم التأسيس.
جيسيرها  الشركة  5د5ر   : اإلدارة 
غير  ملدة  محلد  خرباش  السيد 

محددة.
القانوني  لالحتياط   5%  : امرباح 
لقرار  تبعا  5ضاف  أج  5وزع  جالباقي 

الشريك الوحيد أج الشركاء.
اإل5داع  تم   : القانوني  اإل5داع 
االبتدائية  باملحكلة  القانوني 
بالقنيطرة جقيدت بالسجل التجاري 
تحت رقم 3)538 بتاريخ 9) ديسلبر 

.(1(9
بلثابة مقتطف جبيان

املسير الوحيد

386 P

 TAOUSSI CONSEIL &
SERVICES

SARL AU
بالدار  عرفي  عقد  بلقت�سى 
 ،(1(9 ديسلبر   (4 بتاريخ  البيضاء 
املحين  امسا�سي  القانون  إعداد  تم 
املحدجدة  املسؤجلية  ذات  لشركة 
ذات الشريك جحيد جذات الخصائص 

التالية :
 TAOUSSI  : الشركة  تسلية 

.CONSEIL & SERVICES SARL AU
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  املحدجدة  املسؤجلية 

الوحيد.
االستشارة   : الشركة  غرض 

القانونية جالجبائية جالخدمات.
عنوان املقر االأتلاعي : زاجية زنقة 
الدار  الياقوت،  العرعار جشارع اللة 

البيضاء.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تسجيل الشركة بالسجل التجاري.
درهم   ((.111  : املال  رأس  مبلغ 
اأتلاعية  حصة   ((1 إ 9  مقسم 
قيلتها 11) درهم خصصت للشريك 

الوحيد.

الشركة  تسيير  عهد   : التسيير 
للسيد رشيد طو�سي ملدة غير محدجدة.
من فاتح 5نا5ر إ 9   : السنة املالية 

)3 ديسلبر.
لالحتياط   %5  : امرباح  توزيع 
القانوني جالباقي طبقا لقرار الشريك 

الوحيد.
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
البيضاء  بالدار  التجارية  لللحكلة 
بتاريخ   7(55(6 رقم  تحت 

)3 ديسلبر 9)1).
387 P

االستاذ محلد نجيب مناف

موثق

الشركة العقارية كادسوم
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة 

شريك جحيد
رأسلالها : 111.111.) درهم
املقر االأتلاعي : 76 زنقة 
ستراسبورغ، الدار البيضاء

 ،(1(9 ديسلبر   (1 بتاريخ 
الشريك الوحيد قرر مسبقا انحالل 
شركة كادسوم شركة ذات املسؤجلية 
جتخصيص  جحيد  جشريك  املحدجدة 
الهادي  عبد  السيد  إ 9  العقارات 

امزرق.
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
بتاريخ  البيضاء  بالدار   التجارية 
رقم  تحت   ،(1(9 6) ديسلبر 

.7(5((8
388 P

معهد الفارس
املقر االأتلاعي : شارع عبد الرحيم 

بوعبيد ) E ج منطقة ت سال 
الجد5دة

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
 (111 سبتلبر  ج))   (1 في  املؤرخ 
نقل املقر للشركة املذكورة في قطاع 
6 بلوك H رقم 4 حي الرياض الرباط 
إ JE 9 رقم ) زجن T شارع عبد الرحيم 

بوعبيد سال الجد5دة.
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
ديسلبر   6 االبتدائية بالرباط بتاريخ 

999) تحت رقم ))316.

389 P
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MARAME-RITAJ

ش م م

راسلالها : 1.111) درهم

املقر االأتلاعي : حي بوأيبار، 

الحسيلة

تعيين مسير
عام  ألع  محضر  بلقت�سى 

 ،(1(9 ديسلبر   (4 استثنائي بتاريخ 

عل9  باإلألاع  املصادقة  خالله  تم 

ما 5لي :

بودرة  محسن  السيد  تعيين 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

ر)9367) مسيرا للشركة أعاله، ملدة 

غير محدجدة، جتلت قبولها من طرفه 

من دجن شرط أج تحفظ ليتلتع عل9 

إثر ذلك بجليع السلطات املخولة له 

من طرف القوانين الجاري بها العلل.

للللف  القانوني  اإل5داع  تم 

باملحكلة االبتدائية بالحسيلة بتاريخ 

)3 ديسلبر 9)1)، تحت رقم ))6.
بلثابة مقتطف جبيان

390 P

S H M PRIMEURS

السجل التجاري رقم 6995) - 

أكاد5ر

 6 بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

9)1)، قرر محضر الشريك  ديسلبر 

 S H M املسلاة  للشركة  الوحيد 

PRIMEURS ش م م بشريك جحيد، 

مقرها  الكائن   ،311.111 برأسلال 

حي   ،75 رقم   ،4 بلوك  ملول،  بأ5ت 

نشاط  متابعة  علر،  أج  امبارك 

86 من قانون  الشركة طبقا للفصل 

3) فبرا5ر 997).

بكتابة  القانوني  اإل5داع  تم 

االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 

 ،(1(9 ديسلبر   (4 بتاريخ  بانزكان 

تحت رقم )464.
للخالصة جالبيان

391 P

 MAJORERA
PROMOCIONES

ش م م
السجل التجاري رقم 9)4)) أكاد5ر

 (4 بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
في  الشركاء  قرر   ،(1(9 نوفلبر 
املنعقدة  العامة  الجلعية  محضر 
االستثنائي  العام  الجلع  بلثابة 
 MAJORERA املسلاة  للشركة 
PROMOCIONES ش م م برأسلال 
مقرها  الكائن  درهم،   (11.111
 ،545 رقم  علارة امخوين،  بأكاد5ر، 

زنقة املعرض ما 5لي :
الحصص  تفويت  عل9  املصادقة 
االأتلاعية من طرف السيد منصور 

عبد املحسن العي�سى.
6 ج7 من القانون  تغيير الفصلين 

امسا�سي للشركة.
تعد5ل القانون امسا�سي للشركة.

تفويت الحصص االأتلاعية :
بلقت�سى عقد عرفي فوت السيد 
 311 العي�سى  املحسن  عبد  منصور 
 451 مجلوع  من  اأتلاعية  حصة 
في  5لتلكها  التي  اأتلاعية  حصة 
الشركة لفائدة كل من السيد ساعتي 
أحلد  عبد القادر جالسيد عبدالها5م 
اأتلاعية  حصة   (51 بنسبة  علي 

لكل جاحد منهلا.
بكتابة  القانوني  اإل5داع  تم 
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
 ،(1(9 ديسلبر   (( بتاريخ  بأكاد5ر 

تحت رقم 88998.
للخالصة جالبيان

392 P

TRADICOF
بلقت�سى عقدعرفي مؤرخ بتاريخ 
في  املشاركون  قرر   ،(1(9 ماي   (1

الشركة ما 5لي :
ختم حسابات الشركة.

تصفية الشركة.
اإل5داع  تم   : القانوني  اإل5داع 
القانوني بكتابة الضبط لدى املحكلة 
31 ديسلبر  التجارية بالرباط بتاريخ 

9)1)، تحت رقم 13745).
مقتطف جبيان

393 P

 VISION SECURITY LIVE V

S L

شركة ذات مسؤجلية محدجدة 

بشريك جاحد

فسخ الشركة مسبقا
االستثنائي  العام  الجلع  إن 

 ،(1(9 نوفلبر   (4 بتاريخ  املنعقد 

 VISION SECURITY LIVE لشركة 

V S L شركة ذات مسؤجلية محدجدة 

 (1.111 رأسلالها  جاحد،  بشريك 

درهم، مقرها االأتلاعي : حي النهضة 

مجلوعة الوحدة س 75 الرباط، قرر 

ما 5لي :

فسخ الشركة مسبقا.

السيد  للشركة  كلصفي  تعيين 

ربيع الساقي.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

التجارية بالرباط تحت رقم 13761) 

بتاريخ ) 5نا5ر 1)1).
بلثابة مقتطف جبيان

394 P

DECOR AND GIFT

ش م م ذات الشريك الوحيد

47 شارع لال الياقوت الطابق 5 الدار 

البيضاء

إضافة شعار تجاري
العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

البيضاء  الدار  في  املؤرخ  االستثنائي 

لشركة   (1(9 ديسلبر   (6 بتاريخ 

ذات  ش.م.م   DECOR AND GIFT

الشريك الوحيد تقرر ما 5لي :

 G-GOLD إضافة الشعار التجاري

لشركة DECOR AND GIFT ش م م 

ذات الشريك الوحيد.

بكتابة  القانوني  اإل5داع  تم 

الضبط لدى املحكلة التجارية بالدار 

 ،(1(9 ديسلبر   (6 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 5198)7.
بيان مختصر

395 P

 GROUPE SCOLAIRE DENISE
MASSON PRIVE

شركة محدجدة املسؤجلية
رأسلالها : 8.111.111 درهم

مقرها االأتلاعي بالدار البيضاء، 
بلوك د، دجار الدرابنة، ألاعة 

بوسكورة
تفويت حصص اأتلاعية

حصص  تفويت  عقد  بلقت�سى 
ديسلبر   3 بتاريخ  توثيقي  اأتلاعية 
فوتت   ،(1(9 ديسلبر  ج31   (1(8
السيدة خد5جة تازيت لفائدة السيد 
حصصها  من  أزء  عد ي،  إدريس 
حصة   8111 أي  االأتلاعية 
اأتلاعية من مجلوع حصصها أي 
حصة التي تللكها في شركة   (6111
 GROUPE SCOLAIRE DENISE
MASSON PRIVE ش م م رأسلالها 
درهم مقرها االأتلاعي   8.111.111
الدرابنة،  دجار  البيضاء،  بالدار 
مسجلة بالسجل  ألاعة بوسكورة، 

التجاري عدد 313)7).
جالتصريح  القانوني  اإل5داع  تم 
التجاري  السجل  لدى  بالتغيير 
البيضاء  بالدار  التجارية  باملحكلة 
رقمي  تحت   ،(1(1 5نا5ر   3 بتاريخ 

))59)7 ج)5).
الخالصة جالبيان

التسيير

396 P

مكتب امستاذ محلد ملكي

موثق

تجزئة املنتزه، قطعة رقم 4))، عين الذئاب، 

أنفا، الدار البيضاء

الهاتف : 1)9335))15

الفاكس : ))9335))15

 GROUPE SCOLAIRE شركة
DENISE MASSON PRIVE

شركة محدجدة املسؤجلية
تفويت حصص اأتلاعية

حصص  تفويت  عقد  بلقت�سى 
)3 ديسلبر  اأتلاعية توثيقي بتاريخ 
فوت كل من السيد ادريس   ،(1(9
تازيت  خد5جة  السيدة  عد ي، 
لفائدة موصليح  حنان  جالسيدة 
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 ANFA PRIVATE SCHOOL شركة   

 LONDON PRIVATE ش م م جشركة

ACADEMY ش م ، مجلوع حصصهم 

حصة   5(111 أي  االأتلاعية 

شركة  في  5للكونها  التي  اأتلاعية 

 GROUPE SCOLAIRE DENISE

ش م م رأسلالها   MASON PRIVE

8.111.111 درهم، مقرها االأتلاعي 

بالدار البيضاء، بلوك د دجار الدرابنة 

بالسجل  مسجلة  بوسكورة  ألاعة 

التجاري عدد 313)7).

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

 3( العادي املنعقد استثنائيا بتاريخ 

ديسلبر 9)1)، قرر الشركاء ما 5لي :

تفويت  عقد  عل9  التصد5ق 

الحصص االأتلاعية.

توزيع أد5د لرأسلال الشركة.

استقالة السيد ادريس عد ي من 

مهامه كلسير ثاني للشركة.

بن  سلير  محلد  السيد  تعيين 

مخلوف كلسير جحيد للشركة جذلك 

ملدة غير محدجدة.

جالتصريح  القانوني  اإل5داع  تم 

التجاري  السجل  لدى  بالتغيير 

البيضاء  بالدار  التجارية  باملحكلة 

بتاريخ 3 5نا5ر 1)1).

تحت رقمي 725912/152.
للخالصة جالبيان

امستاذ محلد ملكي

397 P

M. L MEK PRO-GEST
SARL AU

راسلالها : 11.111) درهم

املقر االأتلاعي : تجزئة النور ) رقم 

4 تجزئة النور ) رقم5 زنقة براهيم 

رجداني علارة فضاء فاس، فاس

رفع رأسلال الشركة
بلقت�سى محضر القرار االستثنائي 

 (4 بتاريخ  بفاس  الوحيد  للشريك 

املذكورة  للشركة   ،(1(9 ديسلبر 

أعاله، تقرر ما 5لي :

من  الشركة  رأسلال  رفع 
 3.111.111 إ 9  درهم   (11.111
درهم جذلك بزيادة 911.111.) درهم 
حصة   (9.111 إصدار  طريق  عن 
درهم للواحدة   (11 أد5دة من فئة 
اكتتبت جسددت بأكللها نقدا مودعة 
بالتجاري  موقوف  بنكي  حساب  في 

جفابنك.
6 ج7 من القانون  تغيير الفصلين 

امسا�سي.
كتابة  لدى  القانوني  اإل5داع  تم 
بفاس،  التجارية  باملحكلة  الضبط 
9)1)، تحت رقم  1) ديسلبر  بتاريخ 

.4(6(
398 P

M. L MEK PRO-GEST
SARL AU

راسلالها : 11.111) درهم
املقر االأتلاعي : تجزئة النور ) رقم 
4 تجزئة النور ) رقم5 زنقة براهيم 

رجداني علارة فضاء فاس، فاس
تحويل املقر االأتلاعي

إعادة صياغة القانون امسا�سي
بلقت�سى محضر القرار االستثنائي 
للشريك الوحيد بسيدي قاسم بتاريخ 
) أغسطس 9)1)، للشركة املذكورة 

أعاله، تقرر ما 5لي :
للشركة  االأتلاعي  املقر  تحويل 
 ،( رقم  متجر  قاسم،  سيدي  من 
 ((7 الطابق السفلي رقم  ج4   ،3  ،(
املنطقة الصناعية إ 9 العنوان التا ي: 
تجزئة النور ) رقم 4 جتجزئة النور 
زنقة براهيم رجداني علارة   5 رقم   (

فضاء فاس، فاس.
كتابة  لدى  القانوني  اإل5داع  تم 
الضبط باملحكلة االبتدائية بسيدي 
 ،(1(9 أكتوبر   (5 بتاريخ  قاسم، 

تحت رقم 499.
بلقت�سى محضر القرار االستثنائي 
بتاريخ بفاس  الوحيد   للشريك 
9)1)، للشركة املذكورة   3 ديسلبر 

أعاله، تقرر ما 5لي :
امسا�سي  القانون  صياغة  إعادة 

للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإل5داع  تم 
بفاس  التجارية  باملحكلة  الضبط 
تحت رقم   ،(1(9 ديسلبر   9 بتاريخ 
3833، السجل التجاري رقم 47))6.

للخالصة جالنشر اإلدارة

399 P

MIMOZA CAR
SARL AU

رأسلالها : 111.111.) درهم
املقر االأتلاعي : شارع النخلة رقم 

959 مرأان )  مكناس
تشطيب ملحقة

بلقت�سى محضر القرار االستثنائي 
 (( للشريك الوحيد بلكناس بتاريخ 
املذكورة  للشركة   ،(1(9 نوفلبر 

أعاله، تقرر ما 5لي :
بنفس  للشركة  ملحقة  تشطيب 

املوضوع بالعنوان التا ي :
سيدي  الحاأب  طريق   (( زنقة 

بوزكري مكناس.
استقالة السيد نواس ادريس من 

مهامه كلد5ر للللحقة.
كتابة  لدى  القانوني  اإل5داع  تم 
الضبط باملحكلة التجارية بلكناس 
9)1)، تحت رقم  4) ديسلبر  بتاريخ 

.5(43
400 P

EURO IMMOBILLIER
 شركة ذات مسؤجلية محدجدة

111 11) درهم
املقر االأتلاعي : 3184 الحي 

الصناعي سيدي بوزكري مكناس
إغالق التصفية

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
بتاريخ  بلكناس  للشركاء  االستثنائي 
املذكورة  للشركة   (1(9 ديسلبر   3

أعاله، تقرر ما 5لي :
تقد5م تقرير التصفية جأاء فيها

امصول ال�سيء
الخصوم ال�سيء
إغالق التصفية

السيد  املصفي  ذمة  إبرام 
لبطاقة  الحامل  لحسن،  الحسناجي 

.P(193 التعريف الوطنية

كتابة  لدى  القانوني  اإل5داع  تم 
الضبط باملحكلة التجارية بلكناس 
تحت عدد   (1(9 سبتلبر   (7 بتاريخ 

.559(
للخالصة جالنشر اإلدارة

401 P

شركة ورياتور
ش م م

98 شارع الحسن الثاني العرجي 
الناضور

نشر تعد5ل في الشركة
بتاريخ موقع  عقد   بلحضر 
 4 ديسلبر 9)1) قرر املسير في شركة 

جرياتور، ما 5لي :
نقل مقر الشركة إ 9 :

 77 رقم   9 حي لعري الشيخ شارع 
الناظور

: تم اإل5داع لدى سكرتير  اإل5داع 
بلحكلة  جالتسجيل  الضبط  مكتب 
تحت   (1(1 5نا5ر   ( الناظور بتاريخ 

رقم 1/2020.
اإلمضاء

402 P

TAROSI 
SARL D�ASSOCIE UNIQUE

تأسيس شركة
بالدار  عرفي  عقد  بلقت�سى 
البيضاء، بتاريخ 4 ديسلبر 9)1)، تم 
جضع القانون امسا�سي لشركة ذات 
الشريك  جذات  محدجدة  مسؤجلية 
الوحيد جذلك تحت املعطيات التالية :

TAROSI SARL AU : التسلية
جخارج  داخل   : الشركة  غرض 

املغرب :
الداخلي  جالتنظيف  الغسيل 

جالخارجي  لجليع املركبات.
شراء جبيع أليع منتجات جمواد 
تنظيف املركبات، جأليع الخدمات 
السيارات جكذلك  بتنظيف  املتعلقة 

أليع امللحقات املتعلقة بها.
أنواع  جأليع  السجاد  تنظيف 

امثاث.
منتجات  أليع  جتصد5ر  استيراد 

تنظيف السيارات.
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الدراسة، الشراء بجليع أشكاله، 
جإعادة  البيع  جاالستغالل،  النقل 
البيع أج التلثيل املباشر أج غير املباشر 
جالعالمات  االختراع  براءات  لجليع 
جالتراخيص  جالعلليات  التجارية 

املتعلقة بلوضوع الشركة.
املقر :387 شارع محلد الخامس 

الطابق 7 رقم 9) - الدار البيضاء.
املدة : حددت مدة الشركة ب99 
في  تسجيلها  تاريخ  من  ابتداءا  سنة 

السجل التجاري.
بلبلغ  حدد   : الشركة  رأسلال 
 (111 إ 9  مقسلة  درهم،   (11111
للواحدة،  درهم  ب11)  حصة، 

مكتتبة، موزعة كالتا ي :
 (111  ...... تنزفت  هشام  السيد 

حصة.
املجلوع ....111) حصة.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 
تنزفت  هشام  السيد  جحيد  مسير 
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 
BB79141 جالقاطن ب سيدي مومن 
 4 رقم   5( زنقة   3 الجد5د املجلوعة 

الدار البيضاء، ملدة غير محدجدة.
اإل5داع  تم   : القانوني  اإل5داع 
بكتابة  الشركة  لنظام  القانوني 
الضبط لدى املركز الجهوي لالستثلار 

بالدار البيضاء.
سجلت الشركة بالسجل التجاري 

تحت رقم 451667.
مقتطف قصد اإلشهار

403 P

STE RENOVATION DE شركة
FAÇADE 

SARL
مجلوعة 1)، رقم 3، املسيرة )، تازة

التعريف الجبائي : )4)4551
الضريبة املهنية : 4))1)56)
التعريف الجبائي املوحد : 

11(633936111117
السجل التجاري : 495

تصفية شركة ذات مسؤجلية 
املحدجدة

بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 
تصفية تلت   (1(9 أكتوبر   (7  

 STE RENOVATION الشركة   
 MODERNE DE FAÇADE SARL
جتعيين السيد أشرف شكود كلصفي 
االأتلاعي   املقر  جتحد5د  للشركة 

للشركة كلقر للتصفية.
بكتابة   تم   : القانوني  اإل5داع 
بتازة  االبتدائية  باملحكلة  الضبط 
9)1) تحت عدد  8) ديسلبر  بتاريخ 

.2019/810
اإلمضاء

404 P

 SOCIETE CHOUAALA
TRAVAUX

SARL
رأسلالها 1.111) درهم

العنوان : 16) تجزئة االطلس ) 
احداف ازرج

نقل املقر االأتلاعي
بلقت�سى الجلع العام غير العادي 
 (1(9 سبتلبر   (6 بتاريخ  املنعقد 

تقرر :
 (16 من  االأتلاعي  املقر  نقل 
ا 9  ازرج  احداف   ( االطلس  تجزئة 
9)5 الطابق االجل تجزئة عين اغبال 

احداف ازرج.
جبذلك تم تغيير املادة 5 :

املادة 5 : تغيير املقر.
 5(9 ب  الشركة  مقر  تحد5د  تم 
اغبال  عين  تجزئة  االجل  الطابق 

احداف ازرج.
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
ديسلبر   (7 بتاريخ  بازرج  االبتدائية 

9)1) السجل التجاري 795.
405 P

OBRIOMINE شركة
SARL

املقر االأتلاعي : رقم 431 الطابق 
امجل حي املسيرة الريصاني

تأسيس الشركة ذات املسؤجلية 
املحدجدة

تبعا لللداجلة التي تلت في الجلع 
ديسلبر  فاتح  بتاريخ  املنعقد  العام 
ذات  شركة  قانون  جضع   ،(1(9
املسؤجلية املحدجدة ذات الخاصيات 

التالية :

الشركاء :

الحامل  الرحلان  عبد  العبا�سي 

 : رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

U55(16 ؛

الحامل  العزيز  عبد  العبا�سي 

 : رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

UC37166 ؛

العبا�سي الهاشمي الحامل لبطاقة 

التعريف الوطنية رقم : UC(6965 ؛

OBRIOMINE : اسم الشركة

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

(SARL( املسؤجلية املحدجدة

املقر االأتلاعي : رقم 431 الطابق 

امجل حي املسيرة الريصاني.

املغرب  في   : الشركة  موضوع 

كلا في باقي الدجل امخرى التنقيب، 

جالنقل  التصد5ر  االستغالل، 

لللعادن.

جتسعون  تسعة   : الشركة  مدة 

سنة )99).

رأسلال الشركة : 11.111) درهم 

حصة اأتلاعية   (111 مقسلة إ 9 

قيلة  للحصة  درهم   (11 بقيلة 

مكتتبة جمدفوعة مقسلة كلا 5لي :

 341 الرحلان  عبد  العبا�سي 

حصة ؛

العبا�سي عبد العزيز 331 حصة ؛

العبا�سي الهاشمي 331 حصة.

املجلوع 111) حصة.

 : السادة  عين   : الشركة  تسير 

العبا�سي   - الرحلان  عبد  العبا�سي 

الهاشمي  العبا�سي   - العزيز  عبد 

مسيرجن للشركة جتوقيعهم املتفرق 

يسير الشركة ملدة غير محدجدة.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

من كل  بلتم ديسلبر   5نا5ر جتنتهي 

سنة.

اإل5داع  تم   : القانوني  اال5داع 

االبتدائية  باملحكلة  القانوني 

 (1(9 31 ديسلبر  بالرشيد5ة بتاريخ 

تحت رقم 341/2019.

406 P

شركة الحسابات - التسيير - الدراسات 

جالجبا5ات

 SOCIETE DEUX ROUES
ZIOUCHE

 FES, 2A MAGASIN 3
RESIDENCE IKHLAS

بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 
بنفس  مسجل   (1(9 ديسلبر   (7
تم   (1(9 ديسلبر   31 املد5نة بتاريخ 
إغالق ملحقة للشركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة، ذات املليزات التالية :
 SOCIETE DEUX  : التسلية 

.ROUES ZIOUCHE SARL AU
إقامة   (( زنقة   : امللحقة  عنوان 

إمان ) متجر 3 حي جاد فاس.
كتابة  لدى  القانوني  اإل5داع  تم 
بفاس  التجارية  باملحكلة  الضبط 
تحت   (1(9 ديسلبر   31 بتاريخ 
 : التجاري  سجل   2019/4300 رقم 

.(7399
407 P

IDEAL CITY
SARL

اديال سيتي
شركة محدجدة املسؤجلية

رأسلالها : 7.111.111 درهم.
املقر االأتلاعي : زنقة 3، باب 

منصور بنا5ة ص شقة رقم 4) طابق 
4 مساحة باب انفا - الدار البيضاء.

إعادة هيكلة القانون امسا�سي 
للشركة

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
اد5ال  الشركة  لشركاء  االستثنائي 
 IDEAL CITY SARL ش.م.م  سيتي 
تلت   ،(1(9 ديسلبر   ( بتاريخ 
املصادقة عل9 إعادة هيكلة القانون 

امسا�سي للشركة.
بكتابة  القانوني  اإل5داع  تم 
بالدار  التجارية  باملحكلة  الضبط 
البيضاء 5وم 9) ديسلبر 9)1) تحت 

رقم )418)7.
بتعد5ل  التصريح  إ5داع  تم 
5وم  السجل التجاري بالدار البيضاء 
9) ديسلبر 9)1) تحت رقم 36553.

بلثابة إعالن

408 P
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SGDA LA CORNICHE
SARL

شركة محدجدة املسؤجلية
رأسلالها : 111.111.) درهم.

املقر االأتلاعي : إقامة سفير، زاجية 

شارع املقاجمة جزنقة برجفانس - 

الدار البيضاء.

تحويل املقر االأتلاعي
العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

 SGDA لشركاءلشركة  االستثنائي 

س.ج.د.أ   LA CORNICHE SARL

نوفلبر   ( بتاريخ  ش.م.م  الكورنيش 

5)1)، تلت املصادقة عل9 ما5لي :

للشركة  االأتلاعي  املقر  تحويل 
زاجية زنقة انيزي جشارع جأدة،   : إ 9 

الطابق السفلي - الدار البيضاء.

تغيير البند 4 من القانون امسا�سي 

للشركة.

الضبط  بكتابة  اإل5داع  تم 

البيضاء  بالدار  التجارية  باملحكلة 

رقم  تحت   (1(9 نوفلبر   (5 5وم 

.7(4886

بتعد5ل  التصريح  إ5داع  تم 

5وم  السجل التجاري بالدار البيضاء 

5) نوفلبر 9)1) تحت رقم 37371.
بلثابة إعالن

409 P

BE LIGHT & CO
SARL

شركة محدجدة املسؤجلية
رأسلالها : 11.111) درهم.

املقر االأتلاعي : رقم 4 أبل لخضر 

مراكش - املد5نة.

املصادقة عل9 تفويت حصص
العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

الشركة بي ال5ت  االستثنائي لشركاء 

 BE LIGHT & CO ش.م.م  أند كو  

 ،(1(9 ديسلبر   (( بتاريخ   SARL

تلت املصادقة عل9 ما 5لي :

طرف  من  حصة   51 تفويت 

   INVEST ش.م.م   إنفست  شركة 

PROSPERINE SARL  لفائدة السيد 

كريم برادة حليلة.

طرف  من  حصة   51 تفويت 
ش.م.م  إنفست  برجسبر5ن  شركة 
 PROSPERINE INVEST SARL

لفائدة السيد أمين برادة حليلة.
تغيير البند 7 من القانون امسا�سي 

للشركة.
الضبط  بكتابة  اإل5داع  تم 
 31 باملحكلة التجارية بلراكش 5وم 

ديسلبر 9)1) تحت رقم 1811)).
بتعد5ل  التصريح  إ5داع  تم 
 31 5وم  بلراكش  التجاري  السجل 

ديسلبر 9)1) تحت رقم 75))).
بلثابة إعالن

410 P

شركة الخبرة املحاسبية للناضور
74 شارع الجيش امللكي الناضور

STE AUTO ECOLE PALMA
SARL

تأسيس
مبرم  عرفي  عقد  بلقت�سى 
 (1(9 6) ديسلبر  بالناضور جبتاريخ 
لشركة  امسا�سي  القانون  تهييئ  تم 
لها  جالتي  محدجدة  مسؤجلية  ذات 

املليزات التالية :
 STE AUTO ECOLE  : التسلية 

.PALMA SARL
 : الشركة  أهداف   : املوضوع 

مدرسة لتعليم السياقة.
: الطابق امجل  مقرها االأتلاعي 

زنقة براغ حي السوق زا5و الناضور.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.
درهم   (11.111  : الرأسلال 
مقسم إ 9 111) حصة بـ 11) درهم 

للواحدة.
السيد سالمة ادريس 411 حصة.

 311 ابراهيم  سالمة  السيد 
حصة.

 311 مصطفى  سالمة  السيد 
حصة.

ادريس  سالمة  السيد   : اإلدارة 
أما  كلسير5ن  عينا  ابراهيم  جسالمة 
لشؤجن  سيوقع  حضر  من  التوقيع 

الشركة.
االرباح : 5 % لالحتياط.

كتابة  لدى  القانوني  اإل5داع  تم 
الضبط باملحكلة االبتدائية بالناضور 
بتاريخ 7) ديسلبر 9)1) تحت رقم 

.3587
مقتطف من أأل االشهار

411 P

شركة الخبرة املحاسبية للناضور
74 شارع الجيش امللكي الناضور

STE NAD EVO
SARL

تأسيس
مبرم  عرفي  عقد  بلقت�سى 
بالناضور جبتاريخ 9 ديسلبر 9)1) تم 
تهييئ القانون امسا�سي لشركة ذات 
مسؤجلية محدجدة جالتي لها املليزات 

التالية :
.STE NAD EVO SARL : التسلية

املوضوع : أهداف الشركة : 
جالخدمات  الترفيه  تنشيط، 

املتعددة.
جالتسويق  استشارية  جكالة 

االلكترجني كوم.
عام  بشكل  جالتصد5ر  االستيراد 

جالتجارة.
لعري  حي   : االأتلاعي  مقرها 
-(45 رقم   ( الحسن  شارع  الشيخ 

47) الناضور.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.
درهم   (11.111  : الرأسلال 
مقسم إ 9 111) حصة بـ 11) درهم 

للواحدة.
 511 العزيز  عبد  حجي  السيد 

حصة.
السيد حجي الطيبي 511 حصة.

اإلدارة : حجي عبد العزيز جحجي 
التوقيع  أما  كلسير5ن  عينا  الطيبي 

فهو منفصل.
االرباح : 11) % لالحتياط.

كتابة  لدى  القانوني  اإل5داع  تم 
الضبط باملحكلة االبتدائية بالناضور 
بتاريخ 7) ديسلبر 9)1) تحت رقم 

.3588
مقتطف من أأل االشهار

412 P

شركة الخبرة املحاسبية للناضور
74 شارع الجيش امللكي الناضور

STE OUALKADI CARS
SARL

تأسيس
مبرم  عرفي  عقد  بلقت�سى 
 (1(9 4) ديسلبر  بالناضور جبتاريخ 
لشركة  امسا�سي  القانون  تهييئ  تم 
لها  جالتي  محدجدة  مسؤجلية  ذات 

املليزات التالية :
 STE OUALKADI  : التسلية 

.CARS SARL
املوضوع : أهداف الشركة :  كراء 

السيارات بدجن سائق.
مقرها االأتلاعي : تجزئة العلران 

رقم 69)3 سلوان الناضور.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.
درهم   511.111  : الرأسلال 
مقسم إ 9 5111 حصة بـ 11) درهم 

للواحدة.
 5111 السيد جالقا�سي عبد هللا 

حصة.
اإلدارة : السيد عتوتي ألال عين 

كلسير لشؤجن الشركة.
االرباح : 5 % لالحتياط.

كتابة  لدى  القانوني  اإل5داع  تم 
الضبط باملحكلة االبتدائية بالناضور 
بتاريخ 7) ديسلبر 9)1) تحت رقم 

.3589
مقتطف من أأل االشهار

413 P

HEXATLAS
SARL AU

حل الشركة
القرارات  محضر  بلقت�سى 
بتاريخ  الوحيد  للشريك  االستثنائية 

7) نوفلبر 9)1) تم إقرار ما 5لي :
االعالن عن الحل السابق مجانه 

للشركة.
تم تعيين الشريك الوحيد أعفر 

أبيلو كلصفي.
تم تحد5د املقر االأتلاعي للشركة 

كلكان للتصفية.
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بكتابة  القانوني  اإل5داع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 

رقم  تحت   (1(9 ديسلبر   31 5وم 

.(137((

414 P

MENA SUPPORT
تغيير االسم االأتلاعي للشركة

القرارات  محضر  بلقت�سى 

بتاريخ  الوحيد  للشريك  االستثنائية 

1) ديسلبر 9)1) تم إقرار ما 5لي :

للشركة  االأتلاعي  االسم  تغيير 

 MOROCCAN SERVICES من 

.ASSOCIATE

.MENA SUPPORT 9 إ

بكتابة  القانوني  اإل5داع  تم 

بتلارة  االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

5وم ) 5نا5ر 1)1) تحت رقم 935).

415 P

ائتلانية كونفيسكو ش م م

محاسب معتلد من طرف الدجلة

       الهاتف: 59.41.55.)).15

www-fiduciaire-confisco.ma

CONFISCO@MENARA.MA

STE REVOPA 
SARL AU  

شركة محدجدة املسؤجلية

 بشريك جحيد

  تأسيس شركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 

تأسيس  تم   ،(1(9 ديسلبر   (7  

محدجدة  لشركة  امسا�سي  القانون 

املسؤجلية بشريك جحيد خصائصها 

كاآلتي : 
 التسلية : ريفوبا.

استراد    : االأتلاعي  الغرض 

انواع  أليع  جتوزيع  جبيع  جبصد5ر 

جالسيارات  الشاحنات  الغيار  قطاع 

الجد5دة جاملستعللة.
 املقر االأتلاعي  : 34) زاجية طريق 

اجالد زيان جزنقة اصوان الشقة رقم 

7 الطابق الرابع البيضاء.ا.

املدة : 99 سنة.

 (11.111  : االأتلاعي  الرأسلال 

111) حصة بقيلة  درهم مقسم إ 9 

11) درهم  لكل جاحدة ، كلها محررة 

غازادي،  5وسف  السيد  لفائدة 

مغربي ، املزداد بتاريخ 13/03/1981 

، الساكن بحي الهدى زنقة  بالبيضاء 

15 الرقم 4) قرية الجلاعة البيضاء.

التسيير : عين السيد  5وسف غازادي، 

املذكور أعاله،  كلسير منفرد للشركة 

ملدة غير محدجدة.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

5نا5ر إ 9 )3 دأنبر.

بكتابة  تم  القانوني:  اإل5داع 

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

لالستثلار  الجهوي  املركز  بواسطة 

ديسلبر   31 بتاريخ  بالدارالبيضاء 
التجاري  بالسجل  جالتقييد   ،(1(9

تحت عدد   859.)45.
مقتطف ج بيان

416 P

شركة جي أو كاري
شركة ذات مسؤجلية محدجدة 

رأسلالها : 11.111) درهم

أتلاعي: مكتب رقم ) إقامة 
ْ
املقر اال

باشا رقم أ6 شارع عبد الكريم 

الخطابي أليز مراكش

التعريف الضريبي :  39418935

بتاريخ  العرفي  العقد  بلقت�سى 
بلراكش،تقرر   (1(9 نوفلبر   (3

للشركة  املؤسسة  القوانين  جضع 

ذات املسؤجلية املحدجدة جالتي تتليز 

بالخصائص التالية:

التسلية  : شركة »جي أج كاري«.

مسؤجلية  ذات  شركة   : الصفة 

محدجدة.

الشركة  من  الغرض   : املوضوع 

سواء في املغرب أج في الخارج:

تاأر  مطور،  العقاري،  الترجيج 

الشراء،  التجد5د،  البناء،  عقارات، 

التأأير،  بيع أليع العقارات؛

جاإل5جارات  العقارية  الخدمات 

املوسلية بلا في ذلك املجهزة؛

بيع،   تشغيل،  اقتناء،  إنشاء، 
امعلال،  عل9  اإلشراف  في  مساعد 
اإلشراف عل9 امعلال،اإلشراف عل9 
امعلال بالتفويض، مشورة عقارية، 
جسيط ججكيل علولة  جكيل تجاري، 
العقارات،  أليع  جفي  السلع  لجليع 

جكيل العقارات؛
املعامالت  أليع  عام،  بشكل 
جالصناعية  جالتجارية  املالية 
املتعلقة بشكل  جاملنقولة جالعقارية، 

مباشر أج غير مباشر؛
 ( رقم  مكتب  املقر ااٍلأتلاعي: 
إقامة باشا رقم أ6 شارع عبد الكريم 

الخطابي أليز مراكش.
 99 تحدد مدة الشركة في   : املدة 
السجل  في  تسجيلها  تاريخ  سنة من 
إال في حاالت الحل املبكر  التجاري، 
هذا  في  عليها  املنصوص  التلد5د  أج 

النظام امسا�سي جفي القانون.
الرأسلال : حدد رأسلال الشركة 
 (111 درهم مجزئة ٍا 9   (11.111 في 
11) درهم  حصة اأتلاعية من فئة 

للحصة الواحدة.
أحلد  السيد  تعيين  تم  التسيير: 
غا5بي كلسير للشركةملدة غير محددة.
ااٍل5داع  :تم  القانوني  ااٍل5داع 
القانوني لدى كتابة الضبط باملحكلة 
التجارية بلراكش بتاريخ 5) ديسلبر 
السجل   ((169( رقم  تحت   (1(9

التجاري رقم 363)1).
417 P

STE FIDAFCO
SARL 

 COMPTABLE  AGREE
GSM : 166( 55 (( 41 CASA

STE LAB  Z IVO 
SARL

تأسيس شركة
 (( بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
جضع  تم  بالبيضاء،   (1(9 ديسلبر 
محدجدة  لشركة  امسا�سي  القانون 
املسؤجلية تتسم بالخصائص التالية:

. STE LAB Z IVO  : التسلية
البناء  االأتلاعي:  الهدف 

جالتجهيز.

زنقة الحرية   (1 املقر االأتلاعي: 
الطابق 3 الشقة 15  الدار البيضاء.                                                                          
في   حدد  االأتلاعي:  الرأسلال 
عل1119)  موزعة  درهم،   (11111
درهم  حصة اأتلاعية من فئة11) 
عل9  كليا  حررت  الواحدة  للحصة 

الشكل التا ي:
رحال لبر5كي  ....... 511  حصة.

 (51   ...... لبر5كي  الرحيم  عبد 
حصة.

العربي لبر5كي.......  51)  حصة.
املدة: 99 سنة.

5نا5ر إ 9  السنة االأتلاعية: من) 
)3 ديسلبر.

طرف  من  الشركة  تسير  اإلدارة: 
السيد رحال لبر5كي.                

بإمضاء  الشركة  تلتزم  اإلمضاء: 
املسير السيد رحال لبر5كي.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
 (6 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
ديسلبر 9)1)، تحث رقم   4961)7

التجاري  بالسجل  جسجلت 
تحث   ،(1(9 ديسلبر   (6 بتاريخ 

رقم775)45 .
417P مكرر

 CAFE BOULANGERIE LA
 MARLETTE

SARL
شركة محدجدة املسؤجلية
رأسلالها: 11.111) درهم

مقرها االأتلاعي: إقامة النور ) 
محل ) زاجية شارع الحسن ) جحسن 

بن مبارك كليز مراكش
السجل التجاري رقم )1194)

تأسيس شركة
بلوأب عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
)) نوفلبر 9)1)، تم تأسيس شركة 
محدجدة املسؤجلية ذات الخصائص 

التالية:
 CAFE BOULANGERIE: التسلية

. LA MARLETTE –SARL
الغرض: تعنى الشركة ب:

غرفة   ، متجر املعجنات   ، مخبزة 
الشاي جمطعم.
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الفنادق جاإلقامة.
متجر  إدارة أي نوع من املخابز،   
جأبة  الشاي،  غرفة  املعجنات، 
الضيافة  دار  مطعم،  خفيفة، 

جالفندق.
املدة: 99 سنة.

السنة االأتلاعية: من فاتح 5نا5ر 
إ 9 )3 دأنبر من كل سنة.

 ( النور  إقامة  االأتلاع:   املقر 
محل ) زاجية شارع الحسن ) جحسن 

بن مبارك كليز مراكش.
رأسلال  تحد5د  تم  املال:  رأس 
درهم مقسلة   (11.111 الشركة في 
بقيلة  اأتلاعية  حصة   (111 ل 
11) درهم للحصة، مكتتبة ج محررة 
بالكامل موزعة بين الشركاء كلا 5لي:

 511 السيد فتيحي عبد الصلد  
درهم   (11 بقيلة  اأتلاعية  حصة 

للحصة أي 51.111 درهم.
السيد الحواجي اناس  511 حصة 
11) درهم للحصة  اأتلاعية بقيلة 

أي 51.111 درهم.
حصة اأتلاعية   (111 املجلوع 

أي 11.111) درهم.
تم تعيين السيد فتيحي  التسيير: 
عبد الصلد  مسيرا للشركة ملدة غير 

محددة مع التوقيع املنفرد.
جالتسجيل  القانوني  اإل5داع  تم 
بالسجل التجاري باملحكلة التجارية 
  ،(1(9 نوفلبر   (( بتاريخ  بلراكش 

تحت رقم 49)1)).
لإلشارة ج البيان

418 P

شركة ساوترن بيوبل سيرفيس 
 AKTECHE

بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 
تم تأسيس شركة   ،(1(9 ماي   ((  
بشريك  املحدجدة  املسئولية  ذات 

جحيد تحلل الخصائص التالية :
ساجترن  االسم االأتلاعي:شركة) 
املسؤجلية  ذات  سيرفيس(  بيوبل 

املحدجدة بشريك جحيد.  
جسطاء  االأتلاعي:  الغرض 

لتحويل امموال جالخدمات.

املقر االأتلاعي : رقم 31 زنقة 8) 
درب ميالن حي علر بن الخطاب.

سنة ابتداء   99 حددت في  املدة: 
من تاريخ تسجيلها في السجل التجاري 
في  حدد   : االأتلاعي  الرأسلال 
 (111 إ 9  مقسلة  درهم   (11.111

حصة مقسلة عل9 ا لشكل التا ي :
ناد5ة  للسيدة  حصة   (111

الفاضلي.
الشركاء : السيدة  ناد5ة الفاضلي.
التسيير: السيدة سكينة الفاضلي.
السنة االأتلاعية: من فاتح 5نا5ر 

ا 9 )3 دأنبر.
 تم اإل5داع القانوني لدى املحكلة 
بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 
رقم  تحت   ،(1(9 ديسلبر   (5  
4758)7 جسجلت بالسجل التجاري 

تحت رقم 675)45. 
قصد اإلشهار 

419 P

شـركة »ركن تركي« 
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة 

بشريك جحيد 
تقاطع شارع لال 5اقوت جزنقة 

العرعار 9 اقامة غاليس الطابق 4 
شقة رقم 7)  الدار البيضاء

شركة ذات املسؤجلية املحدجدة 
بشريك جحيد
تأسيس شركة

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في الدار 
البيضاء بتاريخ 8) ديسلبر 9)1)  تم 
جضع القانون التأسي�سي لشركة ذات 
جحيد  بشريك  املحدجدة  املسؤجلية 

ذات املليزات التالية : 
التسلية : شركة  ركن تركي.

الهدف االأتلاعي : غرض الشركة 
سواء داخل املغرب أج خارأه لحسابها 

أج لحساب امخر: بيع معدات املنزل .
شارع  تقاطع     : االأتلاعي  املقر 
اقامة   9 العرعار  جزنقة  5اقوت  لال 
غاليس الطابق 4 شقة رقم 7)  الدار 

البيضاء.
من تاريخ  سنة إبتداء   99  : املدة 

التأسيس.

في  محدد  الرأسلال   : الرأسلال 
  (111 إ 9  مقسلة  درهم   (11.111
للحصة  درهم   (11 فئة  من  حصة 
الواحدة أليعها محررة ج مسندة إ 9 

الشركاء كلا 5لي:
السيد  الراجي ا5وب 111) حصة.
لالحتياط   5%  : امرباح 
حسب  جالباقي  القانوني 
5وزع سواء  الشركاء   تقد5ر 

 أج 5نقل.
مهلة  أسندت   : التسيير 
إ 9 السيد   التسييـرملدة غير محدجدة 

الراجي ا5وب.
بكتابة  القانوني  اإل5داع  تم 
التجارية  باملحكلة  الضبط 
ديسلبر   31 بتاريخ  بالدارالبيضاء  

9)1)  تحت رقم 63)5)7.
بالسجل  الشركة  تقييد  تم 
بالدار  التجارية  لللحكلة  التجاري 

البيضاء  تحت رقم 975)45.
بيان مختصر  

420 P

VICARY CONSULTING
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفـي  عقد  بلقت�سى 
تم إ5داع القانون   ،(1(9 5وليو   (4
املسؤجلية  ذات  لشركة  التأسي�سي 
بتاريخ   جاحد  بشريك   املحدجدة 
املليزات  ذات   ،(1(9 5وليو   (5  

التالية :
 VICARY«  : التسلية 

.»CONSULTING
جالتدريب  االستشارات   : الهدف 

للشركات.
زنقة الهدهد   (5: املقر االأتلاعي 

شارع مرس سلطان الدار البيضاء.
تاريخ  من  ابتداء  سنة   99 املدة: 

تأسيسها النهائي.
الرأسلال   : االأتلاعي  الرأسلال 
االأتلاعي محدد  في 11.111).درهم 
اأتلاعية  حصة   (111 إ 9  مقسم 
11)درهم للواحدة، مكتتبة  من فئة 

ج محررة بالكامل. 
السنة االأتلاعية : تبتدئ السنة 
االأتلاعية من فاتح 5نا5ر جتنتهي في 

)3 ديسلبر.

 Frédériالتسيير : تم تعيين السيد
Marie MAURICE مسيرا للشركة. 

بالسجل  القانوني  اإل5داع  تم 
التجارية  املحكلة  لدى  التجاري 
بالدار البيضاء، بتاريخ  15 أغسطس 

9)1)، تحت رقم45)441.
ملخص قصد النشر

421 P

STE AYA FOCUS AUTO
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة 

بلشارك جحيد 
تأسيس شركة

بلقت�سى عقدعرفي مؤرخ في الدار 
البيضاء بتاريخ 6) سبتلبر  9)1) تم 
جضع القانون التأسي�سي لشركة ذات 
جحيد  بلشارك  محدجدة  مسؤجلية 

ذات املليزات التالية:
 AYA FOCUS AUTO:التسلية  

.SARL AU
من  االأتلاعي:-الغرض  الهدف 

الشركةسواء في املغرب أجفي الخارج:
جالتداجل  جالتوزيع  التسويق 
بشكل عام في أليع أنواع املركبات، 
بهذا  املتعلقة  امللحقات  جأليع 

النشاط.
زنقة   ،(1   : االأتلاعي  املقر 
الحرية،  الطابق الثالث، الشقة رقم 

5،  الدار البيضاء.
املدة:         99 سنة ابتداء من تاريخ 

التأسيس.
في  الرأسلال محدد    : الرأسلال 
إ 1119)   مقسلة  درهم    (11.111
درهم للحصة    (11 حصة من فئة 
الواحدة أليعها محررة ج مسندة إ 9:

 (111 شهالجي  احلد  السيد 
حصة.

لالحتياط القانوني   5%  : امرباح   
سواء  الشركاء  تقد5ر  حسب  جالباقي 

5وزع أج 5نقل.
مسير  بصفة  تعيين   : التسيير 
محددة  غير  ملدة  ج  للشركة  جحيد 

السيد احلد شهالجي.
بالسجل  الشركة  تسجيل  تـم 
لالستثلار  الجهوي  باملركز  التجاري 
بالدارالبيضاء بتاريخ 3 ديسلبر9)1) 

تحت رقم 449765.
بيان مختصر

422 P
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STE INTER PERFORMANCE
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة 

بلشارك جحيد 

تأسيس شركة 
في  مؤرخ   بلقت�سى عقد عر في  

5ونيو      (7 بتاريخ  الدارالبيضاء  

التأسي�سي  القانون  جضع  تم   (1(9

محدجدة  مسؤجلية  ذات  لشركة 

بلشارك جحيد ذات املليزات التالية :

التسلية :

INTER PERFORMANCE SARL AU

من  الغرض   : االأتلاعي  الهدف 

الشركة سواء في املغرب أج في الخارج:

أليع  جبيع  جاستيراد  شراء 

املالبس الداخلية جاملالبس الجاهزة 

جالرأال  جامطفال  لالرتداء،للرضع 

املواد  لجليع  عام  جبشكل  جالنساء 

جاإلكسسوارات ذات الصلة لللالبس 

الجاهزة.

املقر االأتلاعي :1)، زنقة الحرية،  

الطابق الثالث، الشقة رقم 5،  الدار 

البيضاء.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.

في  محدد  الرأسلال   : الرأسلال 

إ 1119)   مقسلة  درهم    (11.111

للحصة  درهم   (11 فئة  من  حصة 

الواحدة أليعها محررة ج مسندة إ 9:

 (111 ربيعة  بن  صوفيا  السيدة 

حصة.

القانوني  لالحتياط   5% امرباح: 

سواء  الشركاء  تقد5ر  حسب  جالباقي 

5وزع أج 5نقل.

مسير  بصفة  تعيين   : التسيير 

محددة  غير  جملدة  للشركة  جحيد 

السيدةصوفيا بن ربيعة.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تـم 

الجهوي  باملركز  التجاري 

بتاريخ  بالدارالبيضاء  لالستثلار 

))ديسلبر9)1) تحت رقم 451549.
بيان مختصر

423 P

IQRAA TRAVAUX
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة 

بشريك جحيد
)6 تقاطع  شارع اللة اليقوت 

جمصطفى املعاني رقم 6) الطابق 4 
مركز الرياض الدار البيضاء 

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفـي  عقد  بلقت�سى 
9) ديسلبر 9)1)،تم إ5داع القانون 
املسؤجلية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدجدة ذات املليزات التالية:
 .IQRAA TRAVAUX : التسلية 

الهدف : تهدف الشركة، في املغرب 
املعدات  أعلال  الخارج:  في  كلا 
جبشكل  اآلالت  جاالستيراد  جاستئجار 
التجارية   العلليات  أليع  عام 
أج  املنقولة  أج  املالية  أج  جالصناعية 
العقارية املتعلقة بشكل مباشر أج غير 
مباشر بالغرض املذكورة أعاله أج التي 

قد تسهل تنليتها.
املقر االأتلاعي : )6 تقاطع  شارع 
رقم  املعاني  جمصطفى  اليقوت  اللة 
6) الطابق 4 مـــــــــــــــــــــــــــــــــركز الرياض الدار 

البيضاء.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.
الرأسلال   : الرأسلال االأتلاعي   
االأتلاعي محدد  في 11.111) .درهم 
اأتلاعية  حصة   (111 إ 9  مقسم 
من فئة 11) درهم للواحدة، مكتتبة 
 : لفائدة  جموزعة  بالكامل  جمحررة 

عبد املنعم العلوي السو�سي.
السنة االأتلاعية : تبتدئ السنة 
االأتلاعية من فاتح 5نا5ر جتنتهي في 

)3 ديسلبر.
عبد  السيد  تعيين  تم   : التسيير 
مسيرا  السو�سي  العلوي  املنعم 

للشركة ملدة غير محدجدة.
 تم اإل5داع القانوني لدى املحكلة 
بتاريخ  بالدارالبيضاء،   التجارية 
رقم  تحت   ،(1(9 ديسلبر   3(  
رقم  التجاري  السجل   7(55(4

.45(((9
ملخص قصد النشر

424 P

BTP MOUFID ELOUJDI
تــــأ سـيـس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

ديسلبر   (8 بتاريخ   البيضاء  الدار 

امسا�سي  القانون  جضع  تم   ،(1(9

املحدجدة   املسؤجلية  ذات  لشركة 

باملليزات التالية : 

 BTP MOUFID التسلية : 

.ELOUJDI

 الهدف االأتلاعي : اشغال البناء.

5 شارع عبد هللا      : املقر االأتلاعي 
بن 5اسين علارة بليدجن طابق 5 رقم 

5  الدار البيضاء. 

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99 املدة : 

التأسيس.

في  محدد  الرأسلال   : الرأسلال 

  (.111 درهم مقسلة إ 9    (11.111

للحصة  11)درهم  فئة  من  حصة 

الواحدة أليعها محررة ج مسندة إ 9  

الشريك :

السيد : محلد الغليض.

لالحتياط القانوني   5%  : امرباح   

سواء  الشركاء  تقد5ر  حسب  جالباقي 

5وزع أج 5نقل.

تم تعيين السيد محلد   : التسيير 

محلد الغليض كلسير للشركة ملدة 

غير محدجدة.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تـم 

رقم  تحت  بالدارالبيضاء  التجاري 

5)5 5)7 بتاريخ )3 ديسلبر 9)1).
بيان مختصر

425 P

SECRET CORNER
إعالن بخصوص تأسيس شركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

بالبيضاء بتاريخ7) ديسلبر 9)1) تم 

تأسيس شركة باملوصفات التالية:

ذات  املسؤجلية  محدجدة  شركة 

الشريك الوحيد.

.SECRET CORNER : التسلية-
-املقر اإلأتلاعي : 1) زنقة الحرية 

3 الشقة رقم5 الدارالبيضاء  الطابق 

.(1111

-الهدف االأتلاعي :

التصد5ر جاالستيراد.

-الرأسلال: 11111.11)درهم.

-التسيير: السيد دغوان معاد.

-املدة : 99 سنة.
املركز الجهوي  -اإل5داع القانوني: 

لالستثلار بجهةالدار البيضاء.

-السجل التجاري رقم )93)45.

426 P 

IKA FRET
 تأسيس شركة

بلقت�سى عقد عرفـي مؤرخ في   -I
القانون  إ5داع  تم  نوفلبر9)1)،   5

املسؤجلية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدجدة  بشريك جحيد ذات املليزات 

التالية :

. IKA FRET : التسلية 

 الهدف :

طريق  عن  البضائع  نقل   

السيارات.

التقدم  اقامة   : االأتلاعي  املقر 

سيدي   ( الطابق   (-(7 مجلوعة 

البرنو�سي الدارالبيضاء.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة   

تأسيسها النهائي.

الرأسلال   : االأتلاعي  الرأسلال 

 (11.111,11 في  محدد   االأتلاعي 

حصة   (111 إ 9  مقسم  درهم 

11)درهم  فئة  من  اأتلاعية 

بالكامل  جمحررة  مكتتبة  للواحدة، 

عبدالرزاق  الربيع  لفائدة  جموزعة 

مسيرا للشركة.

السنة االأتلاعية : تبتدئ السنة 

االأتلاعية من فاتح 5نا5ر جتنتهي في 

)3 ديسلبر.

 التسيير : تم تعيين السيد الربيع 

عبدالرزاق مسيرا للشركة.

بالسجل  القانوني  اإل5داع  تم   -II

التجارية  املحكلة  لدى  التجاري 

 7(4566 تحت رقم  بالدار البيضاء، 

السجل التجاري 575)45.
ملخص قصد النشر

427 P
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  ASSURANCES LOUNJA
 S.A.R.L 

شركة ذات مسؤجلية محدجدة
    رأسلالها: 11.111.11)درهم.
  املقر االأتلاعي: 85.شارع اللة 

الياقوت
 السجل التجاري رقم 7)6)4  

من  استثنائي  اأتلاع  عقد  تم 
 ASSURANCE شركة  شركاء  طرف 
نوفلبر9)1)   4 5وم  في    LOUNJA

جتقرر ترخيص ل :
رأسلال  من  حصة   511 هبة 
الطيب    رافس  السيد  من  الشركة 

لفائدة أخيه السيد رافس إبراهيم
6 ج7 من النظام  -تعد5ل املادتين 

امسا�سي .
-تحويل الشكل القانوني للشركة.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم   -
رقم  تحت  بالدارالبيضاء  التجارية 
ديسلبر   (1 بتاريخ  جذلك   7((979

.(1(9
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GENIUS SI
SARL

شركة ذات  مسؤجلية محدجدة 
رأس مال الشركة :  11.111.11)  

درهم
املقر االأتلاعي :  1) زنقة الحرية 
الطابق 3 الشقة 5 الدارالبيضاء

الجلع  قرارات  محضر  بلوأب 
 ( بتاريخ  املنعقد  االستثنائي  العام 
ديسلبر9)1)  . قرر الشركاء لشركة 

GENIUS SI -SARL ما 5لي :
بقيلة  الشركة  مال  رأس  زيادة 
ليصل  درهم   911.1111.11
إ 9  درهم   (11.111.11 من 
طريق  عن  درهم   (111.111,11
للشريك.  الجاري  الحساب  إدماج 
جيتم تحقيق هذه الزيادة من خالل 
اأتلاعية  حصة    9111 اصدار 
للحصة  درهم   (11 بقيلة  أد5دة 

الواحدة موزعة كالتا ي :
5وسف   علراني  -السيد 

331111.11 درهم.

خليل   علراني  -السيد 
331111.11 درهم.

محلد   علراني  -السيد 
341111.11 درهم.

أج ما مجلوعه   1،000،000.00 
درهم.

 (1 من     : االأتلاعي  املقر  تغير 
 5 الشقة   3 الطابق  الحرية  زنقة 
الجد5د  العنوان  إ 9  الدارالبيضاء 
زنقة ابن أوزي   4 حي املستشفيات 
نبيلة  اقامة  سابقا(  )باسكلنيس 

الدارالبيضاء .
جاملسائل  الخاصة  الصالحيات   -

املتنوعة   .          
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
بتاريخ  بالبيضاء  التجارية 
رقم   تحت  ديسلبر9)1)   (3

.117(339(
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عقد حق التسيير 
املوقع  العد ي  العقد  بلقت�سى 
نوفلبر8)1)   (( بتاريخ  بشفشاجن 
رقم  الوثائق  باقي  بدفتر  جاملسجل 
 6 بتاريخ  عدد5)  ب  حرف   1(

ديسلبر8)1) بشفشاجن.
لعبي�سي  العا ي  عبد  السيد  قام 
لدى  التجاري  بالسجل  املسجل 
املحكلة االبتدائية بشفشاجن تحت 
الجناح  شارع  جالساكن  رقم66)8 
شفشاجن  السويقة  حي  امخضر 

بصفته كاريا من أهة.
 ARACELI السيدة  جبين 
الحاملة لجواز   QUINTAS GARCIA
بصفتها   PAC1(8851 رقم  السفر 

مسيرة حرة من أهة ثانية.
ستقوم  العقد  هذا  بلوأب 
 ARACELI السيدة  املكتر5ة 
باستغالل   QUINTAS GARCIA
مطعم بتزريا الكائن بزنقة املطاحن 
سنة  ملدة  شفشاجن  الصبانين  حي 
قابلة  مارس9)1)  فاتح  من  ابتداء 
ا 9  الرأوع  دجن  تلقائيا  للتجد5د 
صاحب املحل اال إذا رغبت املسيرة في 
عدم تجد5دها متى ارادت ذلك بشرط

 اخبار صاحب املحل برسالة مضلونة 

5وما من تاريخ قرارها بعدم   (5 قبل 

االستلرار في التسيير لللحل املذكور.

تحت  املحل  5صبح  تاريخه  جمن 

السيد  الكاري  ان  مسؤجليتها،كلا 

5تحلل  ال  لعبي�سي  العا ي  عبد 
الد5ون  اج  االلتزامات  مسؤجلية 
املترتبة عن التسيير من طرف الكري 

ان  5لكن  ال  الذي  التجاري  لألصل 

5كون موضوع ضلانة اج رهن.

430 P

عقد تسيير حر
املوقع  العرفي  العقد  بلقت�سى 

 (1(8 5وليو   3( بتاريخ  بشفشاجن 

 3 بتاريخ  بشفشاجن  جاملسجل 

ذج  العقد  ابرام  تم  أغسطس8)1) 

الخصائص التالية:

 CAMBRA GIMENO قام السيد
التجاري  بالسجل  PABLOاملسجل 
بشفشاجن  االبتدائية  املحكلة  لدى 

ببرشلونة  جالسكن  رقم)757  تحت 

اسبانية بصفته الكاريا من أهة.

بومريل  مينة  السيدة  جبين 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 
بصفتها مسيرة حرة   BK355414رقم

من أهة ثانية.

ستقوم  العقد  هذا  بلوأب 

بومريل  مينة  السيدة  املكتر5ة 

جاملطعم  الضيافة  دار  باستغالل 

 (3 رقم  الفحفوح  بحي  الكائنة 

ملدة  شفشاجن  الحوات،  سليلان 

من  ابتداء  للتجد5د  قابلة  سنتين 

 3( غا5ة  جا 9  أغسطس8)1)  فاتح 

5وليو1)1).

تحت  املحل  5صبح  تاريخه  جمن 

السيد  الكاري  ان  مسؤجليتها،كلا 

 CAMBRA GIMENO PABLO

اج  االلتزامات  مسؤجلية  5تحلل  ال 

الد5ون املترتبة عن التسيير من طرف 

الكري لألصل التجاري الذي ال 5لكن 

ان 5كون موضوع ضلانة اج رهن.

431 P

تسيير حر               
في   مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى   
شركة   تكري  ديسلبر9)1)     (3
ليوا الدجلية لالستثلارات السياحية  
درهم   811.111.111  ,11 رأسلالها 
شارع  بلراكش،  االأتلاعي  جمقرها 
علارة   19 شقة  املريني   يعقوب 
االندلس ، مسجلة بالسجل التجاري 
من   995( عدد   تحت  بلراكش 
السجل اإل5ضاحي امللثلة من طرف 
لفائدة  محبوبي    لحسن  السيد 
 Cash Alkhalij شركة   الحر  املسير 
ذات  املسؤجلية  محدجدة  شركة 
مائة ألف  شريك جاحد رأسلالها د  
جمقرها  درهم   (11.111  ,11 درهم 
االأتلاعي باكاد5ر الطابق السفلي حي 
مسجلة بالسجل التجاري  ا5دجران  
من   41483 عدد  تحت  باكاد5ر  
طرف   من  ملثلة  اإل5ضاحي  السجل 
امللهى  أليع   5وسيف  نادر  السيد 
الليلي الكائن باكاد5ر الطابق السفلي 
محلد  شارع  ميراج  رجيال  لفندق 
بجليع عناصره املاد5ة جاملعنوية      v
تبتدئ  4) شهرا   مدة التسيير الحر  
في لتنتهي  5نا5ر1)1)   فاتح   من 

 )3 ديسلبر))1) .
 سيتم اال5داع القانوني لدى كتابة  

الضبط باملحكلة التجارية باكاد5ر.
432 P

SEMIMAROC
شركة املساهلة

 الرأسلال : 11.111).5 درهم
املقر االأتلاعي : الدارالبيضاء شارع 
أيش امللكي فضاء صوفيا رقم 9)) 

الطابق 4
تغيير امللثل الدائم في املغرب

في اإلدارة  مجلس  عا5ن   - 
رئيس  تقاعد   (1(9 أكتوبر   ((  
 Miguel Angel السيد  املجلس 

.MARTINEZ ANGUITA
 MAIKEL GARCIA ج عين السيد -
جمد5را  أد5ًدا  رئيًسا    SANCHEZ

عاما للشركة.
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سجل  في  القانوني  اإل5داع  تم 
التجارية،  البيضاء  الدار  محكلة 
رقم  تحت   (1(9 نوفلبر   (8 بتاريخ 

.7((7(3
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 BRINS D’ORTIENT شركة
SARL

بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 
شركة    قرر شركاء   ديسلبر9)1)   (  

BRINS D’ORTIENT  SARL ما 5لي :
- تحويل مقر الشركة من العنوان 
  9(( رقم   ،5 املحاميد  ب:  الكائن 
مراكش  إ 9 العنوان التا ي  : 2/249 ، 
شارع محلد الخامس أليز ،  مراكش.
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
 (5 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

نوفلبر9)1)   تحت عدد 19763).
434 P

ALSALAMATE FOOD
CAPITAL : 100000.00

1) زنقة الحرية الطابق 3 رقم 5 
الدار البيضاء

السجل التجاري : 451593
بلقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 
شركة  شركاء  قرر  ديسلبر9)1)   6

ALSALAMATE FOOD ما 5لي:
عواد  5وسف  السيد  تفويت 
من  حصة   511 السالمات  5وسف 
بشرى  للسيدة  الشركة  رأسلال 

عادي.
-جقد تم اإل5داع القانوني باملحكلة 
 (5 بتاريخ  للدارالبيضاء  التجارية 

ديسلبر9)1) رقم 875)74.
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 JAFRI CAR
SARL

بلقت�سى محضر الجلع العام الغير 
ديسلبر   3 بتاريخ  املنعقد   العادي 
ما5لي: تقرر  البيضاء  بالدار    (1(9
طرف  من  حصة   3511 -تفويت 
السيد  لفائدة  خالد  املرس  السيد 
جالسيدة  حصة   351 محلد  املرس 
حصة.  3(51 عزيزة  مويدة 

تحيين القانون امسا�سي.

اإل5داع  تم   : القانوني  اإل5داع 

الضبط  كتابة  لدى  القانوني 

البيضاء  بالدار  التجارية  لللحكلة 

بتاريخ 6) ديسلبر 9)1)   تحت عدد 

.7(5(18
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 LE MAROQUIN ART ET

MATIERE

SARL

توسيع غرض الشركة

العام  الجلع  لقرارات  طبقا 

سبتلبر   (( بتاريخ  املنعقد  للشركاء 

9)1)، صادق شركاء شركة.

 LE MAROQUIN ART &

املسؤجلية  محدجدة   MATIERE

رأسلالها 4.111.111 درهم.

)) شارع  مقرها الرئي�سي بالرباط 

توسيع  ،قرر  هللا  عبد  موالي  اممير 

اضافة  طريق  عن  الشركة  غرض 

الخاصية التالية :

الجلد5ة،  السلع  أليع  إنتاج 

جاممتعة،  الجلد5ة،  جاملنتجات 

جمواد  جامحذ5ة،  جاملالبس الجاهزة، 

السفر جالترفيه،

جامدجات املكتبية جأليع العناصر 

املخصصة.

الباقي دجن تغيير.

الفصل  جبالتا ي فقد تم تعد5ل   

التالت من النظام امسا�سي للشركة .

كلا تم تحد5ث النظام امسا�سي 

للشركة.

باملحكلة  القانوني  ااِل5داع  تم 

التجارية بالرباط، بتاريخ 3) ديسلبر 

9)1) تحث عدد 5)136).
للخالصة جالتـدكير : ِافيكو 
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REGAL TRANS

شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

رأسلالها : 11.111) درهم

مقرها االأتلاعي: إقامة إ5لان 

سنتر الطابق 3 رقم 8 تقاطع زنقة 

كراردجت جزنقة الرشيد محلد 

جشارع موالي عبد الرحلان

الدار البيضاء 

عبد  علاري  الراحل  جفاة  بعد 

 REGAL الشركة  جمد5ر  شريك  هللا، 

TRANS. قرر الجلع العام االستثنائي 

9)1)، إصالح  )) ديسلبر  املؤرخ في 

االأتلاعية  الحصص  حاملي  قائلة 

التا ي:  النحو  عل9  للليراث  جفًقا 

علاري علي )51) حصة اأتلاعية(، 

حصة   (51( أكبوش  حلو  فادمة 

اأتلاعية(، البرامي نسرينا) 51.)))  

زيد  طه  علاري  اأتلاعية(.  حصة 

علاري  اأتلاعية.  حصة   (95

اأتلاعية(  حصة   (95( إسلاعيل 

حصة   97.51( هيبة  علاري 

اأتلاعية(.

تم تعيين كل من :

نسرينا  البرامي  السيدة   : االسم 

 BE رقم  الوطنية  للبطاقة  الحاملة 

.556633

الحامل  خالد  سارتي  السيد 

.BE 476514 للبطاقة الوطنية رقم

الحامل  محلد  سالم  السيد 

.B 5(6(76 للبطاقة الوطنية رقم

لفترة  املذكورة  للشركة  مسير5ن 

)من  جاحدة  سنة  مدتها  محدجدة 

11/12/2019 إ 9 10/12/2020).

امسا�سي:  النظام  مواد  تعد5ل 

)املادة 6 - املساهلة ، املادة 7 - حصة 

رأس املال جاملادة 7) – اإلدارة(.

سجل  في  القانوني  اإل5داع  تم 

البيضاء،  بالدار  التجارية  املحكلة 

تحت الرقم 4697)7.
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 ONOMO
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجدة 
رأسلالها : 11111) درهم

املقر االأتلاعي : 7) ساحة شارل 
نيكول طابق 7 رقم ) الدار البيضاء 

السجل التجاري 366393
الزيادة في رأسلال الشركة

العام  الجلع  محضر  بلوأب 
 4 بـتـاريـخ  الـلـنعــقد  االستثـنائي 
شركة  شركاء  قرر   (1(9 ديسلبر 

ONOMO ما 5لي :
الشركة  املال  رأس  زيادة 
إ ي  درهم   (11.111.111 من 

11.111.111).3 درهم . 
ج7  تعد5ل6  ذلك  عل9  ترتب  ما 

النظام امسا�سي.
حسن  للسيد  املنفصل  التوقيع 
في  الغاني  ألال  السيد  أج  الغاني 

حدجد 111.111.) درهم.
النظام  من  ج487   46 تعد5ل 

امسا�سي.
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
بتاريخ  رقم71)5)7  تحت  التجارية 

7) ديسلبر 9)1).  
439 P

قاعة الحفالت امزهر
شركة محدجدة املسؤجلية

بلساهم جحيد
العادي  غير  العام  الجلع  خالل 
امزهرالذي  الحفالت  قاعة  لشركة 
9)1) قرر  6) ديسلبر  انعقد بتاريخ 

الشريك ما 5لي : 
تصفية الشركة ابتداءا من تاريخ 

الجلع.
استقالة السيد محلد عدنان من 

مهامه.
تقليد السيد محلد عدنان مهلة 

املصفي.
تحد5د مقر التصفية بحي امزهر 
الطابق امر�سي اهل   ((159 البقعة 

الغالم-الدار البيضاء. 
بكتابة  القانوني  اإل5داع  تم 
بالدار  التجارية  باملحكلة  الضبط 
 (1(9 ديسلبر   31 بتاريخ  البيضاء 

جتحت رقم 5369)7.
440 P
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CLINIQUE SD
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجدة لشريك جحيد
رأسلالها : 1.111) درهم.

املقر االأتلاعي : زنقة سلية إقامة 
شهرزاد 3 طابق 5 رقم 

)) الدار البيضاء .
حل  الشركة

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
االستثنائي املنعقد بتاريخ 4) نوفلبر 
9)1) قرر السيد ميكو عتلان ما 5لي :

حل الشركة قبل امجان.
باملقر  التصفية  مقر  تحد5د 
زنقة  بالبيضاء  للشركة  االأتلاعي 
5 رقم  3 طابق  سلية إقامة شهرزاد 

)) الدار البيضاء.
من  عتلان  ميكو  السيد  تكليف 
طرف الجلع العام كلسؤجل بعللية 

التصفية إ 9 غا5ة انتهائها.
كتابة  لدى  القانوني  اإل5داع  تم 
الضبط باملحكلة التجارية بالبيضاء 
بتاريخ  جذلك   7(5(66 رقم  تحت 

7) ديسلبر 9)1). 
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PORTE ENGINS TRANS
 شركة ذات املسؤجلية املحدجدة
جعنوان مقرها إقامة مد5نتي 

علارة)مجلوعة8 رقم45 سيدي
 البر نو�سي الدار البيضاء املغرب 

قفل التصفية
رقم السجل التجاري 93849)

بلقت�سى الجلع العام االستتنائي 
حل  تقرر   (1(9 ديسلبر   (6 في 
بورت انجان شركة ذات املسؤجلية 
 61.111 رأسلالها  مبلغ  املحدجدة 

درهم.
ج عنوان مقرها االأتلاعي إقامة 
رقم   8 مجلوعة   ( علارة  مد5نتي 
البيضاء  الدار  البرنو�سي  سيدي   45

املغرب.
 Résidence MADINATI GH 8
 IMM2 N° 45 SIDI BERNOUSSI.

.CASABLANCA MAROC
نتيجة لوضعيه الشركة املالية.

جعنوانه  مقتدر  مصطفى  جعين 
مجلوعة   ( علارة  مد5نتي  إقامة 
الدار  البرنو�سي  سيدي   45 رقم   8
للشركة  كلصفي  املغرب  البيضاء 
الختامية  الجلعية  انعقاد  تم  جقد 
إقامة  في   (1(9 6)ديسلبر  بتاريخ 
رقم   8 مجلوعة   ( علارة  مد5نتي 
البيضاء  الدار  البرنو�سي  سيدي   45

املغرب.
باملحكلة  القانوني  اال5داع  تم 
بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
رقم  تحت   (1(9 31 ديسلبر 

.7(539(
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STE DE REVETEMENT
 ET TRAVAUX IMMOBILIERS 

 par abréviation
 SORETI

شركة ذات مسؤجلية محدجدة 
رأسلالها 1.111) درهم

املقر االأتلاعي: حي الشرفاء زنقة 55 
الرقم 34  الدار البيضاء

تصفية سابقة امجان
الجلعية  قرار  من  يستخلص   
العامة للشركاء املؤرخ بالدار البيضاء 

5وم )) نونبر 9)1) ما 5لي :
سابقة  تصفية  عل9  املصادقة 

امجان للشركة،
السيد  املسير5ن  ملهام  حد  جضع 
أبار  السيد  ج  مازجزي  العزيز  عبد 

العا5دي،   
الشركة،  لتصفية  مأمور  تعيين 
العا5دي  أبار  السيد  في  امللثل 
للتعريف  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

.BL5678 رقم
بالدار  التصفية  مكان  تحد5د 
الصباغ  أحلد  شارع   354 البيضاء 

درب املنجرة.
اإل5داع  تم   : القانوني  اإل5داع 
لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 
بالدارالبيضاء  التجارية  املحكلة 
رقم  تحت   (1(9 دأنبر   (8 بتاريخ 

السجل التجاري )395)7.
من أأل اإل5جاز ج البيان

443 P

LAGHDAS CASH 
 SARL AU

 رأسلالها 51.111 درهم 
شارع الحسن الثاني حي السويقة 

شفشاجن
العام  الجلع  محضر  بلوأب 
االستثنائي املنعقد بتاريخ 9) ديسلبر 

9)1) تم االتفاق عل9 :
حل مسبق للشركة.

عبد  اللغداس  السيد  تعيين 
مقر  جتحد5د  للشركة  كلصف  هللا 

الشركة كلقر للتصفية.
بكتابة  القانوني  اإل5داع  تم 
االبتدائية  باملحكلة  الضبط 
 (1(9 7) ديسلبر  بشفشاجن بتاريخ 

تحت رقم 480/2019.
444 P

 GREEN TOWN
IMMOBILIER

SARL
RC N° 255541
ختم  التصفية

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
بتاريخ 6 ديسلبر 9)1) تقرر ما 5لي : 

إقرار حساب التصفية.
ابراء ذمة مصفي الحسابات. 

ختم عللية التصفية.
باملحكلة  القانوني  اال5داع  تم 
رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجارية 

)534)7 بتاريخ 31 ديسلبر 9)1). 
445 P

TAYBA CONCEPT
SARL

RC N° 5335
التصفية ختم

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
بتاريخ 3) ديسلبر 9)1) تقرر ما 5لي : 

 إقرار حساب التصفية.
ابراء ذمة مصفي الحسابات. 

ختم عللية التصفية.
بكتابة  القانوني  اال5داع  تم 
االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 
تحت   25/12/2019 بتاريخ  ببرشيد 

رقم 4191. 
446 P

شركة تسويق معدات امشغال 
العمومية والبناء منة

 شركة محدجدة املسؤجلية
رأسلالها 31.111  درهم 

مقرها االأتلاعي رقم 6، علارة رقم 
8، إقامة النخيل، حي النهضة الرباط 

إعالن عن حل شركة
التجارية  باملحكلة  مسجلة 
حسب   7(759 رقم  تحت  بالرباط 
قرار الجلع العام االستثنائي املنعقد 
قرر   ،(1(9 نوفلبر   (6 بتاريخ 
الحل املبكر للشركة ابتداء  الشركاء 
الحبية  جتصفيتها  التاريخ  هذا  من 
السيد حوراش قدجر الساكن رقم 9، 
شارع شجرة القدس، قطاع 9) بلوك 
تعيينه  تم  الرباط،  الرياض  حي  ن، 
الصالحيات  أليع  جله  لها  كلصفي 

للقيام بهذه املهلة.
 مقر التصفية تم اختياره بعنوان 

املصفي املذكور.
بكتابة  القانوني  اإل5داع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 

تحت رقم 13674).
لإلحاطة جالبيان

املصفي

447 P

STE AMALOU NADA
SARL AU

راسلالها : 1.111) درهم
مقرها االأتلاعي : ا5ت 5حي أجعال 

تكريكرة أزرج
 4 في  مؤرخ  عرفي  لعقد  تبعا 
محضر  جضع  تم   ،(1(9 ديسلبر 

العام االستثنائي.
تصفية الشركة،   : اليوم  أشغال 

تسلية املصفي جمختلفات.
العام  الجلع  قرر   : االجل  الحل 
 4 تاريخ  من  ابتداء  الشركة  توقيف 

ديسلبر 9)1).
العام  الجلع  قرر   : الثاني  الحل 
مصفي  حسن  أملو  السيد  تسلية 
التصفية  مكان  جتحد5د  الشركة، 
الكائن  االأتلاعي  املقر  في  الشركة 

بأ5ت  5حي أجعال تكريكرة أزرج.
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بكتابة  تم   : القانوني  اال5داع 
بأزرج  االبتدائية  باملحكلة  الضبط 
9)1)، تحت رقم  6) ديسلبر  بتاريخ 

.(17
448 P

 STE BASIC FORMATION
PRIVEE
SARL AU

راسلالها : 11.111) درهم
مقرها االأتلاعي : رقم )9) شارع 

الحسن الثاني احداف  أزرج
 (6 في  مؤرخ  عرفي  لعقد  تبعا 
محضر  جضع  تم   ،(1(9 ديسلبر 

العام االستثنائي.
تصفية الشركة،   : اليوم  أشغال 

تسلية املصفي جمختلفات.
العام  الجلع  قرر   : االجل  الحل 
 (6 من تاريخ  توقيف الشركة ابتداء 

ديسلبر 9)1).
العام  الجلع  قرر   : الثاني  الحل 
تسلية السيدة لوبنى جسعود مصفية 
تصفية  مكان  جتحد5د  الشركة، 
الكائن   االأتلاعي  املقر  في  الشركة 
الثاني  الحسن  شارع   (9( برقم 

احداف  أزرج
بكتابة  تم   : القانوني  اال5داع 
بأزرج  االبتدائية  باملحكلة  الضبط 
9)1)، تحت رقم  6) ديسلبر  بتاريخ 

.935
449 P

 STE ENTREPRISE SALMAN
 DAHMAN DE TRAVAUX
DIVERS ET NEGOCIANT

 SARL
راسلالها : 11.111) درهم

مقرها االأتلاعي : رقم 88  تجزئة 
سالم أحداف   أزرج

في مؤرخ  عرفي  لعقد   تبعا 
تم جضع محضر   ،(1(9 ديسلبر   4  

الجلع العام االستثنائي.
تصفية الشركة،   : اليوم  أشغال 

تسلية املصفي جمختلفات.

العام  الجلع  قرر   : االجل  الحل 
 4 تاريخ  من  ابتداء  الشركة  توقيف 

ديسلبر 9)1).
العام  الجلع  قرر   : الثاني  الحل 
تسلية السيد سللان ابراهيم مصفي 
تصفية  مكان  جتحد5د  الشركة، 
الكائن   االأتلاعي  املقر  في  الشركة 
رقم 88  تجزئة السالم أحداف   أزرج.
بكتابة  تم   : القانوني  اال5داع 
الضبط باملحكلة االبتدائية بلكناس 
9)1)، تحت رقم  4) ديسلبر  بتاريخ 

.5578
450 P

 STE  HATIT  
SARL AU  

 رأس املال 311.111 دهم
 املقر اإلداري :     أجالد رحو أجالد 

ادريس - الفقيه بن صالح 
 السجل التجاري  643 
إعالن تصفية شركة 

العام   الجلع  محضر  بلقت�سى 
 06/12/2019 بتاريخ    االستثنائي 

قرر  الشركاء ما 5لي 
 - تصفية الشركة   اعاله  

سعيد   حتيت   السيد   تعيين   -
مصف للشركة 

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
تحت  االبتدائية الفقيه بن صالح    
عدد    984/   بتاريخ     17/12/2019.
1 C

 LIBRAIRIE LE POLE SARL
 العنوان : رقم 6)6 تجزئة النور 

الشطر التالث االتقسلة  ) فم اجدي 
بني مالل

 رقم التقييد بالسجل التجاري
9793-

تأسيس شركة  
بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
القانون  إعداد  تم   10/12/2019
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
املحدجدة تحلل  الخصائص التالية :

 LIBRAIRIE LE  : تسلية الشركة 
.POLE SARL

النور  تجزئة   6(6 رقم  العنوان : 

الشطر التالث االتقسلة  ) فم اجدي 

بني مالل.

املدرسية  امدجات  بيع   : الغرض 

جأأزاء الهاتف.
 رأس املــال : 11.111) درهم.

مقسم إ 9 111) حصة اأتلاعية 

قيلتها 11) درهم. 

السيد اغزيف 5وسف القاطن   -

 335 الرقم   ( الجزء   ( بتجزئة النور 

فم اجدي بني مالل 5للك 411 حصة.

- السيد اغزيف علر القاطن بحي 
أنان الطاهر بلوك 6 رقم 6 بني مالل 

5للك 611 حصة.

السنة املـالية :  السنة امليالد5ة.

مدة الشركة :  99 سنة. 

 - ج  السيد اغزيف علر   : املسير 

السيد اغزيف 5وسف.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

رقم))9   تحت  مالل  بني  االبتدائية 

بتاريخ 17/12/2019.

2 C

 DAKHLA MAREE S.A.R.L
AU CAPITAL DE : 3.500.000DHS

 SIEGE SOCIAL: AV.HABBOUHA

BEN ESSOUDANI N°82

DAKHLA-RC N°245-

االستثنائي  العام  الجلع  اثر  عل9 

بلقر  املنعقد   1(-((-(1(9 بتاريخ 

املحدجدة  املسؤجلية  ذات  الشركة 

 DAKHLA MAREE S.A.R.L املسلاة 

قرر الشركاء ججافقوا عل9 ما 5لي :

تللكها  حصة   34.651 تفويت 

 DERHEM TRANSACTION  شركة

 ATLAS شركة  لفائدة   SARL

.SAHARA SA

351 حصة 5للكها السيد  تفويت 

شركة  لفائدة  الدرهم  هللا  عبد 

.ATLAS SAHARA SA

للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

من شركة ذات املسؤجلية املحدجدة 

إ 9 شركة ذات املسؤجلية املحدجدة 

بلساهم جاحد .

استقالة السيد لحسن ملجيد من 

منصبه كلسير للشركة. 

الدرهم  دحلان  السيد  تعيين 

كلسير للشركة ملدة غير محددة.

تعـد5الت قانونيــة. 

بكتابة  القانوني  اإل5داع  تم 

االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 

بالداخلة، بتاريخ 9)1)-))-3) تحت 
رقم : 9)1)-374).

3 C

TGX SAHARA
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة
بلشارك جاحد

بتاريخ  العرفي  للعقد   تبعا 

قوانين  جضع  تم   (1-((-(1(9

الشركة ذات املليزات التالية:

TGX SAHARA : التسلية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤجلية املحدجدة بلشارك جاحد.

املوضوع : 5تعلق نشاط الشركة:

أشغال  البناء،  أشغال  أليع   -

مختلفة.

العلليات  مختلف  عامة  جبصفة 

املنقولة  العقارية،  املالية،  التجارية، 

جغير املنقولة التي من شانها توسيع 

نشاط الشركة.

الرئي�سي : حي املنتزه بقعة رقم -43 

الداخلة.

مبلغ  في  حدد   : الرأسلال 

إ 9  مقسلة  درهم   (.111.111

 (11 فئة  من  حصة  ألف  عشرين 

محلد  درهم 5للكها بالكامل السيد: 

جاسو.

السيد:  طرف  من  تسير   : اإلدارة 

محلد جاسو ملدة غير محددة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإل5داع 

االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 

 (3-((-(1(9 بتاريخ  بوادي الذهب، 

9)1)-)37)  جاملسجل في  تحت رقم 

السجل التجاري تحت رقم 5187).

4 C
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 AQUILA INVEST S.A.R.L AU 
AU CAPITAL DE : 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL: AV.EL
77(4-AARGOUB N°01
DAKHLA-RC N°9689-

االستثنائي  العام  الجلع  اثر  عل9 
بلقر  املنعقد   19-((-(1(9 بتاريخ 
املحدجدة  املسؤجلية  ذات  الشركة 
 AQUILA   املسلاة جاحد  بلساهم 
الشركاء   قرر   INVEST S.A.R.L AU

ججافقوا عل9 ما 5لي :
11) حصة 5للكها السيد  تفويت 
السيد  لفائدة  العلمي  مشيش  انس 

.CARDINOTTI ROBERTA
السيد  5للكها  حصة   51 تفويت 
السيد  لفائدة  العلمي  مشيش  انس 
.BAZZOLI MASSIMO CLAUDIO

السيد  5للكها  حصة   51 تفويت 
السيد  لفائدة  العلمي  مشيش  انس 

.PIA FRANCESCO
تاكيد تعيين السيدة نعيلة بنبر5ك 

كلسيرة للشركة ملدة غير محددة.
للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
من شركة ذات املسؤجلية املحدجدة 
ذات  شركة  إ 9  جاحد  بلشارك 

املسؤجلية املحدجدة.
تعـد5الت قانونيــة. 

بكتابة  القانوني  اإل5داع  تم 
االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 
بالداخلة، بتاريخ:9)1)-))-4) تحت 

رقم : 9)1)-)38).
5 C

 TENDANCE TRANSPORT
 S.A.R.L

AU CAPITAL DE : 100.000 DHS
 SIEGE SOCIAL: HAY SALAM NR

(397
DAKHLA-RC N°13989-

االستثنائي  العام  الجلع  اثر  عل9 
املنعقد   (7-((-(1(9 بتاريخ 
املسؤجلية  ذات  الشركة  بلقر 
 TENDANCE   املسلاة املحدجدة 
TRANSPORT S.A.R.L قرر الشركاء  

ججافقوا عل9 ما 5لي :

611 حصة 5للكها السيد  تفويت 

علي  السيد  لفائدة  التيجر  بوشتى 

موزريك.

 ، للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

من شركة ذات املسؤجلية املحدجدة 

إ 9 شركة ذات املسؤجلية املحدجدة 

بلساهم جاحد .

تأكيد تعيين السيد علي موزريك 

كلسير للشركة ملدة غير محددة.

تعـد5الت قانونيــة. 

بكتابة  القانوني  اإل5داع  تم 

االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 

بالداخلة، بتاريخ:9)1)-))-3) تحت 

رقم : 9)1)-373).

6 C

 NEGOPECHE DAKHLA

  S.A.R.L
AU CAPITAL DE : 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL: RUE

ABDELKHALEK TORRES N°180

DAKHLA-RC N°5259-

االستثنائي  العام  الجلع  اثر  عل9 

بلقر  املنعقد   (1-16-(1(9 بتاريخ 

املحدجدة  املسؤجلية  ذات  الشركة 

 NEGOPECHE DAKHLA   املسلاة

ججافقوا عل9  قرر الشركاء    S.A.R.L

ما 5لي :

311 حصة 5للكها السيد   تفويت 

عثلان  السيد  لفائدة  عثلان  اعلار 

بوفوس.

استقالة السيد اعلار عثلان من 

منصبه كلسير للشركة. 

السالم  ابراهيم  السيد  تعيين 

النفي  احلدناه  السيد  ج  اعلار 

محددة  غير  ملدة  للشركة  كلسير5ن 

تعـد5الت قانونيــة. 

بكتابة  القانوني  اإل5داع  تم 

االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 

بالداخلة، بتاريخ:9)1)-17-1) تحت 

رقم : 9)1)-5)7.

7 C

 MALELINA S.A.R.L
AU CAPITAL DE : 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL: HAY EL MASJID
 AV.AL MASJID IMM HAMID

ZITOUNI N°05
DAKHLA-RC N°11011-

االستثنائي  العام  الجلع  اثر  عل9 
بلقر  املنعقد   (7-((-(1(9 بتاريخ 
املحدجدة  املسؤجلية  ذات  الشركة 
 MALELINA   بلساهم جاحد املسلاة
S.A.R.L   قرر الشركاء  ججافقوا عل9 

ما 5لي :
السيد  5للكها  حصة   81 تفويت 
السيد محلد  لفائدة  ارجيبح  محلد 

سالم الزاجي.
السيد  5للكها  حصة   81 تفويت 
محلد ارجيبح لفائدة السيد الحسين 

املاح.
السيد  5للكها  حصة   41 تفويت 
محلد ارجيبح لفائدة السيد العرج�سي 

احلين.
تعـد5الت قانونيــة. 

بكتابة  القانوني  اإل5داع  تم 
االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 
 (1-((-(1(8 بتاريخ:  بالداخلة، 

تحت رقم : 9)1)-)36).
8 C

FADS NEGOCE
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة
بلساهم جاحد

تبعا للعقد العرفي بتاريخ -9-19)
تم جضع قوانين الشركة ذات   (1(9

املليزات التالية:
FADS NEGOCE:التسلية

ذات  شركة  القانوني:  الشكل 
املسؤجلية املحدجدة بلساهم جاحد.
املوضوع: 5تعلق نشاط الشركة:

_ أشغال البناء ج أشغال مختلفة.
- جبصفة عامة مختلف العلليات 
املنقولة  العقارية  املالية،  التجارية، 
جغيرا ملنقولة التي من شأنها توسيع 

نشاط الشركة.  
زنقة الفرات رقم   : املقر الرئي�سي 

57 - العيون.

الرأسلال : حدد في مبلغ 11.111) 

درهم مقسلة إ 9 ألف حصة من فئة 

السيد:  بالكامل  5للكها  درهم   (11

سعيد العيا�سي.

السيد:  طرف  من  تسير   : اإلدارة 

محددة. غير  ملدة  العيا�سي  سعيد 

اإل5داع القانوني : تم بكتابة الضبط 

بوادي  االبتدائية  املحكلة  لدى 

تحت   (6-19-(1(9 بتاريخ  الذهب، 
في  املسجل  ج    (366-(1(9 رقم 

السجل التجاري تحت رقم 37)9).

9 C

AD CONSULTING
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة
بلشارك جاحد

بتاريخ  العرفي  للعقد   تبعا 

قوانين  جضع  تم   (4-19-(1(8

الشركة ذات املليزات التالية :

                    AD CONSULTING :التسلية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤجلية املحدجدة بلشارك جاحد.

املوضوع : 5تعلق نشاط الشركة:

-  تسير املشاريع السياحية.

- جبصفة عامة مختلف العلليات 

املنقولة  العقارية  املالية،  التجارية، 

جغير املنقولة التي من شأنها توسيع 

نشاط الشركة.  

املقر الرئي�سي : شارع العركوب رقم 

4)77-)1  - الداخلـة.

الرأسلال : حدد في مبلغ 1.111) 

درهم مقسلة إ 9 مائة حصة من فئة 

السيدة:  بالكامل  تللكها  درهم   (1

حكيلة توغفست.

السيد:  طرف  من  تسير   : اإلدارة 

حكيلة توغفست ملدة غير محددة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإل5داع 

االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 

 (6-19-(1(8 بتاريخ  بوادي الذهب، 

تحت رقم  8)1)-448)  ج املسجل في 

السجل التجاري تحت رقم )71)).

10 C
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OD TECHNIQUE
تأسيس شركة ذات االسم الجلاعي

بتاريخ  العرفي  للعقد   تبعا 
قوانين  جضع  ثم   18-1(-(1(9

الشركة ذات املليزات التالية:
  OD TECHNIQUE : التسلية

 SOCIETE EN  : الشكل القانوني 
.NOM COLLECTIF

املوضوع : 5تعلق نشاط الشركة :
 - إصالح السيارات.

- جبصفة عامة مختلف العلليات 
املنقولة  العقارية  املالية،  التجارية، 
جغيرا ملنقولة التي من شأنها توسيع 

نشاط الشركة.
الشياف  جاد  حي   : الرئي�سي  املقر 

رقم )8 – الداخلة.
الرأسلال : حدد في مبلغ 11.111) 
درهم مقسلة إ 9 ألف حصة من فئة 

11) درهم للحصة مقسلة كالتا ي :
- الهاشمي رفقي : 475 حصة

 - محلد زجبير :  5) حصة
السيد:  طرف  من  تسير   : اإلدارة 

الهاشمي رفقي ملدة غير محدجدة. 
بكتابة  تم   : القانوني  اإل5داع 
االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 
  (5-1(-(1(9 بتاريخ  بوادي الذهب، 
ج املسجل في   ((4-(1(9 تحت رقم 

السجل التجاري تحت رقم )341).
11 C

TRANSELKA
شركة ذات مسؤجلية محدجدة 

بشريك جاحد
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ  بأسفي  
 TRANSELK تأسيس شركة:  قد تم  
محدجدة  مسؤجلية  ذات  شركة 

بشريك جاحد.
جالتي تحلل الخصائص التالية : 

الصفة القانونية :
محدجدة  مسؤجلية  ذات  شركة   

بشريك جاحد.
نقل   : االأتلاعي  الهدف 

املستخدمين جالنقل املدر�سي.
اشغال مختلفة اج البناء .

درهم    (11.111  : املال  رأس 
مقسلة إ 9 111) حصة بقيلة 11) 

درهم للحصة ا لواحدة املودعة من 

طرف السيد محلد القاسم .

التسيير السيد محلد القاسم

مدة : 99سنة 

السنة املالية

 3( غا5ة  5نا5را 9   1( من  تبتدئ 

دأنبر من كل سنة 
زنقة   44 برقم   : االأتلاعي  املقر 

الوينطي سيدي عبد الكريم اسفي

القيد بالسجل التجاري تم بتاريخ 

22/11/2019  تحت الرقم 1139)
مقتطف للنشر جاإلشهار

12 C

   STE   CHR TRANS MAROC

SARL AU
العنوان دجار لخاللطة بني مو�سى 

أجالد ناصر سوق السبت  
رقم التقييد بالسجل التجاري 79

بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

09/10/2019 تم انشاء شركة  ذات 

الشريك  دات  املحدجدة  املسؤجلية 

الوحيد تحلل  الخصائص التالية :

التسلية:

   STE   CHR TRANS MAROC  

SARL AU

العنوان :

العنوان دجار لخاللطة بني مو�سى 

أجالد ناصر سوق السبت.  
رأس املــال 11.111) درهم مقسم 

قيلتها  اأتلاعية  حصة   (111 إ 9 

11) درهم

 الحبلي الصد5ق القاطن  حي ا5ت 
اغيوس ب 3 ز ) رقم 7 تيكوين اكاد5ر 

جيللك 111) حصة.

نقل  ج  العامة  االشغال  الغرض 

البضائع.

السنة املـالية: السنة امليالد5ة.

مدة الشركة: 99 سنة.

املسير : السيد  الحبلي الصد5ق.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

رقم    تحت  السبت  سوق  االبتدائية 

43 تاريخ 19/11/2019.

13 C

 TAYLOR  MULTISERVICES
  ET CONSEILS  SARL AU

4 إقامة السالم شارع عبد الكريم 
الخطابي  بني مالل  

راس املال 11.111) دهم 
السجل التجاري رقم 5))) 

اعالن قفل تصفية  
العام  الجلع  قرار  بلقت�سى 
بتاريخ    الشركة   لشركاء  االستثنائي  

02/12/2019  تم ما 5لي  :
- تصفية الشركة اعاله.

- املصادقة عل9 حساب التصفية  
ج تقرير املصفي.

- اعالن نها5ة تصفية الشركة .
-إنهاء الوأود املعنوي للشركة .  

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
عدد  تحت  مالل  ببني  االبتدائية 

891/019 بتاريخ 11/12/2019.
14 C

STE LIYCHIA SARL AU
املقر االأتلاعي  :  تجزئة ام ضهر) 

الطابق االجل
 بني مالل 

رقم التقييد بالسجل التجاري
 981(

تأسيس شركة
بتاريخ   عرفي  عقد  بلقت�سى 
القانون  إعداد  تم   12/12/2019
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
املحدجدة تحلل  الخصائص التالية :

 STE LIYCHIA  : الشركة  تسلية 
.SARL AU

املقر االأتلاعي  :  تجزئة ام ضهر 
) الطابق االجل - بني مالل .

عامة  بصفة  مالتجارة  الغرض 
-االستيراد  السيارات  أأزاء  -بيع 

جالتصد5ر.
رأس املــال 11.111) درهم.

مقسم إ 9 111) حصة اأتلاعية 
قيلتها 11) درهم.

القاطن  هشام  السيد بدري   -
 (111 5للك  با5طاليا  مالنو  بلد5نة 

حصة.

السنة املـالية :  السنة   امليالد5ة

مدة الشركة:  99 سنة. 

هشام  بدري  السيد   : املسير 

القاطن بلد5نة مالنو با5طاليا.

القانوني  اإل5داع  تم  مالل  بني 

بني مالل تحت  االبتدائية  باملحكلة 

رقم 7)9 بتاريخ 18/12/2019.

15 C

 CHARCUTERIE

TAMUDASARL AU
شركـــــة ذات املسؤجليــــة املحــــدجدة 

ذات شريك جحيد

رأسلالهـــــــــا 51.111 درهــــــــــم

مقرها االأتلاعي شارع ازرج رقم ) 

قسيارية باسم هللا رقم 7) تطوان

عقــــــــــد التأ سيــــــــــس
طبقا ملقتضيات عقد عرفي املؤرخ 

في: 24/10/2019بتطوان, تم تأسيس 

ذات  لشركة  امسا�سي  القانون 

باملواصفات  املحدجدة  املسؤجلية 

التالية:

تسليــة الشركـــــة :

CHARCUTERIE TAMUDA SARL AU 

 املوضــــــوع :

مجزرة.

تربية الدجاأن.

املقر االأتلاعي : مقرها االأتلاعي 

) قيسارية باسم هللا  شارع ازرج رقم 

رقم 7) تطوان.

رأسلال  تحدد  لقد   : الرأسلــــــــال 

درهم   51.111 الشركة فيلبلغ قدره 

مقسم  إ 9 511 حصة. 

حصة  لكل  درهم   (11 منفئة 

مفوتة كلا 5لي :

اليوسفي عبد هللا 5صــــــــــل إ 9 511 

حصــــــــة.

-املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة ابتداء من تاريخ تأسيسها.

لقد أسندت صالحية   : -التسيير 

اليوسفي  السيد  إ 9  الشركة  تسيير 

عبد هللا كلسير ملـدة غيــر محــــددة.
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لــدى  القانونـــي  اإل5ـــداع  تـــم 

كتابــة الضبــط باملحكلــة االبتدائــية 

لتطــوان بتاريــخ: 31/10/2019 تحــت 
رقــــم: 87)6  جتقييــد الشركـة بالسجــل 

التجــاري تحــت رقــم : 5945).  
مقتطف من أأل البيان

 جالنشر

16 C

MARWA SAMAK
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة
بلشارك جاحد

بتاريخ  العرفي  للعقد   تبعا 

قوانين  جضع  تم   (7-((-(1(9

الشركة ذات املليزات التالية:

                    MARWA SAMAK : التسلية

ذات  شركة  القانوني:  الشكل 

املسؤجلية املحدجدة بلساهم جاحد.

املوضوع : 5تعلق نشاط الشركة:

جالشراء،  البيع  التصد5ر،   _

امسلاك  أنواع  ملختلف  التسويق 

جاملنتوأات البحرية، تجهيزات، مواد 

عالقة  ماله  كل  عام  جبشكل  أجلية 

النقل  بالصناعة ج التجارة البحرية، 

لحساب الغير.

- جبصفة عامة مختلف العلليات 

املنقولة  العقارية  املالية،  التجارية، 

جغير املنقولة التي من شأنها توسيع 

نشاط الشركة.  

بن  حبوها  شارع   : الرئي�سي  املقر 

السوداني رقم 17  - الداخلـة.

الرأسلال : حدد في مبلغ 11.111) 

درهم مقسلة إ 9 ألف حصة من فئة 

السيد:  بالكامل  5للكها  درهم   (11

سعيد الزيتوني.

 : تسير من طرف السيد   : اإلدارة 

سعيد الزيتوني ملدة غير محددة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإل5داع 

االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 

 (4-((-(1(9 بتاريخ  بوادي الذهب، 

جاملسجل في   (381-(1(9 تحت رقم 

السجل التجاري تحت رقم 5199).

17 C

BERAY CONSULTING
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة
بتاريخ العرفي  للعقد   تبعا 
قوانين  جضع  تم   (3-((-(1(9  

الشركة ذات املليزات التالية :
التسلية :

BERAY CONSULTING 
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤجلية املحدجدة.
املوضوع : 5تعلق نشاط الشركة:

- استغالل جتسيير فندق. 
- جبصفة عامة مختلف العلليات 
املنقولة  العقارية  املالية،  التجارية، 
جغير املنقولة التي من شأنها توسيع 

نشاط الشركة.
 V محلد  شارع   : الرئي�سي  املقر 

زنقة الركيبة رقم 4) -الداخلـة.
الرأسلال : حدد في مبلغ 11.111) 
درهم مقسلة إ 9 ألف حصة من فئة 

11) درهم 5للكها بالكامل:
 511 حلو  بن  عثلان  السيد: 

حصة
السيد : ا5حفظ براي 511 حصة

السيد:   طرف  من  تسير   : اإلدارة 
عثلان بن حلو  ملدة غير محددة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإل5داع 
االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 
 (4-((-(1(9 بتاريخ  بوادي الذهب، 
9)1)-383) ج املسجل في  تحت رقم 

السجل التجاري تحت رقم )1)5).
18 C

 SOCIETE GLAIBAT JEDYANE
S.A.R.L

AU CAPITAL DE : 100.000 DHS
 SIEGE SOCIAL: AV.EL MASJID

HAY OUM TOUNSSI N°02
DAKHLA -RC N°1541-

االستثنائي  العام  الجلع  اثر  عل9 
بلقر  املنعقد   (3-((-(1(9 بتاريخ 
املحدجدة  املسؤجلية  ذات  الشركة 
 SOCIETE GLAIBAT املسلاة 
الشركاء   قرر   JEDYANE S.A.R.L

ججافقوا عل9 ما 5لي :

411 حصة 5للكها السيد  تفويت 
ألال بوفتيح لفائدة السيد البشير 

الهاشمي.
تفويت 311 حصة تللكها السيدة 
سليرة الهاشمي لفائدة السيد البشير 

الهاشمي.
تفويت 311 حصة تللكها السيدة 
البشير  السيد  لفائدة  امللكي  رابحة 

الهاشمي.
للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
من شركة ذات املسؤجلية املحدجدة 
إ 9 شركة ذات املسؤجلية املحدجدة 

بلساهم جاحد .
شارع  من:  الشركة  مقر  تحويل 
 1( رقم  تون�سي  ام  حي  املسجد 
 18 رقم  العودة  حي  إ 9  الداخلة 

الداخلة. 
ليشلل:  الشركة  نشاط  توسيع 

توفير خدمات اليد العاملة.
استقالة السيدة رابحة امللكي من 

منصبها كلسيرة للشركة. 
الهاشمي  البشير  السيد  تعيين 

كلسير للشركة ملدة غير محددة.
تعـد5الت قانونيــة. 

بكتابة  القانوني  اإل5داع  تم 
االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 
بالداخلة، بتاريخ:9)1)-))-)1 تحت 

رقم : 9)1)-64)).
19 C

 GRAIN DE SABLE S.A.R.L
AU CAPITAL DE : 20.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : HAY ERRAHMA
IV RUE 24 N°26

DAKHLA-RC N°6409-
االستثنائي  العام  الجلع  اثر  عل9 
بلقر  املنعقد   (8-17-(1(7 بتاريخ 
املحدجدة  املسؤجلية  ذات  الشركة 
    GRAIN DE SABLE S.A.R.L املسلاة

قرر الشركاء  ججافقوا عل9 ما 5لي :
11) حصة 5للكها السيد  تفويت 
السيدة  لفائدة  عسكران  محلد 

رشيدة بندادة.
السيد محلد عسكران  استقالة 

من منصبه كلسير للشركة.

بندادة  رشيدة  السيدة  تعيين 

كلسيرة للشركة ملدة غير محددة.

للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

من شركة ذات املسؤجلية املحدجدة 

إ 9 شركة ذات املسؤجلية املحدجدة 

بلشارك جاحد.

تعـد5الت قانونيــة. 

بكتابة  القانوني  اإل5داع  تم 

االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 

بالداخلة، بتاريخ 7)1)-18-)1 تحت 
رقم : 7)1)-6)7.

20 C

NABIH TRAITEMENT
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة
بلشارك جاحد

بتاريخ  العرفي  للعقد   تبعا 

قوانين  جضع  تم   (3-((-(1(9

الشركة ذات املليزات التالية:

                    NABIH TRAITEMENT :التسلية

ذات  شركة  القانوني:  الشكل 

املسؤجلية املحدجدة بلساهم جاحد.

املوضوع: 5تعلق نشاط الشركة:

جمعالجة  تجليد   ، شراء  بيع، 

أليع منتجات البحر.

- جبصفة عامة مختلف العلليات 

املنقولة  العقارية  املالية،  التجارية، 

جغير املنقولة التي من شأنها توسيع 

نشاط الشركة.  

الصناعي  الحي   : الرئي�سي  املقر 

بقعة رقم 1) - الداخلـة.

الرأسلال : حدد في مبلغ 11.111) 

درهم مقسلة إ 9 ألف حصة من فئة 

1) درهم 5للكها بالكامل السيد: عبد 

الخالق الفرجاح.

السيد:  طرف  من  تسير   : اإلدارة 

عبد الخالق الفرجاح ملدة غير محددة

بكتابة  تم   : القانوني  اإل5داع 

االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 

 (1-((-(1(9 بتاريخ  بوادي الذهب، 

تحت رقم    9)1)-363)  ج املسجل في 

السجل التجاري تحت رقم 5169).

21 C
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LAYALI TRANS
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة
بلشارك جاحد

بتاريخ  العرفي  للعقد   تبعا 
قوانين  جضع  تم   (7-((-(1(9

الشركة ذات املليزات التالية:
                 LAYALI TRANS : التسلية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤجلية املحدجدة بلشارك جاحد.

املوضوع :      5تعلق نشاط الشركة:
نقل البضائع لحساب الغير.

- جبصفة عامة مختلف العلليات 
املنقولة  العقارية  املالية،  التجارية، 
جغيرا ملنقولة التي من شأنها توسيع 

نشاط الشركة.  
: حي الحسني شارع  املقر الرئي�سي 

مكة رقم 6)6) - الداخلـة.
الرأسلال : حدد في مبلغ 11.111) 
درهم مقسلة إ 9 ألف حصة من فئة 
السيد:  بالكامل  5للكها  درهم   (11

عبد اللطيف الصافي.
السيد:  طرف  من  تسير   : اإلدارة 
عبد اللطيف الصافي ملدة غير محددة.
بكتابة  تم   : القانوني  اإل5داع 
االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 
 (1-((-(1(9 بتاريخ  بوادي الذهب، 
جاملسجل في   (364-(1(9 تحت رقم 

السجل التجاري تحت رقم )517).
22 C

BIR MARITIME
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة
بلشارك جاحد

بتاريخ  العرفي  للعقد   تبعا 
قوانين  جضع  تم   (9-(1-(1(9

الشركة ذات املليزات التالية:
  BIR MARITIME: التسلية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤجلية املحدجدة بلشارك جاحد.
املوضوع : 5تعلق نشاط الشركة:

معالجة  ج  تجليد   ، شراء  بيع، 
أليع منتجات البحر.

- جبصفة عامة مختلف العلليات 
املنقولة  العقارية  املالية،  التجارية، 
جغيرا ملنقولة التي من شأنها توسيع 

نشاط الشركة.  
 الرئي�سي شارع العركوب رقم -)1

-4)77 الداخلة.
الرأسلال : حدد في مبلغ 11.111) 
درهم مقسلة إ 9 ألف حصة من فئة 
بالكامل السيدة:  درهم 5للكها   (11

زينب بيكورة.
السيد:  طرف  من  تسير   : اإلدارة 

زينب بيكورة ملدة غير محددة.
بكتابة  تم   : القانوني  اإل5داع 
االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 
 3(-(1-(1(9 بتاريخ  بوادي الذهب، 
9)1)-45))  جاملسجل في  تحت رقم 

السجل التجاري تحت رقم 4763).
23 C

 FRET PECHE S.A.R.L A.U
AU CAPITAL DE: 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL: AV.AIT LAHCEN
777/N°1

DAKHLA -RC N°385-
االستثنائي  العام  الجلع  اثر  عل9 
بلقر  املنعقد   (8-15-(1(9 بتاريخ 
املحدجدة  املسؤجلية  ذات  الشركة 
    FRET PECHE S.A.R.L AU   املسلاة

قرر الشركاء  ججافقوا عل9 ما 5لي :
5للكها  حصة   (111 تفويت 
 STE لفائدة  بوسيف  صالح  السيد 

.INDUSMAR SARL
بوسيف  حلود  السيد  استقالة 

من منصبه كلسير للشركة. 
تعيين السيد حسن بريك كلسير 

للشركة ملدة غير محددة.
شارع  من:  الشركة  مقر  تحويل 
الداخلة   –1/777 رقم  لحسن  ا5ت 
 –  31( إ 9 الحي الصناعي بقعة رقم 

الداخلة.
تعـد5الت قانونيــة. 

بكتابة  القانوني  اإل5داع  تم 
االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 
بالداخلة، بتاريخ:9)1)-16-7) تحت 

رقم : 9)1)-619.
24 C

TABIA FISHING
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة
بلشارك جاحد

بتاريخ  العرفي  للعقد   تبعا 
قوانين  جضع  تم   18-1(-(1(9

الشركة ذات املليزات التالية:
   TABIA FISHING : التسلية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤجلية املحدجدة بلشارك جاحد.
املوضوع : 5تعلق نشاط الشركة:

التصد5ر، البيع ج الشراء، النقل، 
امسلاك  أنواع  ملختلف  التسويق 
جاملنتوأات البحرية، تجهيزات، مواد 
عالقة  ماله  كل  عام  بشكل  ج  أجلية 

بالصناعة جالتجارة البحرية.
العلليات  مختلف  عامة  جبصفة 
املنقولة  العقارية،  املالية،  التجارية، 
ج غير املنقولة التي من شانها توسيع 

نشاط الشركة.
 الرئي�سي : حي املسيرة زنقة بالفريج 

علارة سود5لاي- الداخلة.
الرأسلال : حدد في مبلغ 11.111) 
درهم مقسلة إ 9 ألف حصة من فئة 
السيد:  بالكامل  5للكها  درهم   (11

جليد بوزي .
السيد:  طرف  من  تسير   : اإلدارة 

جليد بوزي ملدة غير محددة.
بكتابة  تم   : القانوني  اإل5داع 
االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 
 (7-1(-(1(9 بتاريخ  بوادي الذهب، 
في  جاملسجل    53-(1(9 رقم  تحت 

السجل التجاري تحت رقم 73)3).
25 C

 NOVARCH SARL
11.111) درهم 

اعالن عن تأسيس شركة ذات 
املسؤجلية املحدجدة 

بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
القانون  إعداد  تم   09/08/2019
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجدة باملليزات التالية: 
ذات  شركة  الشركة:  شكل 

املسؤجلية املحدجدة. 

التسلية:  نوفارش.  
غرض الشركة: هندسة معلارية.

8) شارع  عنوان املقر االأتلاعي : 
محلد السادس شقة 3، خريبكة.

مدة الشركة : 99 سنة.
 (11.111  : مبلغ رأسلال الشركة 

درهم.
إ 9   مقسلة   : النقد5ة  الحصص 
درهم   (11 فئة  من  حصة   (111

للحصة موزعة عل9 :  
- حسن بللاحي  51111.11: درهلا. 
- طارق بنتومي : 51111.11 درهلا.

الحصص العينية : 
الشخصية  الشركاء  اسلاء 

جالعائلية جعناجينهم :
بللحرز  تجزئة   ( بللاحي  حسن 
شارع أجالد فارس بئر قاسم السوي�سي 

الرباط 
 4 رقم   7 علارة  بنتومي  طارق 

املسيرة ) ح ي م الرباط
توزيع االنصبة عل9 الشركاء: 

التسيير  حق  أعطي   : التسيير 
حسن بللاحي جالسيد طارق  للسيد: 
بنتومي مساهلان جمسيران ملدة غير 

محدجدة.
ب  القانوني  اال5داع  تم 

18/12/2019 تحت رقم )3)6.
26 C

 AVENTOURS SARL
شركـــــة ذات املسؤجليــــة املحــــدجدة

رأسلالهـــــــــا 311.111 درهــــــــــم
مقرها االأتلاعي شارع طهران رقم 

9) الطواباللسفل9 تطوان
عقــــــــــد التأ سيــــــــــس

طبقا ملقتضيات عقد عرفي املؤرخ 
في 16/10/2019بتطوان، تم تأسيس 
ذات  لشركة  امسا�سي  القانون 
باملواصفات  املحدجدة  املسؤجلية 

التالية:
 AVENTOURS تسليــة الشركـــــة: 

 SARL
املوضــــــوع: النقل السياحي.

املقر االأتلاعي : مقرها االأتلاعي 
شارع طهران رقم 9) الطوابل السفل9  

تطوان.



عدد 5594 - 9) ألادى امج 9 )44) )5) 5نا5ر 1)1))الجريدة الرسمية   981

الرأسلــــــــال:  لقد تحدد رأسلال   -
الشركة في مبلغ قدره 311.111 درهم 

مقسم  إ 9 3111 حصة. 
حصة  لكل  درهم   (11 فئة  من 

مفوتة كلا 5لي : 
 (511 إ 9  5صــــــــــل  محلد  ابكار 

حصــــــــة.
الشرقي محلد 5اسين 5صــــــــــل إ 9 

511) حصــــــــة.
-املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة ابتداء من تاريخ تأسيسها.
لقد أسندت صالحية   : -التسيير 
تسيير الشركة إ 9 السيد ابكار محلد 

كلسير ملـدة غيــر محــــددة.
لــدى  القانونـــي  اإل5ـــداع  تـــم 
كتابــة الضبــط باملحكلــة االبتدائــية 
لتطــوان بتاريــخ: 23/10/2019.           

جتقييــد   6((3  : رقــــم  تحــت 
بتاريــخ:  التجــاري  بالسجــل  الشركـة 

24/10/2019 تحــت رقــم : 5899) . 
مقتطف من أأل البيان جالنشر

27 C

SEVDA CONSSARL AU
شركـــــة ذات املسؤجليــــة املحــــدجدة 

ذات شريك جحيد
رأسلالهـــــــــا 51.111 درهــــــــــم

مقرها االأتلاعي شارع املحلد5ة 
إقامة لينة رقم) تطوان

عقــــــــــد التأ سيــــــــــس
طبقا ملقتضيات عقد عرفي املؤرخ 
في: 17/10/2019بتطوان, تم تأسيس 
ذات  لشركة  امسا�سي  القانون 
باملواصفات  املحدجدة  املسؤجلية 

التالية:
 SEVDA  : الشركـــــة  تسليــة   -

.CONSSARL AU
- املوضــــــوع :    
أعلال البناء.

أعلال الصباغة.
أعلال النجارة.

أعلال الجبص.
املقر االأتلاعي : مقرها االأتلاعي 
 ( رقم  لينة  إقامة  املحلد5ة  شارع 

تطوان.

- الرأسلــــــــال :  لقد تحدد رأسلال 
51.111 درهم  الشركة في مبلغ قدره 
 (11 511 حصة من فئة  إ 9  مقسم  

درهم لكل حصة مفوتة كلا 5لي :
 511 إ 9  5صــــــــــل  بن سباع احلد 

حصــــــــة.
-املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة ابتداء من تاريخ تأسيسها.
لقد أسندت صالحية   : -التسيير 
سباع  بن  السيد  إ 9  الشركة  تسيير 

احلدكلسير ملـدة غيــر محــــددة.
لــدى  القانونـــي  اإل5ـــداع  تـــم 
كتابــة الضبــط باملحكلــة االبتدائــية 

لتطــوان بتاريــخ : 28/10/2019.
جتقييــد الشركـة بالسجــل التجــاري 

تحــت رقــم : 9)59) . 
مقتطف من أأل البيان

 جالنشر

28 C

FIDUCIARE LAAJEB ACCOUNTING SARL

MAAHADANAJAH PRIVE
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
قد   21/11/2019 بتاريخ  تطوان 
املسؤجلية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
الخصائص  تحلل  جالتي  املحدجدة 

التالية: 
 MAAHADANAJAH  : التسلية 

. PRIVE
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤجلية املحدجدة.
الهدف االأتلاعي  : 

معهد تعليم اللغات،
جالحساب  املدر�سي  التكوين 

الذهني،
درجس الدعم جالتقوية،

محو اممية جتعليم القرآن،
التكوين.

العلليات  أليع  عــام  جبشكل 
جاملالية  جالتجارية  الصناعية 
املرتبطة  العقارية  جغير  جالعقارية 
بشكل مباشر أج غير مباشر بامغراض 
مشابهة أغراض  أج  إليها   املشار 

 أج ملاثلة.
درهم   (11.111  : املال  رأس 
فئة  من  111).حصة  إ 9  مقسلة 

11) درهم.

الشركاء :
سلية بنونة  711 حصة.

 خالد البالهوان  311 حصة.
املدة : 99 سنة.

من فاتح 5نا5ر إ 9   : السنة املالية 
)3 دأنبر من كل سنة ماعدا السنة 

امج 9 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر االأتلاعي شارع أبو العباس 

السبتي رقم )) زيانة تطوان.
مغربية  بنونة  سلية  التسيير:   
التعريف  لبطاقة  حامل  الجنسية 

  . L454754  الوطنية
لــدى  القانونـــي  اإل5ـــداع  تـــم 
كتابــة الضبــط باملحكلــة االبتدائــية 

لتطــوان بتاريــخ : 02/12/2019.
جتقييــد   6354  : رقــــم  تحــت 
تحــت  التجــاري  بالسجــل  الشركـة 

رقــم: 6197) .
29 C

 INVEST A RAK
 S.A.R.L

Au Capital : 200.000 DHS
Adresse : FOUM LOUED N°93

LAAYOUNE- RC N°24311-
بتاريخ املسير  قرار  اثر   عل9 
املنعقد بلقر الشركة   (7-((-(1(9 
املسلاة                    املحدجدة  املسؤجلية  ذات 
قرر  »INVEST A RAK s.a.r.l « 

 ما 5لي:
تحويل مقر الشركة من: فم الواد 
رقم -93العيون إ 9 الحي الحسني رقم 

587– الداخلة.  
 تعد5الت قانونيـة.   

بكتابة  القانوني  اإل5داع  تم 
االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 
9)1)-))-4) تحت  بالعيون بتاريخ:  

رقم : 9)1)-3198.
30 C

OMSA TRADE
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة
بلشارك جاحد

بتاريخ  العرفي  للعقد   تبعا 
قوانين  جضع  تم    (3-((-(1(9

الشركة ذات املليزات التالية:

     OMSA TRADE : التسلية
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤجلية املحدجدة بلشارك جاحد.
املوضوع : 5تعلق نشاط الشركة:

بيع جشراء معدات الصيد.
العلليات  مختلف  عامة  جبصفة 
املنقولة  العقارية،  املالية،  التجارية، 
ج غير املنقولة التي من شانها توسيع 

نشاط الشركة.
 7(3 زنقة   14 رقم   : الرئي�سي   

تراست-انزكان.
الرأسلال : حدد في مبلغ 11.111) 
درهم مقسلة إ 9 ألف حصة من فئة 
السيد:  بالكامل  5للكها  درهم   (11

هشام بابيلي .
السيد:  طرف  من  تسير   : اإلدارة 

هشام بابيلي ملدة غير محددة.
بكتابة  تم  القانوني:  اإل5داع 
االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 
تحت   ((-((-(1(9 بتاريخ  بانزكان، 
في  جاملسجل   4568-(1(9 رقم 

السجل التجاري تحت رقم 9539).
31 C

 DAKHLA MECANIQUE 
SNC

AU CAPITAL DE : 50.000 DHS
 SIEGE SOCIAL: HAY EL

MASSIRA 02 N° 113
DAKHLA-RC N°7111-

االستثنائي  العام  الجلع  اثر  عل9 
املنعقد   1(-(1-(1(9 بتاريخ 
الجلاعي  االسم  ذات  الشركة  بلقر 
 DAKHLA MECANIQUE   املسلاة
عل9 ججافقوا  الشركاء   قرر   SNC 

 ما 5لي :
تغيير الشكل القانوني للشركة من 
شركة ذات االسم الجلاعي إ 9 شركة 

ذات املسؤجلية املحدجدة. 
تعـد5الت قانونيــة. 

بكتابة  القانوني  اإل5داع  تم 
االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 
بالداخلة، بتاريخ:9)1)-1)-14 تحت 

رقم : 9)1)-131).
32 C
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  VILLA PELAGIC S.A.R.L
AU CAPITAL DE : 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL: AV.EL
 AACHARIAT RUE OUHAFRIT

IMM N°66 APPT N°03
DAKHLA-RC N°6901-

االستثنائي  العام  الجلع  اثر  عل9 
بلقر  املنعقد   14-((-(1(9 بتاريخ 
املحدجدة  املسؤجلية  ذات  الشركة 
 VILLA   املسلاة جاحد  بلساهم 
PELAGIC S.A.R.L AU    قرر الشركاء  

ججافقوا عل9 ما 5لي :
111.) حصة التي كانت  - تحويل 
ضياء  أشبيهنا  لللرحوم  مللوكة 

لفائدة ا لورثة الشرعيين.
عبدهللا  إبراهيم  السيد  تعيين 
ضياء كلسير لشركة ملدة غير محددة.
للشركة،  القانوني  الشكل  تغيير 
من شركة ذات املسؤجلية املحدجدة 
ذات  شركة  إ 9  جاحد  بشريك 

املسؤجلية املحدجدة.
تعـد5الت قانونيــة. 

بكتابة  القانوني  اإل5داع  تم 
االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 
بالداخلة، بتاريخ:9)1)-))-3) تحت 

رقم : 9)1)-87)).
33 C

RIO DE ORO PRESSE
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة
بتاريخ  العرفي  للعقد   تبعا 
قوانين  جضع  تم    ((-((-(1(9

الشركة ذات املليزات التالية:
                  RIO DE ORO PRESSE:التسلية
ذات  شركة  القانوني:  الشكل 

املسؤجلية املحدجدة.
املوضوع: 5تعلق نشاط الشركة:

- تحرير جنشر الصحف. 
-  ج بصفة عامة مختلف العلليات 
املنقولة  العقارية  املالية،  التجارية، 
جغير املنقولة التي من شأنها توسيع 

نشاط الشركة.
املقر الرئي�سي : حي ام التون�سي رقم 

53)  -الداخلـة.

الرأسلال : حدد في مبلغ 11.111) 

درهم مقسلة إ 9 ألف حصة من فئة 

11) درهم 5للكها بالكامل:

السيدة: أليلة بيون 11) حصة

السيد: محلد صغير 811 حصة

تسير من طرف السيدة:    : اإلدارة 

أليلة بيون ملدة غير محددة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإل5داع 

االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 

 (9-((-(1(9 بتاريخ  بوادي الذهب، 

9)1)-355) ج املسجل في  تحت رقم 

السجل التجاري تحت رقم 5159).
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MY KARMIC SPA
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة
بلشارك جاحد

بتاريخ  العرفي  للعقد   تبعا 

قوانين  جضع  تم   ((-14-(1(9

الشركة ذات املليزات التالية :

                       MY KARMIC SPA : التسلية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤجلية املحدجدة بلشارك جاحد.

املوضوع: 5تعلق نشاط الشركة:

مركز للياقة البدنية ج التجليل.

- جبصفة عامة مختلف العلليات 

املنقولة  العقارية  املالية،  التجارية، 

جغيرا ملنقولة التي من شأنها توسيع 

نشاط الشركة.  
رقم   ( : حي القسم  املقر الرئي�سي 

A66  - الداخلـة.

الرأسلال : حدد في مبلغ 1.111) 

درهم مقسلة إ 9 مئة حصة من فئة 

بالكامل السيدة:  درهم 5للكها   (11

.BELLES CYNTHIA

تسير من طرف السيدة:   : اإلدارة 

BELLES CYNTHIA ملدة غير محددة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإل5داع   

االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 

بوادي الذهب، بتاريخ 9)1)-16-15.

ج املسجل في   484-(1(9 تحت رقم 

السجل التجاري تحت رقم 3757).
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OULIDI MULTISERVICES
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة
بلشارك جاحد

بتاريخ  العرفي  للعقد   تبعا 
قوانين  جضع  تم   (6-13-(1(8

الشركة ذات املليزات التالية:
التسلية :

                 OULIDI MULTISERVICES 
ذات  شركة  القانوني:  الشكل 

املسؤجلية املحدجدة بلشارك جاحد.
املوضوع: 5تعلق نشاط الشركة:

 أليع اشغال النجارة. 
-  ج بصفة عامة مختلف العلليات 
املنقولة  العقارية  املالية،  التجارية، 
جغير املنقولة التي من شأنها توسيع 

نشاط الشركة.
الشياف  جاد  حي   : الرئي�سي  املقر 

زنقة رقم 5) رقن -4)الداخلـة.
الرأسلال : حدد في مبلغ 11.111) 
درهم مقسلة إ 9 ألف حصة من فئة 
السيد:  بالكامل  5للكها  درهم   (11

عبدهللا جليدي.
السيد:  طرف  من  تسير   : اإلدارة 

عبدهللا جليدي ملدة غير محددة.
بكتابة  تم   : القانوني  اإل5داع 
االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 
 (6-13-(1(8 بتاريخ  بوادي الذهب، 
ج املسجل في   (78-(1(9 تحت رقم 

السجل التجاري تحت رقم5)8)).
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 BOSSANOBA
شركـة محدجدة املسؤجلية  

رأسلالها 11.111)  درهم
املقر االأتلاعي: طريق الدار 

البيضاء، كلم 3، الجد5دة.
رقم التقييد في السجل التجاري :

(5965
تأسيس شركـة

 (9 بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 
القانون  إعداد  تم   ،(1(9 اكتوبر 
امسا�سي لشركة محدجدة املسؤجلية 

باملليزات التالية:
محدجدة  شركـة  الشركة:  شكل 

املسؤجلية.

BOSSANOBA :  تسلية الشركة
غـرض الشركة: 

تسيير املطاعم جنوادي الترفيه.
عنوان املقر االأتلاعي:

 ،3 كلم  البيضاء،  الدار  طريق 
الجد5دة.

املبلغ محدد في  رأسلال الشركة: 
 (111 إ 9  مقسم  درهم   (11.111
درهم   (11 بقيلة  اأتلاعية  حصة 
للحصة الواحدة موزعة عل9 الشركاء 

كالتا ي: 
 334 بوحسين:  ابراهيم  السيد   -

حصة اأتلاعية.
نصراجي:  الرحيم  عبد  السيد   -

))) حصة اأتلاعية.
 ((( نصراجي:  سعيد  السيد   -

حصة اأتلاعية.
 ((( نصراجي:  صالح  السيد   -

حصة اأتلاعية.
السادة   الشركة  5د5ر  التسيير: 
الرحيم  عبد  بوحسين،  ابراهيم 
صالح  ج  نصراجي  سعيد  نصراجي، 

نصراجي.
اإل5داع  تم  القانوني:  اإل5داع 
لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 
املحكلة االبتدائية بالجد5دة بتاريخ 

)3 اكتوبر 9)1) تحت رقم )441).
خالصة جبيان
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  املركز الجهوي لالستثلار
أهة بني مالل -خنيفرة

SYW-ET
SARL AU

11111) درهم
اعالن عن تأسيس »شركة ذات 

املسؤجلية املحدجدة بشريك جحيد«
 (6 بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (1(9 ديسلبر 
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجدة باملليزات التالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجدة بشريك جحيد
التسلية : سيو- ات 

غرض الشركة : مكتب الدراسات 
التقنية في الهندسة املدنية.
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 6 رقم   : االأتلاعي  املقر  عنوان 
زنقة  السفلي  الطابق  د  بلوك  مكرر 

)) غشت خريبكة.
مدة الشركة : 99 سنة.

 (11111  : مبلغ رأسلال الشركة 
درهم.

إ 9  مقسلة   : النقد5ة  الحصص 
درهم   (11 فئة  من  حصة   (111

للحصة موزعة عل9 :  
5وسف جهجي : 11111) درهلا. 

الحصص العينية : اسلاء الشركاء 
الشخصية جالعائلية جعناجينهم :

دجار   38 الساكن  جهجي  5وسف 
أجالد إبراهيم بئر مزجي خريبكة.

توزيع االنصبة عل9 الشركاء : 
التسيير  حق  أعطي  التسيير: 
للسيد: 5وسف جهجي : مساهم جمسير 

ملدة غير محدجدة.
تم اال5داع القانوني ب 9)ديسلبر  

9)1) تحت رقم 35)6.
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 JAWHARAT GHORGHIZ 
 TRANS

SARL
فيجيت ش.م.م .السجل 

التجاري:)716
أوهرة غرغيز طرانس.ش.م.م 

بخندق الزربوح  شارع عبد هللا 
الشفشاجني زنقة الرأاء رقم 4) 

الطابق االر�سي تطوان
 رقم التقييد في السجل التجاري

(6177
اعالن عن تأسيس الشركة ذات 

مسؤجلية محدجدة   
مؤرخ  موثق  عقــد  بلقتضــــى 
اعداد  تم   ,(1(9 أكتوبر   (( في 
القانون امساســــي للشركة املحدجدة 

املسؤجلية باملليزات التالية :

شكل الشركة : شركة محدجدة 
املسؤجلية.  

أوهرة غرغيز   : تسلية الشركة 
طرانس.

العلال  نقل   : الشركة  غرض 
لحساب الغير .

بخندق   : االأتلاعي  املقر  عنوان 

شارع عبد هللا الشفشاجني  الزربوح  
الطابق االر�سي    (4 رقم  زنقة الرأاء 

تطوان  .

99 سنة ابتداء  املدة :  حددت في 

من تاريخ تأ سيســــها

الف   مائة  في  حدد   : الرأسلال 

مائة  درهم مقسلة ا 9    )(11  111(

 (111 حصة مرقلة من فئة   )(11(

درهم للواحدة موزعة كتا ي : 

الحصص النقد5ة: 11) حصة

 91 عبد الباري حجاج     : السيد 

حصة

السيد : علر حجاج 1) حصة

غير  ملدة  الشركة  تسير   : اإلدارة 

حجاج  الباري  السيدعبد  محدجدة 

جعلر حجاج .

السنة االأتلاعية : تبتدأ من فاتح 

5نا5ر ج تنتهي في )3 ديسلبر.

الصافية  امرباح  توزع   : امرباح 

حصصهم  حسب  املشاركين  عل9 

بعد خصم املبالـغ املخصصة لتكوين 

االحتياطات املنصوص عليها قانونا .

لــدى  القانونـــي  اإل5ـــداع  تـــم 

كتابــة الضبــط باملحكلــة االبتدائــية 

لتطــوان بتاريــخ : 28/11/2019.           

جتقييــد   6334  : رقــــم  تحــت 

تحــت  التجــاري  بالسجــل  الشركـة 
رقــم: 6177)  

 للخال صة ج البيــــــا ن
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 شركة روش برود

  ش.م.م

 ROCH PROD
SARL

الرأسلال 11.111) درهم.

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 
املحدجدة.

املؤرخ  الخاص  العقد  بلقت�سى 
في: 4) أكتوبر9)1), تم جضع القانون 

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املليزات  ذات   ، )ش.م.م.(  املحدجدة 

التالية :

برجد  رجش   : شركة   :  التسلية 

 ش م م.    

السلعية  االتصاالت   : املوضوع 

البصرية

امفالم  إنتاج   : اإلنتاج  مربع 

القصيرة، االنتاج السلعي البصري.

جامفالم  اإلعالنية  امفالم  إنتاج 

الفنية جامفالم

أنشطة اإلنتاج جالنشر املوسيقي.

العلليات  أليع  عامة  بصفة 

العقارية  الغير  أج  التجارية,العقارية 

أجغير  مباشرة  املرتبطة  جاملالية 

مباشرة بأخذ امهداف السابقة جالتي 

تساعد عل9 تطوير الشركة.

الجيش  شارع  االأتلاعي:  املقر 

 4 لبنى   5 امللكي اقامة ام القرى رقم 

رقم ) الطابق البيني تطوان.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املـــــدة 

التأسيس النهائي.

 ( في  تبتدئ   : السنة االأتلاعية 

كل  من  ديسلبر   3( في  جتنتهي  5نا5ر 

سنة.

 (11.111 االأتلاعي:  الرأسلال 

جتوزيعها  كليا  تحريرها  تم  درهلا  

كامتي :

حصة   511 الركاني  زهير  السيد 

أي: 51.111   درهم.  

 511 شبانة  اسلاعيل  السيد 

حصة أي: 51.111   درهم       

اإلدارة:

الركاني   زهير  السيد  تعيين  تم 

غير  جملدة  لشركة  مسيراجحيدا 

محدجدة.

اإل5ـــداع  تـــم   : القانوني  اإل5داع 

الضبــط  كتابــة  لــدى  القانونـــي 

باملحكلــة االبتدائــية لتطــوان بتاريــخ: 

)) نوفلبر 9)1).

جتقييــد   6313  : رقــــم  تحــت 

تحــت  التجــاري  بالسجــل  الشركـة 

رقــم: )615)  
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 ESAP CLOUD COMPUTING
SARL AU

ا5صاب كلود كومبيوتينغ ، ش.ذ.م.م. 
ش.ج

محل في شارع حسن أجل، إقامة باب 
عقلة ب: رقم 5)
 تطوان – املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 
املحدجدة

بتاريخ العرفي  للعقد   تبعا 
قوانين  جضع  تم   ،(1(9 نوفلبر   (

الشركة ذات املليزات التالية:
كلود  ا5صاب   : التسلية 

كومبيوتينغ ، ش.ذ.م.م. ش.ج.
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤجلية املحدجدة بشريك جحيد.
جاالستشارات  التدريب  املوضوع: 
الكلبيوتر  أنظلة  في  جالخدمات 
جبيع  جنشر  تطوير  ؛  جالبرمجيات 
اإللكترجنية  جاملواقع  البرامج 

جتطبيقات الويب جاملحلول.
أليع  تنشيط  عامة  جبصفة 
التجارية،  الصناعية،  العلليات 
غير  أج  املنقولة  جاملالية  العقارية، 
غير  أج  مباشرة  املرتبطة  املنقولة 
مباشرة كليا أج أزئيا بامهداف اآلنفة 
الذكر جالتي من شأنها تسهيل جتطوير 

تنلية الشركة.
شارع  في  محل  االأتلاعي:  املقر 
حسن أجل، إقامة باب عقلة ب: رقم 

5)، تطوان
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.
الرأسلال االأتلاعي: حدد في مبلغ 
 (111 إ 9  مقسم  درهم،   (11.111
درهم   (11 فئة  من  مرقلة  حصة 
جسددت  للواحدة تخصص للشركاء 

بأألعها.
الشركاء :

 (111 لبيض:  توفيق  السيد 
حصة اأتلاعية.

التسيير: عين السيد توفيق لبيض 
كلسير للشركة ملدة غير محددة.

من  تبتدئ   : االأتلاعية  السنة 
فاتح 5نا5ر جتنتهي في )3 ديسلبر.
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الصافية  امرباح  توزع   : امرباح 
بعد  حسب حصصهم  الشركاء  عل9 
لتكوين  املخصصة  املبالغ  خصم 

االحتياطات املنصوص عليها قانونا.
لــدى  القانونـــي  اإل5ـــداع  تـــم 
كتابــة الضبــط باملحكلــة االبتدائــية 
لتطــوان بتاريــخ : )) نوفلبر 9)1).           
تحــت رقــــم: 6315 جتقييــد الشركـة 
بالسجــل التجــاري بتاريــخ: 5) نوفلبر 

9)1) تحــت رقــم: 6155).  
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URBAN STORES
اسم الشركة املعلنة ج بياناتها

 URBAN ،اسم الشركة املؤسسة
STORES نوعها  SARL AU جعنوان 
مقرها االأتلاعي شارع عبد الكريم 

الخطابي إقامة أواد شقة 43 
الطابق الثالث مراكش

رقم التقييد في السجل 
التجاري11153)  

إعالن عن تأسيس شكل الشركة
عقد عرفي عقد موثق  بلقت�سى  
مراكش    1)سبتلبر9)1)  في  مؤرخ 
ل امسا�سي  القانون  إعداد   تم 

» شكل الشركة« باملليزات التالية :
محدجدة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية بشريك جاحد   .
 URBAN  : الشركة  تسلية 

. STORES
غرض الشركة بإ5جاز :

الخفيفة  للوأبات  مطعم  
حصص  جامتالك  جتسيير  جالسريعة 
في شركة ذات نفس الغرض عنوان 
الكريم  شارع عبد   : املقر االأتلاعي 
 43 شقة  أواد  إقامة  الخطابي 

الطابق الثالث مراكش.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة  : 99 سنة.
 (11.111 الشركة  رأسلال  مبلغ 

درهم .
الحصص العينية 111) حصة.

الشخصية  الشركاء  أسلاء 
جالعائلية جعناجينهم الحسين حجوي 
رقم الوطنية  التعريف  بطاقة 
أجالد  بزنقة  الساكن   A341189
 - بونفيالر  تجزئة   3 رقم  عليان 

السوي�سي الرباط .

امنصبة   توزيع  الشركاء   عل9 
الحسين حجوي 11%) .

أسلاء مسيري الشركة الشخصية 
جالعائلية جعناجينهم :

الحسين حجوي بطاقة التعريف 
الساكن   A341189رقم الوطنية 
تجزئة   3 رقم  عليان  أجالد  بزنقة 

بونفيالر - السوي�سي الرباط.
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم   
اكتوبر   ( بتاريخ  بلراكش  التجارية  

9)1) تحت  رقم : 1))19).
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  STE AMEN MARRAKECH «
» S.A.R.L AU

جاحة الحسن ) سيدي 5وسف بن 
علي مراكش.

رقم التقييد في السجل التجاري  
95595

إعالن عن تأسيس  شكل الشركة 
  (( بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 

5نا5ر 9)1) في مراكش . 
ل  امسا�سي  القانون  إعداد  تم 
التالية  باملليزات   » الشركة  شكل   «
شكل الشركة شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة ذات الشريك الوحيد .
 STE AMEN  : الشركة  تسلية 

MARRAKECH  S.A.R.L AU
غرض الشركة بإ5جاز

دار الضيافة . 
جاحة   : االأتلاعي  املقر  عنوان 
علي  بن  5وسف  سيدي   ( الحسن 

مراكش. . 
األها  من  تاسست  التي   : املدة 

الشركة 99 سنة.
 (11111 الشركة  راسلال  مبلغ 

درهم  أي مئة ألف درهم .
الحصص العينية 111) حصة .

الشخصية  الشركاء  اسلاء 
عبد  التازي  جعناجينهم  جالعائلية 

السالم.
السوي�سي  رباح  بن  بالل  شارع 

الرباط  .
الشركاء    عل9  االنصبة  توزيع 

111) حصة .

اسلاء مسيري الشركة الشخصية 
التازي  السيد  جعناجينهم  جالعائلية 
عبد السالم الساكن ب شارع بالل 

بن رباح السوي�سي الرباط  .
للشركة  القانوني  اإل5داع  تم 
بتاريخ بلراكش  التجارية   باملحكلة  

 5 أبريل 9)1) تحت عدد)8)3.   
43 C

 STOCK FRIG MAROC
شركة ستوك فريك مارجك

جعنوان مقرها االأتلاعي : ستوك 
فريك مارجك ، شركة محدجدة 

املسؤجلية
)9 شارع الزرقطوني الطابق الثاني 

شقة رقم 6 كليز مراكش
رقم التقييد في السجل التجاري 

883(3
إعالن عن تأسيس شركة محدجدة 

املسؤجلية
موثق  عقد  عرفي  عقد  بلقت�سى 
  (1(8 أبريل   (3 مراكش  في  مؤرخ 
لشركة  امسا�سي  القانون  إعداد  تم 
محدجدة املسؤجلية باملليزات التالية :
محدجدة  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية.
فريك  ستوك   : الشركة  تسلية 

مارجك.
غرض الشركة بإ5جاز :

الالستيراد  التير5د  مستودع 
جالتصد5ر .

)9 شارع  عنوان املقر االأتلاعي : 
الزرقطوني الطابق الثاني شقة رقم 6 

كليز مراكش .
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة   99 سنة. 
 (11111 الشركة  رأسلال  مبلغ 

درهم .
الحصص العينية :

الشخصية  الشركاء  أسلاء 
جالعائلية جعناجينهم :

الكائن  مجد  الشرا5بي   السيد 
ب حي تاركة رقم 514 مراكش.

الكائن سلوى  املنفريد   السيدة 
 ب حي تاركة رقم 514 مراكش .

توزيع امنصبة عل9 الشركاء :
 511 جله  مجد  الشرا5بي  السيد 

حصة.
السيدة املنفريد سلوى ج لها 511 

حصة. 
أسلاء مسيري الشركة الشخصية 

جالعائلية جعناجينهم :
الشرا5بى   السيد   الشركة  يسير 
 35173A رقم  بطاقة  العا ي  عبد 
اكدال  الفشتا ي  زنقة   ( ب  الكائن 

الرباط .
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
أبريل   (5 بتاريخ  بلراكش  التجارية 

8)1) تحت رقم 95318
44 C

RIAD INES CHATIR
إعالن عن تأسيس شكل الشركة

اسم الشركة املعلنة ج بياناتها
 RIAD INES ،اسم الشركة املؤسسة

CHATIR نوعها SARL جعنوان 
مقرها االأتلاعي علالة الحوز ا5ت 
اجرير قبادة ا5ت فاسكة دجار ا5ت 

زاجك
رقم التقييد في السجل التجاري 

(11((7
موثق  عقد  عرفي  عقد  بلقت�سى 
مراكش   (1(9 اكتوبر  في)3  مؤرخ 
تم إعداد القانون امسا�سي ل » شكل 

الشركة« باملليزات التالية :
SARL : شكل الشركة

 RIAD INES  : تسلية الشركة     
       .CHATIR

غرض الشركة بإ5جاز:
دار الضيافة.

 عنوان املقر االأتلاعي: دجار ا5ت 
زاجك علالة الحوز ا5ت اجرير قبادة 

ا5ت فاسكة .
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة :  99 سنة.
 (1.111 الشركة:  رأسلال  مبلغ 

درهم.
الحصص العينية بدجن .

الشخصية  الشركاء  أسلاء 
جالعائلية جعناجينهم :

عبد هللا شاطر.
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مباركة  رجيحة الساكنين  بلراكش    :
51 حصة عبد هللا شاطر.
 51 حصة مباركة رجيحة.

توزيع امنصبة عل9 الشركاء   :
أسلاء مسيري الشركة الشخصية 

جالعائلية جعناجينهم :
عبد هللا شاطر.

مباركة رجيحة الساكنين بلراكش.   
املحكلة  ب  القانوني  اإل5داع  تم 
التجارية ب. مراكش بتاريخ 8 نوفلبر 

9)1) تحت  رقم 1)194).
45 C

PATCHI E LUTCHI
عقد تسيير حر مصل تجاري

تسلية امصل التجاري
بلقت�سى عقد مؤرخ في ) نوفلبر 
 PATCHI E شركة  أعطت   (1(9
املسجلة بالسجل التجاري   LUTCHI
التجارية  باملحكلة   66(15 عدد 
لألصل  الحر  التسيير  حق  بلراكش 
 84/85 بلراكش،  الكائن  التجاري 
رقم  املحل   ( امتداد  االزدهار،  حي 
السبا5طي  محلد  السيد  لفائدة   ،4
نوفلبر9)1)   ( ملدة سنة تبتدئ من 
قابلة   (1(1 أكتوبر   3( في  جتنتهي 
 (5.111 للتجد5د مقابل مبلغ شهري 
 ( درهلا بالنسبة للفترة امللتدة من 
 (1(1 إ 9 نها5ة مارس   (1(9 نوفلبر 
1.111) درهم بالنسبة  جمبلغ شهري 
 (1(1 للفترة امللتدة من فاتح ابريل 

إ 9 نها5ة أكتوبر 1)1).
46 C

MANDI BAB AL YEMEN
عقد تسيير حر مصل تجاري

تسلية امصل التجاري
في  مؤرخ  عد ي  عقد  بلقت�سى 
شركة  أعطت   .(1(9 أكتوبر   (4
مسؤجلية  ذات  شركة   PESCADA
االأتلاعي  مقرها  الكائن  محدجدة 
الدجد5ات رقم  الفا�سي  بشارع عالل 
 (1.111 راسلالها  لعيون  منيس   (
هللا  شكر  بالل  السيد  5لثلها  درهم 
.EE31636 رقم  الوطنية  بطاقته 

رقم  التجاري.  بالسجل  املسجلة 
بلراكش. 86193.باملحكلة.التجارية 
التجاري  لألصل  الحر  التسيير  حق 
الدجد5ات  الفا�سي  عالل  ب:  الكائن 
لعيون.لفائدة.شركة  منيس   ( رقم 
شركة   .MANDI BAB AL YEMEN
الكائن  محدجدة  مسؤجلية  ذات 
محلد  شارع   (1 االأتلاعي  مقرها 
أليز   ( شقة   ( الطابق  الزرقطوني 
5لثلها  درهم   (11.111 راسلالها 
العرامي  محسن  5حيى  5اسر  السيد 
حامل لبطاقة التسجيل باملغرب رقم 
سنوات.  (1 ملدة عشر   .J1(1(93Z
9)1).ج تنتهي  نوفلبر   ( تبتدئ من. 
مبلغ  نوفلبر9)1).مقابل   ( بتاريخ 
 41.111 الف  اربعين  شهري.قدره 
جمبلغ  االج 9  السنة  خالل  درهم 
خلسة ج اربعين الف 45.111 ابتداء 

من السنة الثانية .
47 C

LOCAGOLD CAR
إعالن عن تأسيس شكل الشركة

اسم الشركة املعلنة ج بياناتها
اسم الشركة املؤسسة
 LOCAGOLD CAR

نوعها : شركة ذات مسؤجلية 
محدجدة ج ذات شريك جحيد

 مقرها االأتلاعي : مجلع 5وسف 
ابن تاشفين بلوك ج محل رقم ) 

شارع موالي عبد أهلل مراكش 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(11589
موثق  عقد  عرفي  عقد  بلقت�سى 
أكتوبر   (7 بتاريخ  في مراكش  مؤرخ 
امسا�سي  القانون  إعداد  تم   ،(1(9 

ل  شكل الشركة باملليزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
شريك  جذات  محدجدة  مسؤجلية 

جحيد.
 LOCAGOLD  : الشركة  تسلية 

.  CAR SARLAU
تأأير   : بإ5جاز  الشركة  غرض 

السيارات بدجن سائق.

مجلع   : االأتلاعي  املقر  عنوان 
محل  ج  بلوك  تاشفين  ابن  5وسف 

رقم ) شارع موالي عبد أهلل مراكش
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 عاما
 (11111  : مبلغ رأسلال الشركة 

درهم )مائة ألف درهم(
الشخصية  الشركاء  أسلاء 

جالعائلية جعناجينهم :
السيدة رشيدة بوسكري الساكنة 
تاركة   7 رقم  فيال  الزهراء  بتجزئة 

مراكش
توزيع امنصبة عل9 الشركاء : 

 (111  : السيدة رشيدة بوسكري 
سهم, 11) درهم للسهم

أسلاء مسيري الشركة الشخصية 
جالعائلية جعناجينهم :

أطل�سي  أمين  محلد  السيد 
 7 فيال رقم  الساكن بتجزئة الزهراء 
تاركة مراكش هو مسير الشركة ملدة 

غير محدجدة
بلراكش  القانوني  اإل5داع  تم 
9)1) تحت رقم :  6) نوفلبر  بتاريخ. 

.(19775
48 C

 CHEBBOUR GROUPE
TRAVAUX PUBLICS

إعالن عن تأسيس  شكل الشركة
اسم الشركة املعلنة ج بياناتها

اسم الشركة املؤسسة
 CHEBBOUR GROUPE TRAVAUX

: PUBLICS
عنوان مقرها االأتلاعي : درب 

القهواجي رقم 97 سيبع مراكش 
نوعها : الشركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة
رقم التقييد في السجل التجاري :

(11557
موثق  عقد  عرفي  عقد  بلقت�سى 
مراكش   (1(9 نونبر  في3)  مؤرخ 
لشكل  امسا�سي  القانون  إعداد  تم 

الشركة باملليزات التالية:
ذات  الشركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجدة   .

 CHEBBOUR   : تسلية الشركة 
GROUPE TRAVAUX PUBLICS

اشغال   : بإ5جاز  الشركة  غرض 
البناء جالهندسة املدنية.

درب   : االأتلاعي  املقر  عنوان 
القهواجي رقم 97 سيبع مراكش.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة 99 سنة.

 (1  111  : مبلغ رأسلال الشركة 
درهم .

الحصص العينية 11) حصة
الشخصية  الشركاء  أسلاء 

جالعائلية جعناجينهم :
عبدالرزاق شبور الساكن بدرب 

القهواجي رقم 97 سيبع مراكش.
بدجار  الساكن  شبور  الد5ن  عز 
البكارة اجالد حسون الويدان مراكش.
أسلاء مسيري الشركة الشخصية 

جالعائلية جعناجينهم :
عبد الرزاق شبور 51 حصة.

توزيع امنصبة  عل9 الشركاء   :
عز الد5ن شبور 51 حصة.    

عبد الرزاق شبور الساكن بدرب 
القهواجي رقم 97 سيبع مراكش  

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
نوفلبر    (( بتاريخ  مراكش  التجارية 

9)1) تحت رقم )1973).
49 C

EL FENN TRANSPORT
إعالن عن تأسيس شركة 

ذات مسؤجلية محدجدة
 ذات الشريك الوحيد 
اسم الشركة املؤسسة

 : EL FENN TRANSPORT 
نوعها : شركة ذات مسؤجلية 
محدجدة ذات الشريك الوحيد
 جعنوان مقرها االأتلاعي جاقع

 ب القصور درب موالي عبد هللا
 بن حسين رقم )، مراكش املغرب.

رقم التقييد في السجل التجاري هو: 
9764(

5وم  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
في مراكش تم إعداد   (1(9 5وليو   3
ذات لشركة  امسا�سي  القانون 
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الشريك  ذات  محدجدة  مسؤجلية   
الوحيد باملليزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجدة  مسؤجلية 

الوحيد.
 EL FENN  : الشركة  تسلية 

. TRANSPORT
 : بإ5جاز  الشركة  غرض 

.  TRANSPORT TOURISTIQUE
القصور   : عنوان املقر االأتلاعي 
درب موالي عبد هللا بن حسين رقم ) ، 

مراكش املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 (1.111  : الشركة  رأسلال  مبلغ 

درهم .
الشركة   : العينية  الحصص 
 (11 5لتلك   » EQUILIBRUIM SA «

حصة بقيلة 11) درهم للحصة. 
الشخصية  الشركاء  أسلاء 

جالعائلية جعناجينهم : 
 » EQUILIBRUIM SA « الشركة 
مقرها القصور درب موالي عبد هللا 

بن حسين رقم )، مراكش املغرب. 
 : الشركاء  عل9  امنصبة  توزيع 
 » EQUILIBRUIM SA « الشركة 
11) درهم  11) حصة بقيلة  5لتلك 

للحصة.
الشركة  مسيري  أسلاء 
 : جعناجينهم  جالعائلية  الشخصية 
WILLEM ADRIAAN SMIT السيد 
الساكن ب44) مجلوعة علي بلحاج 

3 5وسف بن تاشفين مراكش .
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
5وليوز   3 بتاريخ  مراكش  التجارية 

9)1) تحت رقم 16333).
50 C

 LA SOCIÉTÉ L’USINE
ORIENTALE

الطرفين 
شركة لوزين اغيونتال سجل تجاري 

رقم 6737) 
جشركة بيك سيل سجل تجاري رقم 

 76(39
تعد5ل بعض  املوافقة عل9  تلت 
املؤرخ  الحر  التسيير  لعقد  شرجط 
5وم )3 5وليو 6)1) لألصل التجاري 
اجريكا  طريق  كلم   5 ب  الكائن 

تسلطانت .

تعد5ل عنوان عقد التسيير الحر 
باستبداله بعقد تسير أزئي يستبدل 

املادة ) من عقد التسيير ب 
املسير  لصالح  الحر  التسيير  منح 
الحر أزءا من امصل التجاري الكائن 
ا جريكا تسالطانت  كلم طريق   5 ب 
امللحق  في  أغرافيا  محدد  هو  كلا 

)من هدا العقد .
من   3 امللحق  قرر الطرفان إلغاء 
عقد التسيير الحر جامللحق 4 جامللحق 

6 الستبدالها بلا 5لي
امصل  من  أغرافي  أزء  إلغاء 
التجاري امللنوح لصالح الشركة بيك 

سيل. 
املحدد  الجزء  عل9  املسير  تعرف 
من امصل التجاري كلا هو مبين في 
امللحق ) املرفقة في تكللة العقد جأنه 
فقط امثاث ج املعدات ج التجهيزات 
التي تم إدراأها في امللحق ) املرفقة في 
تكللة العقد هي التي معنية في عقد 

تسير حر.
سنوات   3 كل  الرسوم  مراأعة 
من توقيع هدا العقد جذلك بتطبيق 

معدل 1) في املئة.
51 C

املركز الجهوي لالستثلار
 أهة الدارالبيضاء- سطات

 INSTITUT DE FORMATION 
 PARAMEDECALE

 PROFESSIONNEL DE
 SANTE

  SARL AU
نوفلبر   (3 بلقت�سى عقد بتاريخ 
النظام  جضع  تم  بسطات   (1(9
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
املحدجدة لشريك جحيد جالتي تحلل 

الخصائص التالية :
 INSTITUT DE  : التسلية 
 FORMATION PARAMEDECALE
  PROFESSIONNEL DE SANTE

    SARL AU
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤجلية املحدجدة لشريك جحيد
تكوين امطر   : الهدف االأتلاعي 

جامللرضين في مجال الصحة.

رأس املال : حدد رأسلال الشركة 
بلبلغ 11111) درهم في 5د :

 (11111 فنان  بوزجبع  سكينة 
درهم

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي.

من فاتح 5نا5ر إ 9   : السنة املالية 
)3 ديسلبر من كل سنة.

شارع   (( الرقم   : املقر االأتلاعي 
ابنو طفيل الفرح ) سطات.

التسيير  حق  أعطي   : التسيير 
للسيدة سكينة بوزجبع فنان ملدة غير 

محددة.
اإل5داع  تم   : القانوني  اإل5داع 
االبتدائية  باملحكلة  القانوني 
بسطات تحت رقم 1133/2019 كلا 
تم تسجيل الشركة بالسجل التجاري 
9)1) تحت عدد  1) ديسلبر  بتاريخ 

.57(5
52 C

املركز الجهوي لالستثلار
أهة الدارالبيضاء- سطات

 DIAFT CINQ ETOILES 
  SNC

ديسلبر       4 بتاريخ  بلقت�سى عقد 
النظام  جضع  تم  بسطات   (1(9
جالتي  التضامن  لشركة  امسا�سي 

تحلل الخصائص التالية :
 DIAFT CINQ  : التسلية 

   ETOILES SNC
شركة   : القانونية  الصفة 

التضامن.
الهدف االأتلاعي :

متعهد الحفالت .
 رأس املال : حدد رأسلال الشركة 

بلبلغ 1.111)درهم في 5د :
عتلان ند5وي 3333  درهم.

احلد بربر 3333 درهم.
عدنان بوخليس 3334 درهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي.

من فاتح 5نا5ر إ 9   : السنة املالية 
)3 ديسلبر من كل سنة.

 ( حي بام بلوك   : املقر االأتلاعي 
شارع 3 نهر الفرات الرقم 8 سطات .

التسيير  حق  أعطي   : التسيير 
غير  ملدة  بوخليس  عدنان  للسيد 

محددة.
اإل5داع  تم   : القانوني  اإل5داع 
االبتدائية  باملحكلة  القانوني 
بسطات تحت رقم 35)) /9)1) كلا 
تم تسجيل الشركة بالسجل التجاري 
9)1) تحت عدد  1) ديسلبر  بتاريخ 

.57(9
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املركز الجهوي لالستثلار
 أهة الدارالبيضاء- سطات

 LA SOCIETE DE
  GARDIENNAGE YAQOUTE

 SARL
)) ديسلبر     بلقت�سى عقد بتاريخ 
النظام  جضع  تم  بسطات   (1(9
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الخصائص  تحلل  جالتي  املحدجدة 

التالية :
التسلية :

 LA SOCIETE DE
  GARDIENNAGE YAQOUTE

    SARL
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤجلية املحدجدة .
الهدف االأتلاعي : املراقبة.

رأس املال : حدد رأسلال الشركة 
بلبلغ 1.111) درهم في 5د :

زهير راشيدي : 5111 درهم.

سعيدة طلبي : 5111 درهم.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
من فاتح 5نا5ر إ 9   : السنة املالية 

)3 ديسلبر من كل سنة.
السالم  حي   : االأتلاعي  املقر 
الشطر السادس الرقم 74) سطات. 

التسيير  حق  أعطي   : التسيير 
للسيد زهير راشيدي ملدة غير محددة.

اإل5داع  تم   : القانوني  اإل5داع 
االبتدائية  باملحكلة  القانوني 
بسطات تحت رقم 34)) /9)1) كلا 
تم تسجيل الشركة بالسجل التجاري 
9)1) تحت عدد  1) ديسلبر  بتاريخ 

. 57(7
54 C
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 SOCIETE BEN YAKA
 TRANSP

  SARL
 (4 بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 
قد تم تأسيس شركة   (1(9 نوفلبر 
ذات املسؤجلية املحدجدة جالتي تحلل 

الخصائص التالية : 
 BEN YAKA TRANSP : التسلية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
املسؤجلية املحدجدة. 

نقل   : االأتلاعي  الهدف 
املستخدمين 

رأس املال : 91.111 درهم  مقسلة 
إ 9 11) حصة من فئة 911 درهم

الشركاء:
محلد بنيعقوب 54. حصة

أليلة كركار 36. حصة
املجلوع 91 حصة

املدة : 99 سنة 
من فاتح 5نا5ر إ 9   : السنة املالية 
)3 ديسلبر من كل سنة ماعدا السنة 

امج 9 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
دجار  تطوان   : االأتلاعي  املقر 

املعاصم ازال قيادة بنقريش  .
التسيير السيد : محلد بنيعقوب    
لــدى  القانونـــي  اإل5ـــداع  تـــم 
كتابــة الضبــط باملحكلــة االبتدائــية 
لتطــوان بتاريــخ : 8) نوفلبر 9)1).           
جتقييــد الشركـة بالسجــل التجــاري 

تحــت رقــم: 6179)  
مقتطف للنشر جاإلشهار
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 STE PROMAIL NORTE
SARL

 (9 مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
قد  تطوان  بلد5نة   (1(9 أكتوبر 
املسؤجلية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
الخصائص  تحلل  جالتي  املحدجدة 

التالية :
التسلية :

STE PROMAIL NORTE SARL
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤجلية املحدجدة.
الترجيج   : االأتلاعي  الهدف 

العقاري.

درهم   (11111  : املال  رأس 
فئة  من  حصة   (111 إ 9  مقسلة 

11) درهم.
الشركاء : ناد5ة الغبرة

إسلاعيل الغبرة
منية اكري

املدة : 99 سنة
من فاتح 5نا5ر إ 9   : السنة املالية 
)3 ديسلبر من كل سنة ماعدا السنة 

امج 9 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
 MALALIYEN  : االأتلاعي  املقر 

 CENTRE N ((3( TETOUAN
التسيير : السيدة ناد5ة الغبرة

لــدى  القانونـــي  اإل5ـــداع  تـــم 
كتابــة الضبــط باملحكلــة االبتدائــية 
لتطــوان بتاريــخ: )3 أكتوبر 9)1).           
تحــت رقــــم: 89)6 جتقييــد الشركـة 
بالسجــل التجــاري تحــت رقــم: 5947)  

مقتطف للنشر جاإلشهار
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 POSTO CAR 
SARL AU

املقر الطابق امجل العامرية )  شارع 
ابوالعالء رقم 49 بني مالل 

 رقم التقييد بالسجل التجاري
9789-

تأسيس شركة
 5 بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

ديسلبر 9)1).
امسا�سي  القانون  إعداد  تم 
لشركة ذات املسؤجلية املحدجدة ذات 
الخصائص  تحلل  الوحيد  الشريك 

التالية :
 POSTO CAR الشركة  تسلية 
شارع   ( املقر الطابق امجل العامرية 
بني مالل الغرض   49 رقم  ابوالعالء 
كراء السيارات بدجن سائق رأس املــال 

511.111 درهم
مقسم إ 51119 حصة اأتلاعية 

قيلتها 11) درهم.
القاطن  الجداجي  5ونس  السيد 
بالقرية النلودأية سيدي أابر بني 

مالل 5للك 5111 حصة 
السنة املـالية : السنة امليالد5ة

مدة الشركة : 99 سنة .

بالقرية  القاطن  الجداجي  5ونس 

مالل  بني  أابر  سيدي  النلودأية 

5للك 5111 حصة

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 91( االبتدائية بني مالل تحت رقم 

بتاريخ 6) ديسلبر9)1) 
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MULTI-HERMANOS
SARL

تأسيس الشركة ذات مسؤجلية 

محدجدة 

فيجيت ش.م.م

 السجل التجاري:)716

ملتي هيرمانوس.ش.م.م 

بشارع اللة نزهة زنقة 4 رقم 6) 

الطابق االجل املضيق
رقم التقييد في السجل التجاري

مؤرخ  موثق  عقــد  بلقتضــــى 

اعداد  تم   ,(1(9 ديسلبر   6 في 

القانون امساســــي للشركة املحدجدة 

املسؤجلية باملليزات التالية :

محدجدة  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية  

تسلية الشركة : ملتي هيرمانوس

أعلال متنوعة  :  غرض الشركة  

أج إنشاءات

بشارع   : االأتلاعي  املقر  عنوان 
الطابق   (6 رقم   4 زنقة  نزهة  اللة 

االجل املضيق

99 سنة ابتداء  : حددت في  املدة 

من تاريخ تأ سيســــها

الف   مائة  في  حدد  الرأسلال: 

مائة  ا 9  درهم مقسلة   )(11  111(

 (111 حصة مرقلة من فئة   )(11(

درهم للواحدة موزعة كتا ي : 

الحصص النقد5ة : 11) حصة

السيد : 5وسف الشويخ 51 حصة

السيد : أحلد الشويخ 51 حصة

غير  ملدة  الشركة  تسير   : اإلدارة 

الشويخ  5وسف  السيدان  محدجدة 

جأحلد الشويخ

السنة االأتلاعية : تبتدأ من فاتح 

5نا5ر جتنتهي في )3 ديسلبر.

الصافية  امرباح  توزع   : امرباح 
حصصهم  حسب  املشاركين  عل9 
بعد خصم املبالـغ املخصصة لتكوين 

االحتياطات املنصوص عليها قانونا .
تـــم اإل5ـــداع القانونـــي لـــدى كتابـــة 
االبتدائيـــة  باملحكلـــة  الضبـــط 

بتطـــوان بتاريـــخ : 7) ديسلبر 9)1)
تحــت رقـــم 6473 جتقييــد الشركـة 
بالسجـل التجـاري تحـت رقم :)9)6). 

مقتطـــف مـــن أأـــل البيـــان جالنشـــر
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SO EASY CASH
تأسيس الشركة ذات مسؤجلية 

محدجدة   
فيجيت ش.م.م .السجل 

التجاري:)716
سو إي�سي كاش.ش.م.م 

شارع الجوالن زنقة الفانوس رقم 59 
تطوان

رقم التقييد في السجل التجاري
مؤرخ  موثق  عقــد  بلقتضــــى 
اعداد  تم   ,(1(9 ديسلبر   (1 في 
القانون امساســــي للشركة املحدجدة 

املسؤجلية باملليزات التالية :
محدجدة  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية  
تسلية الشركة : سو إي�سي كاش.

متعددة   : الشركة   غرض 
الخدمات ، تحويل امموال.

شارع   : االأتلاعي  املقر  عنوان 
رقم  الفانوس  زنقة  الجوالن 

59.-تطوان
99 سنة ابتداء  : حددت في  املدة 

من تاريخ تأ سيســــها
الف   مائة  في  حدد   : الرأسلال 
مائة  ا 9  درهم مقسلة   )(11  111(
 (111 حصة مرقلة من فئة   )(11(

درهم للواحدة موزعة كتا ي : 
الحصص النقد5ة : 11) حصة

 51 : محلد نعلان أعراب  السيد 
حصة

السيدة : غزالن املرجن 51 حصة
غير  ملدة  الشركة  تسير   : اإلدارة 
محدجدة السيد محلد نعلان أعراب.



987 الجريدة الرسميةعدد 5594 - 9) ألادى امج 9 )44) )5) 5نا5ر 1)1)) 

: تبتدأ من       السنة االأتلاعية 
فاتح 5نا5ر جتنتهي في )3 ديسلبر.

الصافية  امرباح  توزع   : امرباح 
حصصهم  حسب  املشاركين  عل9 
بعد خصم املبالـغ املخصصة لتكوين 

االحتياطات املنصوص عليها قانونا .
تـــم اإل5ـــداع القانونـــي لـــدى كتابـــة 
االبتدائيـــة  باملحكلـــة  الضبـــط 

بتطـــوان بتاريـــخ : 6) ديسلبر9)1)
تحــت رقـــم )646 جتقييــد الشركـة 
بالسجـل التجـاري  تحـت رقم : 83)6)  .

مقتطـــف مـــن أأـــل البيـــان جالنشـــر
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AFRODITA

ACOUDAD TRAVAUX
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

حل شركة

AFRODITA
 (7Avenue Prince Moulay

 Abdellah ، 90020، TANGER
MAROC

ACOUDAD TRAVAUX شركة 
ذات املسؤجلية املحدجدة)في طور 

التصفية(
جعنوان مقرها اإلأتلاعي زاجية 

شوارع إبن ثومرت جالكندي رقم ) 
إقامة هيام مكتب رقم 1) - 91111 

طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.35459

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   (1(9 نونبر   (9 املؤرخ في 
املحدجدة  املسؤجلية  ذات  شركة 
مبلغ    ACOUDAD TRAVAUX
جعنوان  درهم   (11.111 رأسلالها 
إبن  شوارع  زاجية  اإلأتلاعي  مقرها 
إقامة هيام   ( ثومرت جالكندي رقم 
طنجة   91111  -  (1 رقم  مكتب 
نشاط  إ5قاف   : ل  نتيجة  املغرب 

الشركة.
زاجية  ب  التصفية  مقر  حدد  ج 
 ( رقم  جالكندي  ثومرت  إبن  شوارع 
 91111 - (1 إقامة هيام مكتب رقم 

طنجة املغرب. 

ج عين:

أقوضاض  بوعرفة   السيد)ة( 
فيال   - الشرف  زنقة  عنوانه)ا(  ج 

املغرب  طنجة   91111 أقوضاض 

كلصفي )ة( للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجد املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقود  تبليغ  محل  ج  املخابرة 
زاجية   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

 ( رقم  جالكندي  ثومرت  إبن  شوارع 

إقامة هيام مكتب رقم 1)

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   (6 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

9)1) تحت رقم 9143)).

(I

FIDUGRA

ID BOUCETTA TRANS
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تفويت حصص

FIDUGRA

شارع محلد الخامس علارة امنار 
رقم 4) الطابق الثالث انزكان ، 

51)86، اكاد5ر املغرب

ID BOUCETTA TRANS شركة 

ذات املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم  64 

مركب ب حي االمل ا5ت ملول - 

81111 ا5ت ملول املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

(8987

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   (1(9 دأنبر   (( في  املؤرخ 

املصادقة عل9 :

تفويت السيد )ة( حسن حليدجت 

أصل  من  اأتلاعية  حصة   511

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   (.111

دأنبر   (( خذ5جة بن مويس بتاريخ 

.(1(9

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم   

دأنبر   (3 بتاريخ  االبتدائية بانزكان  

9)1) تحت رقم 4637.

(I

ELYX CONSULTING

JAWA BUSINESS CENTER
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

حل شركة

ELYX CONSULTING

 5Rue mohammed fakir

 Immeuble Sémiramis-Appt

 n°32-Etage n°10 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

JAWA BUSINESS CENTER شركة 

ذات املسؤجلية املحدجدة)في طور 

التصفية(

جعنوان مقرها اإلأتلاعي 74) 

إقامة لينا سيدي معرجف - 51)1) 

الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(85145

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر   (1(3 أكتوبر   (4 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤجلية املحدجدة 

  JAWA BUSINESS CENTER

درهم   (11.111 رأسلالها  مبلغ 

 (74 اإلأتلاعي  مقرها  جعنوان 

 (1(51  - إقامة لينا سيدي معرجف 

 : ل  نتيجة  املغرب  الدارالبيضاء 

تصفية جد5ة.

 (74 ب  التصفية  مقر  حدد  ج 

 (1(51  - اقامة لينا سيدي معرجف 

الدارالبيضاء املغرب. 

ج عين:
السيد)ة( محلد املهدي  أوهري 

كالفورنيا  بيفر ي  تجزئة  ج عنوانه)ا( 

املغرب  الدارالبيضاء   (1(81

كلصفي )ة( للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجد املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

العقود  تبليغ  محل  ج   املخابرة 

ج الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 (8 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نونبر 3)1) تحت رقم ))115357.

3I

FAOUZI MOULAY ABDELLAH

SEAFOOD PROCESSING
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تأسيس شركة

FAOUZI MOULAY ABDELLAH

)4  شارع الدرفوفي الطابق ) رقم 8 

جأدة، 61111، جأدة املغرب

SEAFOOD PROCESSING شركة 

ذات املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي 5) طريق 
ألال الد5ن االفغاني الطابق االجل 

رقم 3 - 61111 جأدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

345(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (1(9 نونبر   15

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجدة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SEAFOOD PROCESSING

تقشير   : بإ5جاز  الشركة  غرض 

التغذ5ة   - للتصد5ر  القلرجن 

املصنعة.

إعادة تصنيع نفا5ات التقشير.

عنوان املقر االأتلاعي : 5) طريق 
ألال الد5ن االفغاني الطابق االجل 

رقم 3 - 61111 جأدة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:

 SHRIMP AND الشركة 

SEAFOOD :  711 حصة بقيلة 11) 

درهم للحصة .

 SHRIMP الشركة 

PROCESSING   :  311 حصة بقيلة 

11) درهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
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 S H R I M P الشركة  
PROCESSING   عنوانه)ا( 5) طريق 
ألال الد5ن االفغاني الطابق االجل 

رقم 3 61111 جأدة املغرب.
 SHRIMP AND الشركة  
 Julianaweg عنوانه)ا(    SEAFOOD
  (39k, ((3(DH ((3(  Volendam

.Volendam
جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:
الجليل  عبد  املاحي  السيد 
ساحة الجيش امللكي رقم  عنوانه)ا( 

) ازغنغان  111)6 الناضور املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
دأنبر   (5 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

9)1) تحت رقم 4)39.
4I

SOFICODEX

VAL PROMO
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

حل شركة

SOFICODEX
)4 زنقة ابن بطوطة الطابق الثاني 

ج الثالث ، درب علر ، )113)، الدار 
البيضاء املغرب

VAL PROMO شركة ذات 
املسؤجلية املحدجدة)في طور 

التصفية(
جعنوان مقرها اإلأتلاعي 44) ،زنـقة 
محلد سليحة، إقامة أوهرة محلد 
سليحة، الطابق السادس، الشقة 

رقم 35  - 1511) الدارالبيضاء 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.41(353
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
9)1) تقرر حل  17 دأنبر  املؤرخ في 
 VAL شركة ذات املسؤجلية املحدجدة
 (11.111 مبلغ رأسلالها    PROMO
اإلأتلاعي  مقرها  جعنوان  درهم 
إقامة  سليحة،  محلد  ،زنـقة   (44
الطابق  سليحة،  محلد  أوهرة 
 (1511 -   35 السادس، الشقة رقم 
 : ل  نتيجة  املغرب  الدارالبيضاء 

املنافسة ج عدم جأود زبائن.

ج حدد مقر التصفية ب 44) ،زنـقة 
محلد سليحة، إقامة أوهرة محلد 
الشقة  السادس،  الطابق  سليحة، 
الدارالبيضاء   (1511  -   35 رقم 

املغرب. 
ج عين:

ابدرار  الحسين   السيد)ة( 
مارس   ( محج   99 عنوانه)ا(  ج 
 (1511  (4 شقة  الخامس  الطابق 
)ة(  كلصفي  املغرب  الدارالبيضاء 

للشركة.
نائر ج عنوانه)ا(  السيد)ة( ألال  
الكريلات   (5 رقم  حدج  اجالد  شارع 
املغرب  الدارالبيضاء   (1511

كلصفي )ة( للشركة.
الحدجد  اإلقتضاء  جعند   
املخولة  الصالحيات  عل9  املفرجضة 
تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقود ج الوثائق املتعلقة بالتصفية 
إقامة  ،زنـقة محلد سليحة،   (44  :
الطابق  سليحة،  محلد  أوهرة 

السادس، الشقة رقم 35
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
 (6 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 3))5)7.
5I

KAMA SERVICE

PLUS AGRICOLE
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تأسيس شركة

KAMA SERVICE
شقة رقم ) إقامة أميرة سيدي بنور 

، 4351)، سيدي بنور املغرب
PLUS AGRICOLE شركة ذات 

املسؤجلية املحدجدة
جعنوان مقرها اإلأتلاعي شقة رقم 
) إقامة أميرة سيدي بنور - 4351) 

سيدي بنور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(333
بلقت�سى  عقد عرفي مؤرخ في )1 
تم إعداد القانون   (1(9 من شتنبر 
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجدة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤجلية املحدجدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 PLUS  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.AGRICOLE
-امشغال   : غرض الشركة بإ5جاز 

العامة جامشغال البناء
- الخدمات الفالحية.

عنوان املقر االأتلاعي : شقة رقم 
 (4351  - إقامة أميرة سيدي بنور   (

سيدي بنور املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:
السيد عبد هللا كريم :  341 حصة 

بقيلة 11) درهم للحصة .
 331   : السيد عبد االاله سليح 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .
 331   : بللقدم  الحسن  السيد 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  كريم  هللا  عبد  السيد 
هالل  بني  بلحسن  محلد  اجالد  دجار 
بنور  سيدي   (4351 بنور  سيدي 

املغرب.
السيد عبد االاله سليح عنوانه)ا( 
حي البر5د حيم  ج    (( رقم   51 زنقة 

الرباط 1))1) الرباط املغرب.
السيد الحسن بللقدم عنوانه)ا( 
بنور  سيدي  الهاللية  التعاجنية  دجار 

4351) سيدي بنور املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  كريم  هللا  عبد  السيد 
هالل  بني  بلحسن  محلد  اجالد  دجار 
بنور  سيدي   (4351 بنور  سيدي 

املغرب
السيد عبد االاله سليح عنوانه)ا( 
حي البر5د حيم  ج    (( رقم   51 زنقة 

الرباط 1))1) الرباط املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
 (( بتاريخ  بنور   بسيدي  االبتدائية 

من شتنبر 9)1) تحت رقم 74)3.
6I

FIDUCIAIRE EMERGENCE

صاح برومو

شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE EMERGENCE

 6RUE D›ORAN GAUTHIER ،

20300، CASABLANCA MAROC

صاح برجمو شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي ))  زنقة 

فرانسوى بونسوار الطابق التالت. 

املعاريف - 1311) 

الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.(4798

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   (1(9 من أبريل   14 املؤرخ في 

املصادقة عل9 :

السالم  عبد  )ة(  السيد  تفويت 

حصة   3.334 العلمي   فاضل 

حصة   3.334 أصل  من  اأتلاعية 

لفائدة  السيد )ة( أمين فاضل العلمي 

بتاريخ 14 من أبريل 9)1).

فاضل  سعيد  )ة(  السيد  تفويت 

حصة اأتلاعية من   3.333 العلمي 

السيد  لفائدة   حصة   3.333 أصل 

)ة( أمين فاضل العلمي بتاريخ 14 من 

أبريل 9)1).

تفويت السيد )ة( حسن الورادي 

أصل  من  اأتلاعية  حصة   3.333

3.333 حصة لفائدة  السيد )ة( أمين 

أبريل  من   14 بتاريخ  العلمي  فاضل 

.(1(9

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم   

 (3 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

من ماي 9)1) تحت رقم 75))71.

7I
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PREMIUM FINANCE

TIGHARASSINE TRAVAUX
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

TIGHARASSINE TRAVAUX شركة 
ذات املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي 349 قطاع 
139198,349  رجمية  محاميد  - 

41111 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(1(395
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (1(9 نونبر   (4
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجدة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.TIGHARASSINE TRAVAUX
اشغال   : بإ5جاز  الشركة  غرض 

مختلفة اج البناء
بيع مواد البناء بالتقسيط 

تاأر 
استيراد جتصد5ر .

 349  : االأتلاعي  املقر  عنوان 
قطاع 139198,349  رجمية  محاميد  

- 41111 مراكش املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسلال  مبلغ 

511.111.) درهم، مقسم كالتا ي:
 7.511   : السيد بويحبان محلد 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .
السيدة فاطلة بويحبان :  7.511 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

السيد بويحبان محلد عنوانه)ا( 
جرزازات   45111 امرزكان  مركز 

املغرب.
بويحبان  فاطلة  السيدة 
 ( املحاميد عللية سايس  عنوانه)ا( 

رقم 8 41111 مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:
السيد بويحبان محلد عنوانه)ا( 
جرزازات   45111 امرزكان  مركز 

املغرب
بويحبان  فاطلة  السيدة 
 ( املحاميد عللية سايس  عنوانه)ا( 

رقم 8 41111 مراكش املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
دأنبر   (6 بتاريخ  التجارية بلراكش  

9)1) تحت رقم 1736)).

8I

ANDERSEN CONSULTING

EXPERINITY
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ANDERSEN CONSULTING
 RUE DE GRENADE, PARC (9
 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC
EXPERINITY شركة ذات مسؤجلية 

محدجدة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتلاعي 84 شارع 
بوعرقية - الطابق -) الشقة رقم 5 

طنجة 91131 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجدة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(1(669

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   (1(9 دأنبر   (8
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجدة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجدة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.EXPERINITY

خدمات   : بإ5جاز  الشركة  غرض 

املخصصة  املعلوماتية  االستشارة 

حصريا للتصد5ر.

84 شارع  عنوان املقر االأتلاعي : 

 5 الشقة رقم   (- الطابق   - بوعرقية 

طنجة 91131 طنجة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:

 (.111   : املامون  فداء  السيدة 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  املامون  فداء  السيدة 

)ا  الشهباء  اقامة  بتهوفن  شارع   (4

الطابق 5 الشقة 5)) 91111 طنجة 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  املامون  فداء  السيدة 

)ا  الشهباء  اقامة  بتهوفن  شارع   (4

الطابق 5 الشقة 5)) 91111 طنجة 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   (5 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

9)1) تحت رقم 9113)).

9I

ANDERSEN CONSULTING

DATA GRID CONNECT
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ANDERSEN CONSULTING

 RUE DE GRENADE, PARC (9

 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC

DATA GRID CONNECT شركة 

ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي 84 شارع 

بوعرقية - الطابق -) الشقة رقم 5 

طنجة 91131 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجدة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(1(667

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   (1(9 دأنبر   (6

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجدة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجدة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 DATA  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.GRID CONNECT

خدمات   : بإ5جاز  الشركة  غرض 

املخصصة  املعلوماتية  االستشارة 

حصريا للتصد5ر.

84 شارع  عنوان املقر االأتلاعي : 

 5 الشقة رقم   (- الطابق   - بوعرقية 

طنجة 91131 طنجة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:

السيد 5وسف اليعقوبي :  111.) 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

السيد 5وسف اليعقوبي عنوانه)ا( 
حي الجامع زنقة 19) رقم 3) 91111 

طنجة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:

السيد 5وسف اليعقوبي عنوانه)ا( 
حي الجامع زنقة 19) رقم 3) 91111 

طنجة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   (5 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

9)1) تحت رقم )911)).

(1I
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العيون استشارات

GLOBAL CIVIL WORK
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تفويت حصص

العيون استشارات

شارع االمير موالي عبد هللا رقم 

)3 الحي املحلد العيون ، 71111، 

العيون املغرب

GLOBAL CIVIL WORK شركة 

ذات املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي تجزئة 

املستقبل شارع حبوها علارة )58 
شقة )1 العيون  - 71111 العيون 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(5449

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   (1(9 دأنبر   (4 في  املؤرخ 

املصادقة عل9 :

القادر  عبد  )ة(   السيد  تفويت 

اأتلاعية من  حصة   511 شرجان  

السيد  لفائدة   حصة   (.111 أصل 

)ة(  اسلاء    امزي  بتاريخ 4) دأنبر 

.(1(9

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم   

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 4) دأنبر 

9)1) تحت رقم 3199.

((I

العيون استشارات

GLOBAL CIVIL WORC
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تعيين مسير أد5د للشركة

العيون استشارات

شارع االمير موالي عبد هللا رقم 

)3 الحي املحلد العيون ، 71111، 

العيون املغرب

GLOBAL CIVIL WORC   شركة 

ذات املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي تجزئة 

املستقبل شارع حبوها علارة )58 
شقة )1 العيون  - 71111 العيون 

املغرب.

تعيين مسير أد5د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.(5449

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

9)1) تم تعيين  3) دأنبر  املؤرخ في 

امزي   مسير أد5د للشركة السيد)ة( 

اسلاء  كلسير جحيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 4) دأنبر 

9)1) تحت رقم 3199.

((I

العيون استشارات

GLOBAL CIVIL WORK

شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تحويل الشكل القانوني للشركة

العيون استشارات

شارع االمير موالي عبد هللا رقم 

)3 الحي املحلد العيون ، 71111، 

العيون املغرب

GLOBAL CIVIL WORK  شركة 

ذات املسؤجلية املحدجدة

ج عنوان مقرها االأتلاعي تجزئة 

املستقبل شارع حبوها علارة )58 

شقة )1 العيون  - 71111 العيون .

تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.(5449

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 3) دأنبر 9)1) تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات املسؤجلية املحدجدة« إ 9 »شركة 

ذات مسؤجلية محدجدة ذات الشريك 

الوحيد«.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 4) دأنبر 

9)1) تحت رقم 3199.

(3I

العيون استشارات

ETS ETOUGHA
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

العيون استشارات
شارع االمير موالي عبد هللا رقم 

)3 الحي املحلد العيون ، 71111، 
العيون املغرب

ETS ETOUGHA  شركة ذات 
مسؤجلية محدجدة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتلاعي تجزئة 

الوحدة رقم ))6  بلوك E  رقم  )) 
العيون - 71111 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجدة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
31(59

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   (1(9 دأنبر   (7
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجدة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجدة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 ETS  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. ETOUGHA
ما  كل   : بإ5جاز  الشركة  غرض 
جالفالحي  التجاري  بالنشاط  يعلق 
جاالستراد  جالخدماتي  جالصتاعي 

جالتصد5ر .
تجزئة   : االأتلاعي  املقر  عنوان 
 (( E  رقم   بلوك    6(( الوحدة رقم 

العيون - 71111 العيون املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:
  : محلود   محلد  باهي  السيد 
درهم   (11 بقيلة  حصة   (.111

للحصة .
 : محلود   محلد  باهي  السيد   

111) بقيلة 11) درهم.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   
جصفات جمواطن الشركاء :

محلود   محلد  باهي  السيد 
احلد  حي السعادة زنقة   عنوانه)ا( 
 71111 العيون    (7 رقم  حلادي 

العيون املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:
محلود   محلد  باهي  السيد 
احلد  حي السعادة زنقة   عنوانه)ا( 
 71111 العيون    (7 رقم  حلادي 

العيون املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 5) دأنبر 

9)1) تحت رقم 4))3.

(4I

RIM PRESSING

ماتريكس مودا ش.م.م.
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

حل شركة

ماتريكس مودا ش.م.م.
بني جرياغل ) طريق 1)) رقم 1) ، 

91111، طنجة املغرب
ماتريكس مودا ش.م.م. شركة 

ذات املسؤجلية املحدجدة)في طور 
التصفية(

جعنوان مقرها اإلأتلاعي بني جرياغل 
) طريق 1)) رقم 1) الطابق ) - 

91111 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.7411(

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
9)1) تقرر حل  19 دأنبر  املؤرخ في 
املحدجدة  املسؤجلية  ذات  شركة 
مبلغ  ش.م.م.   مودا  ماتريكس 
جعنوان  درهم   (11.111 رأسلالها 
مقرها اإلأتلاعي بني جرياغل ) طريق 
 91111  -  ( الطابق   (1 رقم   ((1
: قرار الجلع  طنجة املغرب نتيجة ل 

العام االستثنائي.
بني  ب  التصفية  مقر  حدد  ج 
جرياغل ) طريق 1)) رقم 1) الطابق 

) - 91111 طنجة املغرب. 
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ج عين:
ج  العزجزي  عادل   السيد)ة( 
تجزئة  البالية  طنجة  عنوانه)ا( 
طنجة    91111  (( رقم  القرض 

املغرب كلصفي )ة( للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجد املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
املخابرة ج محل تبليغ العقود ج الوثائق 
 ( جرياغل  بني   : بالتصفية  املتعلقة 

طريق 1)) رقم 1) الطابق )
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
دأنبر   (3 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

9)1) تحت رقم ))86)).

(5I

شركة محاسبة صا5م

 STE AGREABLE VOYAGE
SARL

شركة ذات املسؤجلية املحدجدة
حل شركة

شركة محاسبة صا5م
شارع الدرفوفي علارة السعادة 

الطابق الثالث رقم 6 ، 61111، 
جأدة مغرب

 STE AGREABLE VOYAGE SARL
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة)في 

طور التصفية(
جعنوان مقرها اإلأتلاعي )7 شارع 
الدرفوفي  الطابق الثالث شقة رقم 

-6 - 61111 جأدة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(9885

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
9)1) تقرر حل  )1 دأنبر  املؤرخ في 
 STE شركة ذات املسؤجلية املحدجدة
مبلغ    AGREABLE VOYAGE SARL
جعنوان  درهم   (11.111 رأسلالها 
)7 شارع الدرفوفي   مقرها اإلأتلاعي 
الطابق الثالث شقة رقم -6 - 61111 
-الحل   : ل  نتيجة  املغرب  جأدة 

اإلرادي ج املسبق للشركة.
حي  ب  التصفية  مقر  حدد  ج 
الجوهرة زنقة أج ) رقم -7  - 61111 

جأدة املغرب. 

ج عين:

كوميش  محلد    السيد)ة( 

أج  زنقة  الجوهرة  حي  عنوانه)ا(  ج 
املغرب  جأدة   61111  7- رقم     (

كلصفي )ة( للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجد املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

العقود  تبليغ  محل  ج   املخابرة 

ج الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   (6 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

9)1) تحت رقم 3)39.

(6I

د5كسون

 CAFE RESTAURANT PARC

BEAULIRU
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

رفع رأسلال الشركة

د5كسون

3) أون أوريس الطابق الثالث 

الدار البيضاء، 1161)، الدار 

البيضاء املغرب

 CAFE RESTAURANT PARC

BEAULIRU شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي الكلم 7,5 

طريق الرباط، عين السبع - 1111) 

الدار البيضاء املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.(936(

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم   (1(9 غشت   (6 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

»711.111 درهم« أي من »311.111 

عن  درهم«   (.111.111« إ 9  درهم« 

أج  نقد5ة  حصص  تقد5م    : طريق 

عينية.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 (7 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 19)5)7.

(7I

د5كسون

 CAFE RESTAURANT PARC

BEAULIEU
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تفويت حصص

د5كسون

3) أون أوريس الطابق الثالث 

الدار البيضاء، 1161)، 

الدار البيضاء املغرب

 CAFE RESTAURANT PARC

BEAULIEU شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي كلم 7,5، 

طريق الرباط، عين السبع - 1111) 

الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(936(

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   (1(8 5وليوز   (( في  املؤرخ 

املصادقة عل9 :

علي  اموال   )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اأتلاعية  حصة   (.141

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   (.141

جهابي امينة بتاريخ )) 5وليوز 8)1).

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم   

 (7 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 18)5)7.

(8I

SOCIETE MODYANI SARL

 AHMED AMIN TRAVAUX

SARL
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تأسيس شركة

SOCIETE MODYANI SARL

 LOT AMIRA AV ALLAL BEN

 ،ABDELLAH FNIDEQ ، 93100

الفنيدق املغرب

 AHMED AMIN TRAVAUX SARL

شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي تجزئة باب 

سبتة جقم 7) الطابق االر�سي مكتب 
رقم 13  - 11)93 الفنيدق املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(6(53

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   (1(9 دأنبر   16

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجدة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.AHMED AMIN TRAVAUX SARL

مختله   : بإ5جاز  الشركة  غرض 

اشغال البناء ج التجارة .

تجزئة   : االأتلاعي  املقر  عنوان 

االر�سي  الطابق   (7 باب سبتة جقم 

الفنيدق   93(11  -   13 مكتب رقم 

املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:

 511   : االدري�سي  علاد  السيد 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .

حصة   511   : السيد عادل طا5ا 

بقيلة 11) درهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

السيد علاد االدري�سي عنوانه)ا( 
مبارك  ج  الفطواكي  حلان  زاجية 

 (4171 ا  علارة   34 الشقة  الدكا ي 

القنيطرة املغرب.

عنوانه)ا(  طا5ا  عادل  السيد 

تجزئة باب سبتة شارع عبد الخالق 

الفنيدق   93(11  39 علارة  طريس 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:

السيد علاد االدري�سي عنوانه)ا( 
مبارك  ج  الفطواكي  حلان  زاجية 

القنيطرة   (4171 34 الدكا ي الشقة 

املغرب.
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عنوانه)ا(  طا5ا  عادل  السيد 
تجزئة باب سبتة شارع عبد الخالق 
الفنيدق   93(11  39 علارة  طريس 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
)) دأنبر  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

9)1) تحت رقم 8)64.

(9I

SOCIETE MODYANI SARL

TYRE TIRE
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تأسيس شركة

SOCIETE MODYANI SARL
 LOT AMIRA AV ALLAL BEN

 ،ABDELLAH FNIDEQ ، 93100
الفنيدق املغرب

TYRE TIRE شركة ذات املسؤجلية 
املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي )) إقامة 
رني شارع ابن مرحل الطابق الثاني 
رقم 5 طنجة - 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 
املحدجدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(1((37

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (1(9 نونبر   (6
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجدة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 TYRE  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.TIRE
إستراد   : بإ5جاز  الشركة  غرض 
أكسسوارات  ج  عجالت  توزيع  ج 

السيارات.
عنوان املقر االأتلاعي : )) إقامة 
الثاني  الطابق  مرحل  ابن  شارع  رني 
رقم 5 طنجة - 91111 طنجة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 491.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:

511 حصة    : السيد محلد كلوج 

بقيلة 491 درهم للحصة .

 511   : كلوج  الد5ن  نور  السيد 

حصة بقيلة 491 درهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

السيد محلد كلوج عنوانه)ا( حي 

املرأة شارع مو�سى ابن نصير رقم 87 

الفنيدق 11)93 الفنيدق املغرب.

السيد نور الد5ن كلوج عنوانه)ا( 

نصير  ابن  مو�سى  شارع  املرأة  حي 

الفنيدق   93(11 الفنيدق   87 رقم 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:

السيد محلد كلوج عنوانه)ا( حي 

املرأة شارع مو�سى ابن نصير رقم 87 

الفنيدق 11)93 الفنيدق املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   14 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

.M(((9(1(3533 9)1) تحت رقم

(1I

PARTAGE CONSULTING

LA FUGA GLACIER
إعالن متعدد القرارات

PARTAGE CONSULTING

شارع لبنان إقامة 5امنة ) الطابق 

 Tanger ،91111 ، 76 السادس رقم

املغرب

LA FUGA GLACIER »شركة ذات 

املسؤجلية املحدجدة«

جعنوان مقرها االأتلاعي: 

 Rue Casablanca, Résidence

 ASSOURROUR RDC Local N°7 -

91111 طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(4(13

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

9)1) تم اتخاذ  8) دأنبر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي 5نص عل9 ما5لي: 

 • أدد  اعتلاد الشركات كشركاء 
 »HOLDING MONTEBLANCO«
 ، محدجدة  مسؤجلية  ذات  شركة 
مسجلة في السجل التجاري بطنجة 
في  املوأود   ،  (9797 رقم  تحت 
املتجر رقم   ، ، منطقة الصيد  امليناء 
التي اتخذت في شخص   ، ، طنجة   (
بن  5وسف  السيد  القانوني  ملثلها 
 CIN N ° K133701 حامل   ، ألون 
املحدجدة   »• »HL HOLDING
السجل  في  املسجلة   ، املسؤجلية 
 (1((55 التجاري طنجة تحت رقم 
 ، ( 77 شارع فاس املكتب  ، جتقع في 
ملثلها  شخص  في  اتخذت   ، طنجة 
 ، لزرق  هشام  السيد  القانوني 

صاحب CIN N درأة 687983
قرار رقم ): الذي 5نص عل9 ما5لي: 
قرر مجتلع الشركاء زيادة رأس املال 
بلبلغ )) مليون درهم ، جبذلك 5صبح 
 (1،000،000.00( درهم  مليون  من 
درهم  مليون  عشر  اثنا  إ 9  درهم 
سيتم   .) درهم(   12،000،000.00(
الزيادة  هذه  عن  جاإلفراج  االشتراك 
مليون درهم عن طريق  جفًقا ملا 5لي: 
املوزعة  غير  املحتجزة  امرباح  دمج 
إ 9 الشريك   ،  (1(8 ديسلبر   3( في 
املسمى نزيهة الضراجي. سيتم تلثيل 
هذه الزيادة من خالل إصدار بقيلة 
سهم أد5د   )10،000( عشرة آالف 
بقيلة مائة )11)( درهم 5تم دفع كل 
للسهم  جتخصيصها  لالكتتاب  منها 

املذكور أعاله
قرار رقم ): الذي 5نص عل9 ما5لي: 
شرة مال5ين درهم )10،000،000.00 
النقد5ة  املساهلات  حسب  درهم( 
الذ5ن 5دخلون  املقدمة من الشركاء 
سبعة  أدناه  املوضحة  النسب  في 
مال5ين درهم )7،000،000.00 درهم( 
 HOLDING« شركة  في  لالشتراك 
 ،  MONTEBLANCO« SARL AU
جسيتم إصدار ما 5صل إ 9 ستة مال5ين 
درهم )6،000،000.00 درهم(. سيتم 
بقيلة  بإصدار  الزيادة  هذه  تلثيل 
سهًلا   )70،000( ألًفا  عشر  سبعة 
 ، درهم   )(11( مائة  بقيلة  أد5ًدا 
5تم إصدار ما 5صل إ 9 ستة مال5ين 

عند  درهم(   6،000،000.00( درهم 

ما  تخصيصها  جسيتم  االكتتاب 

تبقى  ما  إصدار  سيتم  ذكره.  سبق 

درهم(   1،000،000.00( مليون  من 

مال5ين  ثالثة  املحدد  الوقت  في 

5تم  درهم(   3،000،000.00( درهم 

قبل  من  جإصدارها  فيها  االشتراك 

 .HLHOLDING« SARL AU« شركة

بإصدار  الزيادة  هذه  تلثيل  سيتم 

 (31111( سهم  ألف  ثالثين  بقيلة 

سهم أد5د بقيلة مائة )11)( درهم 

5تم إصدارها لالكتتاب جتخصيصها 

للسهم املذكور أعاله

قرار رقم 3: الذي 5نص عل9 ما5لي: 

يعدل   ، السابقة  للقرارات  نتيجة 

من   7 ج   6 املادتين  الشركاء  مجتلع 

النظام امسا�سي

عل9  5نص  الذي   :4 رقم  قرار 

ما5لي: الحظ مجتلع الشركاء جأحاط 
عللا باستقالة السيدة نزيهة أدراجي 

قرر قبول هذه  من مهامها كلد5رة. 

املسمى  التفريغ  جإعطاء  االستقالة 

تعيينه  تاريخ  من  جالنهائي  جالكامل 

حتى اآلن

عل9  5نص  الذي   :5 رقم  قرار 

تعيين  الشركاء  مجتلع  5قرر  ما5لي: 

M Youssef BENJELLOUN ، حامل 

جحيد  كلد5ر   CIN N ° K133701

 LA FUGA GLACIER SARL لشركة 

AU ، لفترة غير محدجدة

عل9  5نص  الذي   :6 رقم  قرار 

تحد5ث  الشركاء  قرر مجتلع  ما5لي: 

جتحد5ث بنود تأسيس الشركة لتأخذ 

في االعتبار أليع التغييرات القانونية 

التي حدثت منذ تأسيسها حتى 5ومنا 

قررت اعتلاد النظام امسا�سي  هذا. 

املنقح للشركة

جتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

عل9  5نص  الذي  ج7:   6 رقم  بند 

 ، السابقة  للقرارات  نتيجة  ما5لي: 

يعدل مجتلع الشركاء املادتين 6 ج 7 

من النظام امسا�سي.
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عل9  5نص  الذي   :(5 رقم  بند 
تعيين  الشركاء  مجتلع  5قرر  ما5لي: 
M Youssef BENJELLOUN ، حامل 
جحيد  كلد5ر   CIN N ° K133701
 LA FUGA GLACIER SARL لشركة 

AU ، لفترة غير محدجدة
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
دأنبر   (7 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

9)1) تحت رقم 8939.

((I

الناظور للحسابات

COSMETONAD
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تأسيس شركة

الناظور للحسابات
شارع االمير سيدي محلد الحي 
االداري سيتي املحلد5ة بلوك د 
الطابق الثاني رقم 5 ، 111)6، 

الناظور املغرب
COSMETONAD شركة ذات 

املسؤجلية املحدجدة
جعنوان مقرها اإلأتلاعي بلوك 

) عريض ) تجزئة 34) رقم 5)6 
الناظور 111)6 الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(9475
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   (1(9 دأنبر   (8
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجدة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.COSMETONAD
التصد5ر   : غرض الشركة بإ5جاز 

جاالستيراد.
بلوك   : االأتلاعي  املقر  عنوان 
 6(5 رقم   (34 تجزئة   ( عريض   (

الناظور 111)6 الناظور املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  
درهم، مقسم كالتا ي:

السيد محلد عبيد :  511 حصة 
بقيلة 11) درهم للحصة .

السيد عبد الرحلان عبيد :  511 
حصة بقيلة 11) درهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -  
جصفات جمواطن الشركاء :

السيد محلد عبيد عنوانه)ا( حي 
 1( 96 رقم  زنقة   1( عريض سكتور 

111)6 الناظور املغرب.
عبيد  الرحلان  عبد  السيد 
عنوانه)ا( حي عريض )1 زنقة 96 رقم 

)1 111)6 الناظور املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:
السيد محلد عبيد عنوانه)ا( حي 
 1( 96 رقم  زنقة   1( عريض سكتور 

111)6 الناظور املغرب
عبيد  الرحلان  عبد  السيد 
عنوانه)ا( حي عريض )1 زنقة 96 رقم 

)1 111)6 الناظور املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
 (7 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 3386.

((I

JURIS LEGAL

LA SCORD
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

حل شركة

JURIS LEGAL
 Angle Bd Abdelmoumen &

 Rue Chatila, Résidence Kamar,
 Etg 3, Bureau 6 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
LA SCORD شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة)في طور التصفية(
جعنوان مقرها اإلأتلاعي زنقة 

أحلد توقي، إقامة عرجق، الطابق 
3, رقم 3) - 1111) الدار البيضاء  

املغرب   .
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(97433

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   (1(9 نونبر   (9 املؤرخ في 
 LA شركة ذات املسؤجلية املحدجدة 
 (1.111 رأسلالها  مبلغ    SCORD
درهم جعنوان مقرها اإلأتلاعي زنقة 
الطابق  عرجق،  إقامة  توقي،  أحلد 
الدار البيضاء    (1111  -  (3 رقم   ,3
أنشطة  توقف   : ل  نتيجة  املغرب  

الشركة.
زنقة  ب  التصفية  مقر  حدد  ج 
الطابق  عرجق،  إقامة  توقي،  أحلد 
الدار البيضاء    (1111  -  (3 رقم   ,3

املغرب    . 
ج عين:

ج  بوقلوز  لحسن   السيد)ة( 
عنوانه)ا( إقامة ناد5ة، علارة ي، رقم 
املغرب     البيضاء   الدار   (1111  (1

كلصفي )ة( للشركة.
الحدجد  اإلقتضاء  جعند   
املخولة  الصالحيات  عل9  املفرجضة 
تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقود ج الوثائق املتعلقة بالتصفية 
عرجق،  إقامة  توقي،  أحلد  زنقة   :

الطابق 3, رقم 3)
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
 (6 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 5178)7.
(3I

ACDEN

ACDEN ش م م
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تحويل املقر االأتلاعي للشركة

ACDEN
 Boulevard Ghandi, Ghandi

 Mall, Immeuble 8, 5ème étage ،
20380، CASABLANCA MAROC

ACDEN ش م م شركة ذات 
املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي 93 إقامة 
سرجر، الطابق الثالث، شارع املسيرة 

الخضراء - 11)1) الدار البيضاء 
املغرب.

تحويل  املقر االأتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(((337

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 15 دأنبر 9)1) تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االأتلاعي  املقر 

الثالث،  الطابق  سرجر،  إقامة   93«

شارع املسيرة الخضراء - 11)1) الدار 

»شارع غاندي،  إ 9  املغرب«  البيضاء 

الطابق   ،8 املبنى  مول،  غاندي 

الخامس، الشقة 3) - 1381)  الدار 

البيضاء  املغرب«.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 (5 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دأنبر 9)1) تحت رقم )488)7.

(5I

3STD

OASIS PALMADOR
إعالن متعدد القرارات

3STD

 BUREAU N°5 PARTIE A, ETAGE

 1 LOT 39 CHAMPS DE COURSE

FES ، 30000، FES MAROC

OASIS PALMADOR »شركة ذات 

املسؤجلية املحدجدة«

 BUREAU :جعنوان مقرها االأتلاعي

 N°5 PARTIE A, ETAGE 1 LOT

 39 CHAMPS DE COURSE FES

 BUREAU N°1 PARTIE A, ETAGE

 1 LOT 39 CHAMPS DE COURSE

.FES 30000 FES MAROC

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: -.

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في )1 أكتوبر 8)1)

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي 5نص عل9 ما5لي: 

بيع الحصص

قرار رقم ): الذي 5نص عل9 ما5لي: 

تعين مسير الشركة الجد5د

قرار رقم 3: الذي 5نص عل9 ما5لي: 

تحويل املقر االأتلاعي للشركة

جتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
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بند رقم ): الذي 5نص عل9 ما5لي: 

العادي  غير  العام  االأتلاع  5قبل 

حامل رقم   ، للسيد اليازيدي بوبكر 
مكناس  في  جيقيم   D 483314 رقم 

شارع   (( الدار رقم   4 علارة رقم   ،

سهم   (111 لنقل  مكناس.  تطوان 

درهم لكل   (11 سهم بقيلة   (111(

 ، العجلي  خالد  السيد  إ 9  سهم( 

جعنوان   C  519945 حامل رقم رقم 

فاس حدائق البديع فيال 11) أندلس 

عين شقف موالي يعقوب ج السيد 

عبد الواحد لعبيدي الحامل لبطاقة 

جيقيم   U  84((74 رقم  التعريف 
رقم  4) شارع اللة أمينة،   ، في فاس 

املحولة  امسهم  قيلة   ،(( الدار 

ألف  )مائة  درهم   100،000.00 هي 

)111) سهم(  تم بيع امسهم  درهم(. 

درهم   (11 بقيلة  التحويل  بسعر 

 ، امسهم  بيع  عللية  بعد  للسهم. 

تعترف الجلعية العامة غير العاد5ة 

املباعة  امسهم  تخصيص  جتقبل 

للشركاء للسيد خالد العجلي امسهم 

عبد  جللسيد  سهم(   511( املباعة 

 ( املباعة  امسهم  العبيدي  الواحد 

511 سهم(.

عل9  5نص  الذي   :( رقم  بند 

ما5لي: عينت الجلعية العامة السيد 

جالسيد عبد الواحد  خالد العجيلي  

 OASIS« لشركة  مد5رين  لعبيدي  

أجسع  مع   .PALMADOR« S.A.R.L

الصالحيات جلفترة غير محددة. تلتزم 

للسيد  املشترك  بالتوقيع  الشركة 

جالسيد عبد الواحد   ، خالد العجلي 

العبيدي عل9 مستوى البنك.

بند رقم 3: الذي 5نص عل9 ما5لي: 

بعد   ، العلومية  الجلعية  تقرر 

نقل   ، اإلدارة  تقرير  قراءة  سلاعها 

املكتب املسجل للشركة إ 9 العنوان 

أ تجزئة  الجزء   ( املكتب رقم  التا ي: 
تقرر  فاس.  الخيل  سباق   39 رقم 

القرار  مع مراعاة   ، العامة  الجلسة 

من   4 رقم  املادة  تعد5ل   ، السابق 

النظام امسا�سي. 

القانوني  اإل5داع  تم 
بتاريخ  بفاس   التجارية  باملحكلة 
رقم  تحت   (1(9 دأنبر   (6

.413((((91515(7
(7I

El BACHTIRI MOHAMMED

SHRI ONLINE
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تأسيس شركة

El BACHTIRI MOHAMMED
 rue laalouj lakbira seffah fes (1

، 30000، Fes Maroc
SHRI ONLINE شركة ذات 

املسؤجلية املحدجدة
جعنوان مقرها اإلأتلاعي )) زنقة 

1) الشطر 61) جاد فاس محل رقم 
) فاس - 31111 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 
املحدجدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6(399

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   (1(9 دأنبر   13
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجدة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 SHRI  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.ONLINE
التجارة   : بإ5جاز  الشركة  غرض 

االلكترجنية.
زنقة   ((  : عنوان املقر االأتلاعي 
61) جاد فاس محل رقم  1) الشطر 

) فاس - 31111 فاس املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:
511 حصة    : السيد ألال دهبي 

بقيلة 11) درهم للحصة .
 511   : اقوشاح  محلد  السيد 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

السيد ألال دهبي  عنوانه)ا( حي 
تازة   35111 تازة   (( املستقبل رقم 

املغرب.
السيد محلد اقوشاح عنوانه)ا( 
 8(111 طانطان  النهظة  حي   ((7

طانطان املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:
السيد ألال  ذهبي عنوانه)ا( حي 
تازة    35111 تازة   (( املستقبل رقم 

املغرب
السيد محلد اقوشاح عنوانه)ا( 
 8(111 طانطان  النهظة  حي   ((7

طانطان املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
دأنبر   (4 بتاريخ  بفاس   التجارية 

9)1) تحت رقم 4195/4215.

(8I

CABINET CADRE CONSEIL

G.B.T.D SARL
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

حل شركة

CABINET CADRE CONSEIL
 N° 113 AV MY RACHID
 OUARZAZATE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC
G.B.T.D SARL شركة ذات 
املسؤجلية املحدجدة)في طور 

التصفية(
جعنوان مقرها اإلأتلاعي حي املسيرة 
رقم 99) جرزازات - 45111 جرزازات 

املللكة املغربية.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.6(97

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
9)1) تقرر حل  6) دأنبر  املؤرخ في 
املحدجدة  املسؤجلية  ذات  شركة 
رأسلالها  مبلغ    G.B.T.D SARL
مقرها  جعنوان  درهم   (11.111,11
 (99 رقم  املسيرة  حي  اإلأتلاعي 
املللكة  جرزازات   45111  - جرزازات 
املغربية نتيجة ل : غياب هامش الربح 

لذا الشركة.

حي  ب  التصفية  مقر  حدد  ج 
 45111  - جرزازات   (99 املسيرة رقم 

جرزازات املللكة املغربية. 
ج عين:

السيد)ة( محلد  باحو ج عنوانه)ا( 
مسلرير  حد5دج  ا5ت  بودأام  دجار 
املللكة  جرزازات   45111 جرزازات 

املغربية كلصفي )ة( للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجد املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقود  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
االبتدائية بورزازات  بتاريخ 5) دأنبر 

9)1) تحت رقم 96)).

(9I

Fiduciaire Place Des Nations Sarl

BEAUTY BODY
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تفويت حصص

 Fiduciaire Place Des Nations
Sarl

 Rue Abou Bakr Razi Res Ibrahim
 1er Etage n° 16 ، 90000، tanger

MAROC
BEAUTY BODY شركة ذات 

املسؤجلية املحدجدة
جعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع 

امنطاكي إقامة بال5ا مار الطابق امجل 
رقم 1) - 91111 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7(933
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تلت   (1(9 نونبر   18 في  املؤرخ 

املصادقة عل9 :
بشرى كوريش  )ة(  تفويت السيد 
أصل  من  اأتلاعية  حصة   511
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   (.111

أحلد الخو بتاريخ 18 نونبر 9)1).
بشرى كوريش  )ة(  تفويت السيد 
أصل  من  اأتلاعية  حصة   511
111.) حصة لفائدة  السيد )ة( خالد 

العزيوي بتاريخ 18 نونبر 9)1).
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باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم   
نونبر   (5 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

9)1) تحت رقم 7843.

31I

Fiduciaire Place Des Nations Sarl

BEAUTY BODY
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تعيين مسير أد5د للشركة

 Fiduciaire Place Des Nations
Sarl

 Rue Abou Bakr Razi Res Ibrahim
 1er Etage n° 16 ، 90000، tanger

MAROC
BEAUTY BODY  شركة ذات 

املسؤجلية املحدجدة
جعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع 

امنطاكي أقامة بال5ا مار الكابق امجل 
رقم ) - 91111 طنجة املغرب.

تعيين مسير أد5د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7(933
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم تعيين   (1(9 نونبر   18 املؤرخ في 
مسير أد5د للشركة السيد)ة( خالد 

العزيوي _أحلد الخو كلسير آخر
تبعا إلقالة مسير.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
نونبر   (5 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

9)1) تحت رقم 7843.

3(I

COTRIZ SARL

STE COTRIZ SARL
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تجد5د مدة مزاجلة مهام املسير5ن

COTRIZ SARL
 BP 20101 ALLAL EL FASSI

 DAOUDIATE ، 40070،
MARRAKECH MAROC

STE COTRIZ SARL »شركة ذات 
املسؤجلية املحدجدة«

جعنوان مقرها االأتلاعي: دجار 
امزجدار ألاعة افرا  - - زاكورة 

املغرب.

»تجد5د مدة مزاجلة مهام املسير5ن«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(46(
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 5) نونبر 9)1)
مهام  مزاجلة  مدة  تجد5د  تقرر 

املسير5ن ملدة: غير محدجدة سنوات.
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
6) دأنبر  بتاريخ  االبتدائية بزاكورة  

9)1) تحت رقم 374.
3(I

sahara decision

SAKIACERAME SARL
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تأسيس شركة

sahara decision
شارع مكة علارة مبارك جلد الخليل 

طابق) الحي االداري العيون. ، 
71111، العيون املغرب

SAKIACERAME SARL  شركة ذات 
املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع 51 
تجزئة الوحدة  بلوك أ رقم )87 
العيون - 71111 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

31(67
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   (1(9 دأنبر   (1
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجدة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. SAKIACERAME SARL
التصد5ر   : غرض الشركة بإ5جاز 
ج  جاالستيراد بيع جتوزيع مواد البناء 

النجارة االملنيوم جاعلال الترصيص.
شارع   : االأتلاعي  املقر  عنوان 
 87( بلوك أ رقم  51 تجزئة الوحدة  

العيون - 71111 العيون املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  
درهم، مقسم كالتا ي:

 511   : ابوتزارت  نورة  السيدة 
حصة بقيلة 11) درهم للحصة .

 511   : بلعياش  كريلة  السيدة 
حصة بقيلة 11) درهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -
جصفات جمواطن الشركاء :

السيدة نورة ابوتزارت عنوانه)ا( 
حي موالي رشيد   4 شارع الحرة رقم 
الشطر الثاني 71111 العيون املغرب.
السيدة كريلة بلعياش عنوانه)ا( 
)) زنقة احلد امين طابق 4 الشقة 9  

1141) الدار البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:
السيدة نورة ابوتزارت عنوانه)ا( 
حي موالي رشيد   4 شارع الحرة رقم 
الشطر الثاني 71111 العيون املغرب

السيدة كريلة بلعياش عنوانه)ا( 
)) زنقة احلد امين طابق 4 الشقة 9  

1141) الدار البيضاء املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 3) دأنبر 

9)1) تحت رقم 3100/19.
33I

fiduciaire didi

توفيق تأشيرة 
TOUFIK VISA

إعالن حر

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجدة

عرفي  عقد  شرجط  بلوأب 
 (1(3 5نا5ر   (( مسجل في جأدة في 
تأسيس شركة ذات مسؤجلية  تم   ،

محدجدة لها الخصائص التالية:
توفيق تأشيرة   التسلية: شركة    -

TOUFIK VISA
- الهدف: - جكيل امعلال

املباني أج غيرها من املعامالت   -  
العقارية.

 جاالستيراد جالتصد5ر
محلد  شارع  االأتلاعي:  املقر   -
الطابق   ، اليعقوبي  علارة  الخامس 

الثاني شقة رقم ) جأدة.

رأس  5بلغ  االأتلاعي:  املال  رأس 
مال الشركة 11111) درهم مقسلة 
درهم   (11 بقيلة  سهم   (111 إ 9 

للسهم الواحد.
 (51  ... بوأراد  توفيق  السيد   

سهم.
السيد زكريا عزجزي .... 51) سهم
السيد جليد بوعزة ........ 51) سهم
السيدة عائشة 5وسفي  51) سهم
من  الشركة  إدارة  تتم  اإلدارة:   -
قبل توفيق بوأراد ملدة غير محدجدة.

- السنة االأتلاعية: 99 سنة.
في  إأراؤه  تم  القانوني:  اإل5داع 
بتاريخ  جأدة  في  التجارية  املحكلة 
 ،  (((4 الرقم  تحت   03/10/2018
الشركة مسجلة في السجل التجاري 

في جأدة تحت رقم 777)3.
34I

zagora consulting sarl

MOUNASCOPY
شركة التضامن

حل شركة

zagora consulting sarl
رقم9))  شارع محلد الخامس ، 

47911، زاكورة املغرب
 MOUNASCOPY

شركة التضامن)في طور التصفية(
جعنوان مقرها اإلأتلاعي مركز 
تاكونيت - 47911 زاكورة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(189
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
9)1) تقرر حل  3) دأنبر  املؤرخ في 
  MOUNASCOPY التضامن  شركة 
مبلغ رأسلالها 1.111) درهم جعنوان 
 - تاكونيت  مركز  اإلأتلاعي  مقرها 
 : ل  نتيجة  املغرب  زاكورة   47911

التوقف عن مزاجلة النشاط.
مركز  ب  التصفية  مقر  حدد  ج 

تاكونيت - 47911 زاكورة املغرب. 
ج عين:

متيلين  املجيد   عبد  السيد)ة( 
صالح  سيدي  زاجية  عنوانه)ا(  ج 
املغرب  زاكورة   47911 تاكونيت 

كلصفي )ة( للشركة.
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جعند اإلقتضاء الحدجد املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقود  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

31 دأنبر  بتاريخ  االبتدائية بزاكورة  

9)1) تحت رقم )44.

35I

PAPETEURIE 4 G

PAPETEURIE 4 G
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

PAPETEURIE 4 G

 N 27 BIS RCE AL ANBRA RTE

 AIN SMEN FES ، 30000، FES

MAROC

PAPETEURIE 4 G شركة ذات 

مسؤجلية محدجدة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتلاعي : 7) مكرر 

تجزئة العنبرة عين سلن - 31111 

فاس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.53983

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر   (1(9 دأنبر   (4 في  املؤرخ 

شركة ذات   PAPETEURIE 4 G حل 

الشريك  ذات  محدجدة  مسؤجلية 

 (11.111 رأسلالها  مبلغ  الوحيد 

 (7 اإلأتلاعي  مقرها  جعنوان  درهم 

 - سلن  عين  العنبرة  تجزئة  مكرر 

31111 فاس املغرب نتيجة اللركود.

ج عين:

ج  املستور  ادريس   السيد)ة( 
حي سالم   (1 زنقة   5 رقم  عنوانه)ا( 

املغرب  فاس   31111 قادجس  عين 

كلصفي )ة( للشركة.

ج قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
بتاريخ 4) دأنبر 9)1) جفي 7) مكرر 

 31111  - سلن  عين  العنبرة  تجزئة 

فاس املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   31 بتاريخ  بفاس   التجارية 

9)1) تحت رقم 96)4.

36I

SSMCOP SNC 

SSMCOP
شركة التضامن

تأسيس شركة

SSMCOP SNC

حي إبن رشد زنقة 6) ، 111)8، 

كلليم املغرب

SSMCOP شركة التضامن

 N65 rue جعنوان مقرها اإلأتلاعي

 Chenguit Ave essadienne hay

 aguidir  - 81000 GUELMIM

MAROC

تأسيس شركة التضامن 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(655

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   (1(9 أكتوبر   3(

امسا�سي لشركة التضامن باملليزات 

التالية:

شكل الشركة : شركة التضامن.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SSMCOP

 Tenant  : بإ5جاز  الشركة  غرض 

 une agence de publicité et

 communication exploitant

 d’espace d’affichage ou

.publicitaire

 N65  : االأتلاعي  املقر  عنوان 

 rue Chenguit Ave essadienne

 hay aguidir  - 8(111 GUELMIM

.MAROC

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 31.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتا ي:

 ISMAIL EL JERARI السيد 

درهم   (1 بقيلة  حصة   :  (.111

للحصة .

 QAMMOURI السيد 
MUSTAPHA :  (.111 حصة بقيلة 

1) درهم للحصة .
 DAIMIN ALI :  (.111 السيد 

حصة بقيلة 1) درهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
 ISMAIL EL JERARI السيد 
 HAY IBNOU ROCHD عنوانه)ا( 
 RUE (6 8(111 GUELMIM

.MAROC
 QAMMOURI السيد 
 N31 عنوانه)ا(   MUSTAPHA
 RUE AFERKET BD FAR 8(111

.GUELMIM MAROC
عنوانه)ا(    DAIMIN ALI السيد 
 N4( RUE CHETOUKA AV DES
.FAR 8(111 GUELMIM MAROC

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   
جمواطن مسيري الشركة:

 ISMAIL EL JERARI السيد 
 HAY IBNOU ROCHD عنوانه)ا( 
 RUE (6 8(111 GUELMIM

MAROC
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
نونبر   (( بتاريخ  بكلليم   االبتدائية 

9)1) تحت رقم 438/2019.
37I

Consultation internationale  6871  

 MOROCCO RADIO  
TELECOM SA

إعالن متعدد القرارات

  Consultation internationale
6871

شارع محلد الخامس فضاء يسرى 
الطابق 1) رقم 355 ، 11)1)، الدار 

البيضاء املغرب
 MOROCCO RADIO TELECOM  

SA »شركة  املساهلة«
جعنوان مقرها االأتلاعي: غرب 

املحلد5ة الرقم 91 الطابق4؛ الحي 
الصناعي - 8831) املحلد5ة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.47(9

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 13 دأنبر 9)1)

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي 5نص عل9 ما5لي: 

- تحويل الشكل القانوني للشركة من 

شركة مجهولة اإلسم ا 9 شركة ذات 

املسؤجلية املحدجدة

قرار رقم ): الذي 5نص عل9 ما5لي: 

-نها5ة جال5ة مجلس اإلدارة ج مدقق 

الحسابات

قرار رقم 3: الذي 5نص عل9 ما5لي: 
الشاجي  أمين  بوبكر  السيد  تعيين  ـ 

الفا5ز مسير جحيد للشركة ملدة غير 

محدجدة

قرار رقم 4: الذي 5نص عل9 ما5لي: 

-إعتلاد النظام امسا�سي للشركة في 

شكلها الجد5د

جتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم ): الذي 5نص عل9 ما5لي: 

-تحيين القانون امسا�سي للشركة

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 (7 بتاريخ  باملحلد5ة   االبتدائية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 364).

38I

Consultation internationale  6871  

 MOROCCO RADIO  
TELECOM SARL
إعالن متعدد القرارات

  Consultation internationale

6871
شارع محلد الخامس فضاء يسرى 

الطابق 1) رقم 355 ، 11)1)، الدار 

البيضاء املغرب

 MOROCCO RADIO TELECOM  

SARL  »شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة«

جعنوان مقرها االأتلاعي: غرب 

املحلد5ة الرقم 91 الطابق4؛ الحي 

الصناعي - 8831) املحلد5ة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.47(9
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بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
املؤرخ في 14 دأنبر 9)1)

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم ): الذي 5نص عل9 ما5لي:  
إأتلاعية  حصة   (7.4(3 تفويت   -
»SICOTEL«لصالح  شركة  تلتلكها 
السيد بوبكر أمين الشاجي الفا5ز من 

فئة 11) درهم للحصة
قرار رقم ): الذي 5نص عل9 ما5لي: 
- تفويت 77 حصة إأتلاعية تلتلكها 
لصالح    »CKR HOLDING« شركة 
السيد بوبكر أمين الشاجي الفا5ز من 

فئة 11) درهم للحصة
عل9  5نص  الذي   :3 رقم  قرار 
الشركة  رأسلال  من  الرفع   - ما5لي: 
ا 9  درهم    (4.111.111,11 من 

7.511.111,11) درهم 
جتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
عل9  5نص  الذي   :( رقم  بند 
تعد5ل املادة »6« من القانون  ما5لي: 

امسا�سي للشركة
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
 (9 بتاريخ  باملحلد5ة   االبتدائية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 394).
39I

cabinet fiduda

ABRAGE MAYSAE SARL
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تأسيس شركة

cabinet fiduda
 rue general kettani 2eme etg

 appt 7 berrechid ، 26100،
berrechid maroc

ABRAGE MAYSAE SARL شركة 
ذات املسؤجلية املحدجدة

 RUE جعنوان مقرها اإلأتلاعي
 SOUMAYA IMM 82 ETAGE

 N° 16 QUARTIER PALMIERS
CASABLANCA - 20200 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

45(167

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   (1(9 دأنبر   15
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجدة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ABRAGE MAYSAE SARL
 LA  : بإ5جاز  الشركة  غرض 
 PROMOTION IMMOBILIERE:
 L’ACQUISITION, LA VENTE,

 ,L’ECHANGE, LA LOCATION
 L’EXPLOITATION ET LA
 REVANTE DE TOUS BIENS

.MEUBLES ET IMMEUBLES
 RUE  : االأتلاعي  املقر  عنوان 
 SOUMAYA IMM 8( ETAGE
 N° 16 QUARTIER PALMIERS
الدار   CASABLANCA - (1(11

البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:
 511   : بورزة  انصاف  السيدة 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .
السيدة خد5جة بن رفالية :  511 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
السيدة انصاف بورزة عنوانه)ا( 
اجالد حريز برشيد   4 الكتيبة العلارة 

11)6) برشيد املغرب.
رفالية  بن  خد5جة  السيدة 
زنقة املنار حي الرياض   (( عنوانه)ا( 

برشيد 11)6) برشيد املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:
السيدة انصاف بورزة عنوانه)ا( 
اجالد حريز برشيد   4 الكتيبة العلارة 

11)6) برشيد املغرب
رفالية  بن  خد5جة  السيدة 
زنقة املنار حي الرياض   (( عنوانه)ا( 

برشيد 11)6) برشيد برشيد.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 (3 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 3844)7.

41I

ORIEN.COMPTA

STRASS MAR
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ORIEN.COMPTA

)5 شارع محلد الخامس حي 

الحسني بركان ، 61311، بركان 

املغرب

STRASS MAR شركة ذات 

مسؤجلية محدجدة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

جعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم 5)) 

حي اجالد الشرفة تيفلت - 5411) 

تيفلت املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(65(7

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

9)1) تقرر حل  5) دأنبر  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

  STRASS MAR الوحيد  الشريك 

درهم   (11.111 رأسلالها  مبلغ 

 ((5 رقم  اإلأتلاعي  مقرها  جعنوان 

 (5411  - تيفلت  الشرفة  اجالد  حي 

انعدام   : ل  نتيجة  املغرب  تيفلت 

النشاط.

ج حدد مقر التصفية ب رقم 5)) 

 (5411  - تيفلت  الشرفة  اجالد  حي 

تيفلت املغرب. 

ج عين:

السيد)ة( عبد الحليد  الحدج�سي 
اجالد  حي   ((5 رقم  عنوانه)ا(  ج 

الشرفة تيفلت 5411) تيفلت املغرب 

كلصفي )ة( للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجد املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقود  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
 (7 بتاريخ  بالخليسات   االبتدائية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 43)).

4(I

FIDUCIAIRE YOUFITRRI

 SOCIETE BOIBSORA
TRAVAUX

شركة ذات املسؤجلية املحدجدة
قفل التصفية

FIDUCIAIRE YOUFITRRI
املركب التجاري بوعلا5ر أناح 

4 شقة رقم 8 ، 51111، مكناس 
املغرب

 SOCIETE BOIBSORA TRAVAUX
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي : تجزئة 
الصحرا ) رقم 55 مكرر  - 51111 

مكناس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.369(3

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
9)1) تقرر حل  7) فبرا5ر  املؤرخ في 
 SOCIETE BOIBSORA TRAVAUX
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة مبلغ 
جعنوان  درهم   (1.111 رأسلالها 
الصحرا  تجزئة  اإلأتلاعي  مقرها 
مكناس   51111  - مكرر    55 رقم   (
تحقق  لم  الشركة  ل  نتيجة  املغرب 
من  أسست  التي  املرأوة  امهداف 

أألها.
ج عين:

ج  بولعيون  رشيد   السيد)ة( 
التقدم   حي   (3 زنقة   76 عنوانه)ا( 
)ة(  51111 مكناس املغرب كلصفي 

للشركة.
ج قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
تجزئة  جفي   (1(9 فبرا5ر   (7 بتاريخ 
 51111  - مكرر    55 رقم   ( الصحرا 

مكناس املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
شتنبر   (( بتاريخ  التجارية بلكناس  

9)1) تحت رقم 1)54.

4(I
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املركز الجهوي لالستثلار لجهة العيون الساقية 

الحلراء

H B K SUD
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثلار لجهة 

العيون الساقية الحلراء

صندجق البر5د 66)) ، 71111، 

العيون املغرب

H B K SUD شركة ذات مسؤجلية 

محدجدة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي تجزئة 5) 

مارس بلوك y  رقم 344) - 71111 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجدة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(9915

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (1(9 نونبر   ((

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجدة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجدة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 H B K  : اإلقتضاء بلختصر تسليتها 

.SUD

غرض الشركة بإ5جاز : الخدمات 

العامة  التجارة  املختلفة  االشغال  ج 

االستراد ج التصد5ر.

عنوان املقر االأتلاعي : تجزئة 5) 
 71111  -  (344 رقم    y مارس بلوك 

العيون املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:

 (.111   : السيدة بوربكي الحبيبة 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

السيدة بوربكي الحبيبة عنوانه)ا( 
 (344 y  رقم  5) مارس بلوك  تجزئة 

71111 العيون املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:
السيدة بوربكي الحبيبة عنوانه)ا( 
 (344 y  رقم  5) مارس بلوك  تجزئة 

71111 العيون املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
نونبر   (( بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

9)1) تحت رقم 2842/19.

43I

FACE FIDUCIAIRE

 EXTREME NATURAL
EXPORT

شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FACE FIDUCIAIRE
19) شارع مصطفى املعني الطابق 

الثالث رقم 6 ، 31)1)، الدار 
البيضاء املغرب

 EXTREME NATURAL EXPORT
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتلاعي  )1) شارع 

مصطفي املعاني الطابق ) الشقة 
9 مرس السلطان الدارالبيضاء - 

31)1) الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجدة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
45(863

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   (1(9 دأنبر   1(
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجدة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجدة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.EXTREME NATURAL EXPORT

ج  جكيل   : بإ5جاز  الشركة  غرض 
مصدر املنتوأات الحرفية.

عنوان املقر االأتلاعي :  )1) شارع 
الشقة   ( الطابق  املعاني  مصطفي 
 - الدارالبيضاء  السلطان  مرس   9

31)1) الدارالبيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتا ي:
السيد محلد الدريج :  11) حصة 

بقيلة 11) درهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الدريج  محلد  السيد 
)) زنقة الياسلين شقة 5 حي الراحة 
الدارالبيضاء   (1111 البيضاء 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الدريج  محلد  السيد 
)) زنقة الياسلين شقة 5 حي الراحة 
الدارالبيضاء   (1111 البيضاء 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.
44I

DAMOSER

ART PEINT AMGHAR
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تأسيس شركة

tgn
 complexe comarispa Tr 7 (

 Imm K RDC N° 264 ، 90000،
TANGER MAROC

ART PEINT AMGHAR شركة ذات 
املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي حي 
سليلاني زنقة فجر الد5ن املراك�سي 
)8 رقم 38 - 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 
املحدجدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(1174(

 1( عقد حر مؤرخ في  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   (1(9 من أكتوبر 

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجدة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 ART  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.PEINT AMGHAR

أعلال   : بإ5جاز  الشركة  غرض 

الطالء جالزأاج

حي   : االأتلاعي  املقر  عنوان 

املراك�سي  الد5ن  فجر  زنقة  سليلاني 
)8 رقم 38 - 91111 طنجة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 (1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتا ي:

 51   : السيدة لحبو�سي عواطف 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .

حصة   51   : أمغار عادل  السيد 

بقيلة 11) درهم للحصة .

 51  : عواطف  لحبو�سي  السيدة 

بقيلة 11) درهم.

بقيلة   51  : عادل  أمغار  السيد 

11) درهم.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جصفات جمواطن الشركاء :

عواطف  لحبو�سي  السيدة 

عنوانه)ا( حي النزاهة شارع ابن كرتان 
رقم 1) 91111 طنجة املغرب.

عنوانه)ا(  عادل  أمغار  السيد 

 ( رقم  فرح  فيال  البنفسج  شارع 

91111 طنجة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:

عواطف  لحبو�سي  السيدة 

عنوانه)ا( حي النزاهة شارع ابن كرتان 
رقم 1) 91111 طنجة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

من   (1 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

أكتوبر 9)1) تحت رقم 4)68)).
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FIDUCIAIRE KHALID

STE DIAMOND WALL
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

قفل التصفية

FIDUCIAIRE KHALID
 RUE DE BERKANE ، 60000، 4(

OUJDA MAROC
STE DIAMOND WALL شركة 

ذات املسؤجلية املحدجدة
جعنوان مقرها اإلأتلاعي : 5) ظهر 
ملحلة حي امليلود شارع 5) - 61111 

جأدة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.3(38(

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
9)1) تقرر حل  3) شتنبر  املؤرخ في 
STE DIAMOND WALL شركة ذات 
رأسلالها  مبلغ  املحدجدة  املسؤجلية 
مقرها  جعنوان  درهم   (11.111
ظهر ملحلة حي امليلود   (5 اإلأتلاعي 
املغرب  جأدة   61111  -  (5 شارع 

نتيجة لعدم تحقيق الهدف .
ج عين:

ج  5اسين  حلوجعلي   السيد)ة( 
7) رقم  عنوانه)ا( د5ار عريض علارة 
)1 61111 الناظور املغرب كلصفي 

)ة( للشركة.
ج قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
5) ظهر  9)1) جفي  3) شتنبر  بتاريخ 
 61111  -  (5 ملحلة حي امليلود شارع 

جأدة املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
دأنبر   (8 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

9)1) تحت رقم )381.
46I

Arithmetic Compta 

جرمان اوطوماسيو
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Arithmetic Compta
7)) شارع موالي عبد العزيز )اقامة 

الريان( املكتب رقم 4 ، 4111)، 
القنيطرة املغرب

أرمان اجطوماسيو   شركة ذات 
مسؤجلية محدجدة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع 

احلد شوقي رقم 33 الطابق 
) مكتب  رقم 5  القنيطرة - 

KENITRA 41479/79 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجدة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5378(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (1(9 نونبر   (5
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجدة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجدة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
اإلقتضاء بلختصر تسليتها : أرمان 

اجطوماسيو  .
محلل   : بإ5جاز  الشركة  غرض 
البرمجة جمصلم معلوميات جبشكل 
املالية  املدنية  العلليات  كل  عام 
التجارية الصناعية ,االثات اج العقار  
ج العلليات املنقولة ج الغير املنقولة 
املرتبطة بشكل مباشر أج غير مباشر 

بنشاط الشركة
شارع   : االأتلاعي  املقر  عنوان 
احلد شوقي رقم 33 الطابق ) مكتب  
 79/40479  - القنيطرة    5 رقم 

KENITRA املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتا ي:
حصة   (11   : السيد معاد براني 

بقيلة 11) درهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
السيد معاد براني عنوانه)ا( املانيا 

79/40479 دجسلدجرف املانيا.
جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:

السيد معاد براني عنوانه)ا( املانيا 
79/40479 دجسلدجرف املانيا

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
تحت   - بتاريخ  االبتدائية بالقنيطرة  

رقم -.

47I

sacompta sarl au

STE IPSUM SARL
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تأسيس شركة

sacompta sarl au
44) شارع الجيش امللكي ميسور ، 

51)33، ميسور املغرب
STE IPSUM SARL  شركة ذات 

املسؤجلية املحدجدة
جعنوان مقرها اإلأتلاعي دجار 

اتشابت  سيدي بوطيب  ميسور    - 
51)33 ميسور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 
املحدجدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(6(3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   (1(9 دأنبر   1(
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجدة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. IPSUM SARL
ج  البناء    : غرض الشركة بإ5جاز 

االشغال املختلفة .
دجار   : االأتلاعي  املقر  عنوان 
اتشابت  سيدي بوطيب  ميسور    - 

51)33 ميسور املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:
 511   : السيد عبدالغني حري   
حصة بقيلة 51.111 درهم للحصة .

 511   : صالحي   امحلد  السيد 
حصة بقيلة 51.111 درهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -
جصفات جمواطن الشركاء :

السيد عبدالغني حري   عنوانه)ا( 
بوطيب  سيدي  بوطاهر  اجالد  دجار 

ميسور  51)33 ميسور املغرب.
السيد امحلد صالحي  عنوانه)ا( 
51)33 ميسور  دجار اتشابت ميسور 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:
السيد عبدالغني حري   عنوانه)ا( 
بوطيب  سيدي  بوطاهر  اجالد  دجار 

ميسور  51)33 ميسور املغرب
السيد امحلد صالحي  عنوانه)ا( 
51)33 ميسور  دجار اتشابت ميسور 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
دأنبر   13 بتاريخ  االبتدائية ببوملان  

9)1) تحت رقم 248/2019.
48I

FLASH ECONOMIE

INFOMINEO
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تحويل املقر االأتلاعي للشركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

INFOMINEO شركة ذات 
املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي 43 شارع 
آنفا  - 1111) الدار البيضاء  

املغرب.
تحويل  املقر االأتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(384((

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم    (1(9 أكتوبر   (( في  املؤرخ 
الحا ي  االأتلاعي  املقر  تحويل  
للشركة من »43 شارع آنفا  - 1111) 
»الطابق  إ 9  املغرب«  الدار البيضاء  
زنقة   ( الطابق  ج   ( امر�سي،الطابق 
أميلة  جزنقة  السعدي  املنصور 
السا5ح إقامة كورتلين - 1111) الدار 

البيضاء   املغرب«.
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باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
 (3 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 3)44)7.
49I

FLASH ECONOMIE

LECIRCULARIUM
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

LECIRCULARIUM شركة ذات 
مسؤجلية محدجدة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتلاعي 59 شارع 

الزرقطوني الطابق 6 رقم 8) 
-املعاريف  - 1111) الدار البيضاء  

املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجدة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
45(589

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   (1(9 دأنبر   (3
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجدة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجدة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.LECIRCULARIUM
مركز   : بإ5جاز  الشركة  غرض 

الثقافة جالتدريب.
 59  : االأتلاعي  املقر  عنوان 
 (8 رقم   6 شارع الزرقطوني الطابق 
البيضاء   الدار   (1111  - -املعاريف  

املغرب .
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتا ي:

العربي   بن  سناصر  نذ5ر  السيد  
درهم   (11 بقيلة  حصة   (.111   :

للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
العربي   بن  سناصر  نذ5ر  السيد  
بئر  فارس  اجالد  شارع   5 عنوانه)ا( 
الرباط   (1(71 السوي�سي  قاسم 

املغرب .
جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:
العربي   بن  سناصر  نذ5ر  السيد  
بئر  فارس  اجالد  شارع   5 عنوانه)ا( 
الرباط   (1(71 السوي�سي  قاسم 

املغرب 
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
 (4 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 4573)7.
51I

FLASH ECONOMIE

 KOLONIES FUN
&EDUCATION

شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

   KOLONIES FUN &EDUCATION
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتلاعي 59 شارع 

الزرقطوني الطابق 6 رقم 8) 
-املعاريف - 1111)   الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجدة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
45(587

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   (1(9 دأنبر   (7
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجدة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجدة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
  KOLONIES FUN &EDUCATION
تنظيم   : بإ5جاز  الشركة  غرض 
تربوية ج رحالت  أحداث ج مخيلات 

مواضيعية .
 59  : االأتلاعي  املقر  عنوان 
 (8 رقم   6 شارع الزرقطوني الطابق 
الدار البيضاء     (1111  - -املعاريف 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 51.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتا ي:
السيد سيد أحلد الد5ن :  5.111 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
الد5ن  أحلد  سيد  السيد 
منطقة  الحضري  القطب  عنوانه)ا( 
 (1111 النواصر     41 الفيالت رقم 

الدار البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:
الد5ن  أحلد  سيد  السيد 
منطقة  الحضري  القطب  عنوانه)ا( 
 (1111 النواصر     41 الفيالت رقم 

الدار البيضاء املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
 (4 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دأنبر 9)1) تحت رقم )457)7.
5(I

STE CAC CONSEIL

HART TRANS
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تأسيس شركة

STE CAC CONSEIL
 N°19 BLOC J5 CITE DAKHLA

 AGADIR، 80000، AGADIR
MAROC

HART TRANS  شركة ذات 
املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي زنقة ))3 
رقم 3) حي موالي رشيد اكاد5ر - 

81111 اكاد5ر املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4(967
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (1(9 نونبر   (7
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجدة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 HART  : اإلقتضاء بلختصر تسليتها 

. TRANS
نقل   : بإ5جاز  الشركة  غرض 

البضائع للغير.
عنوان املقر االأتلاعي : زنقة ))3 
 - اكاد5ر  رشيد  موالي  حي   (3 رقم 

81111 اكاد5ر املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:
 951   : الشويخ  رضوان  السيد 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .
 51   : السيدة سلمى نيدجسعدن 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
السيد رضوان الشويخ عنوانه)ا( 
حي تالبرأت    13 رقم  زنقة الغزجى  

81111 اكاد5ر املغرب.
نيدجسعدن  سلمى  السيدة 
عنوانه)ا( زنقة 6)7 الرقم 43 تراست  

86351 انزكان املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:
نيدجسعدن  سلمى  السيدة 
عنوانه)ا( زنقة 6)7 الرقم 43 تراست 

86351 انزكان املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
دأنبر   (8 بتاريخ  باكاد5ر   التجارية 

9)1) تحت رقم 88986.
5(I
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VISION CONSEILS FIDUCIAIRE SARL AU

MARRAKECH SANITAIRE
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تعيين مسير أد5د للشركة

 VISION CONSEILS FIDUCIAIRE
SARL AU

 N°69 VILLA MAHASSINE APPT
 N°2 MASSIRA I C MARRAKECH

 ، 40000، MARRAKECH
MAROC

MARRAKECH SANITAIRE  شركة 
ذات املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي متجر رقم 
6)9 حي النهضة اسكجور مراكش - 

41111 مراكش املغرب.
تعيين مسير أد5د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.91(4(

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
9)1) تم تعيين  15 غشت  املؤرخ في 
مسير أد5د للشركة السيد)ة( شيلاء 

بوتومي الياس صبري كلسير آخر
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
نونبر   14 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

9)1) تحت رقم 89)19).
53I

VISION CONSEILS FIDUCIAIRE SARL AU

MARRAKECH SANITAIRE
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تفويت حصص

 VISION CONSEILS FIDUCIAIRE
SARL AU

 N°69 VILLA MAHASSINE APPT
 N°2 MASSIRA I C MARRAKECH

 ، 40000، MARRAKECH
MAROC

MARRAKECH SANITAIRE شركة 
ذات املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي متجر رقم 
6)9 حي النهضة اسكجور مراكش - 

41111 مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.91(4(

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تلت   (1(9 غشت   15 في  املؤرخ 

املصادقة عل9 :
الرحلان  عبد  )ة(  السيد  تفويت 
رافيع 751 حصة اأتلاعية من أصل 
 STE )111.) حصة لفائدة  السيد )ة
 CASA CERAMIQUE STE CASA
غشت   15 بتاريخ   CERAMIQUE

.(1(9
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم   
نونبر   14 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

9)1) تحت رقم 89)19).
54I

FIDUORGA

 SOCIETE OZONE
 ENVIRONNEMENT &

SERVICES
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

رفع رأسلال الشركة

FIDUORGA
 Bd. Rahal El Meskini. 5ème.

 étage. n° 124 ، 20013،
Casablanca MAROC
 SOCIETE OZONE

 ENVIRONNEMENT & SERVICES
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي حي رياض 
قطاع 7 كتلة  E  دفعة رقم 3 محج 

)) الجكرندا - 1))1) الرباط 
املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.71435
العام  الجلع  بلقت�سى 
دأنبر   (3 في  املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة  رأسلال  رفع  تم   (1(9
درهم«   51.111.111« قدره  بلبلغ 
إ 9  درهم«   (11.111.111« من  أي 
طريق  عن  درهم«   (51.111.111«
الشركة  د5ون  مع  مقاصة  إأراء    :

املحددة املقدار ج املستحقة.
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
دأنبر   (6 بتاريخ  التجارية بالرباط  

9)1) تحت رقم 66)8.
55I

FIDUCIAIRE KHALID

STE YAHALI TRAVAUX

شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

حل شركة

FIDUCIAIRE KHALID

 RUE DE BERKANE ، 60000، 4(

OUJDA MAROC

STE YAHALI TRAVAUX شركة 

ذات املسؤجلية املحدجدة)في طور 

التصفية(

جعنوان مقرها اإلأتلاعي 1) طريق 

سيدي 5حي تجزئة لعلج - جأدة - 

61111 جأدة املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.(47(3

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   (1(7 نونبر   (1 املؤرخ في 

 STE شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

YAHALI TRAVAUX  مبلغ رأسلالها 

مقرها  جعنوان  درهم   (1.111

5حي  سيدي  طريق   (1 اإلأتلاعي 

61111 جأدة   - - جأدة  تجزئة لعلج 

املغرب نتيجة ل : عدم تحقيق الهدف 

التجاري.

ج حدد مقر التصفية ب 1) طريق 

 - جأدة   - لعلج  تجزئة  5حي  سيدي 

61111 جأدة املغرب. 

ج عين:

ج  املحرزي  5حي   السيد)ة( 

5حي  سيدي  طريق   (1 عنوانه)ا( 

جأدة   61111 جأدة   - لعلج  تجزئة 

املغرب كلصفي )ة( للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجد املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقود  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   (( بتاريخ  بوأدة   التجارية 

7)1) تحت رقم 465).

56I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

KR BUYER
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة البردعي 
علارة ب الشقة رقم ) الحي 

الشتوي، 41111، مراكش املغرب
KR BUYER شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة
جعنوان مقرها اإلأتلاعي ساحة 

الحرية شارع موالي الحسن اقامة 
البردعي علارة ب الشقة رقم ) - 

41111 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(1(385
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   (1(9 دأنبر   (7
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجدة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 KR  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.BUYER
التجارة   : بإ5جاز  الشركة  غرض 
عبر  جالبيع  الشراء   ، اإللكترجنية 

اإلنترنت.
جاإلدارة  جالتسويق  التجارة 

جالتجارة الدجلية.
ساحة   : االأتلاعي  املقر  عنوان 
اقامة  الحسن  موالي  شارع  الحرية 
 -  ( رقم  الشقة  ب  علارة  البردعي 

41111 مراكش املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتا ي:
  : خالد  حسين  حادج  بن  السيد 
51 حصة بقيلة 11) درهم للحصة .
  : السيد زيناسني رجدي دأامال  
51 حصة بقيلة 11) درهم للحصة.
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جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

حسين  حادج  بن  السيد 

 ALMERKADH عنوانه)ا(  خالد 

) DISTRICT  - دبي  االمارات العربية 

دأامال   رجدي  زيناسني  السيد 

 MEYDAN DISTRICT عنوانه)ا( 

ONE DUBAI - دبي  االمارات العربية 

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:

حسين  حادج  بن  السيد 

 ALMERKADH عنوانه)ا(  خالد 

) DISTRICT  - دبي  االمارات العربية 

دأامال   رجدي  زيناسني  السيد 

 MEYDAN DISTRICT عنوانه)ا( 

ONE DUBAI - دبي  االمارات العربية 

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   (6 بتاريخ  التجارية بلراكش  

9)1) تحت رقم -.

57I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

IBIZA MARRAKECH
شركة ذات مسؤجلية محدجدة

 ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة البردعي 

علارة ب الشقة رقم ) الحي 

الشتوي، 41111، مراكش املغرب

IBIZA MARRAKECH شركة ذات 

مسؤجلية محدجدة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي ساحة 

الحرية شارع موالي الحسن ج شارع 

محلد الخامس اقامة البردعي مارة 

ب شقة رقم )1 أليز - 41111 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجدة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(1(387

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   (1(9 دأنبر   15

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجدة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجدة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 IBIZA  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.MARRAKECH

استيراد   : بإ5جاز  الشركة  غرض 

جتصد5ر جشراء جبيع جتوزيع جتسويق 

جامشياء  جامللحقات  جاملواد  امثاث 

الزخرفية جأثاث املطبخ.

ساحة   : االأتلاعي  املقر  عنوان 

الحرية شارع موالي الحسن ج شارع 

محلد الخامس اقامة البردعي مارة ب 

شقة رقم )1 أليز - 41111 مراكش 

املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتا ي:

السيد لبزار العلراني أحلد عالء :  

11) حصة بقيلة 11) درهم للحصة

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

السيد لبزار العلراني أحلد عالء 

 CL EDIF SKI (CALA عنوانه)ا( 

 MARTINA( 111, A( 17849

 -  SANTA EUALIA DES RIU IBIZA

ا5بيزا اسبانيا.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:

السيد لبزار العلراني أحلد عالء 

 CL EDIF SKI (CALA عنوانه)ا( 

 MARTINA( 111, A( 17849

 -  SANTA EUALIA DES RIU IBIZA

ا5بيزا اسبانيا

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   (6 بتاريخ  التجارية بلراكش  

9)1) تحت رقم -.

58I

MOUSSAOUI HAJJI

MOROCCO GLORY TOURS
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE
 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC
 MOROCCO GLORY TOURS

شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي قصر 
اهبيبات ألاعة عرب الصباح زيز 

ارفود - 11))5 أرفود املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجدة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(3469

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   (1(9 دأنبر   16
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجدة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجدة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.MOROCCO GLORY TOURS
النقل   : بإ5جاز  الشركة  غرض 

السياحي.
قصر   : االأتلاعي  املقر  عنوان 
زيز  الصباح  عرب  ألاعة  اهبيبات 

ارفود - 11))5 أرفود املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:
 (.111   : عيادي  5وسف  السيد 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  عيادي  5وسف  السيد 
شارع موالي اسلاعيل ارفود 11))5 

ارفود املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  عيادي  5وسف  السيد 

شارع موالي اسلاعيل ارفود 11))5 

أرفود املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 (9 بتاريخ  بالرشيد5ة   االبتدائية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 63)).

59I

MOUSSAOUI HAJJI

AISHA MOROCCO TOURS
شركة ذات مسؤجلية محدجدة

 ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOUSSAOUI HAJJI

 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE

 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC

 AISHA MOROCCO TOURS

شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي حي املنقارة 

ألاعة الجرف أرفود - 11))5 

أرفود املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجدة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(3479

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   (1(9 دأنبر   (1

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجدة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجدة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 AISHA : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.MOROCCO TOURS

تنظيم   : بإ5جاز  الشركة  غرض 

الرحالت السياحية 

تسيير فندق

التخييم.
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حي   : االأتلاعي  املقر  عنوان 
 - أرفود  الجرف  ألاعة  املنقارة 

11))5 أرفود املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:
 (.111   : السيد رضوان الجكاني 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
السيد رضوان الجكاني عنوانه)ا( 
 5((11 رحالة العشورية فزنا ع ص 

أرفود املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:
السيد رضوان الجكاني عنوانه)ا( 
 5((11 رحالة العشورية فزنا ع ص 

أرفود املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
 (6 بتاريخ  بالرشيد5ة   االبتدائية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 89)).
61I

STE FIDUCIAIRE AMER FISC SARL

STE SEA WAVES SARL
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE AMER FISC
SARL

 RUE OUAZZANE IMMB 01
 DEUXIEME ETAGE NADOR ،

62000، NADOR MAROC
STE SEA WAVES SARL شركة ذات 

املسؤجلية املحدجدة
جعنوان مقرها اإلأتلاعي تجزئة 

العلران سلوان - 111)6 الناظور 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 
املحدجدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(8(55

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (1(9 5نا5ر   (1
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجدة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SEA WAVES SARL

 IMPORT * : غرض الشركة بإ5جاز

EXPORT D’EMBALLAGE

 MD DE MATERIEL DE  *

CONSTRUCTION

 IMPORT EXPORT DE  *

FOURNITURE DE CUISINE

تجزئة   : االأتلاعي  املقر  عنوان 

الناظور   6(111  - سلوان  العلران 

املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:

السيد الفاري طارق :  511 حصة 

بقيلة 11) درهم للحصة .

السيد املرابط معاد :  511 حصة 

بقيلة 11) درهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  طارق  الفاري  السيد 

اجالد ميلون 111)6 الناظور املغرب.

السيد املرابط معاد عنوانه)ا( بني 

شيكر 111)6 الناظور املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  طارق  الفاري  السيد 

اجالد ميلون 111)6 الناظور املغرب

السيد املرابط معاد عنوانه)ا( بني 

شيكر 111)6 الناظور املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 31 5نا5ر 

9)1) تحت رقم 85).

6(I

KARIMA EL HAUZI

RGD MAKINA
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تأسيس شركة

KARIMA EL HAUZI
 RUE BATAILLE ISLI N° 3 ،
90050، ASSILAH MAROC
RGD MAKINA شركة ذات 

املسؤجلية املحدجدة
جعنوان مقرها اإلأتلاعي شقة رقم 
)) الطابق الثالث زنقة ابن حلدجن 

رقم 31 طريق تطوان - 91111 
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 
املحدجدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
98685

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (1(9 أبريل   ((
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجدة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 RGD  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.MAKINA
 Etude  : بإ5جاز  الشركة  غرض 
 et travaux mécanique et
 électriques et construction
 métallique et automatisation

.divers
عنوان املقر االأتلاعي : شقة رقم 
)) الطابق الثالث زنقة ابن حلدجن 
رقم 31 طريق تطوان - 91111 طنجة 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:
 711   : سكير  مصطفى  السيد 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .
  : الشعيري  الحليد  عبد  السيد 
311 حصة بقيلة 11) درهم للحصة 
جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

السيد مصطفى سكير عنوانه)ا( 
تركيا 11111 تركيا تركيا.

الشعيري  الحليد  عبد  السيد 
عنوانه)ا( حي البوغاز زنقة 53 رقم 3 

91111 طنجة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسلاء 

جمواطن مسيري الشركة:
الشعيري  الحليد  عبد  السيد 
عنوانه)ا( حي البوغاز زنقة 53 رقم 3 

91111 طنجة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
دأنبر   31 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

9)1) تحت رقم 8996.

6(I

Cap Conseils

AL INSSAF PRO
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

جفاة شريك

Cap Conseils
 Bd Ibrahim Roudani ، ,313
20390، Casablanca Maroc

AL INSSAF PRO  شركة ذات 
املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي طريق 
9)1) إقامة مد5نة ماك 9 سيدي 
معرجف - 51)1) الدار البيضاء 

املغرب .
جفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 
.37576

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في )) دأنبر 9)1) تم اإلعالم 
بوفاة الشريك عبد الوهاب السقاط 
 
ً
تبعا الورثة  عل9  حصصه  توزيع  ج 
أكتوبر   (9 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

9)1) بالشكل امتي :
السيد)ة( نعيلة بن ألون  ،  17) 

حصة .
السيد)ة( حسناء السقاط  ،  17) 

حصة .
 (((   ، علي السقاط   السيد)ة( 

حصة .
  ، السقاط   محسن  السيد)ة( 

))) حصة .
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السيد)ة( 5وسف السقاط  ،  ))) 
حصة .

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
 (6 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 5186)7.

63I

أسلاء ميد5ا

قل�سي ايموبيلي
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

أسلاء ميد5ا
شارع صهيب الرجمي بلوك 39 الرقم 

1) البرنو�سي البيضاء، 1111)، 
البيضاء املغرب

قل�سي ا5لوبيلي شركة ذات مسؤجلية 
محدجدة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي حي مباركة 
املجلوعة 8 الرقم 5 الطابق االجل  

سيدي البرنو�سي  1111) الدار 
البيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجدة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
447859

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعداد القانون   (1(9 أكتوبر   (4
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجدة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجدة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
قل�سي   : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

ا5لوبيلي.
منعش   : بإ5جاز  الشركة  غرض 

عقاري في البناء ج التجهيز ج التشييد 
في العقار املنقول  البيع ج الشراء 

ج غير املنقول 
أليع املعامالت الصناعية املالية 
ترتبط  التي  العقارية  ج  جالتجارية 
بطريقة مباشرة ج غير مباشرة بهدف 

الشركة .

حي   : االأتلاعي  املقر  عنوان 
الطابق   5 الرقم   8 مباركة املجلوعة 
االجل  سيدي البرنو�سي  1111) الدار 

البيضاء املغرب .
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 311.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:
 3.111   : القل�سي   نبيل  السيد 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  القل�سي   نبيل  السيد 
البيضاء    (1111 البيضاء  الدار 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  القل�سي  نبيل  السيد 
البيضاء   (1111 البيضاء  الدار 

املغرب 
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
بتاريخ البيضاء   بالدار   التجارية 
 17 نونبر 9)1) تحت رقم 9571)7.
64I

Évènement bladi

افينمون بالدي
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Évènement bladi
 Route tafoghalt hay souk

 ELAioune Route tafoghalt hay
 souk ELAioune، 60000، Elaioun

Maroc
افينلون بالدي شركة ذات 

مسؤجلية محدجدة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي طريق 
تافوغالت حي السوق العيون - 

61111 العيون سيدي ملوك املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجدة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(18(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   (1(9 أكتوبر   (3
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجدة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجدة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

افينلون بالدي.
تلوين   : بإ5جاز  الشركة  غرض 

الحفالت جاملناسبات.
طريق   : االأتلاعي  املقر  عنوان 
 - العيون  السوق  حي  تافوغالت 
61111 العيون سيدي ملوك املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 91.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتا ي:
جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
السيد الغينو�سي علاد  عنوانه)ا( 
الحي املحلدي زنقة 38رقم 16العيون  

61111 العيون املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:
السيد الغينو�سي علاد  عنوانه)ا( 
 16 رقم   38 زنقة  املحلدي  الحي 
61111 العيون سيدي ملوك  املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
االبتدائية بتاجريرت  بتاريخ )) دأنبر 

9)1) تحت رقم 536.
65I

orsia audit sarl

 ASSURANCES EL OMARI
SARL AU

إعالن متعدد القرارات

orsia audit sarl
رقم ) زنقة البوس كوتي ، 1161)، 

الدار البيضاء املغرب
 ASSURANCES EL OMARI

SARL AU »شركة ذات املسؤجلية 
املحدجدة ذات الشريك الوحيد«

جعنوان مقرها االأتلاعي: الطابق 
االجل رقم 56 بلوك C درب افريحة 

شارع الجوالن حي الجلعة  - 61)1) 
الدار البيضاء  املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(77163
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 3) نونبر 9)1)
تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل9  5نص  الذي   :( رقم  قرار 
حصة اأتلاعية   911 تفويت  ما5لي: 
تم  في ملكية السيد محلد العلاري  
تفويتها للسيد سعيد احليلو مزداد 
بتاريخ ) 5وليوز 974) حامل للبطاقة 
جيقطن   GA46616 رقم  الوطنية 
سيدي   4 بحي السالم بلوك ب رقم 

سليلان .
قرار رقم ): الذي 5نص عل9 ما5لي: 
اصبح  جبذلك  بالتفويت  5قر  الجلع 
السيد   : كاالتا ي  الحصص  تقسيم  
حصة جالسيد   911 سعيد احليلو 
بلا هو  حصة   (11 العلاري  محلد 

مجلوع 111)حصة 
قرار رقم 3: الذي 5نص عل9 ما5لي: 
 D6 تحويل املقر االأتلاعي ا 9 : علارة
محل رقم )تجزئة املنصور 3 مكناس

قرار رقم 4: الذي 5نص عل9 ما5لي: 
عل9  بناءا  االسا�سي  النظام  تحيين 

التغييرات املحدثة.
جتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
عل9  5نص  الذي   :( رقم  بند 
من النظام  6ج7  تعد5ل املواد  ما5لي: 

االسا�سي
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 615))7.
66I

orsia audit sarl

ASSURANCES EL OMARI
إعالن متعدد القرارات

orsia audit sarl
رقم ) زنقة البوس كوتي ، 1161)، 

الدار البيضاء املغرب
ASSURANCES EL OMARI »شركة 

ذات املسؤجلية املحدجدة«
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جعنوان مقرها االأتلاعي: الطابق 
االجل رقم 56 بلوك C درب افريحة 

شارع الجوالن حي الجلعة  - 61)1) 
الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.49119
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 3) نونبر 9)1)
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي 5نص عل9 ما5لي: 
 D6 تحويل املقر االأتلاعي ا 9 : علارة
محل رقم ) تجزئة املنصور 3 مكناس 
جتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم ): الذي 5نص عل9 ما5لي: 

تعد5ل املاد 4 من النظام االسا�سي
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
دأنبر   (3 بتاريخ  التجارية بلكناس  

9)1) تحت رقم 31)5.
67I

BOUTIRIM

BOUTIRIM
شركة ذات مسؤجلية محدجدة

 ذات الشريك الوحيد
حل شركة

BOUTIRIM
حي مباركة امبرار زنقة ه املحل 7 
سيدي البرنو�سي ، 1)16)، الدار 

البيضاء املغرب
BOUTIRIM شركة ذات مسؤجلية 
محدجدة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
جعنوان مقرها اإلأتلاعي حي مباركة 

امبرار زنقة ه املحل 7 سيدي 
البرنو�سي - 1)16) الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(9(14(

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   (1(9 نونبر   (9 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 
مبلغ    BOUTIRIM الشريك الوحيد 
جعنوان  درهم   (11.111 رأسلالها 

امبرار  مباركة  حي  اإلأتلاعي  مقرها 
 - سيدي البرنو�سي   7 زنقة ه املحل 
الدار البيضاء املغرب نتيجة   (16(1

ل : --إستحالة استكلال النشاط
-اإلألاع عل9 تصفية الشركة...

حي  ب  التصفية  مقر  حدد  ج 
مباركة امبرار زنقة ه املحل 7 سيدي 
البيضاء  الدار   (16(1  - البرنو�سي 

املغرب. 
ج عين:

بخاش ج  عبد الرحيم   السيد)ة( 
عنوانه)ا( 3) زنقة ابن خفاأة تجزئة 
املغرب  املحلد5ة   (8831 املحطة 

كلصفي )ة( للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجد املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقود  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
 (7 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دأنبر 9)1) تحت رقم )))5)7.
68I

COMPTA ECO MAROC

BRADIL
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تحويل املقر االأتلاعي للشركة

COMPTA ECO MAROC
 BD  HASSAN II TISSIR II ، ((7
26100، BERRECHID MAROC
BRADIL  شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة
جعنوان مقرها اإلأتلاعي الرقم  58     

زنقة الرازي حي 5اسلينة برشيد  - 
11)6) برشيد املغرب.

تحويل  املقر االأتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.9183
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في )1 دأنبر 9)1) تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االأتلاعي  املقر 
»الرقم  58     زنقة الرازي حي 5اسلينة 
برشيد  - 11)6) برشيد املغرب« إ 9 
الطابق    الربيع  تجزئة    46( »الرقم 
 (6(11  - برشيد     8 الثاني الشقة  

برشيد   املغرب«.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   31 بتاريخ  االبتدائية ببرشيد  

9)1) تحت رقم 11)4.

69I

HOUSSAM EDDINE

STE NORD  SUD NEGOCE

شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تفويت حصص

HOUSSAM EDDINE

 AV MOHAMED BEN

 ABDERRAHMAN IMM2 1

 ERE ETAGE N 1 PRET DE

 PHARMACIE BAB TOUT ،

93000، TETOUAN MAROC

 STE NORD  SUD NEGOCE

شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع 

جاد زيز بلوك س الطابق   5 رقم ))   

تطوان  - 9311 تطوان املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.(9965

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   (1(9 دأنبر   (8 في  املؤرخ 

املصادقة عل9 :

تفويت السيد )ة( محلد عز الد5ن 

من  اأتلاعية  حصة   4(6 يعقوبي 

السيد  611.)4 حصة لفائدة   أصل 

8) دأنبر  )ة( منية بن يشرق بتاريخ 

.(1(9

تفويت السيد )ة( عائشة  الغياتي 

84 حصة اأتلاعية من أصل 8.411 

بن  منية  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

يشرق بتاريخ 8) دأنبر 9)1).

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم   

4) دأنبر  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

9)1) تحت رقم 4)65.

71I

s( consulting

سيليان لكسيو
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تأسيس شركة

s1 consulting
 imm 2eme etage ville (8

 nouvelle sefrou3 ، 31000،
SEFROU MAROC

سيليان لكسيو شركة ذات 
املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي تجزئة 
موالي اسلاعيل صفرج - 111)3 

صفرج املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(695
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   (1(9 أكتوبر   3(
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجدة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
اإلقتضاء بلختصر تسليتها : سيليان 

لكسيو.
كراء   : بإ5جاز  الشركة  غرض 

السيارات .
تجزئة   : االأتلاعي  املقر  عنوان 
 3(111  - صفرج  اسلاعيل  موالي 

صفرج املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:
السيد سردار اجغلوا :  511 حصة 

بقيلة 51.111 درهم للحصة .
 511 السيدة سليرة ا5ت طالب :  
حصة بقيلة 51.111 درهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  اجغلوا  سردار  السيد 

صفرج 111)3 صفرج املغرب.
طالب  ا5ت  سليرة  السيدة 
صفرج   3(11 صفرج  عنوانه)ا( 

املغرب.
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جالعائلية  الشخصية  امسلاء   
جمواطن مسيري الشركة:

السيد كريم ا5ت طالب عنوانه)ا( 
صفرج 111)3 صفرج املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
االبتدائية بصفرج  بتاريخ )3 أكتوبر 

9)1) تحت رقم 26/2019.

7(I

chettioui

PESTI NORD
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

chettioui
حي املسيرة الخضراء,م/ا,شارع 

)1,رقم 31 ، 51))9، القصر الكبير 
املغرب

PESTI NORD شركة ذات مسؤجلية 
محدجدة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتلاعي بالد 
حلرية اجالد احلا5د - 51))9 

القصر الكبير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجدة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(5(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (1(9 نونبر   (8
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجدة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجدة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 PESTI  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.NORD
غرض الشركة بإ5جاز : بيع االدجية 

الفالحية.
بالد   : االأتلاعي  املقر  عنوان 
حلرية اجالد احلا5د - 51))9 القصر 

الكبير املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:

السيد محسن السلاحي :  111.) 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

السلاحي  محسن  السيد 

 (5 حي السالم م/ب زنقة  عنوانه)ا( 
رقم )1 51))9 القصر الكبير املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:

السلاحي  محسن  السيد 

 (5 حي السالم م/ب زنقة  عنوانه)ا( 
رقم )1 51))9 القصر الكبير املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 (5 بتاريخ  االبتدائية بالقصر الكبير  

دأنبر 9)1) تحت رقم )44).

7(I

MON COMPTABLE SARL

 KADFI TRANSPORT

INTERNATIONAL
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير أد5د للشركة

MON COMPTABLE SARL

 36RUE DE BERKANE 2 EME

 ETAGE APPT 6 OUJDA ، 60000،

OUJDA MAROC

 KADFI TRANSPORT

INTERNATIONAL  شركة ذات 

مسؤجلية محدجدة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي ب3) رقم 

1) حي الفتح تجزئة 516 - 61111 

جأدة املغرب.

تعيين مسير أد5د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.33615

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم تعيين   (1(9 نونبر   (( املؤرخ في 

السيد)ة(  للشركة  أد5د  مسير 

قاضفي رشيد كلسير جحيد.

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   (5 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

9)1) تحت رقم ))39.

73I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

 BEST DE PROMOTION

IMMOBILIÈRE

شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

رفع رأسلال الشركة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

 BEST DE PROMOTION

IMMOBILIÈRE شركة ذات 

املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي تجزئة 

الياسلين فيال رقم ) طريق عين 

السلن - 31111 فاس املغرب.

رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.4(53(

العام  الجلع  بلقت�سى 

دأنبر   (5 في  املؤرخ  اإلستثنائي 

الشركة  رأسلال  رفع  تم   (1(9

درهم«   8.111.111« قدره  بلبلغ 

إ 9  درهم«   3.111.111« من  أي 

طريق  عن  درهم«   ((.111.111«

لألسهم  اإلسلية  القيلة  رفع    :

املوأودة.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   31 بتاريخ  بفاس   التجارية 

9)1) تحت رقم 4305/2019.

74I

LE PARTENAIRE FISCAL SARL AU

AZ.MB SARL AU
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 LE PARTENAIRE FISCAL SARL
AU

49 شارع علر بن الخطاب الطابق 3 
رقم 6 ، 91111، طنجة املغرب

AZ.MB SARL AU شركة ذات 
مسؤجلية محدجدة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
جعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع 

محلد الخامس، علارة 84، الطابق 
الثالث رقم 8 - 91111 طنجة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3((19

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
9)1) تقرر حل  3) دأنبر  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 
  AZ.MB SARL AU الشريك الوحيد 
درهم   61.111,11 رأسلالها  مبلغ 
شارع  اإلأتلاعي  مقرها  جعنوان 
الطابق   ،84 علارة  محلد الخامس، 
الثالث رقم 8 - 91111 طنجة املغرب 
جتصفيتها  الشركة  حل   : ل  نتيجة 

بطريقة جد5ة؛.
فيال  ب  التصفية  مقر  حدد  ج 
 4( رقم  الرئي�سي  شارع   ، فيسطا 

املغرب 91111 طنجة املغرب. 
ج عين:

املنبهي  عزالد5ن   السيد)ة( 
شارع   ، فيسطا  فيال  عنوانه)ا(  ج 
طنحة   91111  4( رقم  الرئي�سي 

املغرب كلصفي )ة( للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجد املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
املخابرة ج محل تبليغ العقود ج الوثائق 
 ، فيسطا  فيال   : بالتصفية  املتعلقة 

شارع الرئي�سي رقم )4 - طنجة
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
دأنبر   (6 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

9)1) تحت رقم )915)).
75I
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FID INFO COM

HYPE MEDIA
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تأسيس شركة

FID INFO COM
شارع موالي عبد العزيز اقامة 
الرضوان علارة س مكتب رقم 

6 القنيطرة ، 4511)، القنيطرة 
MAROC

HYPE MEDIA شركة ذات 
املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع 
موالي عبد العزيز ،اقامة الرضوان 
، علارة س  مكتب رقم 6 - 4511) 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

536(3
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   (1(9 أكتوبر   ((
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجدة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 HYPE  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.MEDIA
جكالة   : بإ5جاز  الشركة  غرض 

إعالنات.
شارع   : االأتلاعي  املقر  عنوان 
،اقامة الرضوان  موالي عبد العزيز 
 (4511  -  6 ، علارة س  مكتب رقم 

القنيطرة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:
 (51   : السيد اسلاعيل الرميدي 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .
 (51   : السيد 5وسف الصد5قي 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .
  : السيد مصطفى ا5ت �سي حلو 
51) حصة بقيلة 11) درهم للحصة
حصة   (51   : املو  انس  السيد 

بقيلة 11) درهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -
جصفات جمواطن الشركاء :

الرميدي  اسلاعيل  السيد 
املختارأازجليت  شارع   ( عنوانه)ا( 

املحيط 11)1) الرباط املغرب.
الصد5قي  5وسف  السيد 
4 حي  زنقة ابن زيدان رقم  عنوانه)ا( 

الليلون  11)1) الرباط املغرب.
حلو  �سي  ا5ت  مصطفى  السيد 
 (1(11 زنقة استراليا    17 عنوانه)ا( 

الرباط املغرب.
علارة  السيد انس املو عنوانه)ا( 
الرباط   (1(11  4 شقة  الغوس   6

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:
الرميدي  اسلاعيل  السيد 
املختارأازجليت  شارع   ( عنوانه)ا( 

املحيط 11)1) الرباط املغرب
حلو  �سي  ا5ت  مصطفى  السيد 
 (1(11 زنقة استراليا   17 عنوانه)ا( 

الرباط املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
تحت   - بتاريخ  االبتدائية بالقنيطرة  

رقم -.

76I

aice compta

MAM HOME
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
MAM HOME شركة ذات 

مسؤجلية محدجدة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي زنقة سلية 
إقامة شهرزاد 3 الطابق 5 رقم )) 
النخيل - )114) البيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجدة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
45(993

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   (1(9 دأنبر   (6

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجدة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجدة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 MAM  : اإلقتضاء بلختصر تسليتها 

.HOME

استيراد   : بإ5جاز  الشركة  غرض 

جتصد5ر معدات النجارة الصناعية.
زنقة   : االأتلاعي  املقر  عنوان 

 5 الطابق   3 شهرزاد  إقامة  سلية 
البيضاء    (114(  - النخيل   (( رقم 

املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:

حصة   511   : أشكار  أتا  السيد 

بقيلة 11) درهم للحصة .

السيد مصطفى تشيتاناك :  511 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

حي  عنوانه)ا(  أشكار  أتا  السيد 
 3 رقم  بناء   (6(( أكدنيز زقاق رقم 

 3(((1 هاتاي  دفنة   ( رقم  شقة 

هاتاي تركية.

تشيتاناك  مصطفى  السيد 
إسطنبول   3(((1 تركية  عنوانه)ا( 

تركية.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:

تشيتاناك  مصطفى  السيد 
إسطنبول   3(((1 تركية  عنوانه)ا( 

تركية

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 31 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دأنبر 9)1) تحت رقم )7)5)7.

77I

MARBRE DOUKKALI SARL

مغبغ الدكا ي 

MARBRE DOUKKALI 
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تفويت حصص

MARBRE DOUKKALI SARL
 5AV,YOUSSEF IBNOU

 TACHEFINE ,2EME ETAGE N°3 ،
91111، طنجة املغرب

 MARBRE / مغبغ الدكا ي
DOUKKALI شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة
جعنوان مقرها اإلأتلاعي 5 شارع 

5وسف ابن تشفين الطابق) 
 5AV,YOUSSEF IBNOU  3رقم

 TACHEFINE ,2EME ETAGE N°3
91111 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.81649
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تلت   (1(9 دأنبر   (1 في  املؤرخ 

املصادقة عل9 :
تفويت السيد )ة( نبيل النعام 51 
حصة اأتلاعية من أصل 51 حصة 
حزكر  امحلد  )ة(  السيد  لفائدة  

بتاريخ 1) دأنبر 9)1).
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم   
دأنبر   (6 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

9)1) تحت رقم )916)).
78I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE BOIS-FER TRAVAUX
SARL

شركة ذات املسؤجلية املحدجدة
تفويت حصص

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
 STE BOIS-FER TRAVAUX SARL

شركة ذات املسؤجلية املحدجدة
جعنوان مقرها اإلأتلاعي قصر 

اموي تديغوست صندق البر5د 19 
تديغوست كلليلة  - 111)5 
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الرشيد5ة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.7957

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تلت   (1(( ماي   15 في  املؤرخ 

املصادقة عل9 :
تفويت السيد )ة(  محلد مرزجك 
34) حصة اأتلاعية من أصل 411 
حصة لفائدة  السيد )ة( علر اجلحاج 

بتاريخ 15 ماي ))1).
تفويت السيد )ة(  محلد مرزجك 
33) حصة اأتلاعية من أصل 411 
لحسن  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

سليلان بتاريخ 15 ماي ))1).
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم   
 1( بتاريخ  بالرشيد5ة   االبتدائية 

شتنبر ))1) تحت رقم 717/11.
79I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 ste TRANSPORT TARIK EL
HARIR SARL

شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
 ste TRANSPORT TARIK EL

HARIR SARL شركة ذات مسؤجلية 
محدجدة ذات الشريك الوحيد

)في طور التصفية(
جعنوان مقرها اإلأتلاعي قصر 

ابوعام الريصاني - 111)5 
الرشيد5ة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.((134
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
9)1) تقرر حل  5) دأنبر  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 
 ste TRANSPORT الشريك الوحيد 
مبلغ    TARIK EL HARIR SARL
جعنوان  درهم   (11.111 رأسلالها 

ابوعام  قصر  اإلأتلاعي  مقرها 
الريصاني - 111)5 الرشيد5ة املغرب 

نتيجة ل : االزمة.
قصر  ب  التصفية  مقر  حدد  ج 
ابوعام الريصاني - 111)5 الريصاني 

املغرب. 
ج عين:

ج  هدي  حف�سى   السيد)ة( 
الريصاني  ابوعام  قصر  عنوانه)ا( 
كلصفي  املغرب  الرشيد5ة   5(111

)ة( للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجد املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقود  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
االبتدائية بالرشيد5ة  بتاريخ 6) نونبر 

9)1) تحت رقم 489/2019.
81I

مستأمنة سامي لللحاسبة

 STE TRANS ZAGZAOUI
SARL AU

شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مستأمنة سامي لللحاسبة
حي ميلونة رقم 55 بلوك 4 الطابق 
امجل بني مالل ، 3114)، بني مالل 

املغرب
 STE TRANS ZAGZAOUI SARL
AU شركة ذات مسؤجلية محدجدة 

ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتلاعي إقامة 

السالم شارع عبد الكريم الخطابي 
الشقة رقم 7 الطابق امجل - 3111) 

بني مالل املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجدة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
9797

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   (1(9 دأنبر   ((
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجدة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجدة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.TRANS ZAGZAOUI SARL AU
-نقل   : بإ5جاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير.
إقامة   : االأتلاعي  املقر  عنوان 
الخطابي  الكريم  عبد  شارع  السالم 
الشقة رقم 7 الطابق امجل - 3111) 

بني مالل املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:
السيد زكزاجي علي :  111.) حصة 

بقيلة 11) درهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  علي  زكزاجي  السيد 
تنغير    45811 هاني  ا5ت  اقدمان 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  علي  زكزاجي  السيد 
تنغير    45811 هاني  ا5ت  اقدمان 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
 (8 بتاريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 9)9.

8(I

مستأمنة سامي لللحاسبة

STE FRIGO DAMRAN SARL
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تأسيس شركة

مستأمنة سامي لللحاسبة
حي ميلونة رقم 55 بلوك 4 الطابق 
امجل بني مالل ، 3114)، بني مالل 

املغرب
 STE FRIGO DAMRAN SARL
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي إقامة 
السالم شارع عبد الكريم الخطابي 

الشقة رقم 7 الطابق امجل - 3111) 
بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 
املحدجدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
9819

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   (1(9 دأنبر   14
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجدة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.FRIGO DAMRAN SARL
غرض الشركة بإ5جاز : -استغالل 

مستودع للتبر5د.
إقامة   : االأتلاعي  املقر  عنوان 
الخطابي  الكريم  عبد  شارع  السالم 
الشقة رقم 7 الطابق امجل - 3111) 

بني مالل املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:
السيد دمران دريس :  511 حصة 

بقيلة 11) درهم للحصة .
السيد دمران محلد :  511 حصة 

بقيلة 11) درهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
السيد دمران دريس عنوانه)ا( حي 
خنيفرة   54111 تيغسالين  النهضة 

املغرب.
السيد دمران محلد عنوانه)ا( حي 
خنيفرة   54111 تيغسالين  النهضة 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:
السيد دمران دريس عنوانه)ا( حي 
خنيفرة   54111 تيغسالين  النهضة 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
 (9 بتاريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 5)9.
8(I
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NOTAIRE BOUZADRA

 ISTITUT JNANE SBIL PRIVE
SARL

شركة ذات املسؤجلية املحدجدة
تأسيس شركة

NOTAIRE BOUZADRA

 AV DES FAR MEKNES ، (3(

50000، MEKNES MAROC

 ISTITUT JNANE SBIL PRIVE

SARL شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي حي مرادي 
زنقة 8 رقم ) الحاأب - 111)5 

الحاأب املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4898(

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (1(9 نونبر   (3

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجدة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 ISTITUT JNANE SBIL PRIVE

.SARL

التعليم   : بإ5جاز  الشركة  غرض 

الخصو�سي.

عنوان املقر االأتلاعي : حي مرادي 
 5(111  - الحاأب   ( رقم   8 زنقة 

الحاأب املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسلال  مبلغ 

641.111.) درهم، مقسم كالتا ي:

السيد عبد الواحد جرزيق :  11).8 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .

السيد حليد جحنين : عقار بقيلة 

إ 119)8  مقسم  درهم    8(1111

حصة بقيلة 11) درهم.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  جحنين  حليد  السيد 
 5(111  ( رقم   8 زنقة  املرادي  حي 

الحاأب املغرب.

جرزيق  الواحد  عبد  السيد 

5اسلين  إقامة   (3 قطاع  عنوانه)ا( 

شارع رجبينية حي   (( شقة   6 علارة 

الرياض  11)1) الرباط املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:

جرزيق  الواحد  عبد  السيد 

شارع   (( شقة   6 علارة  عنوانه)ا( 

الرباط   (1(11 رجبينية حي الرياض 

املغرب

عنوانه)ا(  جحنين  حليد  السيد 
 5(111  ( رقم   8 زنقة  املرادي  حي 

الحاأب املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   (7 بتاريخ  التجارية بلكناس  

9)1) تحت رقم 5))5.

83I

BOUKHRIS &ASSOCIES

SAHAM IMMO
شركة املساهلة

استلرار نشاط الشركة

SAHAM IMMO

شركة مساهلة 
رأسلالها  محدد في 

11.111,11).5)) درهلا

مقرها االأتلاعي: 76 زنقة كوراي، 

الدار البيضاء.

السجل التجاري بالدار البيضاء رقم 

(7(135 :

ICE N°000005026000001

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى   -

شتنبر   (4 االستثنائي املنعقد بتاريخ 

)1)9 تقرر ما 5لي:

استلرارية نشاط الشركة.  (-

بالسجل  القانوني  اإل5داع  تم 

التجارية  املحكلة  لدى  التجاري 

  7(4649 تحت عدد  بالدار البيضاء 

بتاريخ      4)  دأنبر 9)1).

ملخص قصد النشر

84I

STE WADYAN ARKAYAZ TRAVAUX

STE SOUILAT TRAVAUX
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE WADYAN ARKAYAZ
TRAVAUX

الصندجق البر5دي رقم 39) ، 
111)7، السلارة املغرب

STE SOUILAT TRAVAUX شركة 
ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتلاعي زنقة أبل 
اجكا5لدن رقم 39 - 111)7 السلارة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجدة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(8(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   (1(9 دأنبر   (1
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجدة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجدة  مسؤجلية 

الوحيد.
تسلية الشركة متبوعة عند 

 STE : اإلقتضاء بلختصر تسليتها
.SOUILAT TRAVAUX

غرض الشركة بإ5جاز : البناء 
جأشغال مختلفة.

عنوان املقر االأتلاعي : زنقة أبل 
اجكا5لدن رقم 39 - 111)7 السلارة 

املغرب.
املدة التي تأسست من أألها الشركة 

: 99 سنة .
مبلغ رأسلال الشركة:  11.111) 

درهم، مقسم كالتا ي:
السيدة لطيفة السويد5ن :  111.) 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
السويد5ن  لطيفة  السيدة 
الكا5ز رقم  مخيم الوحدة  عنوانه)ا( 

459 111)7 السلارة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء 
جمواطن مسيري الشركة:

السيد محلد الجلغيلي عنوانه)ا( 
 7(111  5( رقم  موريق  أبل  زنقة 

السلارة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
االبتدائية بالسلارة  بتاريخ 4) دأنبر 

9)1) تحت رقم 217/2019.

85I

STE WADYAN ARKAYAZ TRAVAUX

STE LAALYA TRAVAUX
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تأسيس شركة

 STE WADYAN ARKAYAZ
TRAVAUX

الصندجق البر5دي رقم 39) ، 
111)7، السلارة املغرب

STE LAALYA TRAVAUX شركة 
ذات املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي زنقة 
الخليل جلد امحلد رقم 56 - 111)7 

السلارة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(833
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   (1(9 دأنبر   (3
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجدة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.LAALYA TRAVAUX
البناء   : بإ5جاز  الشركة  غرض 

جأشغال مختلفة.
زنقة   : االأتلاعي  املقر  عنوان 
الخليل جلد امحلد رقم 56 - 111)7 

السلارة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:
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 511   : لعبيد  خد5جة  السيدة 
حصة بقيلة 11) درهم للحصة .

حصة   511   : السيد احلد بهية 
بقيلة 11) درهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -
جصفات جمواطن الشركاء :

السيدة خد5جة لعبيد عنوانه)ا( 
 94 رقم  امحلد  جلد  الخليل  زنقة 

111)7 السلارة املغرب.
السيد احلد بهية عنوانه)ا( زنقة 
السلارة   7(111  (( رقم  الناضور 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:
السيدة خد5جة لعبيد عنوانه)ا( 
 94 رقم  امحلد  جلد  الخليل  زنقة 

111)7 السلارة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
االبتدائية بالسلارة  بتاريخ 6) دأنبر 

9)1) تحت رقم 219/2019.
86I

aice compta

 AIT ABD EL MOUMEN
ELECTRICITE

شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
 AIT ABD EL MOUMEN

ELECTRICITE شركة ذات مسؤجلية 
محدجدة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي 3) أحلد 
املجاتي إقامة االلب الطابق ) 

الشقة رقم 8 حي املعاريف - 1371) 
البيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجدة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
446(4(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   (1(9 شتنبر   31
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجدة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجدة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 AIT  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
.ABD EL MOUMEN ELECTRICITE
مقاجل   : بإ5جاز  الشركة  غرض 

التركيبات الكهربائية.
عنوان املقر االأتلاعي : 3) أحلد 
املجاتي إقامة االلب الطابق ) الشقة 
رقم 8 حي املعاريف - 1371) البيضاء  

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:
عبد  ا5ت  عبدالرزاق  السيد 
 (11 حصة بقيلة   (.111   : املومن 

درهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
عبد  ا5ت  عبدالرزاق  السيد 
أكدز  املسيرة  حي  عنوانه)ا(  املومن 

زاكورة 1371) البيضاء  املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:
عبد  ا5ت  عبدالرزاق  السيد 
أكدز  املسيرة  حي  عنوانه)ا(  املومن 

زاكورة 1371) البيضاء املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
 (( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر 9)1) تحت رقم 7674)7.
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 Maitre Noureddine LAARAIBI Notaire à 

Mediouna Casablanca

IMADRELEC SARL
إعالن متعدد القرارات

 Maitre Noureddine LAARAIBI
Notaire à Mediouna Casablanca

 Mediouna missaoui bd allal
 ben abdellah 1er etage appt 1 ،

29490، Mediouna Maroc
IMADRELEC SARL »شركة ذات 

املسؤجلية املحدجدة«

جعنوان مقرها االأتلاعي: تقاطع 
زنقة علي يعتة ج خالد ابن الوليد، 

الحد5قة مكتب 53) الطابق الرابع 

الدار البيضاء - - الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(((8(9

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 4) دأنبر 9)1)

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي 5نص عل9 ما5لي: 

 EM شركة  أدد،  شركاء  اعتلاد 
حلداجي  رشيد  السيد  ج   DIGITAL

اأتلاعية  حصة   91111 جنقل 

لصالح شركة EM DIGITAL ج 8111 

رشيد  لصالح  اأتلاعية  حصة 
حلدجي

عل9  5نص  الذي   :( رقم  قرار 

تعيين السيد محلد بنلو�سى  ما5لي: 

كلسيرمساعد للشركة

جتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

عل9  5نص  الذي   :7 رقم  بند 

لرأسلال شركة  توزيع أد5د  ما5لي: 

السيد محلد   ،IMADRELEC SARL

اأتلاعية،  حصة   ((1111 اجراغ 

جشركة EM DIGITAL 91111 حصة 
حلدجي  رشيد  جالسيد  اأتلاعية، 

8111 حصة أأتلاعية.

بند رقم ): الذي 5نص عل9 ما5لي: 

بعد نقل الحصص االأتلاعية فان 

 IMADRELEC SARLAU شركة 

IMADRELEC SARL تصبح شركة

عل9  5نص  الذي   :(6 رقم  بند 

صحيح  بشكل  الشركة  تلتزم  ما5لي: 

بجليع اممور االأتلاعية من خالل 

السيد  لللسير5ن   املشترك  التوقيع 

محلد اجراغ جالسيد محلد بنلو�سى

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 (7 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 1))5)7.

88I

 CABINET EL KHATTABI DE COMPTABILITE &

DE GESTION

S.I. INTIMITE

شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

 CABINET EL KHATTABI DE

COMPTABILITE & DE GESTION

 AV. DE FES IMM AL (37

 BARAKA 2ETG N°2 ، 90010،

TANGER MAROC

S.I. INTIMITE شركة ذات مسؤجلية 

محدجدة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي : حي 

الجيراري ) زنقة 59 رقم )) - 

91111 طنجة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.(6653

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في )3 أكتوبر 9)1) تقرر حل 

S.I. INTIMITE شركة ذات مسؤجلية 

محدجدة ذات الشريك الوحيد مبلغ 

جعنوان  درهم   (11.111 رأسلالها 

مقرها اإلأتلاعي حي الجيراري ) زنقة 

طنجة املغرب   91111  -  (( رقم   59

نتيجة اللتوقف النهائي عن النشاط 

التجاري.

ج عين:

ج  الحد5وي  فيصل   السيد)ة( 

عنوانه)ا( زنقة عبد هللا هابطي اقامة 

طنجة   7( رقم   7 الطابق  باراديس 

91111 املغرب كلصفي )ة( للشركة.

ج قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

بتاريخ 6) دأنبر 9)1) جفي زنقة عبد 

 7 هللا هابطي اقامة باراديس الطابق 

رقم )7 - 91111 طنجة املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   (7 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

9)1) تحت رقم 8969.

89I
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ائتلانية بيان حنان

BENHILAL PLASTIQUE
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ائتلانية بيان حنان
عرصة ملعاش طريق املستودع 

البلدي رقم 47) مراكش ، 41111، 
مراكش مراكش

BENHILAL PLASTIQUE شركة 
ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(
جعنوان مقرها اإلأتلاعي عرصة 

ملعاش طريق املستودع البلدي رقم 
47) عرصة ملعاش طريق املستودع 
البلدي رقم 47) 41111 مراكش 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.913(5

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر   (1(9 دأنبر   31 في  املؤرخ 
محدجدة  مسؤجلية  ذات  شركة  حل 
 BENHILAL الوحيد  الشريك  ذات 
رأسلالها  مبلغ    PLASTIQUE
مقرها  جعنوان  درهم   (11.111
طريق  ملعاش  عرصة  اإلأتلاعي 
عرصة   (47 رقم  البلدي  املستودع 
البلدي رقم  املستودع  ملعاش طريق 
مراكش املغرب نتيجة   41111  (47

ل : عدم بدا5ة العلل.
عرصة  ب  التصفية  مقر  حدد  ج 
البلدي رقم  املستودع  ملعاش طريق 
47) املغرب 41111 مراكش املغرب. 

ج عين:
السيد)ة( عبد املو ئ  بن  هالل ج 
اجلد زبير حي سيدي  درب  عنوانه)ا( 
مراكش   41111   36 رقم  5وسف 

املغرب كلصفي )ة( للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجد املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقود  تبليغ  محل  ج  املخابرة 
عرصة   : الوثائق املتعلقة بالتصفية 
البلدي رقم  املستودع  ملعاش طريق 

 (47

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   (7 بتاريخ  التجارية بلراكش  

9)1) تحت رقم 1774)).

91I

ALPHAIZ CONSULTING & ENGINEERING

لوكر بروديكسيون ي 
ديستريبسيون

إعالن متعدد القرارات

 ALPHAIZ CONSULTING &

ENGINEERING

 AVENUE MOHAMED V, ,66

 ESCALIER C, 3ème ETAGE NU%

 4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
لوكر برجد5كسيون ي ديستر5بسيون  

»شركة ذات املسؤجلية املحدجدة«

جعنوان مقرها االأتلاعي: املنطقة 

الصناعية أزنا5ة املحل ))) 

الطابق االر�سي - 91111 طنجة 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.63937

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 9) نونبر 9)1)

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل9  5نص  الذي   :( رقم  قرار 

السيد  حصة   511 تفويت  ما5لي:  

شركة  ا 9  بينجامين  بانو  فيسينتي 

 411 انفيكا انتجرال س.ل ج تفويت 

حصة من حصص السيد مالدجنادج 

الشركة  إ 9  ميجيل  بيدرج  طوريس 

انفيكا انتجرال س.ل.

قرار رقم ): الذي 5نص عل9 ما5لي: 

بانو  فيسينتي  السيد  هامة  مالحظة 

بينجامين لم يعد شريك في الشركة 

شركة  س.ل  انتجرال  انفيكا  جأن 

اإلسباني  بالسجل  مسجلة  إسبانية 

السيد  القانوني  ملثلها  بلورسيا 

الحامل  أيلينيز  بانجاس  إميليو 

 PAK4(3(19 رقم  السفر  لجواز 

أصبحت شريكة أد5دة في الشركة.

عل9  5نص  الذي   :3 رقم  قرار 

فيسينتي  السيد  إستقالة  ما5لي: 

كلسير  جظيفته  من  بينجامين  بانو 

للشركة.

عل9  5نص  الذي   :4 رقم  قرار 

من  الشركة  مال  رأس  رفع  ما5لي: 

مائة ألف )11.111)( درهم ا 9 ستة 

ألف  خلسون  ج  ثلانلئة  ج  مال5ين 

)6.851.111( درهم.

جتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي 5نص عل9 ما5لي: 

الشركة انفيكا انتجرال س.ل ألبت 

للشركة مبلغا نقد5ا 5بلغ ستة مال5ين 

ج مائة ج خلس ج ستون الف درهم 

مالدجنادج  السيد  ج   )6.(65.111(

طوريس بيدرج ميجيل ألب للشركة 

مبلغا نقد5ا 5بلغ ستلائة ج خلس ج 

ثلانون ألف )685.111( درهم.

بند رقم 7: الذي 5نص عل9 ما5لي: 

بلبلغ  الشركة  مال  راس  تحد5د  تم 

خلسون  ج  ثلانلئة  ج  مال5ين  ستة 

مقسلة  درهم   )6.851.111( ألف 

ا 9 ثلانية ج ستون الف ج خلسلائة 

سهم قيلة كل سهم مائة   )68511(

درهم مرقلة من جاحد ا 9 ثلانية ج 

ستون الف ج خلسلائة تم تخصيص 

نسبة جاحد ج ستون الف ج ستلائة 

انفيكا  للشركة   سهم  خلسون  ج 

انتجرال س.ل  ج تخصيص ستة االف 

املتبقية   ثلانلئة ج خلسون سهم  ج 

بيدرج  طوريس  مالدجنادج  للسيد 

ميجيل.

عل9  5نص  الذي   :(3 رقم  بند 

بعد إستقالة السيد فيسينتي  ما5لي: 

بانو بينجامين من جظيفته كلسيرثاني 

طوريس  مالدجنادج  أصبح  للشركة 

بيدرج ميجيل املسير الوحيد للشركة..

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   (7 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

9)1) تحت رقم 9196)).

9(I

ائتلانية بيان حنان

 MORROCCO CULTURAL
EXPÉRIENCES

شركة ذات املسؤجلية املحدجدة
حل شركة

ائتلانية بيان حنان

عرصة ملعاش طريق املستودع 

البلدي رقم 47) مراكش ، 41111، 

مراكش مراكش

 morrocco cultural expériences

شركة ذات املسؤجلية املحدجدة)في 

طور التصفية(

جعنوان مقرها اإلأتلاعي اقامة 

السعادة 6 رقم)6) ملحاميد - 

41111 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.93((5

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

9)1) تقرر حل  6) دأنبر  املؤرخ في 

املحدجدة  املسؤجلية  ذات  شركة 

  morrocco cultural expériences

درهم   (11.111 رأسلالها  مبلغ 

اقامة  اإلأتلاعي  مقرها  جعنوان 
 - ملحاميد  رقم)6)   6 السعادة 

 : ل  نتيجة  املغرب  مراكش   41111

عدم بدا5ة الشركة.

اقامة  ب  التصفية  مقر  حدد  ج 
 - ملحاميد  رقم)6)   6 السعادة 

41111 مراكش املغرب. 

ج عين:

بال5ا  مصطفئ    السيد)ة(  

ج عنوانه)ا( اسكجور ملحاميد 9 اقامة 
 41111  18 رقم  س)  ملنارة  البرج 

مراكش املغرب كلصفي )ة( للشركة.

الحدجد  اإلقتضاء  جعند   

املخولة  الصالحيات  عل9  املفرجضة 

تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 

العقود ج الوثائق املتعلقة بالتصفية 
: اقامة السعادة 6 رقم)6) ملحاميد

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   (7 بتاريخ  التجارية بلراكش  

9)1) تحت رقم 1773)).

9(I



عدد 5594 - 9) ألادى امج 9 )44) )5) 5نا5ر 1)1))الجريدة الرسمية   (1((

ائتلانية بيان حنان

AMINE SHOPPING
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ائتلانية بيان حنان
عرصة ملعاش طريق املستودع 

البلدي رقم 47) مراكش ، 41111، 
مراكش مراكش

AMINE SHOPPING شركة ذات 
مسؤجلية محدجدة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
جعنوان مقرها اإلأتلاعي عرصة 

ملعاش طريق املستودع البلدي رقم 
47)  - 41111 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.913(3
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر حل   (1(9 نونبر   (3 املؤرخ في 
محدجدة  مسؤجلية  ذات  شركة 
 AMINE الوحيد  الشريك  ذات 
رأسلالها  مبلغ    SHOPPING
مقرها  جعنوان  درهم   (11.111
طريق  ملعاش  عرصة  اإلأتلاعي 
املستودع البلدي رقم 47)  - 41111 
عدم   : ل  نتيجة  املغرب  مراكش 

الرجاج.
عرصة  ب  التصفية  مقر  حدد  ج 
البلدي رقم  املستودع  ملعاش طريق 

47)  - 41111 مراكش املغرب. 
ج عين:

زرجال امين   محلد   السيد)ة( 
طريق تخزرنت عرصة  ج عنوانه)ا(   
مراكش   41111  (1 رقم  الحوتة 

املغرب كلصفي )ة( للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجد املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
العقود  تبليغ  محل  ج   املخابرة 
ج الوثائق املتعلقة بالتصفية : عرصة 
البلدي رقم  املستودع  ملعاش طريق 

 (47
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
دأنبر   (7 بتاريخ  التجارية بلراكش  

9)1) تحت رقم 1775)).
93I

CABINET LGHALI AMINE

LE SUD TOURS
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET LGHALI AMINE
 DERB ELMANJRA RUE 72

 N°14 CASABLANCA، 20500،
casablanca maroc

LE SUD TOURS شركة ذات 
مسؤجلية محدجدة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
جعنوان مقرها اإلأتلاعي مجلوعة 

التقدم )GH-7) الطابق التاني 
سيدي البرنو�سي املغرب 1611) 

الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.34(879

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
9)1) تقرر حل  31 دأنبر  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 
  LE SUD TOURS الوحيد  الشريك 
درهم   (11.111 رأسلالها  مبلغ 
مجلوعة  اإلأتلاعي  مقرها  جعنوان 
التاني  الطابق   (7-GH( التقدم 
 (1611 املغرب  البرنو�سي  سيدي 
الدار البيضاء املغرب نتيجة ل : عدم 

تشغيل الشركة.
ج حدد مقر التصفية ب مجلوعة 
التاني  الطابق   (7-GH( التقدم 
 (1611 املغرب  البرنو�سي  سيدي 

الدار البيضاء املغرب. 
ج عين:

ج  اجنجار  ابراهيم   السيد)ة( 
 7( رقم  الناظور  شارع  عنوانه)ا( 
املغرب  الدار البيضاء   (14(1 بولو  

كلصفي )ة( للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجد املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقود  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
 31 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 5374)7.
94I

CABINET LGHALI AMINE

OUNEJJAR TOURS
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

حل شركة

CABINET LGHALI AMINE

 DERB ELMANJRA RUE 72

 N°14 CASABLANCA، 20500،

casablanca maroc

OUNEJJAR TOURS شركة 
ذات املسؤجلية املحدجدة)في طور 

التصفية(

جعنوان مقرها اإلأتلاعي مجلوعة 

التقدم )GH-7) الطابق التاني 

سيدي البرنو�سي املغرب 1611) 

الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.34(733

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

9)1) تقرر حل  19 دأنبر  املؤرخ في 

املحدجدة  املسؤجلية  ذات  شركة 

OUNEJJAR TOURS  مبلغ رأسلالها 

مقرها  جعنوان  درهم   (11.111

(7- التقدم  مجلوعة  اإلأتلاعي 

)GH الطابق التاني سيدي البرنو�سي 

املغرب 1611) الدار البيضاء املغرب 

نتيجة ل : عدم تشغيل الشركة.

ج حدد مقر التصفية ب مجلوعة 

التاني  الطابق   (7-GH( التقدم 

 (1611 املغرب  البرنو�سي  سيدي 

الدار البيضاء املغرب. 

ج عين:

السيد)ة( عبد الكريم  منصف ج 
زنقة ابو حسن   15 الرقم  عنوانه)ا( 

الدار   (1331 املعاريف   الصغير 

البيضاء املغرب كلصفي )ة( للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجد املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقود  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 31 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 5385)7.

95I

 WORLD ART CONSULTING SARL par

abréviation WACON SARL

GSM INDUSTRIA
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 WORLD ART CONSULTING
 SARL par abréviation WACON

SARL
زاجية شارع أبي أرير الطبري 

جزنقة عبد الرحلان ناصر، إقامة 
املنصور، الطابق امجل، الشقة رقم 

) ، 91111، طنجة املغرب
GSM INDUSTRIA شركة ذات 
مسؤجلية محدجدة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتلاعي املنطقة 
الحرة للتصد5ر بوخالف، القطعة 

4) ب، الجزء 4)أ)، الطابق الثاني، 
املكتب رقم 5)أ - 91111 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجدة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(1(545

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   (1(9 دأنبر   (1
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجدة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجدة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 GSM  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.INDUSTRIA
صيانة   : بإ5جاز  الشركة  غرض 

املعدات جاآلالت الصناعية.
املنطقة   : عنوان املقر االأتلاعي 
القطعة  بوخالف،  للتصد5ر  الحرة 
4)أ)، الطابق الثاني،  4) ب، الجزء 
طنجة   91111  - 5)أ  رقم  املكتب 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .



(1(3 الجريدة الرسميةعدد 5594 - 9) ألادى امج 9 )44) )5) 5نا5ر 1)1)) 

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  
درهم، مقسم كالتا ي:

السيدة 5انا فوزبرانا :  11) حصة 
بقيلة 111.) درهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  فوزبرانا  5انا  السيدة 
 Rue Peshenegevska 1(111 —

16999 كييف أجكرانيا.
جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:
السيد نبيل بن افريحة سطالجي 
 C.Geolog Juan Fco عنوانه)ا( 

93)46 مونترجي اسبانيا
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
دأنبر   (1 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

9)1) تحت رقم 8854)).

96I

 WORLD ART CONSULTING SARL par

abréviation WACON SARL

COSMETAN.G
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تأسيس شركة

 WORLD ART CONSULTING
 SARL par abréviation WACON

SARL
زاجية شارع أبي أرير الطبري 

جزنقة عبد الرحلان ناصر، إقامة 
املنصور، الطابق امجل، الشقة رقم 

) ، 91111، طنجة املغرب
COSMETAN.G شركة ذات 

املسؤجلية املحدجدة
جعنوان مقرها اإلأتلاعي املنطقة 

الحرة للتصد5ر بوخالف، الجزء 4)، 
القطعة )، الوحدة الرابعة، املحل 

رقم ) - 91111 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(1(543
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   (1(9 دأنبر   ((
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجدة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤجلية املحدجدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.COSMETAN.G
صناعة   : بإ5جاز  الشركة  غرض 

مستحضرات التجليل.
املنطقة   : عنوان املقر االأتلاعي 
الحرة للتصد5ر بوخالف، الجزء 4)، 
املحل  الرابعة،  الوحدة   ،( القطعة 

رقم ) - 91111 طنجة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:
هومونت  ماري  أماند5ن  السيدة 
درهم   (.111 بقيلة  حصة   51   :

للحصة .
السيد تيري ليدار�سي :  51 حصة 

بقيلة 111.) درهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
هومونت  ماري  أماند5ن  السيدة 
 Rue des Sables (3(5 عنوانه)ا( 

Chaumont-Gistoux بلجيكا.
عنوانه)ا(  ليدار�سي  تيري  السيد 
Rue des Sables (3(5 Chaumont-

Gistoux بلجيكا.
جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ليدار�سي  تيري  السيد 
Rue des Sables (3(5 Chaumont-

Gistoux بلجيكا
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
دأنبر   (1 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

9)1) تحت رقم 8853)).
97I

EL FACHTALI CONSEIL

SIDI RAHAL SAKANE
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تفويت حصص

EL FACHTALI CONSEIL
إقامة فاس الطابق التاني شقة رقم 
9 شارع موالي عبد هللا  مراكش ، 

41111، مراكش املغرب

SIDI RAHAL SAKANE شركة ذات 
املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي تجزئة 
املسار رقم 397 الحي الصناعي 
سيدي غانم  - 4111 مراكش 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.99363

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تلت   (1(9 دأنبر   19 في  املؤرخ 

املصادقة عل9 :
5ونس  محلد  )ة(  السيد  تفويت 
من  اأتلاعية  حصة   (11 حجوان 
)ة(  السيد  11) حصة لفائدة   أصل 

علر الفقيه بتاريخ 9) نونبر 9)1).
تفويت السيد )ة( عبدهللا  رج�سي 
411 حصة اأتلاعية من أصل 411 
حصة لفائدة  السيد )ة( علر الفقيه 

بتاريخ 9) نونبر 9)1).
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم   
دأنبر   (5 بتاريخ  التجارية بلراكش  

9)1) تحت رقم 1571)).

98I

COMPTA FINANCE DETROIT SARL

AFRIC COMPUTER
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 COMPTA FINANCE DETROIT
SARL

اقامة لينا الرقم 76 زاجية شارع 
طانطان جشارع لبنان لطابق التاسع 

طنجة ، 91111، طنجة املغرب
AFRIC COMPUTER شركة ذات 
مسؤجلية محدجدة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
جعنوان مقرها اإلأتلاعي تجزئة 

كريلة ) شارع أنوب افريقيا رقم 
8 بن د5بان طنجة - 91111 طنجة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.68587

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر   (1(9 )1 من غشت  املؤرخ في 
محدجدة  مسؤجلية  ذات  شركة  حل 
 AFRIC الوحيد  الشريك  ذات 
رأسلالها  مبلغ    COMPUTER
مقرها  جعنوان  درهم   (1.111
شارع   ( كريلة  تجزئة  اإلأتلاعي 
أنوب افريقيا رقم 8 بن د5بان طنجة 
 : نتيجة ل  املغرب  طنجة   91111  -

خسارة الشركة ج املنافسة.
تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  ج 
رقم  افريقيا  أنوب  شارع   ( كريلة 
طنجة   91111  - بن د5بان طنجة   8

املغرب. 
ج عين:

السيد)ة( عصام  ابرك ج عنوانه)ا( 
 7 الطابق    4 علارة   6 اقامة مرأان 
طنجة   91111 طنجة   (51 الرقم  

املغرب كلصفي )ة( للشركة.
الحدجد  اإلقتضاء  جعند   
املخولة  الصالحيات  عل9  املفرجضة 
تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقود ج الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
بتجزئة كريلة ) شارع أنوب افريقيا 

رقم 8 بن د5بان طنجة
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
من   (8 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

غشت 9)1) تحت رقم 3)57)).

99I

FIDUCIAIRE EL IDRISSI KHADIJA

MAZEX GROUP
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

قفل التصفية

 FIDUCIAIRE EL IDRISSI
KHADIJA

 APPT N°1 IMM F NAJMAT
 JANOUB II EL JADIDA ، 24000،

EL JADIDA MAROC
MAZEX GROUP شركة ذات 

املسؤجلية املحدجدة
جعنوان مقرها اإلأتلاعي : )5 تجزئة 

االندلس شقة رقم 3 - 4111) 
الجد5دة املغرب.
قفل التصفية



عدد 5594 - 9) ألادى امج 9 )44) )5) 5نا5ر 1)1))الجريدة الرسمية   (1(9

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.8369

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   (1(9 نونبر   (5 املؤرخ في 

ذات  شركة   MAZEX GROUP

رأسلالها  مبلغ  املحدجدة  املسؤجلية 

مقرها  جعنوان  درهم   61.111,11

تجزئة االندلس شقة   5( اإلأتلاعي 

املغرب  الجد5دة   (4111  -  3 رقم 

نتيجة لوقف نشاط الشركة.

ج عين:

السيد)ة( سعد  بناني ج عنوانه)ا( 

 3 رقم  شقة  االندلس  تجزئة     5(

4111) الجد5دة املغرب كلصفي )ة( 

للشركة.

ج قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

بتاريخ 5) نونبر 9)1) جفي )5 تجزئة 

 (4111  -  3 رقم  شقة  االندلس 

الجد5دة املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

االبتدائية بالجد5دة  بتاريخ 7) نونبر 

9)1) تحت رقم 4489).

(11I

SOBENVO

SOBENVO
إعالن متعدد القرارات

SOBENVO

)) زنقة خالد ابن الوليد، الطابق 

الثالث، الشقة رقم 6 ، 91111، 

طنجة املغرب

SOBENVO »شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة ذات الشريك الوحيد«

جعنوان مقرها االأتلاعي: )) زنقة 

خالد ابن الوليد، الطابق الثالث، 

الشقة رقم 6 - 91111 طنجة 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.9(953

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

9)1) تم اتخاذ  13 دأنبر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

عل9  5نص  الذي   :( رقم  قرار 

االأتلاعية  التسلية  تغيير  ما5لي: 

للشركة من SOBENVO إ 9 التسلية 

COOPERANDHUNTER الجد5دة

عل9  5نص  الذي   :( رقم  قرار 

الشركة  تسيير  ثقة  تجد5د  ما5لي: 

بصفته  افريحة  بن  نبيل  السيد  في 

ملدة  جذلك  للشركة،  الوحيد  املسير 

تلزم الشركة في أليع  غير محدجدة. 

الوحيد  املسير  بتوقيع  معامالتها 

الشريك السيد نبيل بن افريحة.

قرار رقم 3: الذي 5نص عل9 ما5لي: 

تفويض بعض الصالحيات املوكلة إ 9 

السيد نبيل بن افريحة بصفته املسير 

مونية  السيدة  إ 9  للشركة  الوحيد 

الساكنة  الجنسية،  مغربية  فريح، 

جالتي قامت بدجرها بقبول  بطنجة، 

املهام املوكلة إليها. جتلتد صالحية هذا 

للتجد5د  قابلة  سنة  ملدة  التفويض 

من خالل اتفاق ضلني، حيث 5قتصر 

هذا التفويض عل9 بعض الصالحيات 

في إطار الهدف االأتلاعي للشركة.  

عل9  5نص  الذي   :4 رقم  قرار 

ما5لي: تحيين جإعادة صياغة القانون 

امسا�سي للشركة.

جتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 3: الذي 5نص عل9 ما5لي: 

التسلية االأتلاعية

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   (7 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

9)1) تحت رقم 3)87)).

(1(I

FB(H CONSEILS SARL AU

WEST PAC
شركة ذات مسؤلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

FB(H CONSEILS SARL AU

 N°05 BLOC P CITE LA

 RÉSISTANCE OUARZAZATE ،

45000، OUARZAZATE MAROC

WEST PAC شركة ذات مسؤلية 

محدجدة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي  تكمي 

الجد5د ترميكت  - 45111 جرزازات 

املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(1((3

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم   (1(9 نونبر   (1 في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

»911.111 درهم« أي من »11.111) 

عن  درهم«   (.111.111« إ 9  درهم« 

أج  نقد5ة  حصص  تقد5م    : طريق 

عينية.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

االبتدائية بورزازات  بتاريخ 1) دأنبر 

9)1) تحت رقم 56)).

(1(I

FB(H CONSEILS SARL AU

ADEV SARL
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تحويل املقر االأتلاعي للشركة

FB(H CONSEILS SARL AU

 N°05 BLOC P CITE LA

 RÉSISTANCE OUARZAZATE ،

45000، OUARZAZATE MAROC

ADEV SARL شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم 

15 بلوك P حي املقاجمة جرزازات - 

45111  جرزازات    املغرب .

تحويل  املقر االأتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.79(9

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 15 دأنبر 9)1) تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االأتلاعي  املقر 

»رقم 15 بلوك P حي املقاجمة جرزازات 

- 45111  جرزازات    املغرب » إ 9 »رقم 

 45111  - ترميكت  تاأدة  حي   (36

جرزازات  املغرب«.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

االبتدائية بورزازات  بتاريخ 9) دأنبر 

9)1) تحت رقم 84)).

(13I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

سويس لونج

شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير أد5د للشركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE

زاجية  شارع محلد الخامس ج شارع 

ابن كثير إقامة دجس مارس رقم 68 ، 

91111، طنجة املغرب

سويس لونج  شركة ذات مسؤجلية 

محدجدة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع 

بيتهوڤن إقامة املوحد5ن )) الطابق 

امر�سي  - 91111 طنجة املغرب.

تعيين مسير أد5د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.91((5

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

9)1) تم تعيين  )) دأنبر  املؤرخ في 

ابن  السيد)ة(  للشركة  أد5د  مسير 

ادريس عبد العا ي كلسير جحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.



(1(1 الجريدة الرسميةعدد 5594 - 9) ألادى امج 9 )44) )5) 5نا5ر 1)1)) 

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
دأنبر   (5 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

9)1) تحت رقم 8984)).
(15I

 AEX ET COM MAROC AUDIT ET
EXPERTISE

سويس لونج
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

fiduciaire toudgha conseils
 N° 274 AVENUE MOHAMED
 V TINGHIR ، 45800، tinghir

tinghir
شركة زاكوبتيك  شركة ذات 

مسؤجلية محدجدة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي تجزيئة 
البركة حي املصلة زاكورة  - 45811 

زاكورة 
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجدة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(583

بلقت�سى  عقد عرفي مؤرخ في 7) 
القانون  إعداد  تم   (1(7 أبريل  من 
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجدة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجدة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
شركة   : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

زاكوبتيك .
صانع   : بإ5جاز  الشركة  غرض 

النظارات.
تجزيئة   : االأتلاعي  املقر  عنوان 
 45811  - البركة حي املصلة زاكورة  

زاكورة .
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتا ي:
السيد توفيق شاري  :  11) حصة 

بقيلة 11) درهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  شاري   توفيق  السيد 
حي سيدي محلد سغير بنصر زاكورة  

OUARZAZATE 45811 زاكورة .
جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  شاري   توفيق  السيد 
حي سيدي محلد سغير بنصر زاكورة  

OUARZAZATE 45811 زاكورة
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
من   (( بتاريخ  بزاكورة   االبتدائية 

أكتوبر 7)1) تحت رقم 5)3.
(16I

fiduciaire toudgha conseils

شركة زاكوبتيك
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire toudgha conseils
 N° 274 AVENUE MOHAMED
 V TINGHIR ، 45800، tinghir

tinghir
شركة زاكوبتيك  شركة ذات 

مسؤجلية محدجدة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي تجزيئة 
البركة حي املصلة زاكورة  - 45811 

زاكورة 
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجدة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(583

بلقت�سى  عقد عرفي مؤرخ في 7) 
القانون  إعداد  تم   (1(7 أبريل  من 
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجدة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجدة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
شركة   : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

زاكوبتيك .

صانع   : بإ5جاز  الشركة  غرض 
النظارات.

تجزيئة   : االأتلاعي  املقر  عنوان 
 45811  - البركة حي املصلة زاكورة  

زاكورة .
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتا ي:
السيد توفيق شاري  :  11) حصة 

بقيلة 11) درهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  شاري   توفيق  السيد 
حي سيدي محلد سغير بنصر زاكورة  

OUARZAZATE 45811 زاكورة .
جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  شاري   توفيق  السيد 
حي سيدي محلد سغير بنصر زاكورة  

OUARZAZATE 45811 زاكورة
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
من   (( بتاريخ  بزاكورة   االبتدائية 

أكتوبر 7)1) تحت رقم 5)3.
(17I

CABINET BOUZIDI

BERLIN TOURS
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

حل شركة

CABINET BOUZIDI
عند مكتب البوزيدي ص.ب 5)) 
الناظور ، 111)6، الناظور املغرب

BERLIN TOURS شركة ذات 
املسؤجلية املحدجدة)في طور 

التصفية(
جعنوان مقرها اإلأتلاعي زاجية شارع 
محلد الخامس ج شارع تونس طابق 

أجل - 111)6 الناظور املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.9((5

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
9)1) تقرر حل  )) دأنبر  املؤرخ في 
املحدجدة  املسؤجلية  ذات  شركة 
رأسلالها  مبلغ    BERLIN TOURS

مقرها  جعنوان  درهم   311.111
محلد  شارع  زاجية  اإلأتلاعي 
 - الخامس ج شارع تونس طابق أجل 
 : ل  نتيجة  املغرب  الناظور   6(111

.CESSATION D’ACTIVITE
زاجية  ب  التصفية  مقر  حدد  ج 
شارع محلد الخامس ج شارع تونس 
طابق أجل - 111)6 الناضور املغرب. 

ج عين:
ج  بوعصام  أحلد   السيد)ة( 
 6(111 حي لعرا�سي   ((5 عنوانه)ا( 
الناظور املغرب كلصفي )ة( للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجد املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقود  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
 (5 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 3563.
(18I

CABINET BOUZIDI

BERLIN TOURS
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

قفل التصفية

CABINET BOUZIDI
عند مكتب البوزيدي ص.ب 5)) 
الناظور ، 111)6، الناظور املغرب

BERLIN TOURS شركة ذات 
املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي : زاجية 
شارع محلد الخامس ج شارع تونس 
طابق أجل - 111)6 الناظور املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.9((5
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر   (1(9 دأنبر   (8 في  املؤرخ 
ذات  شركة   BERLIN TOURS حل 
رأسلالها  مبلغ  املحدجدة  املسؤجلية 
مقرها  جعنوان  درهم   311.111
محلد  شارع  زاجية  اإلأتلاعي 
أجل  طابق  تونس  شارع  ج  الخامس 
ل نتيجة  املغرب  الناظور   6(111  -

.CESSATION D’ACTIVITE
ج عين:



عدد 5594 - 9) ألادى امج 9 )44) )5) 5نا5ر 1)1))الجريدة الرسمية   (1(6

ج  بوعصام  أحلد   السيد)ة( 
 6(111 حي لعرا�سي   ((5 عنوانه)ا( 
الناظور املغرب كلصفي )ة( للشركة.
ج قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
زاجية  جفي   (1(9 دأنبر   (8 بتاريخ 
شارع محلد الخامس ج شارع تونس 

طابق أجل - 111)6 الناظور املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
 (5 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 3564.
(19I

BOUKHRIS &ASSOCIES

 MUNDIAPOLIS
UNIVERSITE

تعيين مد5ر عام

MUNDIAPOLIS UNIVERSITE
شركة مساهلة رأسلالها محدد في 

61.511.111,11)  درهلا
مقرها االأتلاعي:  Co/onda منطقة 

مركز التكوين ص.ب )5 النواصر
السجل التجاري بالدار البيضاء 

عدد: 85765)
ICE : 001594224000090

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى   -
فبرا5ر   (7 بتاريخ  املنعقد  العادي 

)1)7 تقرر ما 5لي:
أمين  السيد  استقالة  معا5نة   (-
منصبه  من  بنسعيد  ر�سى  محلد 

كلتصرف
أدد  متصرفين  تعيين   (-
 HONORIS HOLDING لشركة 
ملثلة من طرف السيدة   LIMITED
دائلة  كللثلة  تركية  بن  شاد5ة 
 HONORIS MOROCCO جشركة 
السيد  قبل  من  ملثلة   LIMITED

صالح بن تركية كللثل دائم.
- بلقت�سى محضر مجلس االدارة 
تقرر   (1(9 نونبر   17 املنعقد بتاريخ 

ما 5لي:
أمين  السيد  استقالة  معا5نة   (-
منصبه  من  بنسعيد  رضا  محلد 

كلد5ر عام للشركة
الفيال ي  حسن  السيد  تعيين   (-

كلد5ر عام أد5د للشركة.
بالسجل  القانوني  اإل5داع  تم 

التجارية  املحكلة  لدى  التجاري 
  7(4651 تحت عدد  بالدار البيضاء 

بتاريخ 4) دأنبر 9)1).
ملخص قصد النشر

((1I

SAFI CONSULTANT

 ECOLE MANARAT ASFI
LILIRFANE PRIVEE

شركة ذات املسؤجلية املحدجدة
رفع رأسلال الشركة

SAFI CONSULTANT
علارة ميلونة الطابق الثاني حي 

الجريفات اسفي ، 46111، اسفي 
املغرب

 ECOLE MANARAT ASFI
LILIRFANE PRIVEE شركة ذات 

املسؤجلية املحدجدة
جعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم )  - 

46111 اسفي املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3353

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم   (119 مارس   (6 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
»411.111 درهم« أي من »11.111) 
عن  درهم«   511.111« إ 9  درهم« 
د5ون  مع  مقاصة  إأراء    : طريق 
الشركة املحددة املقدار ج املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
مارس   (8 بتاريخ  االبتدائية بآسفي  

119) تحت رقم 124/19.
(((I

compta jour

CHAPI SARL AU
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

compta jour
 azli  sud  n°434 marrakech ،

40000، Marrakech maroc
CHAPI SARL AU  شركة ذات 

مسؤجلية محدجدة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي سوكوما 
) تجزئة اسكجور رقم )3 شقة 5 
طابق 3 مراكش - 41111 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجدة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(1((95

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   (1(9 دأنبر   19
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجدة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجدة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 CHAPI : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

. SARL AU
ملكية   : بإ5جاز  الشركة  غرض 
غير  أج  املباشر  جالتشغيل  جتلويل 
املباشر أج القائم عل9 الوكيل لجليع 
بجليع  جالحانات  جاملطاعم  الفنادق 
أنواعها جأليع الفئات ، جبشكل أعم 
لجليع املنشآت املتعلقة بالفنادق   ،

جاملطاعم ، السياحة.
عنوان املقر االأتلاعي : سوكوما ) 
تجزئة اسكجور رقم )3 شقة 5 طابق 

3 مراكش - 41111 مراكش املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتا ي:
جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
 LUPPI السيدة 
  MARION,LAURENCE,GLADYS
فرنسا    41111 فرنسا  عنوانه)ا( 

فرنسا.
جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:
 LUPPI السيدة 
  MARION,LAURENCE,GLADYS
فرنسا   41111 فرنسا  عنوانه)ا( 

فرنسا
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   (3 بتاريخ  التجارية بلراكش  
9)1) تحت رقم 1571)).

(((I

FIDUCIAIRE EMERGENCE

كيا أسوصياط
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

حل شركة

FIDUCIAIRE EMERGENCE
 6RUE D›ORAN GAUTHIER

 CASABLANCA ، 20300،
CASABLANCA MAROC

كيا أسوصياط  شركة ذات 
املسؤجلية املحدجدة)في طور 

التصفية(
جعنوان مقرها اإلأتلاعي 46 ، شارع 

الزرقطوني الطابق  6 رقم 5)-6) 
 CASABLANCA (1(11 - (1(11.

.MAROC
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.379153

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 15 دأنبر 9)1) تقرر حل 

شركة ذات املسؤجلية املحدجدة 
كيا أسوصياط   مبلغ رأسلالها 
11.111) درهم جعنوان مقرها 

اإلأتلاعي 46 ، شارع الزرقطوني 
الطابق  6 رقم 6)-5) .11)1) - 

 CASABLANCA MAROC (1(11
نتيجة ل : عدم انجاز رقم معامالت.

ج حدد مقر التصفية ب 46 ، شارع 
 (5-(6 رقم   6 الطابق   الزرقطوني 
 CASABLANCA  (1(11  -  (1(11.

 .MAROC
ج عين:

ج  فوزي  الحق    عبد  السيد)ة( 
3)) شارع غاندي الطابق  عنوانه)ا( 
املغرب  البيضاء  معاريف    5 رقم   3
 CASABLANCA MAROC  1111

كلصفي )ة( للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجد املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقود  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 



(1(7 الجريدة الرسميةعدد 5594 - 9) ألادى امج 9 )44) )5) 5نا5ر 1)1)) 

 (6 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 
دأنبر 9)1) تحت رقم 4)51)7.

((3I

compta jour

VWM SARL AU
شركة ذات مسؤجلية محدجدة

 ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

compta jour
 azli  sud  n°434 marrakech ،

40000، Marrakech maroc
VWM SARL AU  شركة ذات 

مسؤجلية محدجدة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي سوكوما 
) تجزئة اسكجور رقم )3 شقة 5 
الطابق 3  - 41111 مراكش مغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجدة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(1((93

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعداد القانون   (1(9 دأنبر   19
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجدة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجدة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 VWM  : اإلقتضاء بلختصر تسليتها 

. SARL AU
غرض الشركة بإ5جاز : بيع جإعادة 
جاملستعللة  الجد5دة  املركبات  بيع 
التجارية.  العالمات  أليع  من 
جاإلصالح  جاإلصالح  الصيانة 
السيارة  هيكل  جأعلال  جامليكانيك 
قطع  جمبيعات  امعطال  جمساعدة 
جالقد5لة  الحد5ثة  السيارات  غيار 
جكذلك الدراأات النارية جالدراأات 
جالدراأات  الرباعية  جالدراأات 

جأليع السيارات علوًما..
سوكوما   : عنوان املقر االأتلاعي 
 5 شقة   3( تجزئة اسكجور رقم   (

الطابق 3  - 41111 مراكش املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 (1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتا ي:

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -
جصفات جمواطن الشركاء :

 LUPPI CHRISTIAN السيد 
 41111 فرنسا  عنوانه)ا(   ,LOUIS

VINCENT فرنسا.
جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:
 LUPPI CHRISTIAN السيد 
 41111 فرنسا  عنوانه)ا(   ,LOUIS

VINCENT فرنسا
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
دأنبر   (3 بتاريخ  التجارية بلراكش  

9)1) تحت رقم 1569)).
((4I

FB(H CONSEILS SARL AU

SUD-EST WORK
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FB(H CONSEILS SARL AU
 N°05 BLOC P CITE LA

 RÉSISTANCE OUARZAZATE ،
45000، OUARZAZATE MAROC

SUD-EST WORK شركة ذات 
مسؤجلية محدجدة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
 B8 جعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم
الحي الصناعي - 45111 جرزازات 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.6315

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر   (1(9 دأنبر   (3 في  املؤرخ 
محدجدة  مسؤجلية  ذات  شركة  حل 
 SUD-EST الوحيد  الشريك  ذات 
 (11.111 رأسلالها  مبلغ    WORK
درهم جعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم 
45111 جرزازات   - B8 الحي الصناعي 
املغرب نتيجة ل : املنافسة في القطاع.
حي  ب  التصفية  مقر  حدد  ج 

فضراكوم - 45111 جرزازات املغرب. 
ج عين:

السيد)ة( حليد  باعبو ج عنوانه)ا( 
حي فضراكوم 45111 جرزازات املغرب 

كلصفي )ة( للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجد املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقود  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
االبتدائية بورزازات  بتاريخ 6) دأنبر 

9)1) تحت رقم 98)).
((5I

FIDUCIAIRE EL IDRISSI KHADIJA

MAZEX GROUP
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

حل شركة

 FIDUCIAIRE EL IDRISSI
KHADIJA

 APPT N°1 IMM F NAJMAT
 JANOUB II EL JADIDA ، 24000،

EL JADIDA MAROC
MAZEX GROUP شركة ذات 
املسؤجلية املحدجدة)في طور 

التصفية(
جعنوان مقرها اإلأتلاعي )5   تجزئة 

االندلس شقة رقم 3 - 4111) 
الجد5دة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.8369
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
9)1) تقرر حل  9) شتنبر  املؤرخ في 
املحدجدة  املسؤجلية  ذات  شركة 
رأسلالها  مبلغ    MAZEX GROUP
مقرها  جعنوان  درهم   61.111,11
اإلأتلاعي )5   تجزئة االندلس شقة 
املغرب  الجد5دة   (4111  -  3 رقم 

نتيجة ل : جقف نشاط الشركة.
ج حدد مقر التصفية ب )5 تجزئة 
 (4111  -  3 رقم  شقة  االندلس 

الجد5دة املغرب. 
ج عين:

السيد)ة( سعد  بناني ج عنوانه)ا( 
 3 رقم  شقة  االندلس  تجزئة    5(

4111) الجد5دة املغرب كلصفي )ة( 
للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجد املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقود  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
االبتدائية بالجد5دة  بتاريخ 6) شتنبر 

9)1) تحت رقم 66)4).
((6I

NOBLACTION

عقد تسيير حر مصل تجاري

 )امشخاص املعنويون(
عقد تسيير حر مصل تجاري

مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
أعطى   (1(5 غشت   15 قي 
 PICKALBATROS MOROCCO
 FOR TOURISM AND
بالسجل  املسجل   INVESTMENT
التجارية  باملحكلة   44(83 التجاري 
لألصل  الحر  التسيير  حق  بلراكش 
التجاري الكائن ب نهج ج محج املنارة 
 41111  - السادس   محلد  شارع 
مراكش املغرب لفائدة السيد بنبيكة 
العيادي ج السيد عبد العالم مستهيل 
5) سنة تبتدئ  نصيب رخيوت  ملدة 
 (4 ج تنتهي في   (1(5 دأنبر   (5 من 
شهري  مبلغ  مقابل   (131 دأنبر 

قيلته 511.111 درهم.
((7I

NOBLACTION

عقد تسيير حر مصل تجاري
 )امشخاص املعنويون(

عقد تسيير حر مصل تجاري
مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
أعطى   (1(6 شتنبر   (5 في 
 PICKALBATROS MOROCCO
 FOR TOURISM AND
بالسجل  املسجل   INVESTMENT
التجارية  باملحكلة   44(83 التجاري 
لألصل  الحر  التسيير  حق  بلراكش 
محج  ج  نهج  ب  الكائن  التجاري 
 - السادس  محلد  شارع  املنارة 
لفائدة  املغرب  مراكش   41111



عدد 5594 - 9) ألادى امج 9 )44) )5) 5نا5ر 1)1))الجريدة الرسمية   (1(8

  MARRAKCHIA AUTREMENT
دأنبر   (5 سنة تبتدئ من   (5 ملدة 
 (131 دأنبر   (4 في  تنتهي  ج   (1(5
 411.111 مقابل مبلغ شهري قيلته 

درهم.
((8I

NOBLACTION

عقد تسيير حر مصل تجاري

 )امشخاص املعنويون(
عقد تسيير حر مصل تجاري

بلقت�سى  عقد عرفي مؤرخ في 9) 
 PICKALBATROS نونبر 6)1) أعطى
 MOROCCO FOR TOURISM
املسجل   AND INVESTMENT
باملحكلة   44(83 التجاري  بالسجل 
التجارية بلراكش حق التسيير الحر 
ج  نهج  ب  الكائن  التجاري  لألصل 
السادس  محلد  شارع  املنارة  محج 
لفائدة  املغرب  مراكش   41111  -
  MARRAKCHIA AUTREMENT
دأنبر   (5 سنة تبتدئ من   (5 ملدة 
 (131 دأنبر   (4 في  تنتهي  ج   (1(5
 5(1.111 مقابل مبلغ شهري قيلته 

درهم.
((9I

MH COMPTA

EVER7OPTIC
إعالن متعدد القرارات

MH COMPTA
ملتقى شارع تدغين جسيد قطب 
اقامة تدغين الطابق االجل رقم 3 

طنجة ، 91111، طنجة املغرب
EVER7OPTIC  »شركة ذات 

املسؤجلية املحدجدة ذات الشريك 
الوحيد«

جعنوان مقرها االأتلاعي:    نهج 
ابن بطوطة  رقم )) فال فلوري - - 

طنجة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.91(49

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
املؤرخ في 19 شتنبر 9)1)

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي 5نص عل9 ما5لي: 
حصص  أليع  تفويت  عن  إعالن 
 51 كلال  محلد  سيدي  السيد 
للحصة  درهم   (111 بقيلة  حصة 
السيد  التي 5للكها بالشركة لفائدة  

رضوان أركيز
قرار رقم ): الذي 5نص عل9 ما5لي: 
للشركة  املساعد  املسير  استقالة 
الحامل  السيد سيدي محلد كلال 
 CB لبطاقة التعريف الوطنية رقم  
 : السيد5ن  استلرار  68111)ج 
رضوان أركيز ج العيادي ندى في مهام 

تسيير الشركة
قرار رقم 3: الذي 5نص عل9 ما5لي: 
من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
شركة محدجدة املسؤجلية ا 9  شركة 

محدجدة املسؤجلية بشريك جحيد
قرار رقم 4: الذي 5نص عل9 ما5لي: 
االسا�سي  القانون  صياغة  اعادة 

للشركة
جتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
الذي   :(1  (5-  -  6  -  ( بند رقم 
صياغة  اعادة  ما5لي:  عل9  5نص 

القانون االسا�سي للشركة
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
دأنبر   (6 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

9)1) تحت رقم 8911.
((1I

fidcc

BEN HACHIMI FOODS
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

رفع رأسلال الشركة

fidcc
 BD IBNO TACHAFINE ANGLE
 RUE SIDATI , RES AL FIRDOUS

 IMM F , ETAGE 4 , N 11، 20350،
CASABLANCA MAROC

BEN HACHIMI FOODS شركة 
ذات املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع 
التضامن رقم 8 ج 1) امزهر سيدي 
البرنو�سي - 1)16) الدارالبيضاء  

املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(4(633

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم   (1(9 دأنبر   15 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من  أي  درهم«   (.111.111«
»4.111.111 درهم« إ 9 »5.111.111 
تقد5م حصص    : عن طريق  درهم« 

نقد5ة أج عينية.
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
 31 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دأنبر 9)1) تحت رقم )533)7.
(((I

FIDUCIAIRE ATLAS

 STE ELLA L'AMMAM DE
CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤجلية املحدجدة
قفل التصفية

FIDUCIAIRE ATLAS
 ،RUE ZERKTOUNI ، 30000 4(

فاس املغرب
 STE ELLA L'AMMAM DE

CONSTRUCTION شركة ذات 
املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي : 
 HAY GRIOU BLOC C N° 9

 ZOUAGHA HAUT FES - 30020
.FES MAROC
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.((4(9

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر   (1(9 دأنبر   (6 في  املؤرخ 
 STE ELLA L’AMMAM DE حل 
ذات  شركة   CONSTRUCTION
رأسلالها  مبلغ  املحدجدة  املسؤجلية 
مقرها  جعنوان  درهم   (11.111
 HAY GRIOU BLOC C اإلأتلاعي 
 N° 9 ZOUAGHA HAUT FES -
نتيجة لنزجال   311(1 FES MAROC
ج أزمة اقتصاد5ة  عند رغبة الشركاء 

ف9 القطاع .
ج عين:

  ABDERRAHMANE السيد)ة( 
 HAY عنوانه)ا(  ج   MESSAOUD

 LALLA SOUKAINA N° 1 RUE 3
 ZOUAGHA HAUT E 311(1 FES

MAROC كلصفي )ة( للشركة.
ج قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
 HAY جفي   (1(9 دأنبر   (8 بتاريخ 
 GRIOU BLOC C N° 9 ZOUAGHA
.HAUT FES - 311(1 FES MAROC
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
دأنبر   (6 بتاريخ  بفاس   التجارية 

9)1) تحت رقم 4246/2019.
(((I

RIAD CONSULTANT

AZIZAK
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تأسيس شركة

RIAD CONSULTANT
 IMM 59 APPT 01 RUE

 TAMESNA WIFAQ - ، 25000،
KHOURIBGA MAROC

شركة AZIZAK شركة ذات 
املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي موطن 
بعلارة 59 الطابق االجل مكتب ) 

زنقة تامسنا جفاق - 5111) خريبكة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 
املحدجدة

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6(4(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعداد القانون   (1(9 دأنبر   (1
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجدة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

AZIZAK شركة .
غرض الشركة بإ5جاز :

إنشاءات  أج  متنوعة  أعلال   -
)مقاجل(

-تجهيز.
-منعش عقاري

موطن   : االأتلاعي  املقر  عنوان 
 ( مكتب  االجل  الطابق   59 بعلارة 



(1(9 الجريدة الرسميةعدد 5594 - 9) ألادى امج 9 )44) )5) 5نا5ر 1)1)) 

5111) خريبكة  زنقة تامسنا جفاق - 
املغرب

أألها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة: 
درهم، مقسم كالتا ي:

 911  : الحسين  احسن  السيد 
حصة بقيلة 11) درهم للحصة .

 51  : العزيز  عبد  احسن  السيد 
حصة بقيلة 11) درهم للحصة .

حصة   51  : السيد احسن زكرياء 
بقيلة 11) درهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -
جصفات جمواطن الشركاء :

السيد احسن الحسين عنوانه)ا( 
خريبكة   (5111 املولد  تجزئة   69

املغرب.
العزيز  عبد  احسن  السيد 
تجزئة  الرسالة  زنقة   69 عنوانه)ا( 

املولد 5111) خريبكة املغرب.
عنوانه)ا(  زكرياء  احسن  السيد 
خريبكة   (5111 املولد  تجزئة   69

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسلاء 

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  زكرياء  احسن  السيد 
خريبكة   (5111 املولد  تجزئة   69

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
5) دأنبر  االبتدائية بخريبكة بتاريخ 

9)1) تحت رقم 458).

((3I

تادرت كرين

تادرت كرين
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

رفع رأسلال الشركة

تادرت كرين
تدارت املركز أرسبف، 11)35، 

أرسيف املغرب
تادرت كرين شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة
جعنوان مقرها اإلأتلاعي تادرت 
املركز علالة أرسيف 11)35 

أرسيف املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.((77

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم   (1(9 دأنبر   (6 في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

أي  درهم«   3.(51.111,11«

إ 9  درهم«   (.111.111,11« من 

طريق  عن  درهم«   5.(51.111,11«

الشركة  د5ون  مع  مقاصة  إأراء    :

املحددة املقدار ج املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 (5 بتاريخ  بجرسيف   االبتدائية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 9)1)-4)7.

((4I

FB(H CONSEILS SARL AU

TECHNO AIT SAID
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تفويت حصص

FB(H CONSEILS SARL AU

 N°05 BLOC P CITE LA

 RÉSISTANCE OUARZAZATE ،

45000، OUARZAZATE MAROC

TECHNO AIT SAID شركة ذات 

املسؤجلية املحدجدة
جعنوان مقرها اإلأتلاعي السوق 

القد5م تازناخت - 45111 جرزازات 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.8483

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   (1(9 دأنبر   (( في  املؤرخ 

املصادقة عل9 :

5اسين عثلاني  )ة(  تفويت السيد 

 (11 حصة اأتلاعية من أصل   51

حصة لفائدة  السيد )ة( 5اسين ا5ت 

سعيد بتاريخ )) دأنبر 9)1).

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم   

االبتدائية بورزازات  بتاريخ 5) دأنبر 

9)1) تحت رقم 95)).

((5I

COMPTAFFAIRES

LABAIK INVEST
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

حل شركة

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

LABAIK INVEST شركة ذات 

املسؤجلية املحدجدة)في طور 

التصفية(

جعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع 
محلد 6 ف ب 6) الطابق االجل 

الرقم ) املحلد5ة - 1811) 

املحلد5ة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(53(3

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   (1(9 نونبر   (( املؤرخ في 

املحدجدة  املسؤجلية  ذات  شركة 

رأسلالها  مبلغ    LABAIK INVEST

مقرها  جعنوان  درهم   (11.111

 (6 ف ب   6 اإلأتلاعي شارع محلد 

 - املحلد5ة   ( الرقم  االجل  الطابق 

 : املحلد5ة املغرب نتيجة ل   (1811

صعوبة في تحقيق هدف الشركة.

شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  ج 
االجل  الطابق   (6 ب  ف   6 محلد 

الرقم ) املحلد5ة - 1811) املحلد5ة 

املغرب. 

ج عين:

صالحي ج  عبدالحليم   السيد)ة( 

 4 اش  ج  فردجس  اقامة  عنوانه)ا( 

 (1111 الولفا   (5 شقة   ((3 علارة 

)ة(  كلصفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجد املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقود  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
 (8 بتاريخ  باملحلد5ة   االبتدائية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 135).
((6I

COMPTAFFAIRES

NS GUARD
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

NS GUARD شركة ذات مسؤجلية 
محدجدة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي 38 بحيرة 
السيسطا - 1811) املحلد5ة 

املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(4115

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم   (1(9 دأنبر   (6 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
»911.111 درهم« أي من »11.111) 
عن  درهم«   (.111.111« إ 9  درهم« 
د5ون  مع  مقاصة  إأراء    : طريق 
الشركة املحددة املقدار ج املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
 (3 بتاريخ  باملحلد5ة   االبتدائية 

دأنبر 9)1) تحت رقم )17).
((7I

ELYX CONSULTING

TEA ON THE BRIDGE
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ELYX CONSULTING
 5Rue mohammed fakir

 Immeuble Sémiramis-Appt
 n°32-Etage n°10 ، 20000،

CASABLANCA MAROC



عدد 5594 - 9) ألادى امج 9 )44) )5) 5نا5ر 1)1))الجريدة الرسمية   (1(1

TEA ON THE BRIDGE شركة ذات 

مسؤجلية محدجدة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

جعنوان مقرها اإلأتلاعي  4 شارع 

سيلتيير الطابق4  شقة 4) اقامة 

لوريزجن - 1111) الدارالبيضاء 

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.336735

الشريك  قرار  بلقت�سى 

 (1(9 5وليوز   (( في  الوحيداملؤرخ 

مسؤجلية  ذات  شركة  حل  تقرر 

 TEA محدجدة ذات الشريك الوحيد 

مبلغ رأسلالها    ON THE BRIDGE

مقرها  جعنوان  درهم   (1.111

اإلأتلاعي  4 شارع سيلتيير الطابق4  

 (1111  - لوريزجن  اقامة   (4 شقة 

 : ل  نتيجة  املغرب  الدارالبيضاء 

تصفية جد5ة.

4 شارع  ج حدد مقر التصفية ب  

اقامة   (4 شقة  الطابق4   سيلتيير 

الدارالبيضاء   (1111  - لوريزجن 

املغرب. 

ج عين:

ج  ابوكرام  عائشة   السيد)ة( 

عنوانه)ا( طريق موالي التهامي اقامة 

 (1111 8ح ح  ))رقم   السالم زنقة 

)ة(  كلصفي  املغرب  الدارالبيضاء 

للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجد املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقود  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 (1 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

شتنبر 9)1) تحت رقم 54)3)7.

((8I

Maître Noureddine NAJEM

COMANER DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

رفع رأسلال الشركة

Maître Noureddine NAJEM

 Rue de Romme 3ème Etage

 Hermitage N° 117 ، 20000،

Casablanca Maroc

 COMANER DISTRIBUTION

شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي 9)) محج 

القوات املسلحة امللكية فضاء 

صوفيا - 1111) الدارالبيضاء 

املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.((3643

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم   (1(9 نونبر   (9 في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من  أي  درهم«   3.111.111«

»5.111.111 درهم« إ 9 »8.111.111 

تقد5م حصص    : عن طريق  درهم« 

نقد5ة أج عينية.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 (1 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 68)4)7.

((9I

RACHIDA

OPEN DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

حل شركة

RACHIDA

 BOITE POSTAL 20029 POSTE

 PRINCIPALE  AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

OPEN DISTRIBUTION شركة 

ذات املسؤجلية املحدجدة)في طور 

التصفية(

جعنوان مقرها اإلأتلاعي بلوك 

A رقم 5) حي الزيتون تيكيوين  - 

)8165 اكاد5ر  املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(1983

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

9)1) تقرر حل  5) دأنبر  املؤرخ في 

املحدجدة  املسؤجلية  ذات  شركة 

مبلغ    OPEN DISTRIBUTION

رأسلالها 11.111,11) درهم جعنوان 

مقرها اإلأتلاعي بلوك A رقم 5) حي 

اكاد5ر    8165(  - تيكيوين   الزيتون 

املغرب نتيجة ل : ال 5وأد نشاط.

 A ج حدد مقر التصفية ب  بلوك 

 - 5) حي الزيتون تيكوين أكاد5ر  رقم 

)8165 أكاد5ر املغرب . 

ج عين:

ج  صبري  توفيق   السيد)ة(  

عنوانه)ا( رقم )57 حي تيليال تيكوين  

)8165 اكاد5ر  املغرب  كلصفي )ة( 

للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجد املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقود  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   (6 بتاريخ  باكاد5ر   التجارية 

9)1) تحت رقم 89155.

(31I

املركز الجهوي لالستثلار أهة فاس مكناس ملحقة 

مكناس

ايدين كوسميتيك ناتور
إعالن متعدد القرارات

املركز الجهوي لالستثلار أهة فاس 

مكناس ملحقة مكناس

شارع عقبة ابن نافع س 37حلرية  

مكناس ، 51111، مكناس املغرب

ا5د5ن كوسليتيك ناتور  »شركة 

ذات املسؤجلية املحدجدة ذات 

الشريك الوحيد«

جعنوان مقرها االأتلاعي: 4) زنقة 

)3 حي التقدم  - 51111 مكناس 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: -.

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

تم اتخاذ   (1(9 نونبر   (5 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي 5نص عل9 ما5لي: 

تفويت 65) حصة اأتلاعية بحوزة 

الحامل  فرفاش  محسن  السيد 

ميم  رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

سين38339)                 للسيد مرجان 

التعريف  لبطاقة  الحامل  حواش 

 (65 ج  دال4)3)77  رقم  الوطنية 

الحامل  أربي  اإلله  عبد  للسيد 

دال  رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.47(383

عل9  5نص  الذي   :( رقم  قرار 

تحويل املقر االأتلاعي ا 9  ما5لي:  
العنوان التا ي 4) زنقة )3 حي التقدم 

مكناس

قرار رقم 3: الذي 5نص عل9 ما5لي: 

تحويل الشكل القانوني للشركة من 

بشريك  املسؤجلية  محدجدة  شركة 

جحيد إ 9 شركة محدجدة املسؤجلية

قرار رقم 4: الذي 5نص عل9 ما5لي: 

تعيين السيد مرجان حواش ج السيد 

عبد اإلله أربي مسير5ن للشركة ملدة 
القانون  صياغة  محددة..إعادة  غير 

امسا�سي للشركة.

جتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

عل9  5نص  الذي   :6-7 رقم  بند 

حصة   (65 تفويت  ما5لي:  

محسن  السيد  بحوزة  اأتلاعية 

التعريف  لبطاقة  الحامل  فرفاش 

سين38339)   ميم  رقم  الوطنية 

للسيد مرجان حواش الحامل لبطاقة 

التعريف الوطنية رقم دال4)3)77 

أربي  اإلله  عبد  للسيد   (65 ج 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
رقم دال 383)47.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   (6 بتاريخ  التجارية بلكناس  

9)1) تحت رقم )519.

(3(I



(1(( الجريدة الرسميةعدد 5594 - 9) ألادى امج 9 )44) )5) 5نا5ر 1)1)) 

املركز الجهوي لالستثلار أهة فاس مكناس ملحقة 

مكناس

شركة صارادير
إعالن متعدد القرارات

املركز الجهوي لالستثلار أهة فاس 

مكناس ملحقة مكناس

شارع عقبة ابن نافع س 37حلرية  

مكناس ، 51111، مكناس املغرب

شركة صاراد5ر

 »شركة ذات املسؤجلية املحدجدة 

ذات الشريك الوحيد«

جعنوان مقرها االأتلاعي: الشقة 

4 علارة 8)) الشطر أ رياض 

اإلسلاعيلية  - - مكناس املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: -.

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 8) نونبر 9)1)

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي 5نص عل9 ما5لي: 

امسا�سي  القانون  صياغة  إعادة 

إ 9  االأتلاعي  املقر  نقل  للشركة. 

 ((8 علارة   4 العنوان التا ي الشقة 

الشطر أ رياض اإلسلاعيلية مكناس.  

بلبلغ  الشركة  رأسلال  في  الزيادة  

من  لرفعه   ، درهم   911111.11

611111.11  درهم إ 11111.119)) 

درهم(  ألف  جمائة  )مليون  درهلا 

حصة اأتلاعية   9111 جذلك بخلق 

 (11 بقيلة  االف(  )تسعة  أد5دة 

للحصة الواحدة  )مئة دراهم(  درهم 

عن طريق مقاصة بد5ون الشركة.   

جتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي 5نص عل9 ما5لي: 

امسا�سي  القانون  صياغة  إعادة 

إ 9  االأتلاعي  املقر  نقل  للشركة. 

 ((8 علارة   4 العنوان التا ي الشقة 

الشطر أ رياض اإلسلاعيلية مكناس.  

بلبلغ  الشركة  رأسلال  في  الزيادة  

من  لرفعه   ، درهم   911111.11

611111.11  درهم إ 11111.119)) 

درهم( ألف  جمائة  )مليون  درهلا 

 جذلك بخلق 9111 حصة اأتلاعية 

 (11 بقيلة  االف(  )تسعة  أد5دة 

للحصة الواحدة  )مئة دراهم(  درهم 

عن طريق مقاصة بد5ون الشركة.   

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   (3 بتاريخ  التجارية بلكناس  

9)1) تحت رقم 5))5.

(3(I

CABINET COMPTABLE AZIZA BENRAHO

 STE WAHAT MEKNES

 DE CONSTRUCTION ET

BATIMENT
إعالن متعدد القرارات

 CABINET COMPTABLE AZIZA

BENRAHO

 N°27 RDC LOT SAHARA 1

 -MEKNES ، 50060، MEKNES

MAROC

 STE WAHAT MEKNES

 DE CONSTRUCTION ET

BATIMENT »شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة«

جعنوان مقرها االأتلاعي: رقم 78) 

الطابق السفلي  شارع عبد الرحلان 

ابن زيدان، سباتا - مكناس - - 

51111 مكناس املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(693(

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 14 نونبر 9)1)

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي 5نص عل9 ما5لي:

•  املوافقة عل9 بيع السيد بوكرات 

اأتلاعية.  حصة   (51 اخليفة   

جالتي تلثل حصته كاملة في الشركة ، 

للسيد بوكرات  رشيد، بثلن 11.11) 

بلقت�سى  الواحدة.  للحصة  درهم 

 •  04/11/2019 بتاريخ  عرفي  عقد 

من  اخليفة  بوكرات  السيد  خرجج 

الشركة. 

قرار رقم ): الذي 5نص عل9 ما5لي:   

من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

املحدجدة  املسؤجلية   ذات  شركة 

املحدجدة  إ 9 شركة ذات املسؤجلية  

بشريك جحيد. 

قرار رقم 3: الذي 5نص عل9 ما5لي:

•  استقالة السيد بوكرات اخليفة 

تعيين  ج  للشركة  كلسير  مهامه  من 

السيد بوكرات رشيد مسيرا أد5دا ج 

جحيدا للشركة ملدة غير محددة.

قرار رقم 4: الذي 5نص عل9 ما5لي:

االأتلاعي  املقر  تغيير   •
 (99 للشركة إ 9 العنوان التا ي: رقم 

تجزئة طه رياض   3 الطابق   7 شقة 

االسلاعيلية مكناس

قرار رقم 5: الذي 5نص عل9 ما5لي: 

للشركة  امسا�سي  القانون  تعد5ل 

ليتالءم مع التعد5الت املذكورة أعاله.

جتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم ): الذي 5نص عل9 ما5لي: • 

تأسست بلقت�سى العقد التا ي شركة 

بشريك  املحدجدة  املسؤجلية   ذات 

ج  للظهير  ستخضع  التي  ج  جحيد. 

للقوانين املعلول بها في املغرب  

عل9  5نص  الذي   :4 رقم  بند 
 (99 رقم   : االأتلاعي  املقر  ما5لي: 

تجزئة طه رياض   3 الطابق   7 شقة 

االسلاعيلية مكناس

بند رقم 7: الذي 5نص عل9 ما5لي: 

حدد مبلغ راس املال في 31111 درهم 

حصة اأتلاعية   311 مقسلة عل9 

بثلن 11.11) درهم للحصة . حررت 

الوحيد  الشريك  طرف  من  بكاملها 

السيد بوكرات رشيد

عل9  5نص  الذي   :(1 رقم  بند 

السيد  تعيين  تم  اآلن،  منذ  ما5لي: 

ملدة  للشركة  مسيرا  رشيد  بوكرات 

غير محددة، ج اسندت إليه صالأية 

التوقيع

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   (1 بتاريخ  التجارية بلكناس  

9)1) تحت رقم 1))5.

(33I

 call Management technologie et services

مكتب املحاسبة ج دراسة املشاريع لالستاذ اسليلاني

 STE DOMAINES

FAILAKAOUI SARL
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

توسيع نشاط الشركة 

 call Management technologie et

services مكتب املحاسبة ج دراسة 

املشاريع لالستاذ اسليلاني

رقم 8) زنقة موريتانيا الواد االحلر 

الرشيد5ة ، 111)5، الرشيد5ة 

املغرب

 STE DOMAINES FAILAKAOUI

SARL شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة

جعنوان مقرها االأتلاعي رقم 6)) 

زنقة 3) قصر جلد الحاج الرشيد5ة  

- 111)5 الرشيد5ة املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(1(9/((86(

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   (1(9 دأنبر   15 في  املؤرخ 

نشاط  إ 9  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي :

التصد5ر   : نشاط  -حذف 

جاالستيراد 

-اضافة نشاط :  مجزئ االرا�سي .

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم   

 (3 بتاريخ  بالرشيد5ة   االبتدائية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 483/2019.

(34I

H.ZSERVICES SARL

 STE TRANSACTION HAKIM

SARL AU
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

H.ZSERVICES SARL

شارع محلد الخامس اقامة 

العرج�سي ) الطابق ) شقة ) سطات 

، 6111)، سطات املغرب
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 STE TRANSACTION HAKIM

SARL AU  شركة ذات مسؤجلية 

محدجدة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي حي قطع 

الشيخ الزنقة 4 الرقم )) سطات  

سطات 6111) سطات املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجدة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

57((

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   (1(9 دأنبر   1(

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجدة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجدة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 TRANSACTION HAKIM SARL

. AU

منعش   : بإ5جاز  الشركة  غرض 

عقاري  .

: حي قطع  عنوان املقر االأتلاعي 

سطات    (( الرقم   4 الزنقة  الشيخ 

سطات 6111) سطات املغرب .

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 31.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتا ي:

 TRANSACTION الشركة 

بقيلة   HAKIM SARL AU  : 311

11) درهم.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حكيم   سعيد  السيد 

 (( الرقم   4 حي قطع الشيخ الزنقة 

سطات  6111) سطات املغرب .

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  حكيم   سعيد  السيد 

 (( الرقم   4 حي قطع الشيخ الزنقة 

سطات  6111) سطات املغرب 

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

االبتدائية بسطات  بتاريخ 15 دأنبر 

9)1) تحت رقم 31)).

(35I

moorishco

FINSTACK
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

moorishco

 3rue ishsaq ibn hanin etage

 1 apt 1 bd yacoub elmansour

 casablanca ، 20100، casablanca

maroc

FINSTACK شركة ذات مسؤجلية 

محدجدة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي : )6 شارع 

اللة اليقوت مصطفى املعاني املركز 

التجاري الرياض رقم85 ا لطابق 

الثاني - 1111)  الدار البيضاء  

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.38(75(

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

9)1) تقرر حل  1) دأنبر  املؤرخ في 

مسؤجلية  ذات  شركة   FINSTACK

محدجدة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
جعنوان  درهم   (1.111 رأسلالها 

اللة  شارع   6( اإلأتلاعي  مقرها 

املركز  املعاني  مصطفى  اليقوت 

لطابق  ا  رقم85  الرياض  التجاري 

البيضاء   الدار    (1111  - الثاني 

املغرب نتيجة للتوقف التام لنشاط 

الشركة.

ج عين:

السيد)ة( أمين    قدرة ج عنوانه)ا( 

 (( فيال   ( الجليل  املنظر  تجزئة 

البيضاء  الدار    (1111 كاليفورنيا 

املغرب كلصفي )ة( للشركة.

ج قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
بتاريخ 1) دأنبر 9)1) جفي )6 شارع 
اللة اليقوت مصطفى املعاني املركز 
لطابق  ا  رقم85  الرياض  التجاري 
البيضاء   الدار    (1111  - الثاني 

املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
 (3 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دأنبر 9)1) تحت رقم ))44)7.
(36I

fidcc

ECOCLAIR
إعالن متعدد القرارات

fidcc
 BD IBNO TACHAFINE ANGLE
 RUE SIDATI , RES AL FIRDOUS

 IMM F , ETAGE 4 , N 11، 20350،
CASABLANCA MAROC

ECOCLAIR »شركة ذات املسؤجلية 
املحدجدة«

جعنوان مقرها االأتلاعي: 7) زنقة 
بدر السياب  تقاطع زنقة البحتري - 

1411) الدارالبيضاء  املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.(37((3

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
املؤرخ في 31 دأنبر 9)1)

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم ): الذي 5نص عل9 ما5لي: 
رفع رأسلال الشركة: بلقت�سى الجلع 
العام اإلستثنائي املؤرخ في 4) دأنبر 
9)1) تم رفع رأسلال الشركة بلبلغ 
من  أي  درهم«   6583.311« قدره 
 (.358.311« إ 9  درهم«   711.111«
حصص  تقد5م  طريق  عن  درهم« 

نقد5ة أج عينية.
قرار رقم ): الذي 5نص عل9 ما5لي: 
بلقت�سى  الشركة:  رأسلال  خفض 
في  املؤرخ  اإلستثنائي  العام  الجلع 
تم خفض رأسلال   (1(9 4) دأنبر 
ل  درهم«   958.311« من  الشركة 
هذا التخفيض  درهم«،    411.111«
تم من أأل استيعاب الخسائر املالية 

التي تصل إ 9 درهم 958.311-

جتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات 
النظام امسا�سي التالية: 

عل9  5نص  الذي   :6 رقم  بند 
تم  الشركة:  رأسلال  تعد5ل  ما5لي: 
كلا  املساهلين  حصص  تعد5ل 
كاشني.....86)3  محلد  السيد  5لي: 

حصة.....8.611.11)3 درهم
السيد نورالد5ن كاشني........357 

حصة.......35.711.11 درهم
كاشني.........357  5وسف  السيد 

حصة.......35.711.11 درهم
 4111. اإلألا ي  املبلغ 

حصة......4111.111.11 درهم
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
 31 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 5333)7.

(37I

أسلاء ميد5ا

GOULVEN IMMO
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تأسيس شركة

أسلاء ميد5ا
شارع صهيب الرجمي بلوك 39 الرقم 

1) البرنو�سي البيضاء، 1111)، 
البيضاء املغرب

GOULVEN IMMO شركة ذات 
املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي 7)) زنقة 
ابن منير إقامة الزرقاء الطابق 

امجل رقم ) املعاريف 1111) الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 
املحدجدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
45(8(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   (1(9 دأنبر   (5
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجدة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.GOULVEN IMMO
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مقاجل   : بإ5جاز  الشركة  غرض 
عقاري.

 ((7  : االأتلاعي  املقر  عنوان 
الطابق  زنقة ابن منير إقامة الزرقاء 
الدار   (1111 املعاريف   ( امجل رقم 

البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:
 511   : زرجال  املصطفى  السيد 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .
 511   : السيد بنعي�سى البوعلري 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
السيد املصطفى زرجال عنوانه)ا(  
 (1111 الدرجة   5حيا  اجالد  دجار 

برشيد  املغرب .
البوعلري  بنعي�سى  السيد 
عنوانه)ا( الوحدة ) رقم ))3 الدرجة 

1111) برشيد املغرب .
جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:
السيد املصطفى زرجال عنوانه)ا( 
 (1111 الدرجة   5حيا  اجالد  دجار 

برشيد املغرب
البوعلري  بنعي�سى  السيد 
عنوانه)ا( الوحدة ) رقم ))3 الدرجة 

1111) برشيد املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
 (6 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دأنبر 9)1) تحت رقم )498)7.
(38I

COMPTAFFAIRES

SATRYBAT
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

SATRYBAT شركة ذات مسؤجلية 
محدجدة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي  1)6 شارع 
املقاجمة رقم 7   - 1811) املحلد5ة 

املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(19(7

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم   (1(9 دأنبر   (6 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
 91.111« أي من  درهم«   6(1.111«
عن  درهم«   711.111« إ 9  درهم« 
د5ون  مع  مقاصة  إأراء    : طريق 
الشركة املحددة املقدار ج املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
 (3 بتاريخ  باملحلد5ة   االبتدائية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 174).
(39I

COMPTAFFAIRES

BUSS
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC
BUSS شركة ذات مسؤجلية 

محدجدة ذات الشريك الوحيد)في 
طور التصفية(

جعنوان مقرها اإلأتلاعي الطابق 
السفلي رقم 7) تجزئة املنزه  - 

1811) املحلد5ة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.9689

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر حل   (1(9 نونبر   (8 املؤرخ في 
محدجدة  مسؤجلية  ذات  شركة 
مبلغ    BUSS الوحيد  الشريك  ذات 
جعنوان  درهم   (11.111 رأسلالها 
مقرها اإلأتلاعي الطابق السفلي رقم 

املحلد5ة   (1811  - تجزئة املنزه    (7
: صعوبة في تحقيق  املغرب نتيجة ل 

هدف الشركة.
ج حدد مقر التصفية ب الطابق 
السفلي رقم 7) تجزئة املنزه  - 1811) 

املحلد5ة املغرب. 
ج عين:

ج  املناجي  خد5جة    السيد)ة( 
  (7 رقم  املنزه   تجزئة  عنوانه)ا(  
كلصفي  املغرب  املحلد5ة   (1811

)ة( للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجد املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقود  تبليغ  محل  ج  املخابرة 
الطابق   : الوثائق املتعلقة بالتصفية 

السفلي رقم 7) تجزئة املنزه 
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
 (8 بتاريخ  باملحلد5ة   االبتدائية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 137).

(41I

bouaidoun hassan Fiduciaire comptable

TAGLA EVENTS
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 bouaidoun hassan Fiduciaire
comptable

 I place hassan II AZROU ،
53100، AZROU MAROC

TAGLA EVENTS شركة ذات 
مسؤجلية محدجدة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم 15)، 
الطابق ) حي فرح ) ازرج - 11)53 

ازرج املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجدة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
((43

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   (1(9 دأنبر   (4
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجدة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجدة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 TAGLA : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.EVENTS
-استيراد   : غرض الشركة بإ5جاز 
جتصد5ر منتجات الحلويات جموادها 

امجلية،
جمنتجات  مواد  جشراء  بيع   -

الحلويات،
- املتاأرة..

عنوان املقر االأتلاعي : رقم 15)، 
 53(11  - ازرج   ( حي فرح   ( الطابق 

ازرج املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتا ي:
  : اجسكري  الرحيم   عبد  السيد 
11) حصة بقيلة 11) درهم للحصة
جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
اجسكري  الرحيم   عبد  السيد 
موالي  زنقة   47 رقم  عنوانه)ا( 

املصطفى ازرج 11)53 ازرج املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:
اجسكري  الرحيم   عبد  السيد 
موالي  زنقة   47 رقم  عنوانه)ا( 

املصطفى ازرج 11)53 ازرج املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
دأنبر   31 بتاريخ  بازرج   االبتدائية 

9)1) تحت رقم 349.

(4(I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

MORO ASSURANCES
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تعيين مسير أد5د للشركة

ESPACE COMPTA ET CONSEIL
8 شارع فاس الطابق امجل رقم ) ، 

91111، طنجة املغرب
MORO ASSURANCES  شركة 

ذات املسؤجلية املحدجدة
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جعنوان مقرها اإلأتلاعي 1)، اقامة 

 MA ، كللنتين، زنقة أبو بكر الرازي

90000 -  ،7 طنجة املغرب.

تعيين مسير أد5د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.48(65

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم تعيين   (1(9 نونبر   (3 املؤرخ في 

مسير أد5د للشركة السيد)ة( مورج 

محلد سعيد كلسير جحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   31 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

9)1) تحت رقم )))9)).

(4(I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

ATLAS ELITE TRAVAUX
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

رفع رأسلال الشركة

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

8 شارع فاس الطابق امجل رقم ) ، 

91111، طنجة املغرب

ATLAS ELITE TRAVAUX شركة 

ذات املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي 8، شارع 

فاس، الطابق االجل رقم ) - 91111 

طنجة املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.88559

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم   (1(9 دأنبر   (1 في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

»11.111) درهم« أي من »11.111) 

عن  درهم«   (11.111« إ 9  درهم« 

أج  نقد5ة  حصص  تقد5م    : طريق 

عينية.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   (3 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

9)1) تحت رقم 8871)).

(43I

SOCIETE MAZZAGAN COMPTAFISC-SARL-

AU

»ROTMI SERVICES«
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE MAZZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El

Jadida ، 24000، الجد5دة املغرب

»ROTMI SERVICES«  شركة ذات 

مسؤجلية محدجدة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم 

69، الطابق امجل، تجزئة نرأس، 

الجد5دة. - 4111) الجد5دة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجدة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(6((9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   (1(9 دأنبر   (3

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجدة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجدة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. »ROTMI SERVICES«

نقل   (-  : بإ5جاز  الشركة  غرض 

البضائع. -) كراء امليات الصناعية. 

-3 أشغال مختلفة جالبناء..

رقم   : االأتلاعي  املقر  عنوان 

نرأس،  تجزئة  امجل،  الطابق   ،69

الجد5دة. - 4111) الجد5دة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:

 (.111   : السيد املصطفى رجتمي 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

السيد املصطفى رجتمي عنوانه)ا( 
تجزئة  امجل،  الطابق   ،69 رقم 

الجد5دة   (4111 الجد5دة.  نرأس، 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:

السيد املصطفى رجتمي عنوانه)ا( 
تجزئة  امجل،  الطابق   ،69 رقم 

الجد5دة   (4111 الجد5دة  نرأس، 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 (6 بتاريخ  بالجد5دة   االبتدائية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 9)46).

(44I

AUDINET

HORIZON NS
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

رفع رأسلال الشركة

AUDINET

 RUE AIT OURIR BD MLY 13

 YOUSSEF CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA MAROC

HORIZON NS شركة ذات 

املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي 13 زنقة 

ا5ت اجرير - 1111) الدار البيضاء  

ااملغرب .
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.37845

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم   (1(9 دأنبر   (4 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

أي  درهم«   (.111.111,11«

إ 9  درهم«   (.111.111,11« من 

  : عن طريق  درهم«   3.111.111,11«

تقد5م حصص نقد5ة أج عينية.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 31 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 5314)7.

(45I

EMERAUDE CONSEIL ET INGÉNIERIE

 EMERAUDE CONSEIL ET
INGENIERIE

شركة ذات املسؤجلية املحدجدة
تأسيس شركة

 EMERAUDE CONSEIL ET

 INGNIERIE

شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم 54 

إقامة اممير س شقة رقم )، زنقة 

الفرنسيين الصخور السوداء - 

1111) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة
رقم التقييد في السجل التجاري : 

449173

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (1(9 نونبر   17

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجدة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل  ـ 

املسؤجلية املحدجدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية  ـ 

اإلقتضاء بلختصر تسليتها:

 EMERAUDE CONSEIL ET.

 INGNIERIE

ـ غرض الشركة بإ5جاز : الخدمات 

اإلستشارية ج التكوين.
 54 : رقم  ـ عنوان املقر االأتلاعي 
زنقة   ،( رقم  شقة  س  اممير  إقامة 

 - السوداء  الصخور  الفرنسيين 

1111) الدار البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة  ـ 

الشركة : 99 سنة.

 (11.111 ـ مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء  ـ 

جصفات جمواطن الشركاء 

السيدة نعلة زرا5دي عنوانها رقم 
49 زنقة 5 حي الركبوت سيدي مومن 

1411) الدار البيضاء املغرب.

حي  عنوانه  جهابي  أنس  السيد 

الخير زنقة صالح بن بوشعيب رقم 5 

6111) سطات املغرب. 



(1(1 الجريدة الرسميةعدد 5594 - 9) ألادى امج 9 )44) )5) 5نا5ر 1)1)) 

جالعائلية  الشخصية  امسلاء  ـ 
جمواطن مسيري الشركة :

السيدة نعلة زرا5دي عنوانها رقم 
49 زنقة 5 حي الركبوت سيدي مومن 

1411) الدار البيضاء املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم  ـ 
 (5 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نونبر 9)1) تحت رقم: 33677

(47I

NOVO CONSULTING

TECHNOLOGIE DU BOIS
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

حل شركة

NOVO CONSULTING
 HAY SMARA RUE 5 IMM 104
 APT 5 CASABLANCA، 20200،

CASABLANCA MAROC
TECHNOLOGIE DU BOIS شركة 

ذات املسؤجلية املحدجدة)في طور 
التصفية(

جعنوان مقرها اإلأتلاعي 39 شارع 
لال 5اقوت الطابق 5  - 1)15) الدار 

البيضاء  املغرب .
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3(993

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر   (1(9 أكتوبر   13 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤجلية املحدجدة 
مبلغ    TECHNOLOGIE DU BOIS
جعنوان  درهم   (11.111 رأسلالها 
مقرها اإلأتلاعي 39 شارع لال 5اقوت 
البيضاء   الدار   (15(1  -   5 الطابق 
نشاط  ا5قاف    : ل  نتيجة  املغرب  

الشركة  جتصفيتها.
ج حدد مقر التصفية ب 39 شارع 
5  - 1)15) الدار  لال 5اقوت الطابق 

البيضاء  املغرب . 
ج عين:

  HAMOU )ة(  السيد 
عنوانه)ا(   ج   OULATTOTTO
 65RUE NEYRON 4(111  4(111
ST ETIENNE FRANCE كلصفي )ة( 

للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجد املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقود  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
 (6 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 3535)7.
(48I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

ATLAS ELITE TRAVAUX
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تعيين مسير أد5د للشركة

ESPACE COMPTA ET CONSEIL
8 شارع فاس الطابق امجل رقم ) ، 

91111، طنجة املغرب
ATLAS ELITE TRAVAUX  شركة 

ذات املسؤجلية املحدجدة
جعنوان مقرها اإلأتلاعي 8، شارع 
فاس، الطابق ) رقم ) - 91111 

طنجة املغرب.
تعيين مسير أد5د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.88559

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
9)1) تم تعيين  1) دأنبر  املؤرخ في 
مسير أد5د للشركة السيد)ة( حلوي 

علر كلسير آخر
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
دأنبر   (3 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

9)1) تحت رقم 8871)).
(49I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

ATLAS ELITE TRAVAUX
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تعيين مسير أد5د للشركة

ESPACE COMPTA ET CONSEIL
8 شارع فاس الطابق امجل رقم ) ، 

91111، طنجة املغرب
 ATLAS ELITE TRAVAUX

 شركة ذات املسؤجلية املحدجدة
جعنوان مقرها اإلأتلاعي 8، شارع 
فاس، الطابق ) رقم ) - 91111 

طنجة املغرب.

تعيين مسير أد5د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.88559
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
9)1) تم تعيين  1) دأنبر  املؤرخ في 
السيد)ة(  للشركة  أد5د  مسير 

بلعرابي علي كلسير آخر
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
دأنبر   (3 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

9)1) تحت رقم 8871)).

(51I

CABINET CONSEIL ACHOURI

WHITEDAY
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تأسيس شركة

CABINET CONSEIL ACHOURI
 BD MOHAMED 5 PASSAGE

 GALINARI NUMERO 97
 PREMIERE ETAGE، 20000،

CASABLANCA MAROC MAROC
WHITEDAY شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة
جعنوان مقرها اإلأتلاعي 97 شارع 

محلد الخامس  - 1111) الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 
املحدجدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
45(1(3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   (1(9 دأنبر   (4
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجدة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.WHITEDAY
منعش   : بإ5جاز  الشركة  غرض 

عقاري.
97 شارع  عنوان املقر االأتلاعي : 
الدار   (1111  - الخامس   محلد 

البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:

 511   : ابرشان  ألال  السيد 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .

 511   : السيد عبدالرحيم اعراب 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ابرشان  ألال  السيد 
حي الفطواكي زنقة84 رقم77 الناظور 

1111)  الناظور املغرب.

اعراب  عبدالرحيم  السيد 

  (6 ميلون  اجالد  حي  عنوانه)ا( 

الناظور 1111)  الناظور املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ابرشان  ألال  السيد 
حي الفطواكي زنقة84 رقم77 الناظور 

1111)  الناظور املغرب

اعراب  عبدالرحيم  السيد 

  (6 ميلون  اجالد  حي  عنوانه)ا( 

الناظور 1111)  الناظور املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 31 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دأنبر 9)1) تحت رقم )9)5)7.

(5(I

ABK CONSULTING

BERISAB
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

حل شركة

ABK CONSULTING

 23RUE OUED DARAA APPT 4

 AGDAL RABAT ، 10080، RABAT

MAROC

BERISAB شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة

)في طور التصفية(

جعنوان مقرها اإلأتلاعي  3) شارع 

جاد درعة شقة 4 أكدال ، الرباط - 

1191)  الرباط املغرب.



عدد 5594 - 9) ألادى امج 9 )44) )5) 5نا5ر 1)1))الجريدة الرسمية   (1(6

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(33877
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   (1(9 نونبر   (( املؤرخ في 
املحدجدة  املسؤجلية  ذات  شركة 
BERISAB  مبلغ رأسلالها 111.111.) 
اإلأتلاعي   مقرها  جعنوان  درهم 
أكدال   4 شقة  درعة  جاد  شارع   (3
املغرب  الرباط    (1191  - الرباط   ،
لتصفية  ا نتيجة ل : ). 

الطوعية للشركة  .
ج حدد مقر التصفية ب 3) شارع 
 - الرباط   ، أكدال   4 جاد درعة شقة 

1191)  الرباط املغرب. 
ج عين:

الكبير    عبد  السيد  السيد)ة( 
بني  زنقة   345 عنوانه)ا(  ج  برقية 
السوي�سي الرباط   احلد حي السفراء 
)ة(  الرباط املغرب كلصفي    (1(71

للشركة.
السيد)ة( السيد إسلاعيل   برقية  
9) بلوك ب رقم  ج عنوانه)ا( سكتور 
الرباط   الرياض  حي  فاندا  زنقة   (
)ة(  الرباط املغرب كلصفي    (1(11

للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجد املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقود  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
دأنبر   (6 بتاريخ  التجارية بالرباط  

9)1) تحت رقم 13683).

(53I

GEORCO

جيوركو
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

GEORCO
)5 شارع الحسن االجل حي الداخلة 

اكاد5ر ، 81111، اكاد5ر املغرب
أيوركو شركة ذات مسؤجلية 
محدجدة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي )5 شارع 
الحسن امجل حي الداخلة اكاد5ر - 

81111 اكاد5ر املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4193

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم   (1(9 دأنبر   (5 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
»81.111) درهم« أي من »1.111)) 
عن  درهم«   411.111« إ 9  درهم« 
إدماج احتياطي أج أرباح أج    : طريق 

عالجات إصدار في رأس املال.
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
دأنبر   31 بتاريخ  باكاد5ر   التجارية 

9)1) تحت رقم )8917.

(55I

MOHAMED LAMRAOUI

ALMASLAQ ALJADID
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

MOHAMED LAMRAOUI
 KSAR SERGHINE EL KHENG

 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

ALMASLAQ ALJADID   شركة 
ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتلاعي : رقم 

47  زنقة 4) حي املسيرة الرشيد5ة - 
111)5 الرشيد5ة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.(1885
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   (1(9 نونبر   (7 املؤرخ في 
ALMASLAQ ALJADID   شركة ذات 
الشريك  ذات  محدجدة  مسؤجلية 
 (11.111 رأسلالها  مبلغ  الوحيد 
درهم جعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم 
حي املسيرة الرشيد5ة   (4 زنقة    47
نتيجة  املغرب  الرشيد5ة   5(111  -

مزمة.

ج عين:

ج  مزجغ  ادريس   السيد)ة( 
حي   (4 زنقة    47 رقم  عنوانه)ا( 

الرشيد5ة   5(111 املسيرة الرشيد5ة 

املغرب كلصفي )ة( للشركة.

ج قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

  47 جفي رقم   (1(9 نونبر   (7 بتاريخ 
 - الرشيد5ة  املسيرة  حي   (4 زنقة 

111)5 الرشيد5ة املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 31 بتاريخ  بالرشيد5ة   االبتدائية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 493.

(56I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

 OVERSEAS LINK
 INTERNATIONAL GROUP

SIGLE O L I G
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

ZS AUDIT & CONSULTING

 RUE DE LILLE ، 20000، 39

CASABLANCA MAROC

OFFICE INDUSTRY شركة ذات 

املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي 

 BOULEVARD ZERKTOUNI N°

 59 3ème étage N° 8  20000

.CASABLANCA MAROC
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

. 43(4(9

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم   (1(9 نونبر   14 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من  أي  درهم«   (.111.111«

 (.(11.111« إ 9  درهم«   (11.111«

تقد5م حصص    : عن طريق  درهم« 

نقد5ة أج عينية.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 (4 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 55)37.

(61I

أسلاء ميد5ا

GHAYACH
إعالن متعدد القرارات

أسلاء ميد5ا

شارع صهيب الرجمي بلوك 39 الرقم 

1) البرنو�سي البيضاء، 1111)، 

البيضاء املغرب

GHAYACH »شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة ذات الشريك الوحيد«

جعنوان مقرها االأتلاعي: 59 شارع 

الزرقطوني الرقم 6 الرقم 8)  - - 

البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.31(8(5

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 31 نونبر 9)1)

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي 5نص عل9 ما5لي: 

كانت  التي  الحصص  أليع  تفويت 

بحوزة  السيد عدنان الفيال ي لفائدة 

السيد خالد بوهراز

قرار رقم ): الذي 5نص عل9 ما5لي: 

السيد عدنان الفيال ي من  استقالة  

أد5د  مسير  جتعيين  الشركة  تسيير 

خالد  السيد  شخص  في  للشركة 

بوهراز

جتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم -: الذي 5نص عل9 ما5لي: -

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 (3 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 4438)7.

(6(I

MEANS BUSINESS PARTNERS

LABEL PACK
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

رفع رأسلال الشركة

MEANS BUSINESS PARTNERS

 BD JININE HAY AL QODS ، 57

20610، CASABLANCA MAROC

LABEL PACK  شركة ذات 

املسؤجلية املحدجدة



(1(7 الجريدة الرسميةعدد 5594 - 9) ألادى امج 9 )44) )5) 5نا5ر 1)1)) 

جعنوان مقرها اإلأتلاعي متجر ) 
زنقة برشلونة  شارع  الحي الصناعي 
سيدي البرنو�سي  - 1591) الدار 

البيضاء   املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.39913(

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم   (1(9 دأنبر   19 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
»911.111 درهم« أي من »11.111) 
عن  درهم«   (.111.111« إ 9  درهم« 
إدماج احتياطي أج أرباح أج    : طريق 

عالجات إصدار في رأس املال.
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
 (9 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 36668.
(6(I

ZS AUDIT & CONSULTING

OFFICE INDUSTRY
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

رفع رأسلال الشركة

ZS AUDIT & CONSULTING
 RUE DE LILLE ، 20000، 39

CASABLANCA MAROC
OFFICE INDUSTRY شركة ذات 

املسؤجلية املحدجدة
جعنوان مقرها اإلأتلاعي 

 BOULEVARD ZERKTOUNI N°
 59 3ème étage N° 8  20000

.CASABLANCA MAROC
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 43(4(9

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم   (1(9 نونبر   14 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من  أي  درهم«   (.111.111«
 (.(11.111« إ 9  درهم«   (11.111«
تقد5م حصص    : عن طريق  درهم« 

نقد5ة أج عينية.
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
 (4 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 55)37.
(63I

bemultico  بيلولتيكو

 GROUPE ATLAS

D’ASSAINISSEMENT
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

bemultico  بيلولتيكو
رقم 16) شقة رقم )1 الزيتون 

املعركة -مكناس ، 51161، مكناس 

مكناس

 GROUPE ATLAS

D’ASSAINISSEMENT شركة ذات 

مسؤجلية محدجدة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي كراج رقم 

53 العلران )1 الحاأب - 111)5  

الحاأب املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.4516(

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم   (1(9 دأنبر   (3 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من  أي  درهم«   (.111.111«

 (.(11.111« إ 9  درهم«   (11.111«

تقد5م حصص    : عن طريق  درهم« 

نقد5ة أج عينية.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   (6 بتاريخ  التجارية بلكناس  

9)1) تحت رقم 1)53.

(64I

STE JACKY HERVE

STE JACKY HERVE
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

قفل التصفية

STE JACKY HERVE

9 زنقة عين العودة راسين ، 11)1)، 

الدار البيضاء املغرب

STE JACKY HERVE شركة ذات 

املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي : 9 زنقة 

عين العودة راسين   - 11)1) الدار 

البيضاء  املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.(3(819

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

9)1) تقرر حل  7) دأنبر  املؤرخ في 

ذات  شركة   STE JACKY HERVE

رأسلالها  مبلغ  املحدجدة  املسؤجلية 

مقرها  جعنوان  درهم   (1.111
اإلأتلاعي 9 زنقة عين العودة راسين   

املغرب  البيضاء   الدار   (1(11  -

نتيجة لقرار طوعي.

ج عين:

 JACKY  MARCEL السيد)ة( 
ALBERT HERVE  ج عنوانه)ا( 9 زنقة 

البيضاء   الدار   (1(11 العودة  عين 

املغرب كلصفي )ة( للشركة.

ج قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
زنقة   9 جفي   (1(9 دأنبر   (7 بتاريخ 

الدار   (1(11  - عين العودة راسين  

البيضاء  املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 31 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 6)54)7.

(65I

دال بيبر

 GILBARCO VEEDER ROOT
NORTH AFRICA

شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

دال بيبر

مرينا بزنيس سنتر مبنا العاج 3 طابق 

) ، 1111)، الدار البيضاء املغرب

 GILBARCO VEEDER ROOT

NORTH AFRICA شركة ذات 

مسؤجلية محدجدة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي املبنى مركز 

الدار البيضاء لألعلال ، القطعة 
رقم ) ، تجزئة مندرجنة 311 ، 

الطابق السادس ، سيدي معرجف - 

1111) الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   (1(9 أكتوبر   (8 في  املؤرخ 

املصادقة عل9 :

 Fluke International تفويت  

حصة اأتلاعية   Holding BV (11

 GGC 11) حصة لفائدة    من أصل 

International III Ltd بتاريخ 8)

 أكتوبر 9)1).

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم   

 (1 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 36776.

(67I

marrakech finance

RANITEA
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

حل شركة

marrakech finance

 Av Allal el fassi imm atlassi

 A1 n 15 marrakech، 40000،

Marrakech maroc

RANITEA شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة)في طور التصفية(

جعنوان مقرها اإلأتلاعي ابواب 

مراكش منطقة 5)علارة 8)  شقة 

رقم 7)  - 41111 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3(633

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر   (1(9 أكتوبر   1( في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤجلية املحدجدة 

 (1.111 رأسلالها  مبلغ    RANITEA

اإلأتلاعي  مقرها  جعنوان  درهم 

5)علارة  منطقة  مراكش  ابواب 

8)  شقة رقم 7)  - 41111 مراكش 

املغرب نتيجة ل : اتفاق الشركاء عل9 

تصفية الشركة.

ابواب  ب  التصفية  مقر  حدد  ج 

شقة    (8 5)علارة  مراكش منطقة 

رقم 7)  - 41111 مراكش املغرب. 
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ج عين:

   Mme BRIGITTE السيد)ة( 

 31 عنوانه)ا(   ج   Anne Bourger

 COTE MER-TAHITI  987((

)ة(  كلصفي   PAPARA FRANCE

للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجد املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقود  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

نونبر   (1 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

9)1) تحت رقم 3)98.

(68I

EL FACHTALI CONSEIL

RAZANAGRI
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تعيين مسير أد5د للشركة

EL FACHTALI CONSEIL

إقامة فاس الطابق التاني شقة رقم 

9 شارع موالي عبد هللا  مراكش ، 

41111، مراكش املغرب

RAZANAGRI  شركة ذات 

املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي حي 

الفردجس إقامة ماأوريل علارة 

س 7) شقة 6)  - 41111 مراكش 

املغرب .

تعيين مسير أد5د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.83(13

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

9)1) تم تعيين  7) دأنبر  املؤرخ في 

السيد)ة(  للشركة  أد5د  مسير 

كلسير   LAPLACE ADIL CLAUDE

جحيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   (7 بتاريخ  التجارية بلراكش  

9)1) تحت رقم )177)).

(71I

STE MANAGEMENT OFFICE SNC

MACOMOBLE
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE MANAGEMENT OFFICE
SNC

 RUE LAFAYETTE 2éme .51
 ETAGE TANGER، 90000،

TANGER MAROC
 MACOMOBLE

شركة ذات مسؤجلية محدجدة
 ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي 51 شارع 
الفا5يت الطابق الثاني رقم -)1
طنجة - 91111 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجدة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(1(773

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   (1(9 دأنبر   31
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجدة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجدة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.MACOMOBLE
غرض الشركة بإ5جاز : استيراد ج 
تصد5ر املنتجات الفالحية ج كل بلا في 

شانها املساهلة في تقدم الشركة .
51 شارع  عنوان املقر االأتلاعي : 
الفا5يت الطابق الثاني رقم -)1طنجة 

- 91111 طنجة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:
السيد بنعي�سى بن ارجا5ن :  111.) 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .
 السيد بنعب�سى بن ارجا5ن : 111) 

بقيلة 11) درهم.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جصفات جمواطن الشركاء :

ارجا5ن  بن  بنعب�سى  السيد 

مدشر اجالد الرياحي قيادة  عنوانه)ا( 

 91151 سيدي اليلاني دائرة اصيلة 

اصيلة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:

ارجا5ن  بن  بنعب�سى  السيد 

مدشر اجالد الرياحي قيادة  عنوانه)ا( 

 91151 سيدي اليلاني دائرة اصيلة 

اصيلة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   31 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

9)1) تحت رقم 45)9)).

(7(I

marrakech finance

RANITEA
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

قفل التصفية

marrakech finance

 Av Allal el fassi imm atlassi

 A1 n 15 marrakech، 40000،

Marrakech maroc

RANITEA شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي : ابواب 

مراكش منطقة 5) علارة 8) شقة 

رقم 7) - 41111 مراكش املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.3(633

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 7) أكتوبر 9)1) تقرر حل 

املسؤجلية  ذات  شركة   RANITEA

 (1.111 رأسلالها  مبلغ  املحدجدة 

اإلأتلاعي  مقرها  جعنوان  درهم 

علارة   (5 منطقة  مراكش  ابواب 

مراكش   41111  -  (7 شقة رقم   (8

املغرب نتيجة التفاق الشركاء تصفية 

الشركة.

ج عين:

 BRIGITTE   ANNE السيد)ة( 

 PK 31 عنوانه)ا(  ج   BOURGER

 COTE MER-TAHITI  987((

 PAPARA POLYNESIE FRANCAISE

FRANCE كلصفي )ة( للشركة.

 LUTRINGER  JEAN السيد)ة( 

عنوانه)ا(  ج    ANDRE BAPTISTE

 FE TAVAKE LOT 88  987(8

 PUNAAUIA FRANCAISE

FRANCE كلصفي )ة( للشركة.

ج قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

ابواب  جفي   (1(9 أكتوبر   (7 بتاريخ 

شقة   (8 علارة   (5 مراكش منطقة 
رقم 7) - 41111 مراكش املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   31 بتاريخ  التجارية بلراكش  

9)1) تحت رقم 87))).

(7(I

CONSERVE PESCADO FAMILIA

 Sté CONSERVE PESCADO
FAMILIA

شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CONSERVE PESCADO FAMILIA

 EL OUATIA ، 82010، TAN TAN

PLAGE MAROC

 Sté CONSERVE PESCADO

FAMILIA شركة ذات مسؤجلية 

محدجدة ذات الشريك الوحيد

 Av. Al جعنوان مقرها اإلأتلاعي

 Massira - 82010 El Ouatia

Maroc

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجدة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5((3

 (( عقد حر مؤرخ في  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (1(9 دأنبر 

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجدة 

باملليزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجدة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 Sté  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.CONSERVE PESCADO FAMILIA

تجارة   : بإ5جاز  الشركة  غرض 

امسلاك - التعليب - التصد5ر.

 Av.  : االأتلاعي  املقر  عنوان 

 Al Massira - 8(1(1 El Ouatia

.Maroc

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسلال  مبلغ 

11.111,11) درهم، مقسم كالتا ي:

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

السيد غالط عز الد5ن عنوانه)ا( 

-77 الزنقة 9, حي بئر انزران- 1)1)8 

طانطان املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:

السيد غالط عز الد5ن عنوانه)ا( 

-77 الزنقة 9, حي بئر انزران- 1)1)8 

1)1)8 طانطان املغرب

 - بتاريخ  تم اإل5داع القانوني ب-  

تحت رقم -.

(73I

VISION AUDIT

CAPITAL SAFAE
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

VISION AUDIT

 B421 BD ABDELMOUMEN

 RIAD ABDELMOUMEN ETG N°

 2 N° 7 ، 20100، CASABLANCA

MAROC

SAFAE (11.111 شركة ذات 

مسؤجلية محدجدة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي زاجية شارع 

عبد املومن جانوال اقامة عبد املومن 

سانتر الطا بق ) الرقم 13) - 11)1) 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجدة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

45((79

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   (1(9 دأنبر   (1

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجدة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجدة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SAFAE (11.111

غرض الشركة بإ5جاز : االستثلا ر 

ج التدبير في االستثلار العقاري.
زاجية   : االأتلاعي  املقر  عنوان 

شارع عبد املومن جانوال اقامة عبد 

املومن سانتر الطا بق ) الرقم 13) - 

11)1) الدار البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:

البغدادي  الد5ن  نور  السيد 

درهم   (11 بقيلة  حصة   (.111   :

للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

البغدادي  الد5ن  نور  السيد 
العلارة  ميلوزا  زنقة   98 عنوانه)ا( 

8) حي الراحة 11)1) الدار البيضاء 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:

البغدادي  الد5ن  نور  السيد 
زنقة   98 عنوانه)ا(   )FB((845(

الراحة  حي   (8 العلارة  ميلوزا 

11)1) الدار البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
 (9 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دأنبر 9)1) تحت رقم )413)7.
(74I

ste imtiyaz conseils sarl

TAIBA ASCENSEURS
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ste imtiyaz conseils sarl
) زنقة العربية السعود5ة الطابق 
االجل شقة رقم 5 املد5نة الجد5دة 

فاس ، 31111، فاس املغرب
TAIBA ASCENSEURS شركة ذات 

مسؤجلية محدجدة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي 1) زنقة 
االمام أويني الطابق االر�سي مكتب 

رقم ) املد5نة الجد5دة فاس - 
31111 فاس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.48695
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تلت   (1(9 نونبر   (6 في  املؤرخ 

املصادقة عل9 :
املصطفى   )ة(  السيد  تفويت 
خوأا 51 حصة اأتلاعية من أصل 
عبد  )ة(  السيد  حصة لفائدة    (11
نونبر   (6 بتاريخ  بالعطارية  املو 9  

.(1(9
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم   
دأنبر   (6 بتاريخ  بفاس   التجارية 

9)1) تحت رقم 4256/2019.
(75I

ABK CONSULTING

 AFRICA GLOBAL
CONSULTING

شركة ذات املسؤجلية املحدجدة
قفل التصفية

ABK CONSULTING
 23RUE OUED DARAA APPT 4

 AGDAL RABAT ، 10080، RABAT
MAROC

 AFRICA GLOBAL CONSULTING

شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي : 6 شارع  

ضا5ة عوة الطابق 4 شقة 6) اكدال 

الرباط - 1191) الرباط املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.(19(89

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

9)1) تقرر حل  14 شتنبر  املؤرخ في 

 AFRICA GLOBAL CONSULTING

شركة ذات املسؤجلية املحدجدة مبلغ 
جعنوان  درهم   (1.111 رأسلالها 

مقرها اإلأتلاعي 6 شارع  ضا5ة عوة 

 - اكدال الرباط   (6 شقة   4 الطابق 

1191) الرباط املغرب نتيجة  النتهاء 

مهام القائلين بالتصفية .

ج عين:

ج  بوعلر   اسية    السيد)ة( 
زنقة   3 شقة   77 العلارة  عنوانه)ا( 

املغرب  الرباط   (1191 اكدال  سبو 

كلصفي )ة( للشركة.

ج قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

شارع    6 جفي   (1(9 شتنبر   14 بتاريخ 

ضا5ة عوة الطابق 4 شقة 6) اكدال 

الرباط - 1191) الرباط املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   (6 بتاريخ  التجارية بالرباط  

9)1) تحت رقم )1368).

(76I

FOR LABS SARL

 - FOR LABS SARL - 4LABS
فور البس ش.ذ.م.م

شركة ذات املسؤجلية املحدجدة
تأسيس شركة

FOR LABS SARL

شارع عبد الكريم الخطابي، زنقة 

حسن بن مبارك إقامة الخطابية، 

بنا5ة ب، الطابق ), رقم 3، 41111، 

مراكش املغرب

 - FOR LABS SARL - 4LABS

فور البس ش.ذ.م.م شركة ذات 

املسؤجلية املحدجدة
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 AMDE جعنوان مقرها اإلأتلاعي

شارع عبد الكريم الخطابي، زنقة 

حسن بن مبارك إقامة الخطابية، 

بنا5ة ب، الطابق ), رقم 3 41111 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(1(355

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   (1(9 دأنبر   (7

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجدة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 FOR  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

فور البس   -  LABS SARL - 4LABS

ش.ذ.م.م.

استيراد   : بإ5جاز  الشركة  غرض 

استهالك  مواد  ج  االليات  توزيع  ج 

املختبرات..

 AMDE  : املقر االأتلاعي  عنوان 
زنقة  الخطابي،  الكريم  عبد  شارع 

الخطابية،  إقامة  مبارك  بن  حسن 
 41111  3 رقم   ,( الطابق  بنا5ة ب، 

مراكش املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:

  : السكراتي  الحليد  عبد  السيد 

551 حصة بقيلة 11) درهم للحصة

  : السكراتي  الكريم  عبد  السيد 

451 حصة بقيلة 11) درهم للحصة

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

السكراتي  الحليد  عبد  السيد 

 rue de la Laïcité (55 عنوانه)ا( 

.34171 Montpellier France

السكراتي  الكريم  عبد  السيد 

عنوانه)ا( حي سيدي محلد اجفارس 

)31)4 تحناجت  املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:

السكراتي  الحليد  عبد  السيد 

 rue de la Laïcité (55 عنوانه)ا( 

34171 Montpellier France

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

بتاريخ  بلراكش   التجارية 

رقم  تحت   (1(9 دأنبر   (3

 M ( ( _ ( 9 _ ( 1 3 5 1 7 ( ( ( 1 6 6 4

./2019/D.A.C.E

(77I

BUSINESS CENTER.COM

RADIOLOGIE EL ALIA
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BUSINESS CENTER.COM

شارع عبد املومن رقم 36) إقامة 

ف 8 الطابق الثاني رقم 6 ، 1391)، 

الدارالبيضاء املغرب

RADIOLOGIE EL ALIA شركة ذات 

مسؤجلية محدجدة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع 

عبد املومن, رقم 36),  اقامة ف8 , 

الطابق الثاني, رقم 6 - 1391) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجدة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

45(13(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   (1(9 دأنبر   (6

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجدة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجدة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.RADIOLOGIE EL ALIA

إنشاء    : بإ5جاز  الشركة  غرض 

جتشغيل مكتب امشعة التشخيصية 

ماسح   ، قيا�سي  راد5و  جالتداخلية: 

 ، الصوتية  فوق  املوأات   ، ضوئي 

قياس   ، بانورامي   ، الثدي  تصوير 

بالرنين  التصوير   ، العظام  كثافة 

عن  التحكم  أهاز   ، املغناطي�سي 

 ، الضوئي  املسح   ، الالسلكي  بعد 

جامشعة  امرشفة   ، املتلاثل  النسخ 

التداخلية ؛

5تعلق  نشاط  أي  ملارسة   •

أج   / ج  التشخيصية  بامشعة 

التداخلية ؛

• املشورة جاملساعدة جالتدريب في 

مجال امشعة جامشعة التداخلية ؛

• االضطالع بجليع أنشطة تقد5م 

جما   ، التدريب   ، )التدريب  الخدمات 

إ 9 ذلك( ؛

جاملنتجات  املواد  استيراد   •

جاللوازم جامللحقات املتعلقة باملجال 

الطبي ؛

• اكتساب مصالح أج مصالح بأي 

في أي شركة أج   ، شكل من امشكال 

مؤسسة لها كائن ملاثل أج متعلق ؛

 جبشكل أعم ، أي أعلال تجارية أج 

مالية أج منقولة أج عقارية أج صناعية 

مباشر  بشكل  مرتبطة   ، زراعية  أج 

املذكورة  بامنشطة  مباشر  غير  أج 

أعاله أج من املحتلل أن تعزز تنلية 

املجتلع..

عنوان املقر االأتلاعي : شارع عبد 

املومن, رقم 36),  اقامة ف8 , الطابق 

الثاني, رقم 6 - 1391) الدار البيضاء 

املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:

 (.111   : الغزج ي  نوال  السيدة 

حصة بقيلة 11.111) درهم للحصة

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الغزج ي  نوال  السيدة 
99) شارع بئر انزران طابق 5 الشقة 
الدار   (1111 الوالدة  اقامة   (6

البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(    الغزج ي  نوال  السيدة 
 (6 الشقة   5 شارع بئر انزران طابق 
الدار   (1111 الوالدة99)  اقامة 

البيضاء املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
 31 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 93)5)7.

(78I

bemultico  بيلولتيكو

NORA-YOUNES CAFE
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

قفل التصفية

bemultico  بيلولتيكو
رقم 16) شقة رقم )1 الزيتون 

املعركة -مكناس ، 51161، مكناس 
مكناس

NORA-YOUNES CAFE  شركة 
ذات املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي : تجزئة 
النعيم 3 ج 4 رقم 93)مكناس - 

51111 مكناس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.3(193

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 17 أكتوبر 9)1) تقرر حل 
شركة    NORA-YOUNES CAFE
مبلغ  املحدجدة  املسؤجلية  ذات 
جعنوان  درهم   7(.(11 رأسلالها 
ج   3 مقرها اإلأتلاعي تجزئة النعيم 
4 رقم 93)مكناس - 51111 مكناس 
هدف  تحقيق  لعدم  نتيجة  املغرب 

الشركة .
ج عين:

ج  الهال ي   محلد    السيد)ة( 
عنوانه)ا( طريق موالي علي الشريف 
املغرب  الريصاني   5(451 الريصاني 

كلصفي )ة( للشركة.
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ج قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
جفي تجزئة   (1(9 أكتوبر   17 بتاريخ 
 - مكناس   (93 رقم   4 ج   3 النعيم 

51111 مكناس املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
دأنبر   (6 بتاريخ  التجارية بلكناس  

9)1) تحت رقم 5589.

(79I

MCFISC

SAMLIFT ASCENSEURS
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تفويت حصص

MCFISC
 JAMILA7 RUE 6 N 51 C D
 CASABLANCA ، 20440،

CASABLANCA MAROC
SAMLIFT ASCENSEURS شركة 

ذات املسؤجلية املحدجدة
جعنوان مقرها اإلأتلاعي تجزئة 

النعيم الرقم ) تيط مليل مد5ونة - 
9641) البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.43143(
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تلت   (1(9 دأنبر   (3 في  املؤرخ 

املصادقة عل9 :
عبير  احلد  )ة(  السيد  تفويت 
511 حصة اأتلاعية من أصل 511 
حصة لفائدة  السيد )ة( مرجان كرم 

بتاريخ 4) دأنبر 9)1).
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم   
 (7 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 6))5)7.

(81I

EL FACHTALI CONSEIL

SIDI RAHAL SAKAN
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تعيين مسير أد5د للشركة

EL FACHTALI CONSEIL
إقامة فاس الطابق التاني شقة رقم 
9 شارع موالي عبد هللا  مراكش ، 

41111، مراكش املغرب

SIDI RAHAL SAKAN  شركة ذات 
املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي الحي 
الصناعي سيدي غانم رقم 397  - 

41111 مراكش املغرب.
تعيين مسير أد5د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.99363

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
9)1) تم تعيين  19 دأنبر  املؤرخ في 
السيد)ة(  للشركة  أد5د  مسير 

الفقيه علر  كلسير جحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
دأنبر   (5 بتاريخ  التجارية بلراكش  

9)1) تحت رقم 1571)).
(8(I

LUKOIL Lubricants Africa SARL

 LUKOIL LUBRICANTS
AFRICA SARL

شركة ذات املسؤجلية املحدجدة
تحويل املقر االأتلاعي للشركة

LUKOIL Lubricants Africa SARL
 N3, secteur 6, Bloc E, Avenue
 Mehdi Ben Barka, Hay Riad,
Rabat ، 10000، Rabat Maroc

 LUKOIL LUBRICANTS AFRICA
SARL شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة
 Chez جعنوان مقرها اإلأتلاعي

 Regus 571, Avenue Mohammed
 VI, Immeuble MAthis, Bloc

 A, 2ème étage, Souissi Rabat
.10000 Rabat Maroc

تحويل  املقر االأتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.D(136(1
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في )) نونبر 9)1) تم  تحويل  
للشركة  الحا ي  االأتلاعي  املقر 
 Chez Regus 57(, Avenue« من 
 Mohammed VI, Immeuble
 MAthis, Bloc A, 2ème étage,
 Souissi Rabat (1111 Rabat
 N3, secteur 6, Bloc« إ 9   »Maroc

 E, Avenue Mehdi Ben Barka,
  Hay Riad, Rabat  (1111 Rabat

.»Maroc
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
دأنبر   (3 بتاريخ  التجارية بالرباط  

9)1) تحت رقم 85161.
(8(I

COMPTACT CONSULTANTS

PREV DEV
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تفويت حصص

COMPTACT CONSULTANTS
 N° 5 PLACE AL JOULANE
 HASSAN RABAT ، 10000،

RABAT MAROC
PREV DEV شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة
جعنوان مقرها اإلأتلاعي 6، ملتقى 

زنقة السيام ج ساحل العاج  رقم )  - 
1111) الرباط املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(3(87(
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تلت   (1(9 دأنبر   (1 في  املؤرخ 

املصادقة عل9 :
تفويت السيد )ة( محلد  التبياجي 
41) حصة اأتلاعية من أصل 931 
حصة لفائدة  السيد )ة( زكية  علمي 

غوالمي بتاريخ 1) دأنبر 9)1).
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم   
دأنبر   31 بتاريخ  التجارية بالرباط  

9)1) تحت رقم 8)137).
(83I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

EM2TR
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

 MIRAGE BUSINESS
CONSULTING

رقم 8 الطابق 5 الشقة 9 اقامة 
الحرية شارع فلسطين ، 31111، 

فاس املغرب

EM(TR شركة ذات مسؤجلية 

محدجدة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي تجزئة 

البردعي رقم 43) ا زجاغة موالي 

يعقوب  - 31111 فاس املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم   (1(9 دأنبر   (3 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

»911.111 درهم« أي من »11.111) 

عن  درهم«   (.111.111« إ 9  درهم« 

أج  نقد5ة  حصص  تقد5م    : طريق 

عينية.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   (7 بتاريخ  بفاس   التجارية 

9)1) تحت رقم 7))43.

(84I

MCFISC

SAMLIFT ASCENSEURS
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تعيين مسير أد5د للشركة

MCFISC

 JAMILA7 RUE 6 N 51 C D

 CASABLANCA ، 20440،

CASABLANCA MAROC

SAMLIFT ASCENSEURS  شركة 

ذات املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي تجزئة 

النعيم ) تيط مليل مد5ونة  - 

9641) الدار البيضاء املغرب.

تعيين مسير أد5د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.43143(

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

9)1) تم تعيين  3) دأنبر  املؤرخ في 

كرم  السيد)ة(  للشركة  مسير أد5د 

مرجان كلسير آخر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 (7 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 6))5)7.

(85I
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MIRAGE BUSINESS CONSULTING

ART METRIQUE
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 MIRAGE BUSINESS
CONSULTING

رقم 8 الطابق 5 الشقة 9 اقامة 
الحرية شارع فلسطين ، 31111، 

فاس املغرب
ART METRIQUE  شركة ذات 

مسؤجلية محدجدة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية(

جعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم 6)) 
تجزئة ا5ت علي جاعزيز الطابق )  - 

31111 الحاأب املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.46(5(

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
9)1) تقرر حل  1) دأنبر  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 
   ART METRIQUE الوحيد  الشريك 
درهم   (11.111 رأسلالها  مبلغ 
 ((6 رقم  اإلأتلاعي  مقرها  جعنوان 
 -   ( تجزئة ا5ت علي جاعزيز الطابق 
ل  نتيجة  املغرب  الحاأب   31111
االأتلاعي  النشاط  نجاح  عدم   :

للشركة.
ج حدد مقر التصفية ب رقم 6)) 
 -   ( تجزئة ا5ت علي جاعزيز الطابق 

31111 الحاأب  املغرب. 
ج عين:

السيد)ة( 5وسف  مهداجي علوي 
ج عنوانه)ا( شارع موالي علي الشريف 
املغرب  الراشيد5ة   31111   9 رقم 

كلصفي )ة( للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجد املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
العقود  تبليغ  محل  ج   املخابرة 

ج الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
دأنبر   31 بتاريخ  التجارية بلكناس  

9)1) تحت رقم 5595/019.

(86I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

VIOU HAMID H
مجلوعة ذات النفع االقتصادي

حل شركة

 MIRAGE BUSINESS

CONSULTING

رقم 8 الطابق 5 الشقة 9 اقامة 

الحرية شارع فلسطين ، 31111، 

فاس املغرب

VIOU HAMID H مجلوعة ذات 

النفع االقتصادي)في طور التصفية(

جعنوان مقرها اإلأتلاعي دجار اجالد 

بوصالح موالي يعقوب  - 31111 

فاس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.57399

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

9)1) تقرر حل  1) دأنبر  املؤرخ في 

االقتصادي  النفع  ذات  مجلوعة 

رأسلالها  مبلغ    VIOU HAMID H

مقرها  جعنوان  درهم   5(.511

اإلأتلاعي دجار اجالد بوصالح موالي 

يعقوب  - 31111 فاس املغرب نتيجة 

االأتلاعي  النشاط  نجاح  عدم   : ل 

للشركة.

ج حدد مقر التصفية ب دجار اجالد 

 31111  - يعقوب   موالي  بوصالح 

فاس املغرب. 

ج عين:

ج  لكحل  حليد   السيد)ة( 

دجار اجالد بوصالح موالي  عنوانه)ا( 

املغرب  فاس   31111 يعقوب  

كلصفي )ة( للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجد املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقود  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   (9 بتاريخ  بفاس   التجارية 

9)1) تحت رقم 57)4.

(87I

STE FIDUCIAIRE D’AUDIT CHARAKA

DIETEFORME
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

حل شركة

 STE FIDUCIAIRE D›AUDIT

CHARAKA

 AV YAKOUB EL MANSOUR

 RESIDENCE AHLAM 1 ENTRÉE

  B BUREAU N° 10 ETAGE 4

 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

marrakech maroc

DIETEFORME شركة ذات 

املسؤجلية املحدجدة)في طور 

التصفية(

جعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع إبن 

عائشة إقامة الحد5قة الكبرى علارة  

A شقة رقم 5) مراكش - 41111 

مراكش  املغرب .

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.9471(

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر   (1(9 أكتوبر   3( في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤجلية املحدجدة 

رأسلالها  مبلغ    DIETEFORME

مقرها  جعنوان  درهم   (1.111

إقامة  عائشة  إبن  شارع  اإلأتلاعي 

A شقة رقم  الحد5قة الكبرى علارة  

5) مراكش - 41111 مراكش  املغرب  

نتيجة ل : عدم القدرة عل9 اإلستلرار 

للسنوات  السلبية  الحصيلة  نتيجة 

السابقة.

ج حدد مقر التصفية ب شارع إبن 

عائشة إقامة الحد5قة الكبرى علارة  

 41111  - مراكش   (5 رقم  شقة   A

مراكش املغرب . 

ج عين:

ج  مرابط   فاطنة    السيد)ة( 

إقامة  باحلاد  شارع   (65 عنوانه)ا( 

الدار   ( شقة   3 علارة  الوحدة 

البيضاء   الدار   (1111 البيضاء  

املغرب  كلصفي )ة( للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجد املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقود  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   31 بتاريخ  التجارية بلراكش  

9)1) تحت رقم 1815)).

(88I

aice compta

DISTMAROC
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تأسيس شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc

DISTMAROC شركة ذات 

املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي 3) زنقة 

أحلد املجاتي إقامة االلب الطابق ) 

الشقة رقم 8 حي املعاريف - 1371) 

البيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

45(117

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   (1(9 دأنبر   (1

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجدة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.DISTMAROC

: مقاجل في  غرض الشركة بإ5جاز 

مختلف امعلال جاملنشآت.

زنقة   (3  : عنوان املقر االأتلاعي 

 ( أحلد املجاتي إقامة االلب الطابق 

 (1371 8 حي املعاريف -  الشقة رقم 

البيضاء  املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:

 999   : ديستانفست  الشركة 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .

حصة   (   : زجيال  عالل  السيد 

بقيلة 11) درهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ديستانفست  الشركة 

9)4 شارع سفير بن عائشة الطابق 5 

رقم 46 1371) البيضاء املغرب.

عنوانه)ا(  زجيال  عالل  السيد 

انفا   الكورنيش  حدائق  تجزئة   (5

1371) البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  زجيال  عالل  السيد 

انفا   الكورنيش  حدائق  تجزئة   (5

1371) البيضاء  املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 31 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 79)5)7.

(89I

FIDORO MULTI-SERVICES

BENLENDAK
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES

 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA MAROC

BENLENDAK شركة ذات 

مسؤجلية محدجدة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي حي 

الوحدة، رقم 3163، الداخلة. - 

73111 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجدة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(5((7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   (1(9 دأنبر   (4

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجدة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجدة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.BENLENDAK

غرض الشركة بإ5جاز : 5بع جشراء، 

استيراد جتصد5ر املالبس الجاهزة..

حي   : االأتلاعي  املقر  عنوان 

 - الداخلة.   ،3163 رقم  الوحدة، 

73111 الداخلة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:

الد5ن  صالح  بنلندة  السيد 

درهم   (11 بقيلة  حصة   (.111   :

للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الد5ن  صالح  بنلندة  السيد 

 (3(14 الفقيه بن صالح  عنوانه)ا( 

الفقيه بن صالح املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:

الد5ن  صالح  بنلندة  السيد 

 (3(14 الفقيه بن صالح  عنوانه)ا( 

الفقيه بن صالح املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 (6 بتاريخ  االبتدائية بوادي الذهب  

دأنبر 9)1) تحت رقم )39).

(91I

etude Maître Loubna AZRHAI Notaire

VENDING PRO
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تحويل املقر االأتلاعي للشركة

 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 

املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي )3، زنقة 

البنفسج،  87)، شارع صفرج، 

موالي عبد هللا، عين الشق 1111) 

الدار البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االأتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(71935

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 15 أكتوبر 119) تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االأتلاعي  املقر 
شارع   ،(87 البنفسج،   زنقة   ،3(«

عين الشق  موالي عبد هللا،  صفرج، 

إ 9  املغرب«  البيضاء  الدار   (1111

الصناعي  الحي  لينا،  تجزئة   ،(99«

شارع صفرج،   ،(87 سيدي معرجف 

 (1111 عين الشق  موالي عبد هللا، 

الدار البيضاء  املغرب«.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 (( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبرا5ر 1)1) تحت رقم 349131.

(9(I

SOCIETE FIDAV SARL

 SNAK’S DISTRIBUTION

SARL AU
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE FIDAV SARL
زنقة السعد5ين علارة 3) شقة 3 

املد5نة الجد5دة ، 51111، مكناس 

املغرب

 SNAK’S DISTRIBUTION SARL

AU شركة ذات مسؤجلية محدجدة 

ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم 5) 

علارة ب 35 البستان 3 جيسالن - 

51111 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجدة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5311

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   (1(9 دأنبر   (6

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجدة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجدة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 SNAK’S DISTRIBUTION SARL

.AU

كراء   -  : بإ5جاز  الشركة  غرض 

املعدات املكتبية ج املعلوماتية

- استيراد جتصد5ر

- بيع جشراء.
 (5 رقم   : عنوان املقر االأتلاعي 

 - جيسالن   3 البستان   35 ب  علارة 

51111 مكناس املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (11.(11 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:

 (.11(   : السيد 5وسف العراقي  

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  السيد 5وسف العراقي  
 51111 زنقة املرابطين م.ج   (9 رقم 

مكناس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  العراقي  5وسف  السيد 
رقم 9) زنقة املرابطين م.ج 51
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باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   (6 بتاريخ  التجارية بلكناس  

9)1) تحت رقم 5311.

(9(I

AMJAD AUDIT

SARF BLADI
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تعيين مسير أد5د للشركة

AMJAD AUDIT

 HAY ESSALAM BLOIC 10 N°

 APPT 05 ، 14200، SIDI 84-83

SLIMANE MAROC

SARF BLADI  شركة ذات 

املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع 

بئرانزران رقم 46 مكرر - 11)4) 

سيدي سليلان املغرب.

تعيين مسير أد5د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(65(

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

9)1) تم تعيين  )) دأنبر  املؤرخ في 

مسير أد5د للشركة السيد)ة( العواد  

ربيعة كلسير جحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

االبتدائية بسيدي سليلان  بتاريخ )3 

دأنبر 9)1) تحت رقم 295/2019.

(93I

AMJAD AUDIT

JIMARWA TRAVAUX
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

AMJAD AUDIT

 HAY ESSALAM BLOIC 10 N°

 APPT 05 ، 14200، SIDI 84-83

SLIMANE MAROC

JIMARWA TRAVAUX شركة ذات 

مسؤجلية محدجدة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي حي اكدال 
رقم 34 - 11)4) سيدي سليلان 

املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(779

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم   (1(9 دأنبر   (5 في  املؤرخ 
بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من  أي  درهم«   461.111« قدره 
»141.111.) درهم« إ 9 »511.111.) 
تقد5م حصص    : عن طريق  درهم« 

نقد5ة أج عينية.
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
االبتدائية بسيدي سليلان  بتاريخ )3 

دأنبر 9)1) تحت رقم 296/2019.

(94I

املركز الجهوي لالستثلار لجهة العيون الساقية 

الحلراء

OIDA SERVICES
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثلار لجهة 
العيون الساقية الحلراء

صندجق البر5د 66)) ، 71111، 
العيون املغرب

OIDA SERVICES شركة ذات 
مسؤجلية محدجدة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتلاعي حي العودة 

رقم 467 - 71111 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجدة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3119(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   (1(9 دأنبر   1(
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجدة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجدة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 OIDA  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.SERVICES

االشغال   : غرض الشركة بإ5جاز 

عامة  تجارة  املختلفة  الخدمات  ج 

الخدمات  التصد5ر  ج  االستيراد 

العقارية 

ج البناء.

عنوان املقر االأتلاعي : حي العودة 
رقم 467 - 71111 العيون املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:

111.) حصة    : السيد رشيد جدا 

بقيلة 11) درهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

حي  عنوانه)ا(  جدا  رشيد  السيد 
العيون   71111  467 رقم  العودة 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:

حي  عنوانه)ا(  جدا  رشيد  السيد 
العيون   71111  467 رقم  العودة 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 16 دأنبر 

9)1) تحت رقم 2973/19.

(95I

FIDELIO COMPTA

 LES MATERIAUX
NOUVEAUX

إعالن متعدد القرارات

FIDELIO COMPTA

8)6، شارع القدس، عين الشق ، 

1471)، الدار البيضاء املغرب

 LES MATERIAUX NOUVEAUX

»شركة ذات املسؤجلية املحدجدة«

جعنوان مقرها االأتلاعي: 38، زنقة 

سفيان ات-توري، معاريف - 1331) 

الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(7565

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 19 دأنبر 9)1)

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي 5نص عل9 ما5لي: 

 6.111.111,11 من  رأسلال  زيادة 

درهم إ 9 111.111,11.)) درهم 

قرار رقم ): الذي 5نص عل9 ما5لي: 

تعد5ل القانون امسا�سي للشركة

جتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 6: املساهلات: الذي 5نص 

املساهلات  تقد5م  تم  ما5لي:  عل9 

ابراهيم  السيد   : للشركة  التالية 

 3.611.111,11  : القدميري  الدبي 

الد5ن:  كنز  خدجج  السيدة  ج  درهم 

11.111,11).) درهم ج السيد محلد 

 7.(11.111,11  : القدميري  الدبي 

درهم

الشركة:  رأسلال   :7 رقم  بند 

الذي 5نص عل9 ما5لي: حدد رأسلال 

مليون  عشر  اثنا  بلجلوع  الشركة 

إ 9  املقسم  درهم   )((.111.111(

1.111)) حصة اأتلاعية ذات 11) 

درهم كقيلة اسلية للحصة الواحدة 

طرف  من  بكاملها  جحررت  اكتتبت 

السيد  التا ي:  الشكل  عل9  الشركاء 

 36.111( القدميري  الدبي  ابراهيم 

خدجج  السيدة  ج  اأتلاعية(  حصة 

كنز الد5ن )111.)) حصة اأتلاعية( 

القدميري  الدبي  محلد  السيد  ج 

)111.)7 حصة اأتلاعية( 

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 (4 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 4715)7.

(96I
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FIDELIO COMPTA

AL NEGOCE
إعالن متعدد القرارات

FIDELIO COMPTA
8)6، شارع القدس، عين الشق ، 

1471)، الدار البيضاء املغرب
AL NEGOCE »شركة ذات 

املسؤجلية املحدجدة«
جعنوان مقرها االأتلاعي:  97، 

شارع الحرية، طابق 4، شقة 4ا - 
1))1)  الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(93653
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 8) دأنبر 9)1)
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي 5نص عل9 ما5لي: 
زيادة رأسلال من 11.111,11) درهم 

إ 9 811.111,11.) درهم
قرار رقم ): الذي 5نص عل9 ما5لي: 
استقالة السيد الحسين بوهذا من 

منصبه كلسير ثاني للشركة
جتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 6: مساهلات: الذي 5نص 
املساهلات  تقد5م  تم  ما5لي:  عل9 
السيد محلد أمين   : التالية للشركة 
الغرري : 911.111,11 درهم ج السيد 
الحسين بوهذا : 911.111,11 درهم.

الشركة:  رأسلال   :7 رقم  بند 
الذي 5نص عل9 ما5لي: حدد رأسلال 
جثلانلائة  مليون  بلجلوع  الشركة 
)811.111.)( درهم املقسم إ 9  ألف 
 (11 حصة اأتلاعية ذات   (8.111
درهم كقيلة اسلية للحصة الواحدة 
طرف  من  بكاملها  جحررت  اكتتبت 
السيد  التا ي:  الشكل  عل9  الشركاء 
حصة   9.111  : محلد أمين الغرري 
 : اأتلاعية ج السيد الحسين بوهذا 

9.111 حصة اأتلاعية. 
الذي  إدارة الشركة:   :(4 بند رقم 
تتم إدارة الشركة  5نص عل9 ما5لي:  
قبل جاحد أج أكثر من مسير5ن  من  
يعينون من قبل  أج ال،  شركاء  سواء 
أغلبية  شرجط  بلوأب  الشركاء 

أمين  محلد  الشريك  3).تعين  بند 

التعريف  لبطاقة  الحامل  الغرري، 

الوطنية رقم J(818(3 كلسير جحيد 

تلتزم  محدجدة.  غير  ملدة  للشركة 

املتعلقة  امعلال  أليع  في  الشركة 

السيد   : بها بالتوقيع لللسير الوحيد 

محلد أمين الغرري.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 (6 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دأنبر 9)1) تحت رقم )3)5)7.

(97I

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE STRATEGIQUE

CONSULTING

SOCIETE HISPANO CAR

شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تعيين مسير أد5د للشركة

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE

STRATEGIQUE CONSULTING

 BOITE POSTAL N° 1892 BAM

 FES ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC

SOCIETE HISPANO CAR  شركة 

ذات املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي السفلـــي 

رقم: 319 تجزئـــة القرجيــن طريـق 

عيـن الشقف فـــاس. - 31111 فـــاس 

املغـــرب.

تعيين مسير أد5د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.61647

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

9)1) تم تعيين  7) دأنبر  املؤرخ في 

السيد)ة(  للشركة  أد5د  مسير 

العزجزي  ادريـــــس كلسير جحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   31 بتاريخ  بفاس   التجارية 

9)1) تحت رقم 4306/19.

(98I

RIM PRESSING

ريم بريسينغ رب

إعالن متعدد القرارات

ريم بريسينغ رب ش.م.م.

شارع القوات املسلحة امللكية اقامة 

ريم C محل رقم 4 ، 91111، طنجة 

املغرب

ريم بريسينغ رب »شركة ذات 

املسؤجلية املحدجدة«

جعنوان مقرها االأتلاعي: ريم 

بريسينغ رب ش.م.م. شارع القوات 

املسلحة امللكية اقامة ريم C محل 

رقم 4 - 91111 طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.8(6(5

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 9) نونبر 9)1)

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي 5نص عل9 ما5لي: 

االستثنائي  العام  الجلع  بلقت�سى 

تم تحويل   (1(9 نونبر   (9 املؤرخ في 

من  للشركة  الحا ي  االأتلاعي  املقر 

»شارع القوات املسلحة امللكية إقامة 

طنجة   91111  -  4 محل رقم   C ريم 

شارع  لبرانص  »تجزئة  إ 9  املغرب« 

 B( القوات املسلحة امللكية إقامة ريم

محل رقم 6 - 91111 طنجة املغرب

قرار رقم ): الذي 5نص عل9 ما5لي: 

تحيين القانون االسا�سي للشركة

جتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

عل9  5نص  الذي   :( رقم  بند 

4 من القانون االسا�سي  ما5لي: فصل 

للشركة

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   (3 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

9)1) تحت رقم 3)86)).

(99I

FICAGEST

SOMNATRAV
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

رفع رأسلال الشركة

FICAGEST

 Q.I SIDI GHANEM N°88 ETAGE

APPT N° 12 ، 40100 2، مراكش 

maroc

SOMNATRAV شركة ذات 

املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي حي 

موازارن رقم 544 ا5ت اجرير اقليم 

الحوز  - 41111 مراكش املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.45(7(

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم   (1(9 نونبر   (( في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

 31.111« أي من  درهم«   (61.111«

عن  درهم«   (91.111« إ 9  درهم« 
د5ون  مع  مقاصة  إأراء    : طريق 

الشركة املحددة املقدار ج املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   (7 بتاريخ  التجارية بلراكش  

9)1) تحت رقم )136)).

(11I

FICAGEST

BEST EMBALLAGE
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

FICAGEST

 Q.I SIDI GHANEM N°88 ETAGE

APPT N° 12 ، 40100 2، مراكش 

maroc

BEST EMBALLAGE شركة ذات 

مسؤجلية محدجدة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي الحي 

الصناعي سيدي غانم رقم 484 

مكتب رقم )) - 41111 مراكش 

املغرب.
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رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.31679

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم   (1(9 نونبر   (6 في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

 (1.111« أي من  درهم«   (91.111«

عن  درهم«   311.111« إ 9  درهم« 
د5ون  مع  مقاصة  إأراء    : طريق 

الشركة املحددة املقدار ج املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   (8 بتاريخ  التجارية بلراكش  

9)1) تحت رقم 1417)).

(1(I

اجرج افريك إكسبير

MARRAKECH PEARL›S
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تأسيس شركة

اجرج افريك إكسبير

رقم 56) شارع اإلدري�سي، تجزئة 

صوفيا الوردة، تاركةـ ـ مراكش ، 

41111، مراكش املغرب

MARRAKECH PEARL›S شركة 

ذات املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم 7) 

ج 6) قنارية درب العضم دبا�سي 

مد5نة - 41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(1((3(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   (1(9 أكتوبر   (7

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجدة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.MARRAKECH PEARL’S

ادارة   : بإ5جاز  الشركة  غرض 

الرياض ج دار الضيافة.

عنوان املقر االأتلاعي : رقم 7) ج 

6) قنارية درب العضم دبا�سي مد5نة 

- 41111 مراكش املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 411.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:

 811   : االخفش  هشام  السيد 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .

  : االخفش   الوهاب  عبد  السيد 

811 حصة بقيلة 11) درهم للحصة

 811   : العالجي  5وسف  السيد 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .

 (.611   : السيدة نعيلة املتسلي 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

السيد هشام االخفش عنوانه)ا( 

تاركة    63 رقم   ( اجريدة  تجزئة 

41111 مراكش املغرب.

االخفش   الوهاب  عبد  السيد 

 95 )1 الرقم  عنوانه)ا( ح م الوحدة 

املرسطان 41111 مراكش املغرب.

السيد 5وسف العالجي عنوانه)ا( 

 41111 املحاميد    4 رقم   4 سعادة 

مراكش املغرب.

السيدة نعيلة املتسلي عنوانه)ا( 

تاركة    63 رقم   ( اجريدة  تجزئة 

41111 مراكش املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:

السيد هشام االخفش عنوانه)ا( 

تاركة    63 رقم   ( اجريدة  تجزئة 

41111 مراكش املغرب 

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   (7 بتاريخ  التجارية بلراكش  

9)1) تحت رقم 1371)).

(1(I

CABINET EL HAMMOUTI

TECNICAS AGRICOLAS

شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CABINET EL HAMMOUTI

شارع الخرطوم رقم )5 الناظور ، 

111)6، الناظور املغرب

TECNICAS AGRICOLAS شركة 

ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي حي 

الثانوية الجد5دة بني أنصار - 111)6 

الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجدة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(9(((

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   (1(9 شتنبر   ((

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجدة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجدة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.TECNICAS AGRICOLAS

ج  بيع   : بإ5جاز  الشركة  غرض 

استيراد املعدات جاآلليات الفالحية، 

امشغال الفالحية..

حي   : االأتلاعي  املقر  عنوان 

الثانوية الجد5دة بني أنصار - 111)6 

الناظور املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:

السيد رزجقي كلال :  111.) حصة 

بقيلة 11) درهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

السيد رزجقي كلال عنوانه)ا( حي 

 6(111 ازغنغان  السفل9  اأواهرة 

الناظور املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:

السيد رزجقي كلال عنوانه)ا( حي 

 6(111 ازغنغان  السفل9  اأواهرة 

الناظور املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 4) شتنبر 

9)1) تحت رقم 11)3.

(13I

DALIA CONSEIL SARL

GHARNATA TOURS

SARL AU 
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

DALIA CONSEIL SARL

 RESID AKENSOUS RUE (3

 TARIK IBN ZIAD GUELIZ

 MARRAKECH MAROC، 40000،

MARRAKECH MAROC

 GHARNATA TOURS SARL AU

شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع 

عالل الفا�سي مجلوعة دار الحلراء 

علارة »ب« رقم ) مراكش - 41111 

مراكش املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.(91(5

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم   (1(9 دأنبر   1( في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

»11.111) درهم« أي من »511.111 

عن  درهم«   611.111« إ 9  درهم« 

أج  نقد5ة  حصص  تقد5م    : طريق 

عينية.
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باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   (4 بتاريخ  التجارية بلراكش  

9)1) تحت رقم ))16)).

(14I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

EL MEDREJ PECHE
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N 46 AVENUE EL WALAA RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA MAROC

EL MEDREJ PECHE شركة ذات 

مسؤجلية محدجدة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي املنطقة 

الصناعية، حي السالم - 73111 

الداخلة املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.(4(37

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم   (1(9 دأنبر   (6 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من  أي  درهم«   4.111.111«

 4.(11.111« إ 9  درهم«   (11.111«

تقد5م حصص    : عن طريق  درهم« 

نقد5ة أج عينية.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 (9 بتاريخ  االبتدائية بوادي الذهب  

دأنبر 9)1) تحت رقم 356).

(15I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

SARDISAR
إعالن متعدد القرارات

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N 46 AVENUE EL WALAA RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA MAROC

SARDISAR »شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة ذات الشريك الوحيد«

جعنوان مقرها االأتلاعي: حي 

السالم، شارع محلد فاضل 

السلال ي، اقامة اسية، الطابق 3، 

رقم 13 - 73111 الداخلة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.((869

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في )) دأنبر 9)1)

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي 5نص عل9 ما5لي: 

تفويت 51) حصة اأتلاعية من فئة 

مكتتبة  كانت  للواحدة  درهم   (11

اهبيهيب«  »رضوان  السيد  اسم  في 

 MC GEE BARNEY السيد  لفائدة 

HENTS

قرار رقم ): الذي 5نص عل9 ما5لي: 

تفويت 51) حصة اأتلاعية من فئة 

مكتتبة  كانت  للواحدة  درهم   (11

اهبيهيب«  »رضوان  السيد  اسم  في 

 MC GEE ROBERT السيد  لفائدة 

ROWLAND

قرار رقم 3: الذي 5نص عل9 ما5لي: 

تغيير الشكل القانوني للشركة لتصبح 

املحدجدة  املسؤجلية  ذات  شركة 

متعددة الشركاء 

قرار رقم 4: الذي 5نص عل9 ما5لي: 

اهبيهيب«  »رضوان  السيد  استقالة 

من مهام تسيير الشركة 

قرار رقم 5: الذي 5نص عل9 ما5لي: 

 MC GEE BARNEY السيد  تعيين 

كلسير أد5د للشركة ملدة   HENTS

غير محددة

جتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم ): الذي 5نص عل9 ما5لي: 

امساسية  امنظلة  عل9  املصادقة 

الجد5دة للشركة

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 (( بتاريخ  االبتدائية بوادي الذهب  

دأنبر 9)1) تحت رقم )33).

(16I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

GLENMAR
إعالن متعدد القرارات

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE EL WALAA RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP
249 ، 73000، DAKHLA MAROC

GLENMAR  »شركة ذات املسؤجلية 
املحدجدة ذات الشريك الوحيد«
جعنوان مقرها االأتلاعي: حي 
السالم، شارع محلد فاضل 

السلال ي، اقامة اسية، الطابق 3، 
رقم 13 - 73111 الداخلة  املغرب .

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.((87(
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في )) دأنبر 9)1)
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي 5نص عل9 ما5لي: 
 (11 فئة  من  حصة   (51 تفويت 
درهم للواحدة كانت مكتتبة في اسم 
لفائدة  اهبيهيب«  »رضوان  السيد 

MC GEE BARNEY HENTS  السيد
قرار رقم ): الذي 5نص عل9 ما5لي: 
تفويت 51) حصة من فئة 11) درهم 
للواحدة كانت مكتتبة في اسم السيد 
السيد   لفائدة  اهبيهيب«  »رضوان 

MC GEE ROBERT ROWLAND
قرار رقم 3: الذي 5نص عل9 ما5لي: 
تغيير الشكل القانوني للشركة لتصبح 
املحدجدة  املسؤجلية  ذات  شركة 

متعددة الشركاء
عل9  5نص  الذي   :4 رقم  قرار 
تغيير تسلية الشركة لتصبح  ما5لي: 

 NEPTUNE EXPORTS SARL
جتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم ): الذي 5نص عل9 ما5لي: 
امساسية  امنظلة  عل9  املصادقة 

الجد5دة للشركة
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
 (( بتاريخ  االبتدائية بوادي الذهب  

دأنبر 9)1) تحت رقم )33).

(17I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

SOURCING SOLUTIONS
إعالن متعدد القرارات

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N 46 AVENUE EL WALAA RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA MAROC

  SOURCING SOLUTIONS

»شركة ذات املسؤجلية املحدجدة 

ذات الشريك الوحيد«

جعنوان مقرها االأتلاعي: حي 

السالم، شارع محلد فاضل 

السلال ي، اقامة اسية، الطابق 3، 

رقم 13 - 73111 الداخلة املغرب .

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.((15(

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 13 دأنبر 9)1)

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي 5نص عل9 ما5لي: 

 (11 فئة  من  حصة   (11 تفويت 

درهم للواحدة كانت مكتتبة في اسم 

لفائدة  اهبيهيب«  »رضوان  السيد 

MC GEE BARNEY HENTS السيد

قرار رقم ): الذي 5نص عل9 ما5لي: 

تغيير الشكل القانوني للشركة لتصبح 

املحدجدة  املسؤجلية  ذات  شركة 

متعددة الشركاء

قرار رقم 3: الذي 5نص عل9 ما5لي: 

اهبيهيب«  »رضوان  السيد5ن  تعيين 

 MC GEE BARNEY HENTS ج 

كلسير5ن للشركة ملدة غير محددة 

جتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم ): الذي 5نص عل9 ما5لي: 

امساسية  امنظلة  عل9  املصادقة 

الجد5دة للشركة

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 13 بتاريخ  االبتدائية بوادي الذهب  

دأنبر 9)1) تحت رقم 76)).

(18I
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DAKHLA MULTISERVICES SARL

AMANE MONDE SUD
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N 46 AVENUE EL WALAA RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA MAROC

AMANE MONDE SUD  شركة 

ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي حي االمل 

)، بلوك 4)، رقم 6 - 73111 

الداخلة  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجدة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(5179

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   (1(9 دأنبر   (7

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجدة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجدة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. AMANE MONDE SUD

التجارة   : بإ5جاز  الشركة  غرض 

العامة 

االستيراد ج التصد5ر 

املنتوأات  تصد5ر  ج  معالجة 

البحرية 

الـتجــاريـة  الـعـلـلـيـات  جكــذلـك كــل 

املـنـقــوالت الـعـقـاريـة ج  ج الـصـنـاعـيـة، 

مـباشــرة  بـصـفـة  تـرتـبـط  الـتـي  املـالـيـة 

أج غيـر مـبـاشـرة بامنـشـطـــة املـذكــــورة 

أعـــــاله.

حي   : االأتلاعي  املقر  عنوان 

 73111 -  6 4)، رقم  بلوك   ،( االمل 

الداخلة  املغرب .

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:

 (.111   : احلد  الشاجي  السيد 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  احلد  الشاجي  السيد 

- - - السنغال .

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:

السيد سباعي مصطفى  عنوانه)ا( 
تجزئة املسجد زنقة 6 رقم 89 73111 

الداخلة  املغرب 

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 (3 بتاريخ  االبتدائية بوادي الذهب  

دأنبر 9)1) تحت رقم 367).

(19I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

WORLD AFRIC FUTUR
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N 46 AVENUE EL WALAA RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA MAROC

WORLD AFRIC FUTUR  شركة 

ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي حي االمل 

)، بلوك 4)، رقم 6 - 73111 

الداخلة  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجدة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(5167

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   (1(9 دأنبر   (7

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجدة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجدة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. WORLD AFRIC FUTUR

التجارة   : بإ5جاز  الشركة  غرض 

العامة 

االستيراد ج التصد5ر 

املنتوأات  تصد5ر  ج  معالجة 

البحرية 

الـتجــاريـة  الـعـلـلـيـات  جكــذلـك كــل 

املـنـقــوالت الـعـقـاريـة ج  ج الـصـنـاعـيـة، 

مـباشــرة  بـصـفـة  تـرتـبـط  الـتـي  املـالـيـة 

أج غيـر مـبـاشـرة بامنـشـطـــة املـذكــــورة 

أعـــــاله.

حي   : االأتلاعي  املقر  عنوان 

 73111 -  6 4)، رقم  بلوك   ،( االمل 

الداخلة  املغرب .

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:

 (.111   : السيدة كريلة برجحو 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  برجحو  كريلة  السيدة 

بنجد5ة    6 ش   ( زنقة زرهون ط   59

1111) الدار البيضاء املغرب .

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  السيد مخلص حليد  

حي االمل ) بلوك 19 73111 الداخلة  

املغرب 

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 (1 بتاريخ  االبتدائية بوادي الذهب  

دأنبر 9)1) تحت رقم )36).

((1I

cabinet fiduciaire zghoud

PERDICARIS.COM

شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مكتب محاسبة زغود

شارع أبي حسن الشاذ ي إقامة إداي 

الطابق ١رقم ) ، 1)911، طنجة 

املغرب

PERDICARIS.COM شركة ذات 

مسؤجلية محدجدة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي إقامة رقية 

مكتب رقم 3 شارع آبن تومارت - 

91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجدة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(1(533

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (1(9 نونبر   ((

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجدة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجدة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.PERDICARIS.COM

جكالة   : بإ5جاز  الشركة  غرض 

إشهارية.

إقامة   : االأتلاعي  املقر  عنوان 

رقية مكتب رقم 3 شارع آبن تومارت 

- 91111 طنجة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتا ي:

 (11   : رجفاج  سلية  السيدة 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .
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جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -  
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  رجفاج  سلية  السيدة 
 (1 رقم  القدس  شارع  مريم  حي 

91111 طنجة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  رجفاج  سلية  السيدة 
 (1 رقم  القدس  شارع  مريم  حي 

91111 طنجة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
دأنبر   (( بتاريخ  بطنجة   التجارية 

9)1) تحت رقم 4)87.

(((I

cabinet fiduciaire zghoud

 MARA ARCHETECTS
SARL AU

شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 
الشريك الوحيد

تعيين مسير أد5د للشركة

مكتب محاسبة زغود
شارع أبي حسن الشاذ ي إقامة إداي 

الطابق ١رقم ) ، 1)911، طنجة 
املغرب

  MARA ARCHETECTS SARL AU
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتلاعي 7) شارع 

محلد الخامس إقامة بوفرس 
الطابق )رقم 1) ) شارع كندي 

إقامة هيام رقم 4 91111 طنجة 
املغرب.

تعيين مسير أد5د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.65(95
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم تعيين   (1(9 نونبر   (7 املؤرخ في 
السيد)ة(  للشركة  أد5د  مسير 

العالجي  ألال الد5ن كلسير جحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
دأنبر   (4 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

9)1) تحت رقم )879.

(((I

COMPTE A JOUR

OMANAC
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تغيير نشاط الشركة

COMPTE A JOUR
 BP N° 5173  OLD MILMOUN

 NADOR ، 62000، NADOR
MAROC

OMANAC شركة ذات املسؤجلية 
املحدجدة

جعنوان مقرها االأتلاعي حي تزرين - 
11)16 الناظور املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(943(
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم تغيير   (1(9 8) دأنبر  املؤرخ في 
لوازم  بيع   « من  الشركة  نشاط 
»االشغال  إ 9  املكاتب«  جمعدات  
املختلفة  جالبناء , بيع لوازم جمعدات  
جاملعلوماتية   التقنية  املكاتب  

جالطباعة  .
التجارة.«.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
 (4 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

دأنبر 9)1) تحت رقم )356.

((3I

ANDERSEN CONSULTING

HUB SIGNAL
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ANDERSEN CONSULTING
 RUE DE GRENADE, PARC (9
 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC
HUB SIGNAL شركة ذات 

مسؤجلية محدجدة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي 84 شارع 
بوعراقية - الطابق -) الشقة رقم 

5 - 91111 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجدة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(1(7((

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   (1(9 دأنبر   (3

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجدة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجدة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 HUB  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.SIGNAL

خدمات   : بإ5جاز  الشركة  غرض 

املخصصة  املعلوماتية  االستشارة 

حصريا للتصد5ر.

84 شارع  عنوان املقر االأتلاعي : 

بوعراقية - الطابق -) الشقة رقم 5 - 

91111 طنجة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:

 (.111   : الدخي�سي  اباي  السيد 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الدخي�سي  اباي  السيد 

زنقة  فضيلة  تجزئة   ( البرانص  حي 

 36 رقم  بوألعة  الخباز  الشهيد 

91111 طنجة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الدخي�سي  اباي  السيد 

زنقة  فضيلة  تجزئة   ( البرانص  حي 

 36 رقم  بوألعة  الخباز  الشهيد 

91111 طنجة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   (6 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

9)1) تحت رقم )915)).

((4I

FOUZMEDIA

 UNIVERSEL IMMOBILIER

ET COMMERCE

شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay

 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc

 UNIVERSEL IMMOBILIER ET

COMMERCE شركة ذات مسؤجلية 

محدجدة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي الرقم 96) 

تجزئة اجريدة - 4111) القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجدة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

537(7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   (1(9 دأنبر   1(

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجدة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجدة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 UNIVERSEL IMMOBILIER ET

.COMMERCE

اإلنعاش   : غرض الشركة بإ5جاز 

العقاري

التصد5ر جاالستيراد.

الرقم   : االأتلاعي  املقر  عنوان 

 (4111  - اجريدة  تجزئة   (96

القنيطرة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  صالح  سامر  السيد 

الشقة   (4 الرقم   B( املغرب العربي 

3) 4111) القنيطرة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  صالح  سامر  السيد 

الشقة   (4 الرقم   B( املغرب العربي 

3) 4111) القنيطرة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 15 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

دأنبر 9)1) تحت رقم -.

((5I

COGEFISC  SARL

مـيـلـتـي م ت س/ف ج م

شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

حل شركة

كـوأـيـفـيـسـك ش.م.م

45، زنـقـة الـزبـيـر بـن الـعـوام، 

الـصـخـور الـسـوداء ، 91)1)، الـدار 

الـبـيـضـاء الـلـغـرب

مـيـلـتـي م ت س/ف ج م شركة 

ذات املسؤجلية املحدجدة)في طور 

التصفية(

جعنوان مقرها اإلأتلاعي علارة 39، 

محل رقم 1)مكرر، زنقة بوريد، 

الصخور السوداء - 91)1) الـدار 

الـبـيـضـاء الـلـغـرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.(7161(

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   (1(9 نونبر   (7 املؤرخ في 

املحدجدة  املسؤجلية  ذات  شركة 

مـيـلـتـي م ت س/ف ج م  مبلغ رأسلالها 

1.111) درهم.

جعنوان مقرها اإلأتلاعي علارة   

زنقة  1)مكرر،  رقم  محل   ،39

 (1(91  - الصخور السوداء  بوريد، 

 -  : الـلـغـرب نتيجة ل  الـدار الـبـيـضـاء 

فسخ عقد توزيع منتجات جخدمات 

جسائل  جارأاع  املغرب  اتصاالت 

االستغالل  التي هي في ملكيتها.

بخدمات  االلتحاق  فسخ   -

شركة  مع  املوقع  ت   ( م  تسهيالت 

املغرب تريتلون دج ترنزاكسيون.

علارة  ب  التصفية  مقر  حدد  ج 

39، محل رقم 1)مكرر، زنقة بوريد، 

الـدار   (1(91  - السوداء  الصخور 

الـبـيـضـاء الـلـغـرب. 

ج عين:

ج  الـتومـي  مـحـلـد   السيد)ة(  

عنوانه)ا( 5)، زنقة أبو ريان الـفـلـكي، 

الـبـيـضـاء  الـدار   (1(11 الـلـعـاريف 

الـلـغـرب كلصفي )ة( للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجد املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقود  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 (4 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 4631)7.

((6I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

BONNE ASSURANCE
إعالن متعدد القرارات

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N 46 AVENUE EL WALAA RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA MAROC

BONNE ASSURANCE »شركة 

ذات املسؤجلية املحدجدة ذات 

الشريك الوحيد«

جعنوان مقرها االأتلاعي: 5) زنقة 

اكللام سيدي علي، رقم )، اكدال  - 

1111) الرباط املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.(51(5

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
املؤرخ في 4) نونبر 9)1)

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم ): الذي 5نص عل9 ما5لي: 
االأتلاعية  الحصص  كافة  تفويت 
املكتتبة في اسم السيد »ازريدة عبد 
حصة   (111 في  املتلثلة  ج  االاله« 
درهم للواحدة لفائدة   (11 من فئة 

السيدة »داهي فاطلة«
قرار رقم ): الذي 5نص عل9 ما5لي: 
تعيين السيد5ن »ازريدة عبد االاله« 
كلسير5ن للشركة  »داهي فاطلة«  ج 

ملدة غير محددة
قرار رقم 3: الذي 5نص عل9 ما5لي: 
من  للشركة  االأتلاعي  املقر  تحويل 
التا ي  العنوان  ا ي  الحا ي  العنوان 
رقم  شارع باحنيني،   ،( »حي املسيرة 

-4 الداخلة 
جتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم ): الذي 5نص عل9 ما5لي: 
امساسية  امنظلة  عل9  املصادقة 

الجد5دة للشركة
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
 (3 بتاريخ  االبتدائية بوادي الذهب  

دأنبر 9)1) تحت رقم 338).

((7I

ACCOMPT CONSULTING

LINE ORIENT TRANSPORT 
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تأسيس شركة

ACCOMPT CONSULTING
 BD MOHAMED ABDOU N° 18
 BIS RESIDENCE HAMZA 3EME
 ETAGE BUREAU N° 11 OUJDA ،

60000، OUJDA MAROC
 LINE ORIENT TRANSPORT 
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي الجلاعة 
الساللية الوسطى قيادة جاد إسلي 

أهة دا 55)  - 61111 جأدة  
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

34519

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   (1(9 أكتوبر   (4

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجدة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 LINE   : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.ORIENT TRANSPORT

غرض الشركة بإ5جاز : بيع الوقود 

جمواد التشحيم

نقل البضائع غير املصحوبة نيابة 

عن اآلخرين.

: الجلاعة  عنوان املقر االأتلاعي 

إسلي  جاد  قيادة  الوسطى  الساللية 

أهة دا 55)  - 61111 جأدة  املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:

 LINE ORIENT الشركة 

TRANSPORT :  (.111 حصة بقيلة 

11.111) درهم للحصة .

 511  : رمضان  بوفلجة  السيد 

بقيلة 11) درهم.

 511  : عباجي  سفيان  السيد 

بقيلة 11) درهم.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جصفات جمواطن الشركاء :

السيد بوفلجة رمضان عنوانه)ا( 

جأدة    61111 درار   بني  بدر  تجزئة 

املغرب.

عنوانه)ا(  عباجي  سفيان  السيد 
حي أفراس 911)6  زا5و املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:

السيد بوفلجة رمضان عنوانه)ا( 

جأدة    61111 درار   بني  بدر  تجزئة 

املغرب
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عنوانه)ا(  عباجي  سفيان  السيد 
حي أفراس 911)6  زا5و املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
دأنبر   (1 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

9)1) تحت رقم 3851.
((8I

KAMAR BENOUNA

RENTACS MOTOR ش م م
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تحويل املقر االأتلاعي للشركة

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca MAROC
RENTACS MOTOR ش م م  شركة 

ذات املسؤجلية املحدجدة
جعنوان مقرها اإلأتلاعي 37) شارع 
الزرقطوني - 1131) الدارالبيضاء  

املغرب.
تحويل  املقر االأتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.449(8(

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في )) دأنبر 9)1) تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االأتلاعي  املقر 
 (1131  - الزرقطوني  شارع   (37«
زنقة   6« إ 9  املغرب«  الدارالبيضاء  
سليلانية الطابق السفلي  املعاريف  - 

1)15) الدارالبيضاء  املغرب«.
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
 (3 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 8)44)7.
((9I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

EL MEDREJ PECHE
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE EL WALAA RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP
249 ، 73000، DAKHLA MAROC
EL MEDREJ PECHE شركة ذات 
مسؤجلية محدجدة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي املنطقة 

الصناعية، حي السالم - 73111 

الداخلة املغرب.

رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.(4(37

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم   (1(9 دأنبر   (7 في  املؤرخ 

بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من  أي  درهم«   911.111« قدره 

»11.111).4 درهم« إ 9 »5.111.111 

تقد5م حصص    : عن طريق  درهم« 

نقد5ة أج عينية.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 (7 بتاريخ  االبتدائية بوادي الذهب  

دأنبر 9)1) تحت رقم 393).

((1I

KAMAR BENOUNA

ALBEC

شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تأسيس شركة

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca MAROC

ALBEC  شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي 9) 

شارع موالي 5وسف  - 1141) 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

45(9((

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   (1(9 دأنبر   (8

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجدة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 ALBEC : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

التطوير   : بإ5جاز  غرض الشركة 

العقاري االدارة الو�سى ج الوساطة 

الحضرية  املباني  أليع  اقتناء 

الالزمة النجاز هدفها االأتلاعية 

املباني  أليع  تاأير  اج  بيع  شراء 

سواء كانت مبنية اج غير املبنية 

لتنفيد  االزمو  الدراسات  اأراء 

موضوع  ضنم  تندرج  التي  االنشطة 

الشركة 

املعدات  التعد5ل  اشغال  تنفيذ 

الطرقية ج السبكات املختلفة 

لللباني  البناء  اعلال  تنفيذ 

للالستخدام السكني 
ج التجاري 

املنفدة  املجهزة  االرا�سي  تسويق 

كجزء من انشطتها .

9) شارع  عنوان املقر االأتلاعي : 

موالي 5وسف  - 1141) الدارالبيضاء 

املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:

  SANAM IMMOBILIER الشركة

111) : بقيلة 11) درهم.

 (111  : البزازي   محلد  السيد 

بقيلة 11) درهم.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  العلج   املهدي  السيد 

 (1641 انفا  فيال قسلة ملر شاتني  

الدارالبيضاء املغرب.

عنوانه)ا(  البزازي   السيد محلد 

الطابق   Bالدرج عبدج  محلد   57

الشاني اقامة اجري دي  بارك  1111) 

الدارالبيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  العلج  املهدي  السيد 

 (1641 فيال قسلةا ملر شاتني انفا 

الدارالبيضاء املغرب

عنوانه)ا(  البزازي  محلد  السيد 

الطابق   B الدرج  عبدج  محلد   57

الشاني اقامة اجري دي بارك  1111) 

الدارالبيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 (7 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 15)5)7.

(((I

NIAMA RESTAURATION

 NI3MA LUXURY CARS

SARL AU

شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االأتلاعي للشركة

NIAMA RESTAURATION

زنقة الكتبية ساحة أامع الفنا 

املد5نة ، 41111، مراكش املغرب

  NI3MA LUXURY CARS SARL AU

شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي علارة 

أوهرة 8) شقة رقم 3 شارع عالل 

الفا�سي أليز  - 41111 مراكش  

املغرب.

تحويل  املقر االأتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.643(7

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في )) دأنبر 9)1) تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االأتلاعي  املقر 

 3 رقم  شقة   (8 أوهرة  »علارة 

 41111  - شارع عالل الفا�سي أليز  

رقم  »الشقة  إ 9  املغرب«  مراكش  

 (7 رقم  العلارة  الثالث  الطابق   (3

إقامة ماأوريل طريق الدار البيضاء 

- 41111 مراكش   املغرب«.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   31 بتاريخ  التجارية بلراكش  

9)1) تحت رقم 1796)).

(((I
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CABINET RAMZI CONSEIL

STE MANNA PRO SARL
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تأسيس شركة

CABINET RAMZI CONSEIL

 3BOULEVARD ABDERRAHIM

 BOUABID ETAGE 2

 APPARTEMENT N°6 AGADIR،

AGADIR ،80000 املغرب

STE MANNA PRO SARL شركة 

ذات املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي :شارع أم 

السعد علارة 48 , طبقة 13 رقم 
1) العيون  العيون 71111 العيون 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

31(57

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   (1(9 دأنبر   (5

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجدة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.MANNA PRO SARL

تربية   :  : بإ5جاز  الشركة  غرض 

امغنام جاملاعز جاإلبل. تربية الدجاأن. 

 ، غرق   ، العامة  اإلنشاءات  أعلال 

املباني  اآلبار  تجهيز   ، تركيب   ، حفر 

الحفر  أعلال  السكنية جالصناعية. 
الطرق   ، الصحي  الصرف   ، العامة 

 ، الطرق   ، املختلفة  الشبكات   ،

 ، الهاتف   ، الكهرباء   ، املياه  إمداد 

أعلال   ، السباكة   ، الطالء  أعلال 

التقسيم  جامملنيوم.  الخشب  نجارة 

املعدات  تطوير   ، العقاري  جالترجيج 

جالتقسيلات الفرعية.....

:شارع   : االأتلاعي  املقر  عنوان 
13 رقم  , طبقة   48 أم السعد علارة 
العيون   71111 العيون  العيون    (1

املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسلال  مبلغ 

11.111,11) درهم، مقسم كالتا ي:

السيدة منا حسنا   :  67) حصة 

بقيلة 11) درهم للحصة .

السيد منا سيدي عثلان   :  67) 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .

السيد منا سيدي محلد   :  67) 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .

 (66   : السيد منا محلد فاضل   

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .

حصة   (66   : السيدة منا ملنا   

بقيلة 11) درهم للحصة .

السيدة منا سرجر   :  67) حصة 

بقيلة 11) درهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حسنا   منا  السيدة 

العيون 71111 العيون املغرب.

عثلان    سيدي  منا  السيد 

العيون   71111 العيون  عنوانه)ا( 

املغرب.

محلد    سيدي  منا  السيد 

العيون   71111 العيون  عنوانه)ا( 

املغرب.

فاضل    محلد  منا  السيد 

العيون   71111 العيون  عنوانه)ا( 

املغرب.

عنوانه)ا(  ملنا    منا  السيدة 

العيون 71111 العيون املغرب.

عنوانه)ا(  سرجر    منا  السيدة 

العيون 71111 العيون املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:

عثلان    سيدي  منا  السيد 

العيون   71111 العيون  عنوانه)ا( 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 5) دأنبر 

9)1) تحت رقم 3110/2019.

((3I

CABINET RAMZI CONSEIL

 STE SALAY  IMPEX
SARL D AU

إعالن متعدد القرارات

CABINET RAMZI CONSEIL
 3 B O U L E V A R D
 ABDERRAHIM BOUABID ETAGE
 2 APPARTEMENT N°6 AGADIR،

AGADIR ،80000 املغرب
 STE SALAY  IMPEX SARL D
AU »شركة ذات املسؤجلية املحدجدة 

ذات الشريك الوحيد«
جعنوان مقرها االأتلاعي: شريف 
العيون   71111  - العيون  ؛  الرا�سي 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 7) دأنبر 9)1)
تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل9  5نص  الذي   :(- رقم  قرار 
ما5لي: -  تصفية الشركة من السجل 
باملحكلة    ((68( رقم   التجاري 

االبتدائية بالعيون.
جتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم ---: الذي 5نص عل9 ما5لي: 
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 5) دأنبر 

9)1) تحت رقم 3111/2019.

((4I

CABINET RAMZI CONSEIL

STE NEGTRA SARLAU
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET RAMZI CONSEIL
 3BOULEVARD ABDERRAHIM

 BOUABID ETAGE 2
 APPARTEMENT N°6 AGADIR،

AGADIR ،80000 املغرب
STE NEGTRA SARLAU شركة 

ذات مسؤجلية محدجدة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي زنقة بوملان 

رقم 88 حي خط الرملة العيون  

العيون 71111 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجدة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

31199

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   (1(9 دأنبر   16

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجدة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجدة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.NEGTRA SARLAU

مقاجل   : بإ5جاز  الشركة  غرض 

شؤجن  إدارة   ، مختلفة  أعلال 

أليع   ، عام  جبشكل   ، املوظفين 

 ، جاللوأستيات  النقل  أنشطة 

أليع العلليات املالية أج التجارية أج 

املنقولة أج غير املنقولة التي قد تكون 

مرتبطة بشكل مباشر أج غير مباشر 

الكائنات  بكافة  أج  الشركة  بكائن 

امللاثلة أج ذات الصلة..

زنقة   : االأتلاعي  املقر  عنوان 

بوملان رقم 88 حي خط الرملة العيون  

العيون 71111 العيون املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتا ي:

  : السيدة برتيا فيكتور دميترج   

11) حصة بقيلة 11) درهم للحصة

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

دميترج    فيكتور  برتيا  السيدة 

العيون   71111 العيون  عنوانه)ا( 

املغرب.
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جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:

دميترج   فيكتور  برتيا  السيدة 
العيون   71111 العيون  عنوانه)ا( 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 16 دأنبر 

9)1) تحت رقم 2975/2019.

((5I

COGEFISC  SARL

بـيـيو مـريم
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

كـوأـيـفـيـسـك ش.م.م

45، زنـقـة الـزبـيـر بـن الـعـوام، 

الـصـخـور الـسـوداء ، 91)1)، الـدار 

الـبـيـضـاء الـلـغـرب

بـيـيو مـريم  شركة ذات مسؤجلية 

محدجدة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

جعنوان مقرها اإلأتلاعي ))، زنقة 

صبري بوألعة، الطابق امجل، شقة 

6 - 1111) الـدار الـبـيـضـاء الـلـغـرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(67117

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر حل   (1(9 ماي   (5 في  املؤرخ 

شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

مبلغ  مـريم    بـيـيو  الوحيد  الشريك 
جعنوان  درهم   51.111 رأسلالها 
صبري  زنقة   ،(( اإلأتلاعي  مقرها 

 6 شقة  امجل،  الطابق  بوألعة، 

الـلـغـرب  الـبـيـضـاء  الـدار   (1111  -

النشاط  صعوبات بدا5ة   : نتيجة ل 

التلويل   مشاكل  بسبب  التجاري 

البضاعة  نوعية  جأن  خصوصا 

تستهدف  عينة من الزبناء.
ج حدد مقر التصفية ب ))، زنقة 

صبري بوألعة، الطابق امجل، شقة 

الـبـيـضـاء  الـدار   (1111 الـلـغـرب   6

الـلـغـرب. 

ج عين:

ج  الـزيـتـونــي  مـريـم   السيد)ة( 

)، محج ق  عنوانه)ا( اقامة الزيتوني 

الـدار الـبـيـضـاء   (1451  (1 رقم  س، 

الـلـغـرب كلصفي )ة( للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجد املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقود  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 (3 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

5ونيو 9)1) تحت رقم 715441.

((6I

FOUZMEDIA

 SPECIAL ACIER

 ET TRAITEMENTS

THERMIQUES    SARL
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay

 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc

 SPECIAL ACIER ET

    TRAITEMENTS THERMIQUES

SARL شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة

 I جعنوان مقرها اإلأتلاعي الرقم

71)  املنطقة الصناعية للتصد5ر  - 

4111) القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.53863

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   (1(9 دأنبر   19

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجدة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجدة.

متبوعة  الشركة  تسلية 
بلختصر  اإلقتضاء  عند 
 SPECIAL ACIER ET  : تسليتها 
    TRAITEMENTS THERMIQUES

.SARL
التحول   -  : غرض الشركة بإ5جاز 

الحراري لللعادن ،
املواد  أليع  جتصد5ر  استيراد   -
لتحقيق  الالزمة  جاملنتجات  جاملواد 

الهدف أعاله ،
أليع  في  حصص  اكتساب   -
الشركات التي 5كون هدفها مشابًها أج 

قريًبا من تلك الخاصة بالشركة ،.
 I الرقم   : املقر االأتلاعي  عنوان 
71)  املنطقة الصناعية للتصد5ر  - 

4111) القنيطرة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:
جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
  METALOGRAFICA  SA الشركة

عنوانه)ا( اسبانيا --- --- اسبانيا.
السيد بومهدي 5اسين أون بول 

عنوانه)ا( فرنسا --- --- فرنسا.
جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:
عبداالاله  بومهدي  السيد 
عنوانه)ا( زنقة ابراهيم الرجداني فيال 

رقم 5 8831) املحلد5ة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
 31 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

دأنبر 9)1) تحت رقم -.

((7I

CABINET CADRE CONSEIL

JANAT TRANS SARL AU
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET CADRE CONSEIL
 N° 113 AV MY RACHID
 OUARZAZATE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

JANAT TRANS SARL AU شركة 
ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(
جعنوان مقرها اإلأتلاعي الحي 

الصناعي رقم 7)) جرزازات - 45111 
جرزازت املللكة املغربية.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.8(33
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
9)1) تقرر حل  15 دأنبر  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 
 JANAT TRANS الوحيد  الشريك 
SARL AU  مبلغ رأسلالها 1.111,11) 
درهم جعنوان مقرها اإلأتلاعي الحي 
الصناعي رقم 7)) جرزازات - 45111 
 : ل  نتيجة  املغربية  املللكة  جرزازت 
عدم تحقيق الهدف الدي أنشئت من 

أأله الشركة..
الحي  ب  التصفية  مقر  حدد  ج 
الصناعي رقم 7)) جرزازات - 45111 

جرزازت املللكة املغربية. 
ج عين:

ج  صادق  لحسن   السيد)ة( 
عنوانه)ا( حي االمل زنقة افران درب 
مكناس   51181 جيسالن   (3 رقم   6
املللكة املغربية كلصفي )ة( للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجد املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقود  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
االبتدائية بورزازات  بتاريخ 6) دأنبر 

9)1) تحت رقم 97)).
((8I

BOUGHALEB ET ASSOCIES

SELMAN
شركة املساهلة

رفع رأسلال الشركة

BOUGHALEB ET ASSOCIES
411, شارع محلد الزرقطوني 

الطابق الثاني، الرقم )) 411, شارع 
محلد الزرقطوني الطابق الثاني، 
الرقم ))، 1111)، الدار البيضاء 

MAROC
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SELMAN  شركة املساهلة
 ZONE جعنوان مقرها اإلأتلاعي

 INDUSTRIELLE OULED
 SALAH BOUSKOURA  27182

.CASABLANCA MAROC
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.341477

العام  الجلع  بلقت�سى 
أكتوبر   (8 في  املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة  رأسلال  رفع  تم   (1(9
درهم«   (1.111.111« قدره  بلبلغ 
إ 9  درهم«   (4.6((.311« من  أي 
  : طريق  عن  درهم«   44.6((.311«

تقد5م حصص نقد5ة أج عينية.
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
 31 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 58)5)7.

((9I

BOUGHALEB ET ASSOCIES

GERFLOR MAROC
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BOUGHALEB ET ASSOCIES
411, شارع محلد الزرقطوني 

الطابق الثاني، الرقم )) ، 1111)، 
MAROC الدار البيضاء

GERFLOR MAROC شركة ذات 
مسؤجلية محدجدة ذات الشريك 

الوحيد
 rue 49 جعنوان مقرها اإلأتلاعي
 Jean Jaures Quartier Gauthier

CASABLANCA 20000 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجدة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
45(873

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   (1(9 دأنبر   (5
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجدة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجدة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.GERFLOR MAROC
 Prestation : غرض الشركة بإ5جاز
 de services administratifs,

Marketing, commerciales
.Assistance technique

 rue  49  : عنوان املقر االأتلاعي 
 Jean Jaures Quartier Gauthier
الدار   CASABLANCA (1111

البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 91.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتا ي:
 GERFLOR SAS :  911 الشركة 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
 GERFLOR SAS الشركة 
 cours de la  51 عنوانه)ا( 
 République  696(7 Villeurbanne

.France
جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:
 PIERRE CONVERS السيد 
 rue Berthelot  69  (3 عنوانه)ا( 

311  Caluire et Cuire FRANCE
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.

(31I

مينارة فينانس أرجب

س م توريزم
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

مينارة فينانس أرجب
)5 شارع موالي رشيد شقة رقم 
7 الطابق الرابع أليز مراكش ، 

41111، مراكش املغرب

س م توريزم شركة ذات مسؤجلية 
محدجدة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي فيال 
38  سلناح إقليم الحوز مقاطعة 

تاحناجت ألاعة تلصلوحت - 
41111 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.53145
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تلت   (1(9 دأنبر   (6 في  املؤرخ 

املصادقة عل9 :
تفويت شركة » س م د5فلوبلن«  
أصل  من  اأتلاعية  حصة   (.111
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   (.111
تيتانكر   ماري   ان  بريجيت  كوليت 

بتاريخ 6) دأنبر 9)1).
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم   
دأنبر   31 بتاريخ  التجارية بلراكش  

9)1) تحت رقم 1819)).
(3(I

مينارة فينانس أرجب

» س م توريزم«
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير أد5د للشركة

مينارة فينانس أرجب
)5 شارع موالي رشيد شقة رقم 
7 الطابق الرابع أليز مراكش ، 

41111، مراكش املغرب
» س م توريزم«  شركة ذات 

مسؤجلية محدجدة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي فيال 
38  سلناح إقليم الحوز مقاطعة 

تاحناجت ألاعة تلصلوحت - 
41111 مراكش املغرب.

تعيين مسير أد5د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.53145
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
9)1) تم تعيين  6) دأنبر  املؤرخ في 
السيد)ة(   للشركة  أد5د  مسير 
ماري  ان  بريجيت  كوليت  تيتانكر  

كلسير جحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   31 بتاريخ  التجارية بلراكش  

9)1) تحت رقم 1819)).

(3(I

CABINET RAMI EXPERTISE

CASTLE’S PEARL ASLAN
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET RAMI EXPERTISE

  Espace Rihab Fés, Avenue Allal

 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،

Fés, Maroc

CASTLE’S PEARL ASLAN شركة 

ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي 44 شارع 

محلد السالجي فاس - 31111 فاس  

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجدة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6(45(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   (1(9 دأنبر   (3

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجدة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجدة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.CASTLE’S PEARL ASLAN

دار   -  : بإ5جاز  الشركة  غرض 

الضيافة أج رياض.
املعارض  من  أعلال  رأل   -

جاملهرأانات الفنية.

قوارب  أج  بخارية  زجارق  كراء   -

خاصة  أأهزة  أج  آالت  أج  قوارب  أج 

باملعاب أج رياضات املياه..
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44 شارع  عنوان املقر االأتلاعي : 

محلد السالجي فاس - 31111 فاس  

املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:

 (.111   : هللا  عبد  نعيم  السيد 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .

 

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  هللا  عبد  نعيم  السيد 

رقم 5) تجزئة كاليفورنيا طريق عين 

الشقف فاس  31111 فاس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء 

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  هللا  عبد  نعيم  السيد 

رقم 5) تجزئة كاليفورنيا طريق عين 

الشقف فاس  31111 فاس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   31 بتاريخ  بفاس   التجارية 

9)1) تحت رقم )431.

(33I

MONDE DE CUISINE

MONDE DE CUISINE

شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

MONDE DE CUISINE

 RUE D›ARABIE SAOUDI, ,94

 LOTISSEMENT KARIMA ،

91111، طنجة )املغرب(

MONDE DE CUISINE شركة ذات 

مسؤجلية محدجدة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي تجزئة 

كريلة القطعة رقم 94 شارع املللكة 

العربية السعود5ة - 91111 طنجة 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.59759

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تلت   (1(9 دأنبر   (3 في  املؤرخ 

املصادقة عل9 :

أليلة  )ة(  السيد  تفويت 

بودغلاس 11) حصة اأتلاعية من 

)ة(  السيد  11) حصة لفائدة   أصل 

5ونيو   (9 بتاريخ  الطويل  مصطفى 

.(1(9

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم   

دأنبر   (6 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

9)1) تحت رقم )893.

(34I

مينارة فينانس أرجب

ماجالن اوركنيزاسيون
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

مينارة فينانس أرجب

)5 شارع موالي رشيد شقة رقم 

7 الطابق الرابع أليز مراكش ، 

41111، مراكش املغرب

ماأالن اجركنيزاسيون شركة ذات 

مسؤجلية محدجدة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي : )6 درب 

الحلام املواسين - 41111 مراكش 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.(669(

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   (1(9 نونبر   31 املؤرخ في 

ذات  شركة  اجركنيزاسيون  ماأالن 

الشريك  ذات  محدجدة  مسؤجلية 

 (11.111 رأسلالها  مبلغ  الوحيد 

 6( اإلأتلاعي  مقرها  جعنوان  درهم 

 41111  - املواسين  الحلام  درب 

االصل  لبيع  نتيجة  املغرب  مراكش 

التجاري.

ج عين:

ج  شاليندر  فيليب   السيد)ة( 

درب الحلام املواسين   6( عنوانه)ا( 

41111 مراكش مراكش كلصفي )ة( 

للشركة.

ج قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

درب   6( جفي   (1(9 نونبر   31 بتاريخ 

مراكش   41111  - املواسين  الحلام 

املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   31 بتاريخ  التجارية بلراكش  

9)1) تحت رقم 1)18)).

(35I

CABINET RAMI EXPERTISE

UP INTERACTIONS
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CABINET RAMI EXPERTISE

  Espace Rihab Fés, Avenue Allal

 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،

Fés, Maroc

UP INTERACTIONS  شركة ذات 

مسؤجلية محدجدة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي 44 شارع 

محلد السالجي فاس - 31111 فاس  

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجدة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

6(435

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   (1(9 دأنبر   (6

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجدة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجدة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 UP  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. INTERACTIONS

مشغل   -  : غرض الشركة بإ5جاز 

مركز االتصال..

44 شارع  عنوان املقر االأتلاعي : 

محلد السالجي فاس - 31111 فاس  

املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:

 (.111   : سهير  بوهدي  السيدة 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  سهير  بوهدي  السيدة 
زنقة بورينس   (( شارع االسلاعلية 
فاس   31111 فاس  الزهور)  ا5رش 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  سهير  بوهدي  السيدة 
زنقة بورينس   (( شارع االسلاعلية 
فاس   31111 فاس  الزهور)  ا5رش 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   (7 بتاريخ  بفاس   التجارية 

9)1) تحت رقم 73)4.

(36I

COMTA SAF FIDUCIAIRE

 SMART SCHOOL ERABLE
ECOLE PRIVEE

شركة ذات املسؤجلية املحدجدة
تأسيس شركة

COSAFكوصاف

الشقة 3) العلارة 3) الطابق ) 
 APPT 13 زنقة الزرقطوني فاس

 IMM 23 RUE ZERKTOUNI،

MAROCاملغرب FES31111، فاس

 SMART SCHOOL ERABLE

ECOLE PRIVEE شركة ذات 

املسؤجلية املحدجدة
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 RDC جعنوان مقرها اإلأتلاعي
 VILLA N° 18 RTE IMOUZZER -

30000 FES MAROC
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6(443
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   (1(8 دأنبر   3(
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجدة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
 SMART SCHOOL ERABLE

.ECOLE PRIVEE
حضانة   : بإ5جاز  الشركة  غرض 
- مؤسسة التعليم  ابتدائي   - - رجض 

الحر.
 RDC  : االأتلاعي  املقر  عنوان 
 VILLA N° 18 RTE IMOUZZER -

.31111 FES MAROC
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:
 (11   : املصطفى  االمين  السيد 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .
911 حصة    : السيدة أالل جفاء 

بقيلة 11) درهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  املصفى  االمين  السيد 
حي  بنعزجز  محلد  زنقة   37( رقم 

االدارسة 31111 فاس املغرب.
 ( عنوانه)ا(  جفاء  أالل  السيدة 
تجزئة زهرة املدائن ) بلوك ا علارة د 
الشقة 7 طريق عين الشقف 31111 

فاس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:
السيد االمين املصطفى عنوانه)ا( 
حي  بنعزجز  محلد  زنقة   37( رقم 

االدارسة 31111 فاس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   31 بتاريخ  بفاس   التجارية 

9)1) تحت رقم 4287/2019.

(37I

أيكو سيرفيس

JHS TRADE
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

أيكو سيرفيس

)41 شارع الزرقطوني اقامة املهدي 

، 1)11)، الدارالبيضاء املغرب

JHS TRADE شركة ذات مسؤجلية 

محدجدة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي : )6 

 VIADICCI AIN HARROUDA

 61 VIADICCI AIN HARROUDA

8631) املحلد5ة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.(96((

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر حل   (1(9 نونبر   31 املؤرخ في 

مسؤجلية  ذات  شركة   JHS TRADE

محدجدة ذات الشريك الوحيد مبلغ 

جعنوان  درهم   (11.111 رأسلالها 

 VIADICCI AIN 6( مقرها اإلأتلاعي

 HARROUDA 6( VIADICCI AIN

املحلد5ة   HARROUDA (8631

ج  العلل  فرص  لقلة  نتيجة  املغرب 

املنافسة الشرسة باختصار.

ج عين:

السيد)ة( احلد  بشري ج عنوانه)ا( 

33) عين  1) رقم  تجزئة مونية زنقة 

املغرب  الدارالبيضاء   (1471 الشق 

كلصفي )ة( للشركة.

ج قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

 6( جفي   (1(9 نونبر   31 بتاريخ 

 VIADICCI AIN HARROUDA 6(

 VIADICCI AIN HARROUDA

8631) املحلد5ة املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
 (7 بتاريخ  باملحلد5ة   االبتدائية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 363).
(38I

SARL

EM RENTAL CARS SARL
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

رفع رأسلال الشركة

SARL
 Maarif ، 20220، CASABLANCA

MAROC
EM RENTAL CARS SARL شركة 

ذات املسؤجلية املحدجدة
 Groupe جعنوان مقرها اإلأتلاعي
 ANASSI C9 PARC OUM RABII
 G1 IMM D RDC N°9 - 22000

.CASABLANCA MAROC
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4(3679

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم   (1(9 دأنبر   (7 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من  أي  درهم«   (.511.111«
 (.111.111« إ 9  درهم«   511.111«
مقاصة  إأراء    : طريق  عن  درهم« 
مع د5ون الشركة املحددة املقدار ج 

املستحقة.
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
 (6 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دأنبر 9)1) تحت رقم )3757.
(39I

FIDUCIAIRE GOUMRI

SOCOGOCE
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

حل شركة

FIDUCIAIRE GOUMRI
37 زنقة الوحدة ، 31)1)، 

الدارالبيضاء املغرب
SOCOGOCE شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة)في طور التصفية(
جعنوان مقرها اإلأتلاعي 48 زنقة 

رجما مرس السلطان - - الدرالبيضاء 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(1547(

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

5)1) تقرر حل  8) دأنبر  املؤرخ في 

املحدجدة  املسؤجلية  ذات  شركة 

رأسلالها  مبلغ    SOCOGOCE

مقرها  جعنوان  درهم   51.111
مرس  رجما  زنقة   48 اإلأتلاعي 

املغرب  الدرالبيضاء   -  - السلطان 

نتيجة ل : عدم املردجد5ة.
زنقة   48 ج حدد مقر التصفية ب 

رجما مرس السلطان - - الدارالبيضاء 

املغرب. 

ج عين:

ج  نجاح  ادريس   السيد)ة( 
زنقة  زاجية  رجما  زنقة   48 عنوانه)ا( 

سيتيني طابق 5 - الدرالبيضاء املغرب 

كلصفي )ة( للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجد املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقود  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 18 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبرا5ر 6)1) تحت رقم 11595436.

(41I

CHAHID TAHA CASH

CHAHID TAHA CASH
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CHAHID TAHA CASH

 RUE 3 N°25 1er ETAGE

 IMZOUREN, AL-HOCEIMA،

111)3، الحسيلة املغرب

CHAHID TAHA CASH  شركة 

ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد

 RUE 3 جعنوان مقرها اإلأتلاعي

 N°25 1er ETAGE IMZOUREN,

AL-HOCEIMA  32000 الحسيلة 

املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجدة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(947

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (1(9 نونبر   (7

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجدة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجدة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. CHAHID TAHA CASH

غرض الشركة بإ5جاز : جسيط في 

علليات االئتلان.

تحويل امموال.

دفع الفواتير..

 RUE 3  : املقر االأتلاعي  عنوان 

 N°25 1er ETAGE IMZOUREN,

الحسيلة   AL-HOCEIMA  3(111

املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بوكطب  هند  السيدة 

زنقة بالل بن رباح رقم 1) حي الرياض 

بركان 63311 بركان املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بوكطب  هند  السيدة 

زنقة بالل بن رباح رقم 1) حي الرياض 

بركان 63311 بركان املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 31 بتاريخ  بالحسيلة   االبتدائية 

دأنبر 9)1) تحت رقم -.

(4(I

Cap Conseils

AL FADILA PRO
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

جفاة شريك

Cap Conseils
 Bd Ibrahim Roudani ، ,313
20390، Casablanca Maroc

AL FADILA PRO  شركة ذات 
املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي طريق 
بوسكورة كلم 7 كاليفورنيا - )8)7) 

الدار البيضاء املغرب .
جفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 
.37(75

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في )) دأنبر 9)1) تم اإلعالم 
بوفاة الشريك عبد الوهاب السقاط 
 
ً
تبعا الورثة  عل9  حصصه  توزيع  ج 
أكتوبر   (9 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

9)1) بالشكل امتي :
 7   ، نعيلة بن ألون   السيد)ة( 

حصة .
 7   ، السقاط   حسناء  السيد)ة( 

حصة .
 ((   ، السقاط   علي  السيد)ة( 

حصة .
السيد)ة( محسن السقاط  ،  )) 

حصة .
السيد)ة( 5وسف  السقاط  ،  )) 

حصة .
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
 (4 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 4689)7.

(4(I

GENERAL DE COMPTABILITE

OLD CITY BUSINESS
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GENERAL DE COMPTABILITE
شارع محلد اد5وري مكاتب زالغ 

الطابق التاني الرقم 5 فاس ، 
31111، فاس املغرب

OLD CITY BUSINESS شركة ذات 

مسؤجلية محدجدة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي الرقم 9) 

عرصة القا�سي شارع باب اأياف  - 

31111 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجدة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6((63

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (1(9 نونبر   (5

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجدة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجدة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 OLD  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.CITY BUSINESS

توزيع   : بإ5جاز  الشركة  غرض 

املشرجبات الغازية ج النقل.

عنوان املقر االأتلاعي : الرقم 9) 

 - عرصة القا�سي شارع باب اأياف  

31111 فاس املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:

 (.111   : السيد العلراني توفيق 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

السيد العلراني توفيق عنوانه)ا( 

5) تجزئة بلير 3 حلبة السباق اقامة 

الطابق   3 الشقة  الجوهرة السوداء  

الثاني  31111 فاس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:

السيد العلراني توفيق عنوانه)ا( 

5) تجزئة بلير 3 حلبة السباق اقامة 

الطابق   3 الشقة  الجوهرة السوداء  

الثاني ، فاس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   1( بتاريخ  بفاس   التجارية 

9)1) تحت رقم -.

(43I

STE FIDUCONFIANCE

 GLOBAL INFRASTRUCTURE

 DEVELOPEMENT NORTH

»AFRICA » G.I.D.N.A SARL

شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

رفع رأسلال الشركة

STE FIDUCONFIANCE

 Imm 116, Bureaux Nada, Appt

 9, Bd Med V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC

 GLOBAL INFRASTRUCTURE

 DEVELOPEMENT NORTH

AFRICA » G.I.D.N.A SARL« شركة 

ذات املسؤجلية املحدجدة

 Av ,86 جعنوان مقرها اإلأتلاعي

 Kairaouane, Narjiss A, Fès -

.30000 FES MAROC

رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.(5443

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم   (1(9 دأنبر   (8 في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

أي  درهم«   (.111.111,11«

إ 9  درهم«   (.111.111,11« من 

طريق  عن  درهم«   4.111.111,11«

:  إدماج احتياطي أج أرباح أج عالجات 

إصدار في رأس املال.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   31 بتاريخ  بفاس   التجارية 

9)1) تحت رقم 4304/2019.

(44I
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conseils gest plus

ZONE APPARTEMENT
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تحويل املقر االأتلاعي للشركة

conseils gest plus

شارع عبد الكريم الخطابي علارة 

برج املنارة ) الطابق الخامس رقم 

25A ، 400000، مراكش املغرب

ZONE APPARTEMENT شركة 

ذات املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي إقامة 

الضاجي ) رقم )) املحاميد - 

61)41 مراكش املغرب.

تحويل  املقر االأتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.878(3

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في )) شتنبر 9)1) تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االأتلاعي  املقر 
املحاميد   (( رقم   ( »إقامة الضاجي 

- 61)41 مراكش املغرب« إ 9 »إقامة 

اإلزدهار الطاجسية 7)) متجر رقم 7 - 

11)41 مراكش  املغرب«.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

13 أكتوبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

9)1) تحت رقم 66)8.

(45I

CABINET SALAH AISSE

مرافق بركان
إعالن متعدد القرارات

CABINET SALAH AISSE

 ANG BD YACOUB EL

 MANSOUR ET RUE ISHAK

 IBN HANAINE ، 20100،

CASABLANCA MAROC

مرافق بركان »شركة  املساهلة«

جعنوان مقرها االأتلاعي: شارع 

 BOUCHER محلد الخامس إقامة

الطابق 3، رقم 8)، - - بركان املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: -.

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 5) أكتوبر 9)1)

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم ): الذي 5نص عل9 ما5لي:
الغرض االأتلاعي جذلك  تغيير   •
بتعد5ل املادة 3 كالتا ي: 5تجل9 غرض 
الشركة في تدبير الخدمات جاستغالل 
املرافق جالتجهيزات العلومية التابعة 
5تم  ما  حسب  الترابية  للجلاعات 
الجلاعات  طرف  من  إليها  إسناده 

الترابية املعنية؛
قرار رقم ): الذي 5نص عل9 ما5لي:
• الزيادة نقدا في رأسلال الشركة 
بقيلة خلسة مال5ين جستلائة ألف 
بقيلة  ليصبح   )5.611.111( درهم 
 (6.811.111( ستة مال5ين جثلانلائة 
 56.111 بإصدار أسهم أد5دة بعدد 
سهم أد5د بقيلة 11) درهم للسهم 
تم اكتتابها جتحريرها كليا جذلك عن 

طريق مساهلة مساهلين أدد؛
قرار رقم 3: الذي 5نص عل9 ما5لي:
للشركة  االأتلاعي  املقر  تغيير   •
من مجازر بركان طريق مداغ ا 9 شارع 
 BOUCHER إقامة  الخامس  محلد 

الطابق 3، رقم 8)، بركان.
قرار رقم 4: الذي 5نص عل9 ما5لي:
من  ج6   4  ،3 املادة  تعد5ل   •
القانون امسا�سي املترتب عن التغيير 

السابق
جتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
عل9  5نص  الذي   :3 رقم  بند 
في  الشركة  غرض  5تجل9  ما5لي: 
املرافق  جاستغالل  الخدمات  تدبير 
التابعة  العلومية  جالتجهيزات 
5تم  ما  حسب  الترابية  للجلاعات 
الجلاعات  طرف  من  إليها  إسناده 

الترابية املعنية؛
بند رقم 4: الذي 5نص عل9 ما5لي: 
املقر االأتلاعي للشركة 5وأد شارع 
 BOUCHER إقامة  الخامس  محلد 

الطابق 3، رقم 8)، بركان.
بند رقم 6: الذي 5نص عل9 ما5لي: 
رأسلال الشركة بقيلة ستة مال5ين 
 (11 بقيلة   )6.811.111( جثلانلائة 
جتحريرها  اكتتابها  تم  للسهم  درهم 

كليا 

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   (6 بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

9)1) تحت رقم 759/19.

(46I

jojytino

جوجيتيتو
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

jojytino

 NU 11 RUE 3 LOTISSEMENT

 BELLE VUE NU 11 RUE 3

 LOTISSEMENT BELLE VUE،

15000، khemisset maroc

أوأيتيتو شركة ذات مسؤجلية 

محدجدة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم 

)) زنقة 3 تجزئة املنظر الجليل 

الخليسات صندجق البر5د 6)7 

خليسات االزهر الخليسات 5111) 

الخليسات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجدة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(8919

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (1(9 نونبر   (5

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجدة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجدة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

أوأيتيتو.

انتاج   : بإ5جاز  الشركة  غرض 

جتسويق الزرابي.
رقم   : االأتلاعي  املقر  عنوان 
الجليل  املنظر  تجزئة   3 زنقة   ((

 7(6 البر5د  صندجق  الخليسات 

 (5111 خليسات االزهر الخليسات 

الخليسات املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتا ي:

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مشعر  هاأر  السيدة 
3 تدزئة املنظر الجليل   )) زنقة  رقم 

5111) الخليسات املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  مشعر  هاأر  السيدة 
3 تدزئة املنظر الجليل   )) زنقة  رقم 

5111) الخليسات املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 19 بتاريخ  بالخليسات   االبتدائية 

دأنبر 9)1) تحت رقم )14).

(47I

موثقة هدى أمنيول

 GUEDDI CONSORTS
IMMO

إعالن متعدد القرارات

موثقة هدى أمنيول

شارع جاد زيز، علارة تيفاجين 

بلوك )E، الطابق الثاني ، رقم 4 ، 

81111، أكاد5ر املغرب

 GUEDDI CONSORTS IMMO

»شركة ذات املسؤجلية املحدجدة«

جعنوان مقرها االأتلاعي: شقة رقم 

)، الطابق امجل، علارة كدي أ، 

طريق تارجدانت، أ5ت ملول - 81111 

أكاد5ر املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(894

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 13 دأنبر 9)1)

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي 5نص عل9 ما5لي: 

كدي   نجاة  املرحومة  جفاة  اثبات 

للحصص  االرث  طريق  عن  جانتقال 

االأتلاعية للهالكة لفائدة الورثة. 

قرار رقم ): الذي 5نص عل9 ما5لي:
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السيد صالح  تجد5د صالحيات   
كدي ج السيدة 5لينة كدي بصفتهلا 
مسير5ن مشتركين للشركة ملدة غير 

محدجدة  .
قرار رقم 3: الذي 5نص عل9 ما5لي: 

التغيير املترابط للقانون االسا�سي. 
جتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 7: الذي 5نص عل9 ما5لي: 
للحصص  االرث  طريق  عن  انتقال 

االأتلاعية للهالكة لفائدة الورثة.
عل9  5نص  الذي   :43 رقم  بند 
ما5لي: تجد5د صالحيات السيد صالح 
كدي ج السيدة 5لينة كدي بصفتهلا 
مسير5ن مشتركين للشركة ملدة غير 

محدجدة
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
دأنبر   (3 بتاريخ  االبتدائية بانزكان  

9)1) تحت رقم )463.
(48I

SPHERE CONSEILS

 تيمود
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

رفع رأسلال الشركة

SPHERE CONSEILS
 BD BAHMAD , RESIDENCE

 NOUFISSA 5EME ETAGE N°14
 238, ، 24000، CASABLANCA

MAROC
 تيلود  شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة
جعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم 3). 
سوق الخشب الجد5د قريعة )1 
- الدار البيضاء- املغرب. - 4111) 

الدار البيضاء  املغرب..
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(17((3

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم   (1(9 دأنبر   (1 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
»911.111 درهم« أي من »11.111) 
عن  درهم«   (.111.111« إ 9  درهم« 
د5ون  مع  مقاصة  إأراء    : طريق 
الشركة املحددة املقدار ج املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 (6 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 1))5)7.

(49I

املركز املراك�سي لإلرشاد

LE BON SOL
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تحويل املقر االأتلاعي للشركة

املركز املراك�سي لإلرشاد

شقة رقم ٩ مدخل أ علارة أنس 

ماأوريل شارع موالي عبد هللا ، 1، 

مراكش املغرب

LE BON SOL شركة ذات 

املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي محل 

بالطابق امر�سي رقم ))6 تجزئة 

الشرف - 41111 مراكش املغرب.

تحويل  املقر االأتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3(457

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 13 دأنبر 9)1) تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االأتلاعي  املقر 

 6(( رقم  امر�سي  بالطابق  »محل 

مراكش   41111  - الشرف  تجزئة 

 (4 أ  علارة   6 أ  »شقة  إ 9  املغرب« 

مراكش    41111  - االحسان مبرجكة 

املغرب«.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   (6 بتاريخ  التجارية بلراكش  

9)1) تحت رقم 1699)).

(51I

CABINET HAMDI

SINTRAM سينطرام
شركة املساهلة

تحويل املقر االأتلاعي للشركة

CABINET HAMDI

 Avenue Hassane II 6ème ,(3(

 étage، 20200، casablanca

maroc

SINTRAM سينطرام شركة 

املساهلة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي علالة 

النواصر طريق بوسكورة دجار أوابر 

ألاعة جالد صالح الحي الصناعي 

الجد5د - 1 الدار البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االأتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(((639

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 5) نونبر 9)1) تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االأتلاعي  املقر 

بوسكورة  طريق  النواصر  »علالة 

دجار أوابر ألاعة جالد صالح الحي 

الدار البيضاء   1  - الصناعي الجد5د 

الكولين   3( »تجزئة  إ 9  املغرب« 

البيضاء   الدار   1  - معرجف  سيدي 

املغرب«.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 (5 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دأنبر 9)1) تحت رقم )488)7.

(5(I

fidia audit

CAPTUS كبتس
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تأسيس شركة

fidia audit

 rue mustapha el maani (1(

 2eme etage appt.12 casablanca

، 20130، casablanca maroc

كبتس CAPTUS شركة ذات 

املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي )) زنقة 

عبد القادر مفتقر  - 1111) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

448(35

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (1(9 5ونيو   (8

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجدة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

كبتس   : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.CAPTUS

استغالل   : غرض الشركة بإ5جاز 

مقهى جمطعم.
زنقة   ((  : عنوان املقر االأتلاعي 

الدار   (1111  - عبد القادر مفتقر  

البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:

 51   : ابراهم  جكرام  ا5ت  السيد 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .

 951   : بوليلة  االسعد  السيد 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

ابراهم  جكرام  ا5ت  السيد 

حي القدس اقامة الخليل  عنوانه)ا( 
علارة اا 4 رقم 5) البرنو�سي 1)16) 

الدار البيضاء املغرب.

عنوانه)ا(  بوليلة  االسعد  السيد 

البحيرة 11 البحيرة تونس.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:

ابراهم  جكرام  ا5ت  السيد 

حي القدس اقامة الخليل  عنوانه)ا( 
علارة اا 4 رقم 5) البرنو�سي 1)16) 

الدار البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 (3 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نونبر 9)1) تحت رقم 1)11)7.

(5(I

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

 SOCIETE LA LUMIERE
BLANCHE

شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

 RUE 81 N° 12 HAY MOULAY

 ، ABDELLAH AIN CHOCK
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 SOCIETE LA LUMIERE

مسؤجلية  ذات  شركة    BLANCHE

محدجدة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها االأتلاعي اقامة 

بسلة ) الشقة A116 5 مجلوعة 

السكنية )RDC 1 عين السبع - 

1731) الدار البيضاء املغرب.

توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.3(79(9

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تلت   (1(9 دأنبر   (8 في  املؤرخ 

نشاط  إ 9  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي :

 - الشبكة الكهربائية  اشغال بناء 

 TRAVAUX DE CONSTRUCTION

. DE RESAUX ELECTRIQUES

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم   

 (4 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 7)47)7.

(53I

AFSIT SARL-AU

AFSIT SARL-AU

شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

AFSIT SARL-AU

 47Rue Planquette 4ème

 Etage Apt 12 Belvédère

 Hay Mohammad ، 20000،

CASABLANCA MAROC

AFSIT SARL-AU شركة ذات 

مسؤجلية محدجدة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

جعنوان مقرها اإلأتلاعي 47 زنقة 

بلنكيت الطابق الرابع شقة رقم 

)) بيلفيد5ر حي املحلدي - 1111) 

الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(636(9

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
9)1) تقرر حل  5) دأنبر  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 
  AFSIT SARL-AU الوحيد  الشريك 
مبلغ رأسلالها 1.111) درهم جعنوان 
بلنكيت  زنقة   47 اإلأتلاعي  مقرها 
الطابق الرابع شقة رقم )) بيلفيد5ر 
الدارالبيضاء   (1111  - حي املحلدي 
الشركة  حل   : ل  نتيجة  املغرب 
التوافقية  التصفية  عل9  جالعلل 
تبعا لللقتضيات القانونية جالقانون 

امسا�سي للشركة..
زنقة   47 ج حدد مقر التصفية ب 
رقم  شقة  الرابع  الطابق  بلنكيت 
 (1111  - بيلفيد5ر حي املحلدي   ((

الدارالبيضاء املغرب. 
ج عين:

ج  فنان  مصطفى   السيد)ة( 
ار   94((1 كونفوينسيونا  عنوانه)ا( 

سيال فرنسا كلصفي )ة( للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجد املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقود  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
 (5 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 4793)7.

(54I

FIDUNA

ميتالكو
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

حل شركة

FIDUNA
 HY MLY ABDELLAH RUE 70

 N 33 CASABLANCA ، 20480،
CASABLANCA MAROC

ميتالكو شركة ذات املسؤجلية 
املحدجدة)في طور التصفية(

جعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع 
خليفة بن إسلاعيل رقم 77/75/73 

حي الفالح الدار البيضاء - 1143) 
الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(44419(7

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

9)1) تقرر حل  16 دأنبر  املؤرخ في 

املحدجدة  املسؤجلية  ذات  شركة 

 (11.111 رأسلالها  مبلغ  ميتالكو  

درهم جعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع 

خليفة بن إسلاعيل رقم 73/75/77 

 (1143  - البيضاء  الدار  الفالح  حي 

حل   : املغرب نتيجة ل  الدارالبيضاء 

شركة.

شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  ج 

خليفة بن إسلاعيل رقم 73/75/77 

حي الفالح الدار البيضاء -  

1143) الدارالبيضاء املغرب. 

ج عين:

ج  بليدري  5اسين    السيد)ة( 

رقم    (( زنقة  الفالح  حي  عنوانه)ا( 

الدارالبيضاء   (1143 البيضاء   86

املغرب كلصفي )ة( للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجد املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقود  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 4799)7.

(55I

املركز الجهوي لالستثلار لجهة العيون الساقية 

الحلراء

 WORLD BOUCHANE

INTERNATIONAL
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثلار لجهة 

العيون الساقية الحلراء

صندجق البر5د 66)) ، 71111، 

العيون املغرب

 WORLD BOUCHANE

INTERNATIONAL شركة ذات 

املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي املجلوعة 

السكنية 61 قرب سد املسيرة رقم 

37 - 71111 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

31(87

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   (1(9 دأنبر   ((

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجدة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 WORLD BOUCHANE  :

.INTERNATIONAL

االشغال   : غرض الشركة بإ5جاز 

ج الخدمات املختلفة التجارة العامة 

النقل االستيراد ج التصد5ر.

عنوان املقر االأتلاعي : املجلوعة 

رقم  املسيرة  سد  قرب   61 السكنية 

37 - 71111 العيون املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:

السيدة سارة بوشان :  711 حصة 

بقيلة 11) درهم للحصة .

 311   : مصطفى  بوشان  السيد 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بوشان  سارة  السيدة 

سد  قرب   61 السكنية  املجلوعة 

العيون   71111  37 رقم  املسيرة 

املغرب.

السيد بوشان مصطفى عنوانه)ا( 

سد  قرب   61 السكنية  املجلوعة 

العيون   71111  37 رقم  املسيرة 

املغرب.
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جالعائلية  الشخصية  امسلاء 

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بوشان  سارة  السيدة 

سد  قرب   61 السكنية  املجلوعة 
العيون   71111  37 رقم  املسيرة 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 7) دأنبر 

9)1) تحت رقم 3135/19.

(56I

اتلانية جداد

LGB TRACAUX
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ائتلانية جداد

 AV 79 79 شارع محلد الخامس

 MED V، 43000، EL KELAA

SRAGHNA قلعة السراغنة

LGB TRACAUX  شركة ذات 

مسؤجلية محدجدة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي : دجار 

الكطارة الجوالة  دجار الكطارة 

الجوالة  43111 قلعة السراغنة 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.357(

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر   (1(9 دأنبر   1( في  املؤرخ 

ذات  شركة    LGB TRACAUX حل 

الشريك  ذات  محدجدة  مسؤجلية 

 (11.111 رأسلالها  مبلغ  الوحيد 

اإلأتلاعي  مقرها  جعنوان  درهم 

قلعة   43111 الجوالة  الكطارة  دجار 

السراغنة املغرب نتيجة لعدم جأود 

الشغل ججأود املنافسة.

ج عين:

ج  لشهب   نورالد5ن    السيد)ة( 

الجوالة   الكطارة  دجار  عنوانه)ا( 

املغرب  السراغنة  قلعة   43111

كلصفي )ة( للشركة.

ج قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
دجار  جفي   (1(9 دأنبر   1( بتاريخ 
قلعة   43111 الجوالة   الكطارة 

السراغنة املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
االبتدائية بقلعة السراغنة  بتاريخ 6) 

دأنبر 9)1) تحت رقم 785/2019.

(57I

 فابريك ججرد

FABRIC WORLD
إعالن متعدد القرارات

فابريك ججرد
)3) شارع حسن الصغير الدار 

البيضاء ، 1111)، الدار البيضاء 
املغرب

FABRIC WORLD »شركة ذات 
املسؤجلية املحدجدة ذات الشريك 

الوحيد«
جعنوان مقرها االأتلاعي: )3) شارع 

حسن الصغير - - الدار البيضاء 
املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.356867
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 6) دأنبر 9)1)
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي 5نص عل9 ما5لي: 
رأسلال  من  حصة   (511 تفويت 
السيد  حوزة  في  هي  التي  الشركة 
كريم  السيد  إ 9  عبدالرزاق  فضول 

جحا
عل9  5نص  الذي   :( رقم  قرار 
تغيير الشكل القانوني لشركة  ما5لي: 
محدجدة  مسؤجلية  ذات  شركة  من 
محدجدة  مسؤجلية  ذات  شركة  إ 9 

بشريك جحيد
قرار رقم 3: الذي 5نص عل9 ما5لي: 
للشركة  املشارك  املد5ر  إستقالة 
السيد فضول عبدالرزاق من مهامه 

كلسير مشارك
قرار رقم 4: الذي 5نص عل9 ما5لي: 
السيد  للشركة  جحيد  مسير  تعيين 

كريم جحا

جتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات 
النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم ): الذي 5نص عل9 ما5لي: 
من  للشركة   القانوني  الشكل  تغيير 
إ 9  محدجدة   مسؤجلية  ذات  شركة 
مع  محدجدة  مسؤجلية  ذات  شركة 

شريك جحيد
عل9  5نص  الذي   :6 رقم  بند 
ما5لي: بهدا التفويت أليع الحصص 
في  هي  الشركة  لرأسلال  املؤسسة 

حوزة السيد كريم جحا
بند رقم 7: الذي 5نص عل9 ما5لي: 
 5111 ل  املالك  جحا  كريم  السيد 

حصة املؤسسة لرأسلال الشركة
عل9  5نص  الذي   :(4 رقم  بند 
الوحيد  اإلمضاء  ج  التسيير  ما5لي: 

للسيد كريم جحا
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
 3( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 5615)7.
(58I

STAPORT

STAPORT
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

رفع رأسلال الشركة

STAPORT
اقامة البدر الباب رقم )1 الطابق 
االجل  رقم 14 عين السبع الدار 

البيضاء ، 1591)، الدار البيضاء 
املغرب

STAPORT شركة ذات املسؤجلية 
املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي اقامة 
البدر  الباب رقم )1 الطابق االجل 

رقم 14 عين السبع  - 1591) الدار 
البيضاء املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.96537
العام  الجلع  بلقت�سى 
دأنبر   15 في  املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة  رأسلال  رفع  تم   (1(9
درهم«   5.111.111« قدره  بلبلغ 
إ 9  درهم«   35.111.111« من  أي 
طريق  عن  درهم«   41.111.111«

الشركة  د5ون  مع  مقاصة  إأراء    :

املحددة املقدار ج املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 31 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 37837.

(59I

N.A.F ASSOCIES

NUANCES K
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

حل شركة

N.A.F ASSOCIES

 BD MOULAY ISMAIL 1 B 1

 ، 20300، CASABLANACA

MAROC

NUANCES K شركة ذات 

املسؤجلية املحدجدة)في طور 

التصفية(

جعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم )) 

إقامة أه 7 تجزئة 5اسلينة مركب 

سكني مالك بيتش املحلد5ة - 

8831) املحلد5ة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4(7393

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   (1(9 نونبر   (5 املؤرخ في 

املحدجدة  املسؤجلية  ذات  شركة 

رأسلالها  مبلغ    NUANCES K

مقرها  جعنوان  درهم   (11.111

اإلأتلاعي رقم )) إقامة أه 7 تجزئة 

بيتش  مالك  سكني  مركب  5اسلينة 

8831) املحلد5ة املغرب   - املحلد5ة 

نتيجة ل : خسارة كبيرة.

 46 ج حدد مقر التصفية ب رقم 

 (1491  - البيضاء  الدار  رجما  زنقة 

الدار البيضاء املغرب. 

ج عين:

السيد)ة( ندى  الشهيدي الوزاني 

 7 أه  إقامة   (( رقم  عنوانه)ا(  ج 

مالك  5اسلينة مركب سكني  تجزئة 

املحلد5ة   (8831 املحلد5ة  بيتش 

املغرب كلصفي )ة( للشركة.
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جعند اإلقتضاء الحدجد املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقود  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 3( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دأنبر 9)1) تحت رقم )559)7.

(61I

GENIE MANAGEMENT  CONSULTING

EL MOSAIYF HERBORISTE
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االأتلاعي للشركة

  GENIE MANAGEMENT

CONSULTING

 Boulevard,  Al Qods, Lot Al (57

 Majd, 1er Etage, Appart N°6, BP

 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC

 EL MOSAIYF HERBORISTE

شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد

 Rue. جعنوان مقرها اإلأتلاعي

 Faycal Ben Abdelaziz N° 19 -

Tanger - 90000 طنجة املغرب.

تحويل  املقر االأتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.57585

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في 8) دأنبر 9)1) تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االأتلاعي  املقر 

 Rue Faycal Ben Abdelaziz N°.«

Tanger - 91111 - 9) طنجة املغرب« 

 Av. Moulay Abdelaziz, ((5.« إ 9 

 Résidence Zahra, (er Etage

 N°11, Bureau 01- Tanger -

91111 طنجة  املغرب«.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   (5 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

9)1) تحت رقم 8987)).

(6(I

SPHERE CONSEILS

 ليدر فيرمتير
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

رفع رأسلال الشركة

SPHERE CONSEILS

 BD BAHMAD , RESIDENCE

 NOUFISSA 5EME ETAGE N°14

 238, ، 24000، CASABLANCA

MAROC

 ليدر فيرمتير  شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي ))-4) 
زنقة 17). حي موالي عبد هللا - الدار 

البيضاء- املغرب. - 4111) الدار 

البيضاء  املغرب..
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.(8(7(5

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم   (1(9 دأنبر   (( في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من  أي  درهم«   (.511.111«

»511.111.) درهم« إ 9 »4.111.111 

مقاصة  إأراء    : طريق  عن  درهم« 

مع د5ون الشركة املحددة املقدار ج 

املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 (6 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 8))5)7.

(6(I

SPHERE CONSEILS

إطوال كومينيكاسيون
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

رفع رأسلال الشركة

SPHERE CONSEILS

 BD BAHMAD , RESIDENCE

 NOUFISSA 5EME ETAGE N°14

 238, ، 24000، CASABLANCA

MAROC

إطوال كومينيكاسيون شركة ذات 

املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي ). زنقة 

عباس الجيراجي. الطابق امجل. 

الشقة )1 - الدار البيضاء- املغرب. - 
4111) الدار البيضاء املغرب..

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(3(((7
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم   (1(9 دأنبر   (3 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
»611.111 درهم« أي من »411.111 
عن  درهم«   (.111.111« إ 9  درهم« 
د5ون  مع  مقاصة  إأراء    : طريق 
الشركة املحددة املقدار ج املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
 (6 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 9))5)7.

(63I

املركز املراك�سي لإلرشاد

LE BON SOL
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

رفع رأسلال الشركة

املركز املراك�سي لإلرشاد
شقة رقم ٩ مدخل أ علارة أنس 

ماأوريل شارع موالي عبد هللا ، 1، 
مراكش املغرب

LE BON SOL شركة ذات 
املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي محل 
بالطابق امر�سي رقم ))6 تجزئة 
الشرف - 41111 مراكش املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3(457
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم   (1(9 دأنبر   13 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
أي  درهم«   (.311.111,11«
إ 9  درهم«   911.111,11« من 
طريق  عن  درهم«   (.(11.111,11«
:  إدماج احتياطي أج أرباح أج عالجات 

إصدار في رأس املال.
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
دأنبر   (6 بتاريخ  التجارية بلراكش  

9)1) تحت رقم 1699)).

(64I

CABINET AGBAR

 RESIDENCES DOUKALA 

SARL

شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تعيين مسير أد5د للشركة

CABINET AGBAR

- CASABLANCA ،- ، .

  RESIDENCES DOUKALA SARL 

شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي )1) شارع 

آنفا  - . الدارالبيضاء املغرب.

تعيين مسير أد5د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.371779

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

9)1) تم تعيين  15 دأنبر  املؤرخ في 

مسير أد5د للشركة السيد)ة( . محلد 

كلسيرجالسيد  الكوهن  5وسف 

محلد الكوهن كلسير آخر

تبعا لوفاة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 (6 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دأنبر 9)1) تحت رقم )514)7.

(65I

HOME COMPTA

 BOUHSEN MUSTAPHA ET

CONSORTS

شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تغيير تسلية الشركة

HOME COMPTA

 WIFAK 1 BD OUED OUARGHA

 N° 120 ETG 1 EL OULFA ،

20240، CASABLANCA MAROC

 BOUHSEN MUSTAPHA ET

 CONSORTS

شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها االأتلاعي دجار 

لحساسنة  الجلاعة القرجية سيدي 

املكي  - 11)6) برشيد املغرب.

تغيير تسلية الشركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 

868(

 بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم تغيير   (1(9 19 دأنبر  املؤرخ في 

 BOUHSEN« من  الشركة  تسلية 

MUSTAPHA ET CONSORTS« إ 9 

. »FRIGO CENTRAL«

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   (3 بتاريخ  االبتدائية ببرشيد  

9)1) تحت رقم 4175.

(66I

COMPTOIR COMMERCIAL IGHERIM

 STE COMPTOIR

COMMERCIAL IGHERIM
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SYNERGIE MEDICALE MAROC

- الدار البيضاء املغرب - الدار 

البيضاء املغرب، 1311)، 

CASABLANCA MAROC

 STE COMPTOIR COMMERCIAL

IGHERIM شركة ذات مسؤجلية 

محدجدة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

جعنوان مقرها اإلأتلاعي الطابق 

امر�سي رقم 348 تجزئة سيدي 

سعيد دراركة اكاد5ر - 1351)  اكاد5ر 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3(33(

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   (1(9 نونبر   15 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

 STE COMPTOIR الوحيد  الشريك 

مبلغ    COMMERCIAL IGHERIM
جعنوان  درهم   (11.111 رأسلالها 

امر�سي  الطابق  اإلأتلاعي  مقرها 
رقم 348 تجزئة سيدي سعيد دراركة 

اكاد5ر - 1351)  اكاد5ر املغرب نتيجة 

ل : توقف النشاط.

ج حدد مقر التصفية ب الطابق 
سيدي  تجزئة   348 رقم  امر�سي 
سعيد دراركة اكاد5ر - 1351)  اكاد5ر 

املغرب. 
ج عين:

ج  جسور  محلد   السيد)ة(  
اكاد5ر    (1351 اكاد5ر  عنوانه)ا(  

املغرب كلصفي )ة( للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجد املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقود  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
نونبر   (8 بتاريخ  باكاد5ر   التجارية 

9)1) تحت رقم 88745.

(67I

LAMAN EXPERTISE

NMCB GUEST HOUSE
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تأسيس شركة

LAMAN EXPERTISE
 Résidence Riad Arfoud, Imm. 8,
 Bureau N° 9, Rue Mouzdalifa,

 Aarset Sinko ، 40000،
Marrakech Maroc

NMCB GUEST HOUSE شركة 
ذات املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي املكتب 
رقم 9، اقامة رياض أرفود، املدخل 

رقم 8، شارع املزدلفة، عرصة 
صينكو - 41111 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(1(((7
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   (1(9 دأنبر   13
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجدة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 NMCB : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.GUEST HOUSE

دار   : بإ5جاز  الشركة  غرض 

الضيافة.

املكتب   : االأتلاعي  املقر  عنوان 

املدخل  اقامة رياض أرفود،   ،9 رقم 

عرصة  املزدلفة،  شارع   ،8 رقم 

صينكو - 41111 مراكش املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتا ي:

ألين  كريستيان  ناتا ي  السيدة 

 (11 حصة بقيلة   51   : موسكوتي  

درهم للحصة .

السيد كليلو ميشيل موريس باري 

:  51 حصة بقيلة 11) درهم للحصة

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

ألين  كريستيان  ناتا ي  السيدة 

موسكوتي عنوانه)ا( 39، ملر البييس 

الفال  أوني  سان   69(31 غوج  

فرنسا .

موريس  ميشيل  كليلو  السيد 

باري عنوانه)ا( 39، ملر البييس غوج  

31)69 سان أوني الفال فرنسا .

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:

ألين  كريستيان  ناتا ي  السيدة 

موسكوتي عنوانه)ا( 39، ملر البييس 

الفال  أوني  سان   69(31 غوج  

فرنسا 

موريس  ميشيل  كليلو  السيد 

باري عنوانه)ا( 39، ملر البييس غوج  

31)69 سان أوني الفال فرنسا 

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   (6 بتاريخ  التجارية بلراكش  

9)1) تحت رقم 8)13)).

(68I

FIDUCIAIRE RAFYA

»FREE CASH«

شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأسلال الشركة

FIDUCIAIRE RAFYA

شارع عبد الرحلان الدكا ي، تجزئة 

النخل، علارة 9، الشقة )، الجد5دة 

، 4111)، الجد5دة املغرب

»FREE CASH« شركة ذات 

مسؤجلية محدجدة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم 79)، 

شارع محلد الخامس، الجد5دة - 

4111) الجد5دة املغرب.

رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.((799

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم   (1(9 دأنبر   (8 في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من  أي  درهم«   (.911.111«

 (.111.111« إ 9  درهم«   (11.111«

القيلة  رفع    : طريق  عن  درهم« 

اإلسلية لألسهم املوأودة.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 31 بتاريخ  بالجد5دة   االبتدائية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 3)46).

(69I

SOCIETE MAZZAGAN COMPTAFISC-SARL-

AU

»BAKIM TRANS«
إعالن متعدد القرارات

 SOCIETE MAZZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El

Jadida ، 24000، الجد5دة املغرب

»BAKIM TRANS« »شركة ذات 

املسؤجلية املحدجدة ذات الشريك 

الوحيد«
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جعنوان مقرها االأتلاعي: دجار 

الغربة، فخدة لهرابزة، ألاعة 

الحوزية، الجد5دة - - الجد5دة 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(3689

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 6) دأنبر 9)1)

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي 5نص عل9 ما5لي: 

تجزئة   ،3(4 من  الشركة  مقر  نقل 

الغربة،  إ 9:دجار  الجد5دة  القدس، 

الحوزية،  ألاعة  لهرابزة،  فخدة 

الجد5دة

قرار رقم ): الذي 5نص عل9 ما5لي: 

بعد  بكيم  املصطفى  السيد  تعيين 

إستقالة السيد 5وسف ابو العالء

جتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

الذي 5نص عل9  ج4):   4 بند رقم 

البند الخاص بلقر الشركة.   - ما5لي: 

- البند الخاص بتعيين مسير الشركة.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 31 بتاريخ  بالجد5دة   االبتدائية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 5)46).

(71I

SOCIETE MAZZAGAN COMPTAFISC-SARL-

AU

BRATAMAR
شركة ذات مسؤجلية محدجدة

 ذات الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

 SOCIETE MAZZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El

Jadida ، 24000، الجد5دة املغرب

»BRATAMAR« شركة ذات 

مسؤجلية محدجدة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها االأتلاعي الطابق 

امجل، دجار الغربة، الجد5دة - 

4111) الجد5دة املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(3((5

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   (1(9 دأنبر   19 في  املؤرخ 

نشاط  إ 9  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي :

كراء   (- املدنية.  الهندسة   (-

امليات. -3 أشغال مختلفة جالبناء..

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم   

 3( بتاريخ  بالجد5دة   االبتدائية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 4634).

(7(I

SOCIETE MAZZAGAN COMPTAFISC-SARL-

AU

SADAFATE DOUKALA
إعالن متعدد القرارات

 SOCIETE MAZZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El

Jadida ، 24000، الجد5دة املغرب

»SADAFATE DOUKALA« »شركة 

ذات املسؤجلية املحدجدة ذات 

الشريك الوحيد«

جعنوان مقرها االأتلاعي: علارة أبو 

الفرج، الشقة 1)، شارع بئر انزران، 

طريق مراكش، الجد5دة - - الجد5دة 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(6197

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 3) دأنبر 9)1)

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي 5نص عل9 ما5لي: 

توسيع نشاط الشركة إ 9: - اإلنعاش 

 - - أشغال مختلفة جالبناء.  العقاري. 

أشغال علومية.

قرار رقم ): الذي 5نص عل9 ما5لي: 

 511.111 من  الشركة  راسلال  رفع 

بزيادة  درهم   (.711.111 إ 9  درهم 

11.111).) درهم

جتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

عل9  5نص  الذي  ج6:   ( رقم  بند 

 - الشركة.  بنشاط  الخاص   - ما5لي: 

الخاص برأسلال الشركة.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 3( بتاريخ  بالجد5دة   االبتدائية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 4633).

(7(I

ADVISORIS

إزنافي

شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

رفع رأسلال الشركة

ADVISORIS

 Quartier des hôpitaux,

 N°5 avenue des pléiades

 résidence IMRANE RDC APPT

 B1, Casablanca ، 20100،

CASABLANCA MAROC

إزنافي  شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي 9) زنقة 

هنري مورج، حي فال فلوري - 

1391) الدارالبيضاء املغرب.

رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.319415

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم   (1(9 نونبر   (5 في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من  أي  درهم«   3.111.111«

 3.511.111« إ 9  درهم«   511.111«

تقد5م حصص    : عن طريق  درهم« 

نقد5ة أج عينية.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 3( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 5573)7.

(73I

LAMAN EXPERTISE

KEYNOMA SERVICES

شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

LAMAN EXPERTISE

 Résidence Riad Arfoud, Imm. 8,

 Bureau N° 9, Rue Mouzdalifa,

 Aarset Sinko ، 40000،

Marrakech Maroc

KEYNOMA SERVICES شركة ذات 

مسؤجلية محدجدة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي املكتب 

رقم C 5 ،4 ، علارة G، عرصة 

السينكو 4، شارع املزدلفة  - 41111 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجدة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(1(3((

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   (1(9 دأنبر   ((

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجدة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجدة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.KEYNOMA SERVICES

غرض الشركة بإ5جاز : االستشارة 

ج املرافقة التجارية.

املكتب   : االأتلاعي  املقر  عنوان 

عرصة   ،G علارة   ،  C  5  ،4 رقم 

السينكو 4، شارع املزدلفة  - 41111 

مراكش املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 (1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتا ي:

السيد ماثيو أير5مي كومب  :  11) 
حصة بقيلة 11) درهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -
جصفات جمواطن الشركاء :

كومب   أير5مي  ماثيو  السيد 
دج سوليي رجي   ،CH  815 عنوانه)ا( 

66111 بربينيان فرنسا .
جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:
كومب   أير5مي  ماثيو  السيد 
دج سوليي رجي   ،CH  815 عنوانه)ا( 

66111 بربينيان فرنسا 
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
دأنبر   (4 بتاريخ  التجارية بلراكش  

9)1) تحت رقم 1635)).

(74I

ouadi steb

OUADI STEB
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ouadi steb
 zone  industrielle rue la qualite

 n°17 ، 25000، khouribga
MAROC

OUADI STEB شركة ذات مسؤجلية 
محدجدة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي : الرقم 
7) الحي الصناعي  شارع الجودة 
خريبكة - 5111) خريبكة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.3157
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
9)1) تقرر حل  5) دأنبر  املؤرخ في 
OUADI STEB شركة ذات مسؤجلية 
محدجدة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
جعنوان  درهم   (1.111 رأسلالها 
الحي   (7 الرقم  اإلأتلاعي  مقرها 
 - خريبكة  الجودة  شارع  الصناعي  
5111) خريبكة املغرب نتيجة لعدم 

االشتغال.

ج عين:

ج  جادع  املحجوب   السيد)ة( 

حي  السعادة  تجزئة   51 عنوانه)ا( 

املغرب  خريبكة   (5111 الرياض 

كلصفي )ة( للشركة.

ج قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

بتاريخ 5) دأنبر 9)1) جفي  الرقم 7) 

الحي الصناعي شارع الجودة - 5111) 

خريبكة املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

االبتدائية بخريبكة  بتاريخ 31 دأنبر 

9)1) تحت رقم 465).

(75I

KARIMI CONSEIL

ASWAK MACRO

شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تعيين مسير أد5د للشركة

KARIMI CONSEIL

9) زنقة أبل هابري الخيام ) ، 

81111، اكاد5ر املغرب

ASWAK MACRO  شركة ذات 

املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم 8) 

شارع الكواكبي الداخلة  - 81111 

اكاد5ر املغرب.

تعيين مسير أد5د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.41(15

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

9)1) تم تعيين  )) شتنبر  املؤرخ في 

مسير أد5د للشركة السيد)ة(  معاد 

بنللعلم ج محلد انس باخو كلسير 

آخر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   (( بتاريخ  باكاد5ر   التجارية 

9)1) تحت رقم 7)33.

(76I

HIGH EDGE CONSULTING

NETTOYAUTO
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

قفل التصفية

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

NETTOYAUTO شركة ذات 

املسؤجلية املحدجدة

 Rés : جعنوان مقرها اإلأتلاعي

 LOUKOUS 21, AV OUED

LOUKOUS  - 93150 مرتيل 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.((537

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر   (1(9 دأنبر   (1 في  املؤرخ 

ذات  شركة   NETTOYAUTO حل 

رأسلالها  مبلغ  املحدجدة  املسؤجلية 

مقرها  جعنوان  درهم   (11.111

 Rés LOUKOUS ((, AV اإلأتلاعي 

OUED LOUKOUS  - 93(51 مرتيل 

الشركة لم تحقق   : املغرب نتيجة ل 

هدفها .

ج عين:

ج  امبارش  ابتسام    السيد)ة( 

علارة  موريطانيا  شارع  عنوانه)ا( 

 (3 شقة   ( ط   36 رقم  الدرق 

تطوان املغرب   93111   8 مجلوعة 

كلصفي )ة( للشركة.

ج قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

 Rés جفي   (1(9 دأنبر   (1 بتاريخ 

 LOUKOUS ((, AV OUED

LOUKOUS  - 93(51 مرتيل املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

4) دأنبر  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

9)1) تحت رقم 6518.

(77I

 BEPOLYCO  مكتب الدراسات املتعدد االستشارات

ش م م

 STE OUARZAZATE

 UNIVERS INFORMATIQUE

  SARLAU

شركة فضاء املعلوميات جرزازات 

ش.م.م

شركة ذات مسؤجلية محدجدة 

ذات الشريك الوحيد

تقليص هدف الشركة

مكتب الدراسات املتعدد 

االستشارات  BEPOLYCO ش م م

رقم 1)) حي الحسني شارع موالي 

رشيد جرزازات ، 45111، جرزازات 

املغرب

 STE OUARZAZATE UNIVERS

  INFORMATIQUE SARLAU

شركة فضاء املعلوميات جرزازات 

ش.م.م شركة ذات مسؤجلية 

محدجدة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها االأتلاعي رقم 7) 

شارع بئر انزران حي املقاجمة جرزازات 

- 45111 جرزازات املغرب.

تقليص هدف الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

5(6(

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في 16 دأنبر 9)1) تم حذف 

امنشطة التالية من نشاط الشركة 

الحا ي :

املعلوميات  االت  صيانة 

الشبكات  تتبيت   - جالحاسوب 

االدجات  جبيع   جراقة   - املعلوماتية 

املدرسية.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

االبتدائية بورزازات  بتاريخ 31 دأنبر 

9)1) تحت رقم 16)).

(78I
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فيندي )

فيندي ) ش.م.م
(VINDI II SARL( 

 رأسلال اإلأتلاعي  : 

511.111,11.)) درهم

إعالن متعدد القرارات

فيندي )

طريق املحطة صندجق البر5د رقم 

38). أرسيف ، 11)35، أرسيف 

املغرب

 VINDI II( فيندي ) ش.م.م

SARL( - رأسلال اإلأتلاعي  : 

511.111,11.)) درهم »شركة ذات 

املسؤجلية املحدجدة«

جعنوان مقرها االأتلاعي: شارع 

املحطة    صندجق البر5د رقم   38) 

11)35 أرسيف املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 35.

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 8) دأنبر 9)1)

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي 5نص عل9 ما5لي: 

للشركة  االأتلاعية  الحصص  هبة 

لفائدة السيد عبد العزيز برني�سي ج 

السيدة بوهتالة فاطلة

قرار رقم ): الذي 5نص عل9 ما5لي: 

استقالة مسيري الشركة القدامى ج 

تعيين مسير جحيد للشركة

عل9  5نص  الذي   :3 رقم  قرار 

ما5لي: إعادة صياغة النظام امسا�سي 

للشركة

جتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

5نص  الذي   :7 ج   6 رقم   بند 

االأتلاعية  الحصص  ما5لي:  عل9 

:اصبح  اإلأتلاعي  الرأسلال  ج 

عل9  موزعا  للشركة  الراسلال 

برني�سي  العزيز  :-عبد  التا ي  الشكل 

درهم   (1.351.111,11   :  %91(

   (1% السيدة  بوهتالة فاطلة     : ج- 

51.111,11).) درهم.

عل9  5نص  الذي   :(( رقم  بند 

ج  مسيرة  الشركة   : التسييير  ما5لي: 

السيد  طرف  من  محدجدة  غير  ملدة 

عبد العزيز برني�سي

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 3( بتاريخ  بجرسيف   االبتدائية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 9)-8)7.

(79I

ouadi steb

OUADI STEB
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ouadi steb

 zone  industrielle rue la qualite

 n°17 ، 25000، khouribga

MAROC

OUADI STEB شركة ذات مسؤجلية 

محدجدة ذات الشريك الوحيد

)في طور التصفية(

جعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم 

7) الحي الصناعي شارع الجودة - 

5111) خريبكة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3157

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

9)1) تقرر حل  5) دأنبر  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد OUADI STEB  مبلغ 
جعنوان  درهم   (1.111 رأسلالها 

الحي   (7 رقم  اإلأتلاعي  مقرها 

 (5111  - الجودة  شارع  الصناعي 

عدم   : ل  نتيجة  املغرب  خريبكة 

االشتغال.

 (7 ج حدد مقر التصفية ب رقم 

الحي الصناعي شارع الجودة - 5111) 

خريبكة املغرب. 

ج عين:

ج  جادع  املحجوب   السيد)ة( 

حي  السعادة  تجزئة   51 عنوانه)ا( 

املغرب  خريبكة   (5111 الرياض 

كلصفي )ة( للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجد املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقود  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

 (7 : رقم  الوثائق املتعلقة بالتصفية 

الحي الصناعي شارع الجودة

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

االبتدائية بخريبكة  بتاريخ 31 دأنبر 

9)1) تحت رقم 464).

(81I

BEST COMPTA SARL

NATUVIA
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تأسيس شركة

BEST COMPTA SARL

 AV DES FAR RESIDENCE

 IMANE 4° ETAGE N° 7 ، 93000،

TETOUAN MAROC

NATUVIA شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع 

موالي اسلاعيل اقامة اسامة 

رقم45 بلوك أ طابق االجل رقم 9 

طنجة - 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(1(7(7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (1(9 نونبر   (5

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجدة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.NATUVIA

استيراد   : بإ5جاز  الشركة  غرض 

املواد الغذائية.

شارع   : االأتلاعي  املقر  عنوان 

موالي اسلاعيل اقامة اسامة رقم45 

 - طنجة   9 بلوك أ طابق االجل رقم 

91111 طنجة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:

 511   : السيد البوزجيقي محلد  

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .

 511   : السيد البوزجيقي فيصل 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .

 511  : السيد البوزجيقي محلد    

بقيلة 11) درهم.

 511  : فيصل  البوزجيقي  السيد 

بقيلة 11) درهم.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جصفات جمواطن الشركاء :

محلد  البوزجيقي  السيد 

عنوانه)ا( شارع الجيش امللكي اقامة 

الهناء طابق ) رقم )) 93111 تطوان 

املغرب.

فيصل  البوزجيقي  السيد 

اقامة  الجوالن  شارع  عنوانه)ا( 

رقم14)   (( شقة    5 مبرجكة طابق 

93111 تطوان املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:

فيصل  البوزجيقي  السيد 

اقامة  الجوالن  شارع  عنوانه)ا( 

 (14 رقم   (( شقة   5 مبرجكة طابق 

93111 تطوان املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   (6 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

9)1) تحت رقم 9135)).

(8(I

TECO GEST SARLAU

BS BV PROMO
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TECO GEST SARLAU

  Imm 37, N° 41, Rue 66, Groupe

 » Gh «, Oulfa, Casablanca

 CASABLANCA، 20220،

CASABLANCA MAROC
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BS BV PROMO شركة ذات 

مسؤجلية محدجدة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي 3) زنقة 

أحلد توكي إقامة العرجق الطابق 

الثالت - 1311) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجدة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

45(777

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   (1(9 دأنبر   (3

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجدة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجدة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 BS BV : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.PROMO

بيع  : شراء  غرض الشركة بإ5جاز 

جتبادل أليع امرا�سي العارية جاملبنية

الترجيج العقاري بشكل عام.

زنقة   (3  : عنوان املقر االأتلاعي 

الطابق  العرجق  إقامة  توكي  أحلد 

البيضاء  الدار   (1311  - الثالت 

املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:

 (.111   : غزجل  أحلد  السيد 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  غزجل  أحلد  السيد 

تجزئة أجلحالن زنقة )  رقم 4)) ع ش 

1311) الدار البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  غزجل  أحلد  السيد 

ع   ((4 رقم    ( تجزئة أجلحالن زنقة 

ش 1311) الدار البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 (6 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دأنبر 9)1) تحت رقم )496)7.

(8(I

EURO ACCOUNTING HOUSE

SONADIP
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EURO ACCOUNTING HOUSE

 AV. MED V APPT N°15- .75

 3ème étage، 24000، EL JADIDA

MAROC

SONADIP شركة ذات مسؤجلية 

محدجدة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي الطابق 

السفلي شقة رقم ) علارة )1 

إقامة هند طريق مراكش - 4111) 

الجد5دة املللكة املغربية

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجدة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(6(13

في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (1(9 نونبر   (9

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجدة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجدة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SONADIP

امشغال   : غرض الشركة بإ5جاز 

كراء  ج  تصد5ر  ج  استيراد  العلومية 

املعدات الصناعية.

الطابق   : االأتلاعي  املقر  عنوان 

السفلي شقة رقم ) علارة )1 إقامة 

هند طريق مراكش - 4111) الجد5دة 

املللكة املغربية.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:

 (.111   : درقاجي  خليل  السيد 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  درقاجي  خليل  السيد 

الشقة ) العلارة 9 حي مفتاح الراحة 

ملياء 46111 اسفي املللكة املغربية.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  درقاجي  خليل  السيد 

الشقة ) العلارة 9 حي مفتاح الراحة 

ملياء 46111 اسفي املللكة املغربية

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 (3 بتاريخ  بالجد5دة   االبتدائية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 4587).

(83I

BEST COMPTA SARL

UBITEX ENGINEERING
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BEST COMPTA SARL

 AV DES FAR RESIDENCE

 IMANE 4° ETAGE N° 7 ، 93000،

TETOUAN MAROC

UBITEX ENGINEERING شركة 

ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع 

موالي اسلاعيل قثس اسامة رقم 

45 بلوك A طابق االجل رقم 9 طنجة 

- 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجدة ذات الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(1(7(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (1(9 نونبر   (5

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجدة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجدة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.UBITEX ENGINEERING

الهندسة   : غرض الشركة بإ5جاز 

امليكانيكية

الهندسة املدنية

استشارات هندسية.

شارع   : االأتلاعي  املقر  عنوان 

موالي اسلاعيل قثس اسامة رقم 45 

 - طنجة   9 طابق االجل رقم   A بلوك 

91111 طنجة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:

السيدة البوزجيقي محلد  :  111.) 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .

 (111  : السيد البوزجيقي محلد  

بقيلة 11) درهم.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جصفات جمواطن الشركاء :

السيد البوزجيقي محلد عنوانه)ا( 
شارع الجيش امللكي اقامة الهناء رقم 

)) طابق ) 93111 تطوان املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:

السيد البوزجيقي محلد عنوانه)ا( 
رقم  الهناء  اقامة  امللكي  الجيش  ارع 
تطوان   93111 رقم))   ( طابق   ((

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   (6 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

9)1) تحت رقم 9136)).

(84I
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FISCALEX MAROC

F.G RIAD
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تحويل املقر االأتلاعي للشركة

FISCALEX MAROC

 RUE IMAM MALIK RESIDENCE

 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29 GUELIZ MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

F.G RIAD شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي اقامة 

الياسلين ) حي الزالقة شقة رقم 8) 

مراكش - 41111  مراكش املغرب.

تحويل  املقر االأتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.89689

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 5) أكتوبر 9)1) تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االأتلاعي  املقر 

»اقامة الياسلين ) حي الزالقة شقة 

مراكش    41111  - مراكش   (8 رقم 

»رياض الزيتون الجد5د  إ 9  املغرب« 

املد5نة   (11 درب سيدي مو�سى رقم 

مراكش - 41111 مراكش  املغرب«.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   (( بتاريخ  التجارية بلراكش  

9)1) تحت رقم 34)1)).

(85I

MAY CONSULTING

MDIS TRANS
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تأسيس شركة

MAY CONSULTING

7 زنقة املالزم فرناند الفيليت ، 

1311)، الدارالبيضاء املغرب

MDIS TRANS شركة ذات 

املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي اقامة 

البستان ) علارة ) املحل رقم ) 

البرنو�سي - 1751) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

449357

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (1(9 نونبر   (5

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجدة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 MDIS  : اإلقتضاء بلختصر تسليتها 

.TRANS

نقل   : بإ5جاز  الشركة  غرض 

السلع.

اقامة   : االأتلاعي  املقر  عنوان 

 ( رقم  املحل   ( علارة   ( البستان 

البيضاء  الدار   (1751  - البرنو�سي 

املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:

 751   : العبادي  محلد  السيد 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .

  : العبادي  سالم  محلد  السيد 

51) حصة بقيلة 11) درهم للحصة

 751  : العبادي  محلد  السيد 

بقيلة 11) درهم.

 : العبادي  سالم  محلد  السيد 

51) بقيلة 11) درهم.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جصفات جمواطن الشركاء :

السيد محلد العبادي عنوانه)ا( 

حي حلان الفطواكي زنقة 9 رقم )5) 

البيضاء  الدار   (1111 السبع  عين 

املغرب.

العبادي  سالم  محلد  السيد 

حي حلان الفطواكي زنقة  عنوانه)ا( 

9 رقم )5) عين السبع 1111) الدار 

البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:

السيد محلد العبادي عنوانه)ا( 

حي حلان الفطواكي زنقة 9 رقم )5) 

البيضاء  الدار   (1111 السبع  عين 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 (8 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نونبر 9)1) تحت رقم 1)6))7.

(86I

MARCHICA CONSEIL

OUCHAN RENT A CAR

شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد

تغيير تسلية الشركة

MARCHICA CONSEIL

44 ، شارع طوكيو، الطابق )، شقة 

)، الناظور. ، 111)6، الناظور 

املغرب

OUCHAN RENT A CAR شركة 

ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها االأتلاعي حي 

العرا�سي، بوسردجن، ل 9))، 

الناظور  - 1)1)6 الناظور املغرب.

تغيير تسلية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

(9(39

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى   

تم تغيير   (1(9 9) دأنبر  املؤرخ في 

 OUCHAN« من  الشركة  تسلية 

 RAMOLAX« إ 9   »RENT A CAR

. »RENT A CAR

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 (5 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

دأنبر 9)1) تحت رقم )357.

(87I

MARCHICA CONSEIL

OUCHAN RENT A CAR
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تفويت حصص

MARCHICA CONSEIL

44 ، شارع طوكيو، الطابق )، شقة 

)، الناظور. ، 111)6، الناظور 

املغرب

OUCHAN RENT A CAR شركة 

ذات املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي حي 

العرا�سي، بوسردجن، ل 9))، 

الناظور . - 1)1)6 الناظور املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(9(39

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   (1(9 أكتوبر   (8 في  املؤرخ 

املصادقة عل9 :

اشن   سعيد   )ة(  السيد  تفويت 

511 حصة اأتلاعية من أصل 511 

رضوان  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

بنعباس بتاريخ 8) أكتوبر 9)1).

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم   

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 7) نونبر 

9)1) تحت رقم 3)34.

(88I

GLOBE FIDUCIAIRE

 NORD AFRIQUE

IMMOBILIER
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تفويت حصص

GLOBE FIDUCIAIRE

4)  شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 

8) ، 11)1)، الدار البيضاء املغرب

 NORD AFRIQUE IMMOBILIER

شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي 47 شارع 

اللة الياقوت الطابق 5  الدار 

البيضاء - 1111) الدار البيضاء 

املغرب.
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تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3981(9
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تلت   (1(9 دأنبر   (1 في  املؤرخ 

املصادقة عل9 :
كال   الصالح  )ة(  السيد  تفويت 
511 حصة اأتلاعية من أصل 511 
سكينة  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

معرجف  بتاريخ 1) دأنبر 9)1).
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم   
 (5 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 4884)7.

(89I

DARAA AUDIT

ECOLE PRIVE HAMS
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DARAA AUDIT
6)8 شارع القدس عين الشق الدار  

 Casablanca ،(1111 ، البيضاء
MAROC

ECOLE PRIVE HAMS شركة ذات 
مسؤجلية محدجدة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتلاعي زنقة 

الحرية رقم 1) الطابق 3 شقة 5 - 
1111)  الدار البيضاء  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجدة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
45((53

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (1(9 نونبر   (9
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجدة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجدة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 ECOLE : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.PRIVE HAMS

التكوين   : بإ5جاز  الشركة  غرض 

املنهي لألفراد جالشركات.
زنقة   : االأتلاعي  املقر  عنوان 

 -  5 شقة   3 الطابق   (1 الحرية رقم 

1111)  الدار البيضاء  املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:

السيد جليم عبد الحليد :  111.) 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الحليد  عبد  جليم  السيد 

عنوانه)ا( حي النسيم تجزئة النسيم 
الدار   (1111 البيضاء   37( رقم 

البيضاء  املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  جدأني  حبيبة  السيدة 

 37( حي النسيم تجزئة النسيم رقم 

البيضاء   الدار   (1111 البيضاء 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 3( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 5538)7.

(91I

LAMAF SARL

 LA MAROCINE

 D›ASSISTANCE FISCALE

LAMAF
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تحويل املقر االأتلاعي للشركة

LAMAF SARL

 ANGLE RUE EL MOUAHIDINE

 ET RUE IBN ROCHD N4

  RESIDENCE RANIA 2EME

 ETAGE APPT N6، 60000،

OUJDA MAROC

 LA MAROCINE D›ASSISTANCE(

FISCALE )LAMAF   شركة ذات 

املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي زنقة ألال 

الد5ن االفغاني الطابق الثاني رقم 3 

جأدة  - 61111 جأدة املغرب.

تحويل  املقر االأتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(4469

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 1) أكتوبر 9)1) تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االأتلاعي  املقر 
»زنقة ألال الد5ن االفغاني الطابق 

61111 جأدة   - 3 جأدة   الثاني رقم 

»شارع املوحد5ن جشارع  إ 9  املغرب« 

اقامة رانيا الطابق   4 ابن رشد رقم 

الثاني رقم 6 - 61111 جأدة  املغرب«.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   (1 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

9)1) تحت رقم )385.

(9(I

fiduazizi

 LAAYOUNE

AMENAGEMENT
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduazizi

شارع علر املختار حي القدس ، 

71111، العيون املغرب

 LAAYOUNE AMENAGEMENT

شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد

 B جعنوان مقرها اإلأتلاعي بلوك
رقم ))9 الوفاق  71111 العيون 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجدة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

311(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   (1(9 دأنبر   (5

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجدة 

باملليزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجدة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.LAAYOUNE AMENAGEMENT

ج  البناء   : بإ5جاز  الشركة  غرض 

اشغال متعددة.

 B بلوك   : عنوان املقر االأتلاعي 
العيون   71111 الوفاق    9(( رقم 

املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:

 (.111   : السيدة عتيقة باهيري 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .

 (111  : باهيري  عتيقة  السيدة 

بقيلة 11) درهم.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جصفات جمواطن الشركاء :

السيدة عتيقة باهيري عنوانه)ا( 

اقامة الصفا علارة )31 ط 14 شقة 

7) عين الشق 1111) الدار البيضاء 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء 

جمواطن مسيري الشركة:

السيدة عتيقة باهيري عنوانه)ا( 

اقامة الصفا علارة )31 ط 14 شقة 

7) عين الشق 1111) الدار البيضاء 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

نونبر   (8 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

9)1) تحت رقم 2893/2019.

(9(I

fiduazizi

LOGISTROCK
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduazizi

شارع علر املختار حي القدس ، 

71111، العيون املغرب
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LOGISTROCK شركة ذات 

مسؤجلية محدجدة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع 

الحزام رقم 73  71111 العيون 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجدة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

31(8(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (1(1 5نا5ر   1(

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجدة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجدة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.LOGISTROCK

غرض الشركة بإ5جاز : بيع ج شراء 

ج كراء أليع املركبات الخاصة بالبناء 

جالتصد5ر االستيراد.

شارع   : االأتلاعي  املقر  عنوان 

العيون   71111   73 رقم  الحزام 

املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:

 (.111   : لحفيظ  انس  السيد 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .

 (111  : لحفيظ  انس  السيد   

بقيلة 11) درهم.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جصفات جمواطن الشركاء :

السيد انس لحفيظ عنوانه)ا( 8) 

تعاجنية عبد الرحلان الدكا ي 1111) 

الجد5دة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:

السيد انس لحفيظ عنوانه)ا( 8) 

تعاجنية عبد الرحلان الدكا ي 71111 

الجد5دة املغرب

تم اإل5داع القانوني ب-  بتاريخ 7) 

5نا5ر 1)1) تحت رقم 3130/2019.

(93I

COMPTAFFAIRES

 JUDY MAROC

DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االأتلاعي للشركة

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

 JUDY MAROC DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي 5) شارع 

مراكش زاجية نواصر  - 1)11) 

الدارالبيضاء املغرب.

تحويل  املقر االأتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.(4885

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في 19 دأنبر 9)1) تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االأتلاعي  املقر 

 - نواصر   زاجية  مراكش  شارع   (5«

إ 9  املغرب«  الدارالبيضاء   (11(1

 -  ((( الطابق السفلي رقم  »الوفاء 

1811) املحلد5ة  املغرب«.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 (5 بتاريخ  باملحلد5ة   االبتدائية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 188).

(94I

SPHERE CONSEILS

 الشركة املغربية لإلستغالل
 و املناسبات

شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسلال الشركة

SPHERE CONSEILS
 BD BAHMAD , RESIDENCE

 NOUFISSA 5EME ETAGE N°14
 238, ، 24000، CASABLANCA

MAROC
الشركة املغربية لإلستغالل ج 

املناسبات شركة ذات مسؤجلية 
محدجدة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي 7)، ساحة 
باستور، إقامة باستور بويلد الطابق 
6 الرقم5  - الدار البيضاء. - 4111) 

الدار البيضاء. املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري  
. (3(49(

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم   (1(8 دأنبر   (1 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
»311.111 درهم« أي من »11.111) 
عن  درهم«   411.111« إ 9  درهم« 
د5ون  مع  مقاصة  إأراء    : طريق 
الشركة املحددة املقدار ج املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
 (7 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 1))5)7.
(95I

COMPTAFFAIRES

 SOCIETE DE NEGOCE DE
 MATERIEL D›OCCASION »

« SNEGMATOC
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

 SOCIETE DE NEGOCE DE

 MATERIEL D›OCCASION »

SNEGMATOC »  شركة ذات 

مسؤجلية محدجدة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

جعنوان مقرها اإلأتلاعي علارة ا5ت 

منا رقم ) شارع املقاجمة العالية - 

1811) املحلد5ة املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.7197

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر   (1(9 دأنبر   (6 في  املؤرخ 

محدجدة  مسؤجلية  ذات  شركة  حل 

 SOCIETE الوحيد  الشريك  ذات 

 DE NEGOCE DE MATERIEL

   «  D’OCCASION » SNEGMATOC

مبلغ رأسلالها 1.111) درهم جعنوان 

مقرها اإلأتلاعي علارة ا5ت منا رقم 

 (1811  - العالية  املقاجمة  شارع   (

صعوبة   : املحلد5ة املغرب نتيجة ل 

في تحقيق هدف الشركة.

علارة  ب  التصفية  مقر  حدد  ج 

ا5ت منا رقم ) شارع املقاجمة العالية 

- 1811) املحلد5ة املغرب. 

ج عين:

تابيت ج  عبد الرحيم   السيد)ة(  

 (1811 3 ) تجزئة الحرية  عنوانه)ا( 

)ة(  كلصفي  املغرب  املحلد5ة 

للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجد املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقود  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 (5 بتاريخ  باملحلد5ة   االبتدائية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 191).

(96I
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إئتلانية BKM لإلرشادات

SOMASEL
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

رفع رأسلال الشركة

إئتلانية BKM لإلرشادات
رقم 1) تجزئة املركز جرزازات ، 

45111، جرزازات املغرب

SOMASEL شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم 4) 

منطقة جرزازات الصناعية - 45111 

جرزازات املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.(((7

العام  الجلع  بلقت�سى 

دأنبر   (1 في  املؤرخ  اإلستثنائي 

الشركة  رأسلال  رفع  تم   (1(9

درهم«   (5.111.111« قدره  بلبلغ 

إ 9  درهم«   ((.411.111« من  أي 

  : طريق  عن  درهم«   37.411.111«

تحويل سندات القرض.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

االبتدائية بورزازات  بتاريخ 31 دأنبر 

9)1) تحت رقم 14)).

(97I

COMPTAFFAIRES

 ASSURANCES LA MISSION

RMA
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

قفل التصفية

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

 ASSURANCES LA MISSION

RMA شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي : تجزئة 

الفرح ) الطابق االجل رقم 8 - 

1811) املحلد5ة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.(((95

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   (1(9 نونبر   14 املؤرخ في 

 ASSURANCES LA MISSION

املسؤجلية  ذات  شركة   RMA

 (11.111 رأسلالها  مبلغ  املحدجدة 

اإلأتلاعي  مقرها  جعنوان  درهم 

رقم  االجل  الطابق   ( الفرح  تجزئة 

املحلد5ة املغرب نتيجة   (1811  -  8

لللنافسة.

ج عين:

ج  السرغيني  كنزة   السيد)ة(  

 7 زنقة  الشلس  تجزئة  عنوانه)ا( 

املغرب  املحلد5ة   (1811  39 رقم 

كلصفي )ة( للشركة.

ج قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

تجزئة  جفي   (1(9 نونبر   14 بتاريخ 

الفرح ) الطابق االجل رقم 8 - 1811) 

املحلد5ة املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 (3 بتاريخ  باملحلد5ة   االبتدائية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 169).

(98I

LAR SPA SARL

LAR SPA
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تأسيس شركة

الر سبا شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي حي صوفيا 

نجلة 61 تاركة - 31)41 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(11653

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعداد القانون   (1(9 شتنبر   31

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجدة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

اإلقتضاء بلختصر تسليتها : الر سبا.

غرض الشركة بإ5جاز :

الجسم  جعالأات  الحلامات   -

امخرى.

جالعنا5ة  الشعر  تصفيف   -

بالجلال

الجلال  منتجات  أليع  بيع   -

جاالكسسوارات

حي   : االأتلاعي  املقر  عنوان 

 41(31  - تاركة   61 نجلة  صوفيا 

مراكش املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (1.111 الشركة:  رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتا ي:

حصة   34  : السيد زهير الورزازي 

بقيلة 11) درهم للحصة .

 33  : متوكيل  اسلاء  السيدة 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .

السيدة ملياء الورزازي : 33 حصة 

بقيلة 11) درهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الورزازي  زهير  السيد 

الحي   ( فيال االشغال العلومية رقم 

الحسني 31)41 مراكش املغرب.

السيدة اسلاء متوكيل عنوانه)ا( 
زنقة 69 رقم ))) م أج االلفة البيضاء 

1))1) الدارالبيضاء املغرب.

عنوانه)ا(  الورزازي  ملياء  السيدة 

الحي الحسني فيال االشغال العلومية 
رقم ) 31)41 مراكش املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء 

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الورزازي  زهير  السيد 

الحي   ( فيال االشغال العلومية رقم 

الحسني 31)41 مراكش املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

التجارية بلراكش بتاريخ - تحت رقم

299I

FIDUCIAIRE AL QODS

STE FTT TRAVAUX
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تأسيس شركة

تاسيس شركة .  ف ت ت اشغال 

املقر االأتلاعي . املسيرة ) تجزئة 

رقم 339)  بني مالل  
رقم التقييذ  بالسجل التجاري 

793(

بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
القانون  إعداد  تم   06/08/2015

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجدة تحلل الخصائص التالية .

تسلية . ف ت ت أشغال 

تجزئة   ( املسيرة  املقر االأتلاعي: 

رقم 339)  بني مالل  

بيع  ج  مختلفة  اشغال   . الغرض 

االت البناء  

 (11111.11  . الشركة  راسلال 

حصة   (111 ا 9  مقسم  درهم 

اأتلاعية قيلتها 11) درهم 

السيد. سعيد هلوم 

السيد. أواد هلوم   

مدة الشركة. 99 سنة 

املسيراالجل  . سعيد هلوم 

املسير الثاني.  أواد هلوم   

باملحكة  القانوني  اال5داع  تم 

 (76 االبتداء5ة ببني مالل تحت رقم 

بتاريخ  06/04/2017

311I

TANGEXPERT CONSULTING SARL

 AEDESS LOGISTICA Y

 TRANSPORTE

SARL AU
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 TANGEXPERT CONSULTING

SARL

 RUE OMAR EL KHAYAM (9

 2 EME ETAGE N°4، 90000،

TANGER MAROC
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 AEDESS LOGISTICA Y

TRANSPORTE SARL AU شركة 

ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد

 RUE جعنوان مقرها اإلأتلاعي

 ZNATA RESIDENCE MONT

 BLANC  4EME ETAGE N° 22

90000 TANGER MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجدة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(1(75(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   (1(9 دأنبر   (3

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجدة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجدة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 AEDESS LOGISTICA Y  :

.TRANSPORTE SARL AU

النقل   : بإ5جاز  الشركة  غرض 

لغرض  للبضائع  الدج ي  ج  الوطني 

الشركة ج لآلخرين.

ج  داخل  البضائع  لنقل  جسيط  

خارج أرض الوطن. 

عالقة  لها  التي  املعامالت  أليع 

التخزين،  للبضائع،  الطرقي  بالنقل 

اإل5داع، النقل بجر املقطورة.

 استيراد ج تصد5ر امأهزة،  املواد، 

عالقة  لها  التي  البضائع  ج  اللوازم 

بالنقل الطرقي.

 RUE  : االأتلاعي  املقر  عنوان 

 ZNATA RESIDENCE MONT

 BLANC  4EME ETAGE N° 22

.91111 TANGER MAROC

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسلال  مبلغ 
11.111,11) درهم، مقسم كالتا ي:

كالن  أجملو  كوستود5و  السيد 
درهم   (11 بقيلة  حصة   (.111   :

للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
كالن  أجملو  كوستود5و  السيد 
 RIO GUADIANA (3611 )عنوانه)ا

.MARTOS JAEN ESPAGNE
جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:
كالن  أجملو  كوستود5و  السيد 
 RIO GUADIANA (3611 )عنوانه)ا

MARTOS JAEN ESPAGNE
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
دأنبر   (7 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

9)1) تحت رقم 17)9)).

31(I

HANNOUR ALLIANCE

HANNOUR ALLIANCE
إعالن متعدد القرارات

HANNOUR ALLIANCE
برانص ) شارع الشهيد الحبيب رقم 

6) طنجة ، 91111، طنجة املغرب
HANNOUR ALLIANCE »شركة 

ذات املسؤجلية املحدجدة«
جعنوان مقرها االأتلاعي: برانص ) 

شارع الشهيد الحبيب رقم 6) طنجة 
- 91111 طنجة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.44(73

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
املؤرخ في )1 دأنبر 9)1)

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم ): الذي 5نص عل9 ما5لي: 

تفويت الحصص
قرار رقم ): الذي 5نص عل9 ما5لي: 

تعين مسير أد5د
قرار رقم 3: الذي 5نص عل9 ما5لي: 
رفع رأس مال الشركة جتبعا لذلك تم 
امسا�سي  النظام  مقتضيات  تعد5ل 

التالية: 

عل9  5نص  الذي   :( رقم  بند 

خد5جة   . السيدة   . املوقعون  ما5لي: 

 ((-19-(975 بتاريخ  هنور،املزدادة 

الجنسية،حاملة  بلكناس،مغربية 

رقم   الوطنية  التعريف  لبطاقة 
)رياض  القاطنة برانص   .D556349

شارع الشهيد محلد الحبيب رقم 9) 

،املزداد  هنور  .سعيد  السيد  طنجة 

بتاريخ 986)-14-4) بلكناس،مغربي 

التعريف  لبطاقة  الجنسية،حامل 

القاطن   .D569599 رقم   الوطنية 
)رياض شارع الشهيد محلد  برانص 

الحبيب رقم 6) طنجة  

عل9  5نص  الذي   :(4 رقم  بند 
هنور  سعيد  السيد  تعيين  ما5لي: 

كلشارك في التسيير  ، جبالتا ي ستتم 

إدارة الشركة من قبل  مسيريها السيد 

سعيد هنور جالسيدة خد5جة هنور ، 

كلا أنها تعلل بشكل صحيح لجليع 

امعلال جالوثائق املتعلقة بها من قبل 

التوقيع املنفصل لللسير5ن

بند رقم 6: الذي 5نص عل9 ما5لي: 
 70،000.00 بلبلغ  املال  رأس  زيادة 

 ، درهم   (11111 إ 9  ليصل  درهم 

 ، أد5د  سهم   )711( بإنشاء  جذلك 
عن طريق تعويض الحساب الجاري 

للشريك.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   (6 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

9)1) تحت رقم )893.

31(I

BELCOMPTA

 STE LAZAR WORLD OF
 IMPORT AND EXPORT

SARL
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تأسيس شركة

BELCOMPTA
رقم 4 بلوك ب شارع النور زجاغة 

العليا ، 31111، فاس املغرب

 STE LAZAR WORLD OF

 IMPORT AND EXPORT SARL

شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم ) 

قطعة رقم )7 تجزئة غيثة حي 

الشرعي بنسودة  - 31111 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

6(447

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   (1(9 دأنبر   19

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجدة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 LAZAR WORLD OF IMPORT

.AND EXPORT SARL

التصد5ر   : غرض الشركة بإ5جاز 

جاالستيراد

املعامالت التجارية املختلفة.

رقم   : االأتلاعي  املقر  عنوان 

حي  غيثة  تجزئة   7( رقم  قطعة   (

فاس   31111  - بنسودة   الشرعي 

املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:

 (.111 السيد االزعر عبد الحق :  

حصة بقيلة 11.111) درهم للحصة

 (.111   : لطفي  االزعر  السيد 

حصة بقيلة 11.111) درهم للحصة 

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

السيد االزعر عبد الحق عنوانه)ا( 

رقم )9 زنقة مهدي ملنيعي حي طارق ) 

31111 فاس املغرب.

 (1 السيد االزعر لطفي عنوانه)ا( 

س تجزئة رياض الليلون شقة ) حي 

تغات 31111 فاس املغرب.
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جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:

السيد االزعر عبد الحق عنوانه)ا( 

رقم )9 زنقة مهدي ملنيعي حي طارق ) 

31111 فاس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   31 بتاريخ  بفاس   التجارية 

9)1) تحت رقم 4289/2019.

313I

BELCOMPTA

ART LUX TRAVAUX

شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

رفع رأسلال الشركة

BELCOMPTA

رقم 4 بلوك ب شارع النور زجاغة 

العليا ، 31111، فاس املغرب

ART LUX TRAVAUX شركة ذات 

املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي متجر رقم 

5) تجزئة عصام طريق عين السلن  

- 31111 فاس املغرب.

رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.4(657

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم   (1(8 5وليوز   (7 في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

»611.111 درهم« أي من »11.111) 

عن  درهم«   711.111« إ 9  درهم« 

د5ون  مع  مقاصة  إأراء    : طريق 

الشركة املحددة املقدار ج املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

أكتوبر   (4 بتاريخ  بفاس   التجارية 

8)1) تحت رقم 3257/2018.

314I

TOUBKAL INVEST

WINNER EXCHANGE
عقد تسيير حر مصل تجاري

 )امشخاص املعنويون(
عقد تسيير حر مصل تجاري

WINNER EXCHANGE
قي  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
 WINNER أعطى   (1(9 دأنبر   (7
بالسجل  املسجل   EXCHANGE
التجارية  باملحكلة   88979 التجاري 
لألصل  الحر  التسيير  حق  بلراكش 
التجاري الكائن ب رقم 4 شارع محلد 
السادس الطابق االر�سي فندق رياض 
مراكش   41111  - منارة  موكادجر 
 TAMALOUTE لفائدة  املغرب 
من  تبتدئ  سنة   3 ملدة   SERVICES
)1 5نا5ر 1)1) ج تنتهي في )3 دأنبر 
قيلته  شهري  مبلغ  مقابل   (1((

31.111 درهم.
315I

servamane

ROBILUX
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

سرفلان
 rue des oudaya 3etg ، 65

20320، casa maroc
ROBILUX شركة ذات مسؤجلية 

محدجدة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتلاعي : شارع 

يعقوب املنصور زنقة الحاج الجال ي 
العوفير الطابق السفلي رقم 6) 
البيضاء - 1111) الدار البيضاء 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.7(4(35

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
9)1) تقرر حل  )) دأنبر  املؤرخ في 
مسؤجلية  ذات  شركة   ROBILUX
محدجدة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
جعنوان  درهم   31.111 رأسلالها 
يعقوب  شارع  اإلأتلاعي  مقرها 
املنصور زنقة الحاج الجال ي العوفير 

 - البيضاء   (6 رقم  السفلي  الطابق 
الدار البيضاء املغرب نتيجة   (1111

مزمة مالية.
ج عين:

ج  بلخياط  علر   السيد)ة( 
املنصور  يعقوب  شارع  عنوانه)ا( 
 (1 زنقةلراش إقامة دار السالم رقم 
البيضاء  الدار   (1111 السالم   حي 

املغرب كلصفي )ة( للشركة.
ج قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
شارع  جفي   (1(9 دأنبر   (( بتاريخ 
يعقوب املنصور زنقةلراش إقامة دار 
 (1111 السالم رقم 1) حي السالم - 

الدار البيضاء املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
 (9 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 3)367.

316I

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI

MZOUDY TRAV
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

حل شركة

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI
 HAY AL AMAL AV »D«  IMM

 227 APPT 1 SALE ، 11160، SALE
MAROC

MZOUDY TRAV شركة ذات 
املسؤجلية املحدجدة)في طور 

التصفية(
جعنوان مقرها اإلأتلاعي 8) زنقة 
الغارا حي االنبعات سال - 111)) 

سال املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(7457

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر   (1(9 أكتوبر   (9 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤجلية املحدجدة 
رأسلالها  مبلغ    MZOUDY TRAV
مقرها  جعنوان  درهم   41.111
حي  الغارا  زنقة   (8 اإلأتلاعي 
سال املغرب   ((111  - االنبعات سال 
نتيجة ل : االزمة االقتصاد5ة جانعدام 

املوارد ملقاجمة هذه االخيرة.

زنقة   (8 ج حدد مقر التصفية ب 
الغارا حي االنبعات سال - 111)) سال 

املغر ب. 
ج عين:

اليوسفي  هللا    عبد  السيد)ة( 
زنقة  الحلراء  الدار  عنوانه)ا(  ج 
سيبارة رقم 69) 111)) سال املغرب 

كلصفي )ة( للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجد املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقود  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
دأنبر   (4 بتاريخ  بسال   االبتدائية 

9)1) تحت رقم 33886.

317I

FIDICOM

SOCIETE MOUDA LIGHT
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأتلاعي للشركة

FIDICOM
 AV ORAN N° 10 RUE BERLIN
 ZOHOUR 1 FES FES، 30000،

FES MAROC
SOCIETE MOUDA LIGHT شركة 

ذات مسؤجلية محدجدة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي الطابق 
االجل اقامة الحلد رقم 3 علارة 

ل تجزئة دليلة ج الضح9 زجاغة  - 
31111 فاس املغرب .

تحويل  املقر االأتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5718(
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 5) نونبر 9)1) تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االأتلاعي  املقر 
رقم  الحلد  اقامة  االجل  »الطابق 
الضح9  ج  دليلة  تجزئة  ل  علارة   3
 « املغرب  فاس   31111  - زجاغة  
البوعنانية  تجزئة   ( »متجر رقم  إ 9 
 - زجاغة   املرأة   (17 رقم  قطعة 

31111 فاس  املغرب ».
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باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   19 بتاريخ  بفاس   التجارية 

9)1) تحت رقم 3836/19.

318I

FIDICOM

SOCIETE MOUDA LIGHT
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

FIDICOM

 AV ORAN N° 10 RUE BERLIN

 ZOHOUR 1 FES FES، 30000،

FES MAROC

SOCIETE MOUDA LIGHT  شركة 

ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي متجر 
رقم ) تجزئة البوعنانية قطعة رقم 

17) املرأة زجاغة  - 31111 فاس  

املغرب .
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.5718(

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

رفع  تم   (1(9 نونبر   (5 في  املؤرخ 
رأسلال الشركة بلبلغ قدره »91.111 

إ 9  درهم«   (1.111« أي من  درهم« 

»11.111) درهم« عن طريق :  تقد5م 

حصص نقد5ة أج عينية.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   19 بتاريخ  بفاس   التجارية 

9)1) تحت رقم 3836/19.

319I

CABINET FIDUCIAIRE FAISSAL EL AZDI

CHOMOUE ACHAMAL
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

قفل التصفية

 CABINET FIDUCIAIRE FAISSAL

EL AZDI

98)  شارع التهامي الوزاني اقامة 

أماني  رقم )1 تطوان ، 93111، 

تطوان املغرب

CHOMOUE ACHAMAL شركة 

ذات املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي : شارع جاد 

تانسيفت رقم 69 حي الطويبلة - 

93111 تطوان املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.(9865

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

9)1) تقرر حل  19 دأنبر  املؤرخ في 

شركة   CHOMOUE ACHAMAL

مبلغ  املحدجدة  املسؤجلية  ذات 

جعنوان  درهم   (11.111 رأسلالها 

مقرها اإلأتلاعي شارع جاد تانسيفت 

رقم 69 حي الطويبلة - 93111 تطوان 

النهائية  للتصفية  نتيجة  املغرب 

للشركة.

ج عين:

ج  تشابوبو  محلد   السيد)ة( 

زنقة  تانسيفت  جاد  شارع  عنوانه)ا( 

املغرب  تطوان   93111  9( رقم   (

كلصفي )ة( للشركة.

ج قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

شارع  جفي   (1(9 دأنبر   19 بتاريخ 

جاد تانسيفت رقم 69 حي الطويبلة - 

93111 تطوان املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

8) دأنبر  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

9)1) تحت رقم 6474.

3(1I

MCG

ريزقان
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تأسيس شركة

MCG

 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.

 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,

 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC

ريزقان شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي الحي 

الصناعي، شارع الحسن الثاني - 

41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(1(46(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (1(8 نونبر   (9

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجدة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
اإلقتضاء بلختصر تسليتها : ريزقان.

إقتناء   : بإ5جاز  الشركة  غرض 
التجاري  لالستخدام  للبناء  امرا�سي 

أج السكني أج شراء أج بيع أج تأأير أج 

استئجار أي مباني ....

الحي   : االأتلاعي  املقر  عنوان 

 - الثاني  الحسن  شارع  الصناعي، 

41111 مراكش املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسلال  مبلغ 

811.111.) درهم، مقسم كالتا ي:

 8.996   : الشرا5بي كنزة  السيدة 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .

 8.988   : نجاح  القباج  السيدة 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .

 ((   : زينب  الشرا5بي  السيدة 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .

السيد الشرا5بي محلد :  ) حصة 

بقيلة 11) درهم للحصة .

) حصة    : السيد الشرا5بي عالل 

بقيلة 11) درهم للحصة .

 (   : يسلينة  الشرا5بي  السيدة 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  كنزة  الشرا5بي  السيدة 

النخيل   ،( مجاط  الشرا5بي  فيال 

الشلا ي 41111 مراكش املغرب.

عنوانه)ا(  نجاح  القباج  السيدة 

 (1541 امللكي  الجيش  شارع   67

الدارالبيضاء املغرب.

السيدة الشرا5بي زينب عنوانه)ا( 

 (1541 امللكي  الجيش  شارع   67

الدارالبيضاء املغرب.

السيد الشرا5بي محلد عنوانه)ا( 

 (1541 امللكي  الجيش  شارع   67

الدارالبيضاء املغرب.

عنوانه)ا(  عالل  الشرا5بي  السيد 

النخيل   ،( مجاط  الشرا5بي  فيال 

الشلا ي 41111 مراكش املغرب.

يسلينة  الشرا5بي  السيدة 

عنوانه)ا( تجزئة 5اسلين، فيال 47)، 

عين مزجار 41111 مراكش املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:

السيدة الشرا5بي زينب عنوانه)ا( 

 (1541 امللكي  الجيش  شارع   67

الدارالبيضاء املغرب

عنوانه)ا(  كنزة  الشرا5بي  السيدة 

النخيل   ،( مجاط  الشرا5بي  فيال 

الشلا ي 41111 مراكش املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   31 بتاريخ  التجارية بلراكش  

9)1) تحت رقم ))18)).

3((I

DEMER CONSULTING

HORIZONTAL
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

DEMER CONSULTING

 BD Abdelmoumen , Rue ,(95

 Persee 1ER ETAGE PLATEAU A2

20000 ، الدارالبيضاء املغرب

HORIZONTAL شركة ذات 

مسؤجلية محدجدة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

جعنوان مقرها اإلأتلاعي 9)) شارع 

عبداملومن الطابق ) رقم 8) الدار 

البيضاء  - 11111) الدار البيضاء  

املغرب .
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حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 4498(5

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر حل   (1(9 نونبر   (8 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

  HORIZONTAL الوحيد  الشريك 

درهم   (11.111 رأسلالها  مبلغ 

9)) شارع  جعنوان مقرها اإلأتلاعي 

الدار   (8 رقم   ( عبداملومن الطابق 

البيضاء   الدار   (11111  - البيضاء  

نشاط  إلغاء   : ل  نتيجة  املغرب  

الشركة.

ج حدد مقر التصفية ب 9)) شارع 

الدار   (8 رقم   ( عبداملومن الطابق 

البيضاء   الدار   (11111  - البيضاء  

املغرب . 

ج عين:

السيد)ة( بدر  خياطي  ج عنوانه)ا( 

 (3 فيال  كاليفورنيا   8 مكة  شارع 

املغرب  البيضاء   الدار   (11111

كلصفي )ة( للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجد املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقود  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 31 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دأنبر 9)1) تحت رقم )537)7.

3((I

ORIEN.COMPTA

NADIR MULTISERVICES
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ORIEN.COMPTA

)5 شارع محلد الخامس حي 

الحسني بركان ، 61311، بركان 

املغرب

nadir multiservices شركة ذات 

مسؤجلية محدجدة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

جعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم )1 

زنقة البلد5ة حي الداخلة  - 61311 

بركان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5653

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر   (1(9 شتنبر   (7 في  املؤرخ 

محدجدة  مسؤجلية  ذات  شركة  حل 

 nadir الوحيد  الشريك  ذات 

رأسلالها  مبلغ    multiservices

مقرها  جعنوان  درهم   (11.111

زنقة البلد5ة حي   1( اإلأتلاعي رقم 

املغرب  بركان   61311  - الداخلة  

نتيجة ل : انعدام النشاط.

 1( ج حدد مقر التصفية ب رقم 

 61311  - زنقة البلد5ة حي الداخلة  

بركان املغرب. 

ج عين:

ج  بوألعاجي  منير   السيد)ة( 
الزيتونة  زنقة   (6 رقم  عنوانه)ا( 

املغرب  بركان   61311 االندلس  حي 

كلصفي )ة( للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجد املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقود  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   (7 بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

9)1) تحت رقم 763.

3(3I

ORIEN.COMPTA

MARES TRAVAUX
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

قفل التصفية

ORIEN.COMPTA

)5 شارع محلد الخامس حي 

الحسني بركان ، 61311، بركان 

املغرب

mares travaux شركة ذات 

املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي : زنقة ازرج 

رقم )8 حي الحسني - 61311 بركان 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.(169

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر   (1(7 أكتوبر   (1 في  املؤرخ 

ذات  شركة   mares travaux حل 

رأسلالها  مبلغ  املحدجدة  املسؤجلية 

مقرها  جعنوان  درهم   (11.111

حي   8( رقم  ازرج  زنقة  اإلأتلاعي 

املغرب  بركان   61311  - الحسني 

نتيجة النعدام ج تو قيف  النشاط.

ج عين:

الركط ج  عبد الحليد   السيد)ة( 
غشت   (1 زنقة   (( رقم  عنوانه)ا( 

املغرب  بركان   61311 الحسني  حي 

كلصفي )ة( للشركة.

ج قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

بتاريخ 1) أكتوبر 7)1) جفي زنقة ازرج 

61311 بركان   - )8 حي الحسني  رقم 

املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   15 بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

7)1) تحت رقم 45)).

3(4I

املحلد5ة لإلستشارة ج الخبرة

ديف وي صوفت كونسيلتنغ
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تأسيس شركة

املحلد5ة لإلستشارة ج الخبرة

شارع املقاجمة رقم ) حي الوحدة  

الطابق ) مكتب رقم 3 ، 8811)، 

املحلد5ة املغرب

د5ف جي صوفت كونسيلتنغ شركة 

ذات املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم )) 

مكرر زنقة إبراهيم  النخعي شقة في 

الطابق امجل رقم 3 معاريف الدار 

البيضاء - 31331  الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

446857

بلقت�سى  عقد عرفي مؤرخ في 3) 

تم إعداد القانون   (1(9 من شتنبر 

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجدة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

د5ف   : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

جي صوفت كونسيلتنغ.

غرض الشركة بإ5جاز :  مستشار 

في التسيير, محلل , مصلم كلبيوتر, 

مبرمج.

 (( رقم   : عنوان املقر االأتلاعي 

النخعي شقة في  مكرر زنقة إبراهيم  

الدار  معاريف   3 امجل رقم  الطابق 

البيضاء  الدار    31331  - البيضاء 

املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:

السيد نجمي زين العابد5ن :  999 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .

حصة   (   : السيدة دأاب سهام 

بقيلة 11) درهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

العابد5ن  زين  نجمي  السيد 

عنوانه)ا( رقم )) مكرر زنقة إبراهيم  

 3 النخعي شقة في الطابق امجل رقم 

معاريف الدار البيضاء 31331  الدار 

البيضاء املغرب.

عنوانه)ا(  سهام  دأاب  السيد 

النخعي  )) مكرر زنقة إبراهيم   رقم 

شقة في الطابق امجل رقم 3 معاريف 

الدار البيضاء 31331  الدار البيضاء 

املغرب.
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جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:

العابد5ن  زين  نجمي  السيد 

عنوانه)ا( رقم )) مكرر زنقة إبراهيم  

 3 النخعي شقة في الطابق امجل رقم 

معاريف الدار البيضاء 31331  الدار 

البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 (8 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

من أكتوبر 9)1) تحت رقم -.

3(5I

ائتلانية زهير

SASSIM  DISTRIBUTION

شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تحويل املقر االأتلاعي للشركة

ائتلانية زهير

زنقة ابن عائشة علارة باريس 

الطابق التالت مكتب رقم )) كيليز 

مراكش ، 41111، مراكش املغرب

SASSIM  DISTRIBUTION شركة 

ذات املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع عبد 

الكريم الخطابي ماأوريل  ) رقم  

الشقة 1) الطابق 3 العلارة 6) - 

41111 مراكش املغرب.

تحويل  املقر االأتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.84353

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في )) نونبر 9)1) تم  تحويل  

للشركة  الحا ي  االأتلاعي  املقر 

الخطابي  الكريم  عبد  »شارع  من 

ماأوريل  ) رقم  الشقة 1) الطابق 3 

العلارة 6) - 41111 مراكش املغرب« 

إ 9 »الوحدة ) رقم )5) الداجد5ات  - 

41111 مراكش  املغرب«.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   31 بتاريخ  التجارية بلراكش  

9)1) تحت رقم 95))).

3(6I

A&E Consulting

KAMER
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

A&E Consulting

 Lotissement Zoubeir, N°09,

 I83,3etg,Lissasfa, Casablanca ،

20660، CASABLANCA MAROC

KAMER شركة ذات مسؤجلية 

محدجدة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي : تجزئة 

الصفا  شارع 8 رقم 9)-)3 عين 

الشق الدار البيضاء - 1471) الدار 

البيضاء املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.359185

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر   (1(9 دأنبر   (3 في  املؤرخ 

شركة ذات مسؤجلية   KAMER حل 

محدجدة ذات الشريك الوحيد مبلغ 

جعنوان  درهم   (11.111 رأسلالها 

الصفا   تجزئة  اإلأتلاعي  مقرها 

شارع 8 رقم )3-9) عين الشق الدار 

البيضاء  الدار   (1471  - البيضاء 

املغرب نتيجة للتصفية القبلية.

ج عين:

ج  اجزير  اجفوك   السيد)ة( 

عنوانه)ا( شارع مكة إقامة كاليفورنيا 

 (( علارة الحد5قة الرقم   5 الطابق 

51)1) الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب كلصفي )ة( للشركة.

ج قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

تجزئة  جفي   (1(9 دأنبر   (3 بتاريخ 

عين   (9-3( رقم   8 شارع  الصفا  

الدار   (1471  - الشق الدار البيضاء 

البيضاء املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 31 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 37913.

3(7I

ائتلانية زهير

BEN BURGERS
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ائتلانية زهير
زنقة ابن عائشة علارة باريس 

الطابق التالت مكتب رقم )) كيليز 

مراكش ، 41111، مراكش املغرب

BEN BURGERS  شركة ذات 

مسؤجلية محدجدة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي زنقة ابن 

عائشة الطابق السفلي متحر رقم ) 

علارة )3 الحاج عبد الكبير كيليز  - 

41111 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.9(875

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   (1(9 نونبر   (9 في  املؤرخ 

املصادقة عل9 :

  BENJAMIN )ة(   السيد  تفويت 

  THIERRY ROBERT SILLAC

أصل  من  اأتلاعية  حصة   (11

)ة(   السيد  لفائدة   حصة   (1.111

 ABDELLAH  HALIM LOUKILY

AXEL   بتاريخ 9) نونبر 9)1).

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم   

دأنبر   (6 بتاريخ  التجارية بلراكش  

9)1) تحت رقم 49))).

3(8I

ZOHASI SAHARA

STE IMN TRAV
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ZOHASI SAHARA

93) شارع مزجار، حي الفتح، 

العيون، 71111، العيون املغرب

STE IMN TRAV شركة ذات 

مسؤجلية محدجدة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي حي ج ي 

العهد زنقة الليلونة رقم 17 - 

71111 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجدة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

31(77

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   (1(9 دأنبر   (1

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجدة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجدة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.IMN TRAV

أعلال     : غرض الشركة بإ5جاز 

 ، املختلفة  لإلنشاءات  الطباعة 

إنشاءات املباني   ، اإلنشاءات العامة 

 ، جالصناعية  جاإلدارية  السكنية 

من  العقارات   ، املساعدة  امعلال 

، منشآت البناء ، شراء جبيع  الباطن 

منتجات جمواد البناء جامدجية العامة 

، الترجيج العقاري ....

 تسويق اللوازم جاملعدات املكتبية 

، معدات الكلبيوتر ،

مختلف  من  جاملعدات  اللوازم 

املنتجات ، التجارة في أليع املنتجات 

جاملعدات املكتبية جالصناعية

جاستئجار  جإصالح  جبيع  شراء 

املستندات  تصوير  آالت  جصيانة 

جالطابعات

ج ي  حي   : االأتلاعي  املقر  عنوان 

العهد زنقة الليلونة رقم 17 - 71111 

العيون املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:

 (.111   : السيد مصطفى ألاني 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .
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جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

السيد مصطفى ألاني عنوانه)ا( 

اسا   8(116 عوينة تركز عوينة لهنا 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:

السيد مصطفى  ألاني عنوانه)ا( 

اسا   8(116 عوينة تركز عوينة لهنا 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 7) دأنبر 

9)1) تحت رقم 3124/19.

3(9I

ILYASSE CASH SARL AU

ILYASSE CASH
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ILYASSE CASH SARL AU

علارة 711)، الطابق امر�سي رقم )، 

مرأان ) ، 51151، مكناس املغرب

ILYASSE CASH شركة ذات 

مسؤجلية محدجدة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

جعنوان مقرها اإلأتلاعي علارة 

711)، الطابق امر�سي رقم )، 

مرأان ) - 51151 مكناس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.45119

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

9)1) تقرر حل  5) دأنبر  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

  ILYASSE CASH الوحيد  الشريك 

درهم   (11.111,11 رأسلالها  مبلغ 

علارة  اإلأتلاعي  مقرها  جعنوان 

 ،( رقم  امر�سي  الطابق   ،(711

مكناس املغرب   51151  -  ( مرأان 

نتيجة ل : املنافسة.

رقم  ب  التصفية  مقر  جحدد 

الطابق   ،( مرأان  تجزئة   ،(711

امر�سي - 51151 مكناس املغرب. 

ج عين:

ج  العراي�سي  الياس   السيد)ة(  

711)، تجزئة مرأان  عنوانه)ا( رقم 

مكناس   51151 امر�سي  الطابق   ،(

املغرب كلصفي )ة( للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجد املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقود  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

5نا5ر   1( بتاريخ  بلكناس   التجارية 

1)1) تحت رقم 7.

3(1I

SOCAF SARL

BARBACH CHANGE

شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

رفع رأسلال الشركة

SOCAF SARL

 BD BEKKAY LAHBIL HAY 39

 HASSANI BERKANE ، 60300،

BERKANE MAROC

BARBACH CHANGE شركة ذات 

املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي )) شارع 

محلد الخامس الحي الحسني بركان 

- 61311 بركان املغرب.

رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.5(97

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم   (1(9 دأنبر   (5 في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من  أي  درهم«   (.111.111«

 (.(11.111« إ 9  درهم«   (11.111«

تقد5م حصص    : عن طريق  درهم« 

نقد5ة أج عينية.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   (7 بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

9)1) تحت رقم 762/19.

3((I

Audifisc Maroc

سويسبور ماروك
شركة املساهلة

رفع رأسلال الشركة

» سويسبورمارجك ش م »

السجل التجاري:الدار البيضاء – 

(6(5(5
رفع الرأسلال اإلأتلاعي

 من 1111111) إ 9 61111111 

درهم

بلقت�سى محضرمداجالت الجلع   

بالدار  املنعقد  االستثنائي  العام 
البيضاء بتاريخ 3 سبتلبر 9)1)  قرر 

سويسبورمارجك،  شركة  مساهلو 

رأسلالها  االسم  مجهولة  شركة 

1111111) درهم جمقرها اإلأتلاعي 

الطابق   311 رقم  منظرجنا  بتجزئة 

الثالث سيدي معرججف ما5لي :

من  الشركة  رأسلال  أ-رفع 

 61111111 إ 9   درهم   (1111111

سهم   511111 بخلق  جذلك  درهم 

11) درهم للسهم كلها  أد5د بقيلة 

جقد تم االنجاز النهائي  مكتتبة نقدا. 

املال  رأس  في  الزيادة  هذه  لصياغة 

من قبل مجلس االدارة املنعقد بالدار 

البيضاء بتاريخ 8) ديسلبر 9)1)

ب-ج عليه تم تعد5ل الفصل 6 ج 7 

من القانون امسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإل5داع  تم   -  (

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
من السجل التجاري  بالدار البيضاء 

بتاريخ 7)     ديسلبر9)1)  تحت رقم 

.7(5(98

3((I

ste imtiyaz conseils sarl

NEGOREB
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ste imtiyaz conseils sarl

) زنقة العربية السعود5ة الطابق 

االجل شقة رقم 5 املد5نة الجد5دة 

فاس ، 31111، فاس املغرب

NEGOREB شركة ذات مسؤجلية 

محدجدة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي 8) زنقة 

)) الطابق الثاني منطقة جاد الذهب 

خنيفرة - 54111 خنيفرة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(6(5

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تلت   (1(9 دأنبر   (4 في  املؤرخ 

املصادقة عل9 :

)ة( محلد بولكواز  تفويت السيد 

أصل  من  اأتلاعية  حصة   (.111

111.) حصة لفائدة  السيد )ة( فؤاد 

ملنور بتاريخ 4) دأنبر 9)1).

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم   

5نا5ر   1( بتاريخ  االبتدائية بخنيفرة  

1)1) تحت رقم 1/2020.

3(3I

ائتلانية زهير

BEN  BURGERS
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
إضافة تسلية تجارية أج شعار 

ائتلانية زهير

زنقة ابن عائشة علارة باريس 

الطابق التالت مكتب رقم )) كيليز 

مراكش ، 41111، مراكش املغرب

BEN  BURGERS  »شركة ذات 

مسؤجلية محدجدة ذات الشريك 

الوحيد«

جعنوان مقرها االأتلاعي: زنقة ابن 

عائشة الطابق السفلي متحر رقم ) 

علارة )3 الحاج عبد الكبير كيليز - 

41111 مراكش املغرب.

»إضافة تسلية تجارية أج شعار«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.9(875

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 9) نونبر 9)1) تقرر إضافة 

شعار تجاري للشركة جهو:

LE BROOKLYNTIM
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باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم   
دأنبر   (6 بتاريخ  التجارية بلراكش  

9)1) تحت رقم 49))).

3(4I

ائتلانية زهير

BEN BURGERS
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير أد5د للشركة

ائتلانية زهير
زنقة ابن عائشة علارة باريس 

الطابق الثالث مكتب رقم )) كيليز 
مراكش ، 41111، مراكش املغرب

BEN BURGERS  شركة ذات 
مسؤجلية محدجدة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتلاعي زنقة ابن 
عائشة الطابق السفلي متحر رقم ) 
علارة )3 الحاج عبد الكبير كيليز - 

41111 مراكش املغرب .
تعيين مسير أد5د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.9(875

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   (1(9 نونبر   (9 املؤرخ في 
عبد  مسير أد5د للشركة السيد)ة( 
هللا حليم لوكيلي أكسيل ج يسين أ5ت 

علي   كلسير آخر
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
دأنبر   (6 بتاريخ  التجارية بلراكش  

9)1) تحت رقم 49))).

3(5I

ACO CONSULTING

 A2S RINOL
INTERNATIONAL

شركة ذات املسؤجلية املحدجدة
تفويت حصص

ACO CONSULTING
 rue libourne - résidence du ,71
 centre - 4ème étage- Apt.14- ،

20500، casablanca maroc
 A(S RINOL INTERNATIONAL

شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

 Ilot ،8 جعنوان مقرها اإلأتلاعي

4)  - تجزئة   رقم ) -  املنطقة الحرة 

- 91111 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.64613

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   (1(9 نونبر   (5 في  املؤرخ 

املصادقة عل9 :

 Serge )ة(  السيد  تفويت 

 Ferruccio Armand  ZANNIER

 (11 حصة اأتلاعية من أصل   (3

   RCR INDUSTRIAL حصة لفائدة  

FLOORING بتاريخ 5) نونبر 9)1).

  RCR INDUSTRIAL تفويت 

) FLOORING حصة اأتلاعية من 

)ة(  السيد  11) حصة لفائدة   أصل 

Emilio ESTEBAN FUERTES بتاريخ 

5) نونبر 9)1).

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم   

دأنبر   (6 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

9)1) تحت رقم 9144)).

3(6I

ACO CONSULTING

 K.M.Y. MENUISERIE ET

TRAVAUX
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد

إنشاء فرع تابع للشركة

ACO CONSULTING

 rue libourne - résidence du ,71

 centre - 4ème étage- Apt.14- ،

20500، casablanca maroc

 K.M.Y. MENUISERIE ET

TRAVAUX شركة ذات مسؤجلية 

محدجدة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي  5) ، شارع 

عبد الرحيم بوعبيد - حي الراحة - 

الطابق السفلي - بوسيجو - 11)1)  

الدار البيضاء  املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.438149

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر   (1(9 5وليوز   (1 في  املؤرخ 

تحت  للشركة   تابع  فرع   إنشاء 

دار  بالعنوان  الكائن  ج   - التسلية 

 - اجالد عبو    - دجار الرا�سي   - بوعزة 

)8)7) الدار البيضاء املغرب ج املسير 

من طرف السيد)ة( بوهو خالد.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 31 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 4)54)7.

3(7I

ACO CONSULTING

 SOCIETE EUROPEENNE DE
DISTRIBUTION

شركة ذات املسؤجلية املحدجدة
حل شركة

ACO CONSULTING

 rue libourne - résidence du ,71

 centre - 4ème étage- Apt.14- ،

20500، casablanca maroc

 SOCIETE EUROPEENNE DE

DISTRIBUTION  شركة ذات 

املسؤجلية املحدجدة

)في طور التصفية(

جعنوان مقرها اإلأتلاعي 5، محج 

5وسف بن تاشفين - الطابق الثاني - 

شقة 3 - 91111 طنجة  املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.78(75

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   (1(8 أبريل   31 املؤرخ في 

املحدجدة  املسؤجلية  ذات  شركة 

 SOCIETE EUROPEENNE DE

رأسلالها  مبلغ     DISTRIBUTION

مقرها  جعنوان  درهم   (11.111

بن  5وسف  محج   ،5 اإلأتلاعي 

 -  3 شقة   - الطابق الثاني   - تاشفين 

91111 طنجة  املغرب نتيجة ل : حل 

الشركة.

5، محج  ج حدد مقر التصفية ب 
5وسف بن تاشفين - الطابق الثاني - 

شقة 3 - 91111 طنجة  املغرب. 
ج عين:

السيد)ة( نزيهة  عشور ج عنوانه)ا( 
فرنسا 1)944 فرنسا فرنسا كلصفي 

)ة( للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجد املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقود  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
دأنبر   (6 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

9)1) تحت رقم 9141)).

3(8I

STE REVCOMPTA

 EXPRESS NETTOYAGE
ENTRETIEN

شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE REVCOMPTA
علارة رقم 18 الطابق االجل الشقة 

14 شارع اكرا املد5نة الجد5دة 
مكناس ، 51111، مكناس املغرب

 EXPRESS NETTOYAGE
 ENTRETIEN

شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي 4) زنقة 
)3 حي التقدم مكناس. - 51111 

مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجدة ذات الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التجاري : 
46((7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعداد القانون   (1(8 أكتوبر   1(
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجدة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجدة  مسؤجلية 

الوحيد.



(169 الجريدة الرسميةعدد 5594 - 9) ألادى امج 9 )44) )5) 5نا5ر 1)1)) 

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 EXPRESS NETTOYAGE  :

.ENTRETIEN

: مقاجل في  غرض الشركة بإ5جاز 

أشغال التنظيف.
زنقة   (4  : عنوان املقر االأتلاعي 

 51111  - مكناس.  التقدم  حي   3(

مكناس املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتا ي:

 (.111  : خلدجن  زكرياء  السيد 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  خلدجن  زكرياء  السيد 
مكناس.  التقدم  حي   3( زنقة   (4

51111 مكناس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء 

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  خلدجن  زكرياء  السيد 
مكناس.  التقدم  حي   3( زنقة   (4

51111 مكناس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

أكتوبر   (9 التجارية بلكناس بتاريخ 

8)1) تحت رقم 47)4.

3(9I

ANAMAR FIDUCIAIRE

ايت سعيد محمد اوناصر
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ANAMAR FIDUCIAIRE

 N 280 HAY BOUGAFER ،

45800، TINGHIR maroc

ا5ت سعيد محلد اجناصر شركة 

ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي قصر 

مجران النيف - 45811 تنغير 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.6957

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   (1(9 نونبر   (( في  املؤرخ 

املصادقة عل9 :

اجناصر  علي  )ة(  السيد  تفويت 

411 حصة اأتلاعية من أصل 411 

5وسف  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

اجناصر بتاريخ )) نونبر 9)1).

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم   

االبتدائية بورزازات  بتاريخ 8) دأنبر 

9)1) تحت رقم )16).

331I

GLOBE FIDUCIAIRE

NOVEDAD MODE

شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تعيين مسير أد5د للشركة

GLOBE FIDUCIAIRE

4)  شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 

8) ، 11)1)، الدار البيضاء املغرب

NOVEDAD MODE   شركة ذات 

املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي ))زنقة 

الصبري بوألعة الطابق ) رقم 6 

الدار البيضاء - 1111) 

الدار البيضاء املغرب.

تعيين مسير أد5د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.(4769(

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

9)1) تم تعيين  3) دأنبر  املؤرخ في 

جراق   مسير أد5د للشركة السيد)ة( 

لقبول  تبعا  جحيد  كلسير  5ونس  

استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 3( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 5617)7.

33(I

KAMA SERVICE

FIELDS MOTOR
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تأسيس شركة

KAMA SERVICE

شقة رقم ) إقامة أميرة سيدي بنور 

، 4351)، سيدي بنور املغرب

FIELDS MOTOR شركة ذات 

املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي مركز 

ثالث بوكدرة اسفي - )5)46 اسفي 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(1(13

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   (1(9 شتنبر   16

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجدة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 FIELDS : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.MOTOR

غرض الشركة بإ5جاز : بيع ج شراء 

املعدات ج االليات الفالحية.

مركز   : االأتلاعي  املقر  عنوان 

اسفي   46(5(  - ثالث بوكدرة اسفي 

املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:

 511   : البدجي  حسام  السيد 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .

السيد مدني البدجي :  511 حصة 

بقيلة 11) درهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  البدجي  حسام  السيد 

فاس  زنقة  امللكي  الجيش  شارع 

4351) سيدي بنور املغرب.

عنوانه)ا(  البدجي  مدني  السيد 

 (4351 شارع الداخلة علارة املدني 

سيدي بنور املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  البدجي  حسام  السيد 

فاس  زنقة  امللكي  الجيش  شارع 

4351) سيدي بنور املغرب

عنوانه)ا(  البدجي  مدني  السيد 

 (4351 شارع الداخلة علارة املدني 

سيدي بنور املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

االبتدائية بآسفي  بتاريخ - تحت رقم 

.-

33(I

GLOBE FIDUCIAIRE

NOVEDAD MODE
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تفويت حصص

GLOBE FIDUCIAIRE

4)  شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 

8) ، 11)1)، الدار البيضاء املغرب

NOVEDAD MODE شركة ذات 

املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي ))زنقة 

الصبري بوألعة الطابق ) رقم 6 

الدار البيضاء - 1111) 

الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(4769(

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   (1(9 دأنبر   (3 في  املؤرخ 

املصادقة عل9 :

عبدالرزاق   )ة(  السيد  تفويت 

من  اأتلاعية  حصة   511 فضول 

)ة(  السيد  511 حصة لفائدة   أصل 

5ونس  جراق بتاريخ 3) دأنبر 9)1).

جحا   كريم  )ة(  السيد  تفويت 

511 حصة اأتلاعية من أصل 511 

حصة لفائدة  السيد )ة( 5ونس  جراق 

بتاريخ 3) دأنبر 9)1).
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باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم   

 3( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 5617)7.

333I

GLOBE FIDUCIAIRE

 NORD AFRIQUE

IMMOBILIER
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تعيين مسير أد5د للشركة

GLOBE FIDUCIAIRE

4)  شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 

8) ، 11)1)، الدار البيضاء املغرب

  NORD AFRIQUE IMMOBILIER

شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي 47 شارع 

اللة الياقوت الطابق 5

  الدار البيضاء - 1111)

 الدار البيضاء املغرب.

تعيين مسير أد5د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3981(9

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

9)1) تم تعيين  1) دأنبر  املؤرخ في 

السيد)ة(  للشركة  أد5د  مسير 

تبعا  آخر  كلسير  سكينة  معرجف  

لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 (5 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 4884)7.

334I

AUDIT ET CONSEIL (1(1

 UNIVERS ACCESSOIRES

DAZI
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

رفع رأسلال الشركة

AUDIT ET CONSEIL 2010

 N°42, RUE IBNOU MOUATAZ,

 BELVEDERE ، 20300،

CASABLANCA MAROC

 UNIVERS ACCESSOIRES DAZI

شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم 

39 زنقة خريبكة - 1111) الدار 

البيضاء املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.95(65

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم   (1(9 دأنبر   (9 في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

»11.111) درهم« أي من »41.111) 

عن  درهم«   341.111« إ 9  درهم« 

أج  نقد5ة  حصص  تقد5م    : طريق 

عينية.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 3( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 5635)7.

335I

GLOBE FIDUCIAIRE

MORJANA LOGE
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تفويت حصص

GLOBE FIDUCIAIRE

4)  شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 

8) ، 11)1)، الدار البيضاء املغرب

MORJANA LOGE شركة ذات 

املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي 8) 

زنقة طلوع الفجر الطابق الثاني 

الدارالبيضاء - 1111) الدارالبيضاء 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(7(65(

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   (1(9 دأنبر   (1 في  املؤرخ 

املصادقة عل9 :

ألال حلدان   )ة(  تفويت السيد 

أصل  من  اأتلاعية  حصة   5.111

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   5.111

دأنبر   (1 بتاريخ  معرجف   سكينة 

.(1(9

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
 (5 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 6)48)7.

336I

GLOBE FIDUCIAIRE

MORJANA LOGE
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تعيين مسير أد5د للشركة

GLOBE FIDUCIAIRE
4)  شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 
8) ، 11)1)، الدار البيضاء املغرب
MORJANA LOGE  شركة ذات 

املسؤجلية املحدجدة
جعنوان مقرها اإلأتلاعي 8)زنقة 
طلوع الفجر الطابق الثاني رقم 3 

الدار البيضاء - 1111) 
الدار البيضاء املغرب.

تعيين مسير أد5د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(7(65(
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
9)1) تم تعيين  1) دأنبر  املؤرخ في 
السيد)ة(  للشركة  أد5د  مسير 

معرجف  سكينة كلسير آخر
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
 (5 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 6)48)7.

337I

GLOBE FIDUCIAIRE

GARIMMO
شركة ذات مسؤجلية محدجدة 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GLOBE FIDUCIAIRE
4)  شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 
8) ، 11)1)، الدار البيضاء املغرب

 GARIMMO
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم 7 زنقة  
أحلد توكي الطابق الثاني - 1111) 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجدة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

45((45

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   (1(9 دأنبر   (6

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجدة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجدة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.GARIMMO

 : بإ5جاز  الشركة  غرض 

التطويرجاإلنعاش العقاري.

 7 رقم   : االأتلاعي  املقر  عنوان 

 - الثاني  الطابق  توكي  أحلد  زنقة  

1111) الدار البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:

 (.111   : املنور  تال�سي  السيد 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

السيد تال�سي املنور عنوانه)ا( حي 

علر  زنقة  الوحدة  تجزئة  املحلدي 

 (1111 جأدة   (1 ابن الخطاب رقم 

جأدة الدار البيضاء.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء 

جمواطن مسيري الشركة:

السيد تال�سي املنور عنوانه)ا( حي 

علر  زنقة  الوحدة  تجزئة  املحلدي 

 (1111 جأدة   (1 ابن الخطاب رقم 

جأدة الدار البيضاء.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 

 )3 دأنبر 9)1) تحت رقم 5534)7.

338I
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NCG EXPERTISE

SUISSE FIX
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تأسيس شركة

NCG EXPERTISE

 RES JNINA ANG YAACOUB

 MANSOUR ET KHALID IBN

 WALID APPT 10 IMM C

 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

SUISSE FIX شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي علارة 

س يعقوب املنصور شارع يعقوب 

املنصور ج خالد بن الوليد  الشقة 

1)  كليز مراكش - 41111 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(1(447

 19 عقد حر مؤرخ في  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (1(9 أكتوبر 

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجدة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 SUISSE : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.FIX

تنظيف   : بإ5جاز  الشركة  غرض 

التجارية  جاملحالت  املحالت  جاأهات 

الحدائق   - )املقاجل(  جالشقق 

ذلك  إ 9  جما   ، جالسبل  جالحدائق 

 - الصيانة(  أج  للزراعة  )املقاجل 

التاأر أج  )أداء  االستيراد جالتصد5ر 

الوسيط.

علارة   : االأتلاعي  املقر  عنوان 

يعقوب  شارع  املنصور  يعقوب  س 

الشقة  الوليد   بن  املنصور ج خالد 

مراكش   41111  - كليز مراكش    (1

املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتا ي:

 Mr MADER ALXANDRE السيد

ANTONIO  :  51 حصة بقيلة 11) 

درهم للحصة .

 Mme OSWALD السيدة 

حصة   MADER HELENA  :  51

بقيلة 11) درهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

 Mr MADER ALXANDRE السيد

 Stutzstrasse )عنوانه)ا  ANTONIO

.. . . .78, 8834 Schindellegi Suisse

 Mme OSWALD السيدة 

عنوانه)ا(   MADER HELENA

 Stutzstrasse 78, 8834

.. . . .Schindellegi Suisse

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:

 Mr MADER ALXANDRE السيد

 Stutzstrasse )عنوانه)ا ANTONIO

. . . .78, 8834 Schindellegi Suisse

 Mme OSWALD السيدة 

عنوانه)ا(    MADER HELENA

 Stutzstrasse 78, 8834

. . . .Schindellegi Suisse

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   31 بتاريخ  التجارية بلراكش  

9)1) تحت رقم 1789)).

339I

FLASH ECONOMIE

RESTO PRO PIZZA
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

استدراك خطٍإ

 RESTO PRO PIZZA

»شركة ذات املسؤجلية املحدجدة«

جعنوان مقرها االأتلاعي: )3),زنقة 

عالل بن عبد هللا - الدار البيضاء 

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

((6669

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

9)1) تم اتخاذ  18 5وليوز  املؤرخ في 

القرارات التالية:

قرار رقم ): الذي 5نص عل9 ما5لي: 

ERIC MITELMAN تفويت السيد

6) حصة  اأتلاعية من أصل 6) 

حصة اأتلاعية لفائدة السيد عزيز 

شبين

جتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية

بند رقم 7: الذي 5نص عل9 ما5لي: 

من النظام امسا�سي   7 تعد5ل املادة 

جفقا لهذه القرارات.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 (( بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نونبر 9)1) تحت رقم 6)19)7

341I

FLASH ECONOMIE

ELAN ONLINE
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

حل شركة

 ELAN ONLINE

شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

في طور التصفية

جعنوان مقرها اإلأتلاعي: رقم 53 

شارع حسن السكتاني

  الدار البيضاء  

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري: 

8(8(3

 ELAN ONLINE

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

9)1) تقرر حل  )1 دأنبر  املؤرخ في 

شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

درهم   (11.111 رأسلالها  مبلغ 

 53 رقم  اإلأتلاعي  مقرها  جعنوان 

الدار    - السكتاني  حسن  شارع 

اي  جأود  عدم   : ل  نتيجة  البيضاء 

نشاط تجاري

 53 ج حدد مقر التصفية ب رقم 

شارع حسن السكتاني -الدار البيضاء 

: ج عين

البصوري  امين  موالي  السيد 

الزمورية  تجزئة   (( رقم  عنوانه  ج 

املغرب  البيضاء  الدار  الذئاب  عين 

كلصفي للشركة

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 

 31 دأنبر 9)1) تحت رقم 5419)7

34(I

FLASH ECONOMIE

ELAN ONLINE
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

قفل التصفية

 ELAN ONLINE

شركة ذات مسؤجلية محدجدة 
رأسلالها :11.111) درهم 

مقرها اإلأتلاعي : رقم 53 شارع 

حسن السكتاني -الدار البيضاء

R.C: 81813/ IF:1601396/

 ICE:11(73(5881111(3

لشركاء  العام  الجلع  بلقت�سى 

 (( بتاريخ   ELAN ONLINE شركة  

دأنبر 9)1) قرر الشركاء ما 5لي  :

املصفي  تقرير  عل9  -املوافقة 

الذي نتج عن حسابه خسارة قدرها 

درهم مع الحصول عل9    8.5(5,9(

الدعم من الشركاء جفقا ملساهلتهم 

من  التصفية  قفل  عن  اإلعالن 

هذا اليوم 

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

التجارية بالدار البيضاء

34(I

FIGENOR

MARHABA IMMOBILIERE-

SARL
إعالن متعدد القرارات

FIGENOR

 BD YOUSSEF IBN.(85

TACHFINE ، 62000، NADOR M

-MARHABA IMMOBILIERE
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SARL  »شركة ذات املسؤجلية 
املحدجدة«

جعنوان مقرها االأتلاعي: 85).شارع 
5وسف ابن تاشفين - - الناظور 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.(78(9

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
املؤرخ في 7) دأنبر 9)1)

تم اتخاذ القرارات التالية: 
عل9  5نص  الذي   :( رقم  قرار 
الراسلال االأتلاعي من  رفع  ما5لي: 
 3.111.111 ا 9  درهم   411.111
6.111) سهم  درهم بواسطة صدجر 
أد5د من فئة 11) درهم للواحد قد 

اكتتبت ج حررت بكاملها
قرار رقم ): الذي 5نص عل9 ما5لي: 
القانون  من   7 ج   6 الفصل  تغيير 

االسا�سي 
جتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي 5نص عل9 ما5لي: 
االلغاني نورالد5ن 761.111.) درهم 

- ازجاغ حنان - 41.111) درهم
بند رقم 7: الذي 5نص عل9 ما5لي: 
 - حصة   (7611 نورالد5ن  االلغاني 

ازجاغ حنان - 411) درهم
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
 (5 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 3571.

343I

 FIDUCIAIRE« STE  MULTI-SERVICES AUX

ENTREPRISES

 MRABTI MANAGEMENT
SPORTING

شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

FIDUCIAIRE« STE  MULTI-
SERVICES AUX ENTREPRISES
مكتب رقم ) علارة 5اسين شارع 

الحسن الثاني أحداف أزرج ، 
11)53، أزرج املغرب

 MRABTI MANAGEMENT

SPORTING شركة ذات مسؤجلية 

محدجدة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

جعنوان مقرها اإلأتلاعي كلم 5 

طريق افران  - 11)53 أزرج املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(9767

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   (1(9 نونبر   (5 املؤرخ في 

محدجدة  مسؤجلية  ذات  شركة 

 MRABTI الوحيد  الشريك  ذات 

  MANAGEMENT SPORTING

مبلغ رأسلالها 1.111) درهم جعنوان 

5 طريق افران   مقرها اإلأتلاعي كلم 

 : ل  نتيجة  املغرب  أزرج   53(11  -

توقف نشاط الشركة.

 5 كلم  ب  التصفية  مقر  حدد  ج 

طريق افران  - 11)53 أزرج املغرب. 

ج عين:

ناد5ة  كدة ج عنوانه)ا(  السيد)ة( 

املغرب  أزرج   53(11 أأالب   حي 

كلصفي )ة( للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجد املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقود  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

 5 كلم   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

طريق افران 11)53 أزرج

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   (9 بتاريخ  التجارية بلكناس  

9)1) تحت رقم 5576.

344I

FLASH ECONOMIE

HOURIALUM
إعالن متعدد القرارات

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

HOURIALUM »شركة ذات 

املسؤجلية املحدجدة«

جعنوان مقرها االأتلاعي: إقامة 

مومن رقم 47) شارع فلسطين  - 

8831) املحلد5ة املغرب .

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.75(5

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

تم اتخاذ   (1(9 أبريل   31 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

عل9  5نص  الذي   :( رقم  قرار 

ما5لي: تفويت السيد امجري عبدهللا 

111) حصة  للسيد تشيشت 5اسين 

اأتلاعية 

قرار رقم ): الذي 5نص عل9 ما5لي: 

عبدهللا  امجري  السيد  استقالة 

من منصبه كلسير للشركة ج تعيين 

السيد تشيشت محلد كلسير أد5د 

للشركة 

جتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم ): الذي 5نص عل9 ما5لي: 

تفويت حصص 

بند رقم ): الذي 5نص عل9 ما5لي: 

تعيين مسير أد5د للشركة 

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 (5 بتاريخ  باملحلد5ة   االبتدائية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 447).

345I

gestion  pluriel

KRATRAM   SARL
إعالن متعدد القرارات

gestion  pluriel

امل  4   زنقة  46  رقم  1)  

البرنو�سي  -  الدار  البيضاء ، 

1611)، الدار  البيضاء املغرب

KRATRAM   SARL »شركة ذات 

املسؤجلية املحدجدة«

جعنوان مقرها االأتلاعي: حي أمل  

)  زنقة ))  رقم ) مكرر  -  درب  

السلطان  - الدار  البيضاء - 1511) 

الجار  البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.(57979

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
9)1) تم اتخاذ  6) دأنبر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم القرار ): الذي 5نص عل9 
التي  الحصص  أليع  تحويل  ما5لي: 
 511 في ملكية  السيد شينان محلد 

حصة  لفائدة السيد داد 5راهيم
قرار رقم القرار ): الذي 5نص عل9 
ما5لي: استقالة السيد شينان محلد 

من مهام التسيير
قرار رقم القرار 3: الذي 5نص عل9 
ما5لي: تغيير الشكل القانوني للشركة 
ا 9 شركة دات املسوءلية املحدجدة 

لشريك جحيد.
5نص  الذي   :4 القرار  رقم  قرار 
عل9 ما5لي: مطابقة القانون امسا�سي 

للشركة. 
جتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم ): الذي 5نص عل9 ما5لي: 
ملكية   في  اصبحت  الحصص   كل 

السيد  داد  ابراهبم
بند رقم ): الذي 5نص عل9 ما5لي: 
السيد  داد  ابراهبم  املسير  الوحيد  

للشركة
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
 (6 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 5159)7.
346I

FLASH ECONOMIE

ARKAME IMPORT EXPORT
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تعيين مسير أد5د للشركة

ارقم لالستيراد ج التصد5ر
شركة ذات مسؤجلية محدجدة

راسلالها : 11.111) درهم
املقر االأتلاعي :حي موالي عبد هللا  

زنقة 6)3 رقم )3 الدار البيضاء
السجل التجاري : 7))98

التعريف الجبائي : 676)1))
بلقت�سى  عقد عرفي مؤرخ بالدار 
 (1(9 ديسلبر   (( بتاريخ  البيضاء 

تقرر ما 5لي :
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توفيق  طاهر  السيد  تعيين 

كلساعد مسير بالشركة 

تحيين النظام امسا�سي للشركة  

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 (5 بتاريخ  البيضاء  للدار  التجارية 

ديسلبر 9)1)  تحت رقم 4853)7 .

347I

SACO CONSEIL

 ETABLISSEMENT

GHANAMI FRERES

شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تحويل املقر االأتلاعي للشركة

SACO CONSEIL

 MHAMID 9 N 468 1ER ETAGE

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 ETABLISSEMENT GHANAMI

FRERES شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم 474 

سيدي غانم الحي الصناعي مراكش - 

41111 مراكش املغرب.

تحويل  املقر االأتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.8475

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 8) دأنبر 9)1) تم  تحويل  

للشركة  الحا ي  االأتلاعي  املقر 

الحي  غانم  سيدي   474 »رقم  من 

مراكش   41111  - الصناعي مراكش 

ألعة  بوكركور  »دجار  إ 9  املغرب« 

 - 15) مراكش  غلات ا5ت اجرير رقم 

41111 مراكش  املغرب«.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

5نا5ر   1( بتاريخ  بلراكش   التجارية 

1)1) تحت رقم 1887)).

348I

KARIMI CONSEIL

EL HERD TRANSPORT
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

KARIMI CONSEIL

9) زنقة أبل هابري الخيام ) ، 

81111، اكاد5ر املغرب

EL HERD TRANSPORT شركة 

ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي دجار 

اسحنان بلفاع شتوكة ا5ت باها - 

81111 بيوكرى املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(6(49

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   (1(9 دأنبر   16 في  املؤرخ 

املصادقة عل9 :

الهرد  ابراهيم  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اأتلاعية  حصة   (51

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   (.111

دأنبر   14 بتاريخ  ابودرار  لحسن 

.(1(9

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم   

دأنبر   31 بتاريخ  االبتدائية بانزكان  

9)1) تحت رقم 4688.

349I

STE. FIDUKHAL

بوعبيد للخدمات
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

STE. FIDUKHAL

 IMM 12 APPT 3 RUE MY

 EL HASSAN KHOURIBGA ،

25000، KHOURIBGA MAROC

بوعبيد للخدمات شركة ذات 

مسؤجلية محدجدة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي : 74 تجزئة 

بئر انزران خريبكة - 5111) خريبكة 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.54(7

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر   (1(9 من 5ونيو   (4 املؤرخ في 

ذات  شركة  للخدمات  بوعبيد  حل 

الشريك  ذات  محدجدة  مسؤجلية 

 (11.111 رأسلالها  مبلغ  الوحيد 

 74 اإلأتلاعي  مقرها  جعنوان  درهم 

 (5111  - تجزئة بئر انزران خريبكة 

خريبكة املغرب نتيجة الملنافسة.

ج عين:

زريبة   الغاني    عبد  السيد)ة( 

انزران  بئر  تجزئة   74 عنوانه)ا(  ج 

املغرب  خريبكة   (5111 خريبكة 

كلصفي )ة( للشركة.

ج قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

 74 جفي   (1(9 من 5ونيو   (4 بتاريخ 

 (5111  - تجزئة بئر انزران خريبكة 

خريبكة املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

من   (4 بتاريخ  بخريبجة   االبتدائية 

5ونيو 9)1) تحت رقم 269/2019.

351I

MARSO  REDOUANE

SAZACONF
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تأسيس شركة

MARSO  REDOUANE

 BD  MED V MIMOUSA 1 N (49.

32 ، 90000، TANGER MAROC

SAZACONF شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي 845, 

اقامة املجد,طابق )  - 91111 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

999(9

 (( عقد حر مؤرخ في  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   (1(9 من غشت 

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجدة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SAZACONF

معلل   : بإ5جاز  الشركة  غرض 

الخياطة .

 ,845  : االأتلاعي  املقر  عنوان 

اقامة املجد,طابق )  - 91111 طنجة 

املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسلال  مبلغ 

11.111,11) درهم، مقسم كالتا ي:

 511   : السيد عز العرب الزألي 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .

السيد عزيز الصادقي :  511 حصة 

بقيلة 11) درهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

السيد عز العرب الزألي عنوانه)ا( 

اقامة  بوبانة  اسبارطيل  كاب  طريق 

بلير 91111 طنجة املغرب.

عنوانه)ا(  الصادقي  عزيز  السيد 

هللا  عين  اقامة  غاندي  مهتلا  شارع 
رقم 4 ط 7 91111 طنجة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:

السيد عز العرب الزألي عنوانه)ا( 

اقامة  بوبانة  اسبارطيل  كاب  طريق 

بلير 91111 طنجة املغرب

عنوانه)ا(  الصادقي  عزيز  السيد 

هللا  عين  اقامة  غاندي  مهتلا  شارع 
رقم 4 ط 7 91111 طنجة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

التجارية بطنجة  بتاريخ )) من شتنبر 

9)1) تحت رقم )588.

35(I
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SANDALI PHONE

SANDALI PHONE

شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SANDALI PHONE

)3) شارع انفا إقامة ازير الطابق 

املكتب رقم )) ب ، 1361)، الدار 

البيضاء املغرب

SANDALI PHONE  شركة ذات 

مسؤجلية محدجدة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي )3) شارع 

انفا إقامة ازير الطابق املكتب رقم 

)) ب  - 1111) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجدة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

44(539

بلقت�سى  عقد عرفي مؤرخ في 7) 

تم إعداد القانون   (1(9 من غشت 

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجدة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجدة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. SANDALI PHONE

مركز  غرض الشركة بإ5جاز : • 

اتصال

ملراكز  جالتوظيف  التدريب   •

االتصال

• موقع جظائف ملراكز االتصال.

• إنشاء مراكز االتصال.

• خدمة توفير املكاتب املجهزة.

• حلول تكنولوأيا املعلومات.
• صيانة الكلبيوتر.

• الخارج..
 (3(  : االأتلاعي  املقر  عنوان 
شارع انفا إقامة ازير الطابق املكتب 
الدار البيضاء   (1111  - )) ب   رقم 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (6.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتا ي:
السيد رجبير شارجن عزران :  61) 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
عزران  شارجن  رجبير  السيد 
 (1(51 سبو   زنقة   15 عنوانه)ا( 

الدار البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:
عزران  شارجن  رجبير  السيد 
 (1(51 سبو   زنقة   15 عنوانه)ا( 

الدار البيضاء املغرب
 - بتاريخ  تم اإل5داع القانوني ب-  

تحت رقم -.
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UNIVERSAL GOLD SERVICES

 UNIVERSAL GOLD
SERVICES

شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

UNIVERSAL GOLD SERVICES
7 شارع  سبتة إقامة الرامي الطابق) 

املكتب رقم 8 ، 1361)، الدار 
البيضاء املغرب

  UNIVERSAL GOLD SERVICES
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع 
مسيرة زنقة 6 اكتوبر6طابق 3 

الشقة 3  - 1671) الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجدة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

446(85

بلقت�سى  عقد عرفي مؤرخ في )) 
تم إعداد القانون   (1(9 من أكتوبر 

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجدة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجدة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. UNIVERSAL GOLD SERVICES

غرض الشركة بإ5جاز : 

تطوير حلول مخصصة

االستشارات جالدراسات جالتدريب 

في أليع مجاالت علوم الكلبيوتر

جاملواد  الكلبيوتر  ملحقات 

االستهالكية

 ، امسالك   ، الشبكات  تركيب 

الصيانة

تركيب جصيانة أأهزة الكلبيوتر 

جالبرمجيات

إنشاء موقع

الكلبيوتر  برامج  جبيع  شراء 

جامأهزة

أج  علل  أي   ، نهج  أج  عللية  أي 

مشورة تتعلق بلختلف املجاالت.

شارع   : االأتلاعي  املقر  عنوان 

مسيرة زنقة 6 اكتوبر6طابق 3 الشقة 

3  - 1671) الدار البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:

 (.111   : العبوتي   السيد بوبكر 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  السيد بوبكر العبوتي  
4) زنقة دار املخزن م ق  51)1) الدار 

البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  السيد بوبكر العبوتي  

4) زنقة دار املخزن م ق  51)1) الدار 

البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم 7764)7..
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MOHAMED BENNIS

شركة أ. م. إموبلييغ ش.ذ.م.م
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تأسيس شركة

MOHAMED BENNIS

 AV. CHORAFAE - N° 17 -

 TETOUAN ، 93040، TETOUAN

MAROC

شركة أ. م. إموبلييغ ش.ذ.م.م شركة 

ذات املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي حي أحريق 

- رقم 13 - مرتيل - 93111 تطوان 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(6183

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (1(9 نونبر   17

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجدة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

شركة   : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

أ. م. إموبلييغ ش.ذ.م.م.

اإلنعاش   : غرض الشركة بإ5جاز 

العقاري.

عنوان املقر االأتلاعي : حي أحريق 

تطوان   93111  - مرتيل   -  13 رقم   -

املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:

السيد علور محسن :  511 حصة 

بقيلة 11) درهم للحصة .

 511   : إبراهيم  الكنوني  السيد 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  محسن  علور  السيد 

 93111 العليا  العرجسة  احجار 

تطوان املغرب.

السيد الكنوني إبراهيم عنوانه)ا( 

تطوان   93111 مرتيل   - أحريق  حي 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  محسن  علور  السيد 

 93111 العليا  العرجسة  احجار 

تطوان املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

نونبر   (8 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

9)1) تحت رقم 6337.
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MOHAMED BENNIS

شركة باريس برغر ش.ذ.م.م.
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تفويت حصص

MOHAMED BENNIS

 AV. CHORAFAE - N° 17 -

 TETOUAN ، 93040، TETOUAN

MAROC

شركة باريس برغر ش.ذ.م.م. شركة 

ذات املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع 

الحسن الثاني - رقم 44 - 93111 

تطوان املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.((833

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   (1(9 نونبر   1( في  املؤرخ 

املصادقة عل9 :

تفويت السيد )ة( علر زكاف فالح 

51) حصة اأتلاعية من أصل 751 

حصة لفائدة  السيد )ة( عادل  املنور 

بتاريخ )1 نونبر 9)1).

تفويت السيد )ة( علر زكاف فالح 

51) حصة اأتلاعية من أصل 751 

حصة لفائدة  السيد )ة( عبد الحكيم 

املنور بتاريخ )1 نونبر 9)1).

تفويت السيد )ة( علر زكاف فالح 

أصل  من  اأتلاعية  حصة   (51

751 حصة لفائدة  السيد )ة( 5ونس 

لودا5ني بتاريخ )1 نونبر 9)1).
بشرى  )ة(  السيد  تفويت 

51) حصة اأتلاعية من  تعيسويت 

)ة(  السيد  51) حصة لفائدة   أصل 

خالد شبور بتاريخ )1 نونبر 9)1).

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم   

نونبر   (8 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

9)1) تحت رقم 6339.
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إئتلانيات الدريوش

SOCIETE CHAMAL GALICIA
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تأسيس شركة

إئتلانيات الدريوش

شارع عالل بن عبد هللا رقم 48 ص 

ب )68، 111)9، العرائش املغرب

 SOCIETE CHAMAL GALICIA

شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع 

5وسف ابن تاشفين إقامة الفتح - 

111)9 العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

4843

بلقت�سى  عقد عرفي مؤرخ في 8) 
تم إعداد القانون   (1(9 من شتنبر 

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجدة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE CHAMAL GALICIA

غرض الشركة بإ5جاز : تعد5ن.

شارع   : االأتلاعي  املقر  عنوان 

 - الفتح  إقامة  تاشفين  ابن  5وسف 

111)9 العرائش املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:

 ALVAREZ FERNANDEZ السيد

JOSE :  333 حصة بقيلة 11) درهم 

للحصة .

 OUELD CHAIB السيد 

 BELLAOUD RIDOUAN :  333

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .

 MACEIRAS HERMIDA السيد 

MANUEL :  334 حصة بقيلة 11) 

درهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

 ALVAREZ FERNANDEZ السيد

 (7(11 إسبانيا  عنوانه)ا(   JOSE

إسبانيا إسبانيا.

 OUELD CHAIB السيد 

عنوانه)ا(   BELLAOUD RIDOUAN

إسبانيا 11)7) إسبانيا إسبانيا.

 MACEIRAS HERMIDA السيد 

MANUEL عنوانه)ا( إسبانيا 11)7) 

إسبانيا إسبانيا.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:

 ALVAREZ FERNANDEZ السيد

 (7(11 إسبانيا  عنوانه)ا(   JOSE

إسبانيا إسبانيا

 OUELD CHAIB السيد 

عنوانه)ا(   BELLAOUD RIDOUAN

إسبانيا 11)7) إسبانيا إسبانيا

 MACEIRAS HERMIDA السيد 

MANUEL عنوانه)ا( إسبانيا 11)7) 

إسبانيا إسبانيا

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

من   (5 بتاريخ  االبتدائية بالعرائش  

أكتوبر 9)1) تحت رقم 677.
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 FIDUCIAIRE ASSISTANCE EL   ا ئتلانية الحراش

HARACHE

STE BOUDAIADIS SARL
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE   ا ئتلانية الحراش

ASSISTANCE EL HARACHE

)7) شارع حلان الفطواكي سيدي 

5وسف بن علي مراكش ، 41111، 

مراكش املغرب

STE BOUDAIADIS SARL شركة 

ذات املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم 46) 

تجزئة برادي 3 زنقة انس بن مالك 

اسكجور محاميد مراكش - 41151 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(1(14(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   (1(9 دأنبر   16

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجدة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.BOUDAIADIS SARL

غرض الشركة بإ5جاز : - شراء بيع 

ج توزيع املنتجات الغذائية الزراعية- 

Agroalimentaires

جاستيراد  تصد5ر   -

 - الزراعية  الغذائية  املنتجات 

.Agroalimentaires
عنوان املقر االأتلاعي : رقم 46) 
زنقة انس بن مالك   3 تجزئة برادي 

 41151  - اسكجور محاميد مراكش 

مراكش املغرب.
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أألها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  
درهم، مقسم كالتا ي:

 334   : 5اسين  بوضا5ة  السيد 
حصة بقيلة 11) درهم للحصة .

 333   : رضوان  بوضا5ة  السيد 
حصة بقيلة 11) درهم للحصة .

 333   : السيد بوضا5ة عزالد5ن 
حصة بقيلة 11) درهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  5اسين  بوضا5ة  السيد 
اسفي  طريق  املسار  تجزئة   (1 رقم 

مراكش 11)41 مراكش املغرب.
السيد بوضا5ة رضوان عنوانه)ا( 
اسفي  طريق  املسار  تجزئة   (1 رقم 

مراكش 11)41 مراكش املغرب.
السيد بوضا5ة عزالد5ن عنوانه)ا( 
اسفي  طريق  املسار  تجزئة   (1 رقم 

مراكش 11)41 مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  5اسين  بوضا5ة  السيد 
اسفي  طريق  املسار  تجزئة   (1 رقم 

مراكش 11)41 مراكش املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
دأنبر   (3 بتاريخ  التجارية بلراكش  

9)1) تحت رقم 53)1)).
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نوغلب

KIDY-KID
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

قفل التصفية

نوغلب
شقة 7 ، طابق4  تقسيم ريزانا 

مبرجكة طريق أكوراي مكناس ، 
51111، مكناس املغرب

KIDY-KID شركة ذات املسؤجلية 
املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي : رقم 8 
زاجية شارع فاس ج شارع تازة املد5نة 
الجد5دة مكناس - 51111 مكناس 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.38(77

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   (1(9 نونبر   18 املؤرخ في 

املسؤجلية  ذات  شركة   KIDY-KID

 (11.111 رأسلالها  مبلغ  املحدجدة 

درهم جعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم 

8 زاجية شارع فاس ج شارع تازة املد5نة 

مكناس   51111  - الجد5دة مكناس 

املغرب نتيجة الفالس الشركة.

ج عين:

الد5ن  عالء  باحسين   السيد)ة( 
م  سطات  زنقة   3 رقم  عنوانه)ا(  ج 

املغرب  مكناس   51111 مكناس  ج 

كلصفي )ة( للشركة.

ج قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

 8 رقم  جفي   (1(9 نونبر   18 بتاريخ 

زاجية شارع فاس ج شارع تازة املد5نة 

مكناس   51111  - الجد5دة مكناس 

املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   13 بتاريخ  التجارية بلكناس  

9)1) تحت رقم )554.
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FIDUBAC SARL

 MESSAGERIE HAMZA ET

CHAIB
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

قفل التصفية

FIDUBAC SARL

)6)مكرر شارع 5وسف ابن تاشفين 

 NADOR، الشقة رقم )) الناضور

62000، nador maroc

 MESSAGERIE HAMZA ET

CHAIB شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي : اجالد 

بوطيب الفوقاني الناظور - 111)6 

الناظور املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.(3743

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
9)1) تقرر حل  1) شتنبر  املؤرخ في 
 MESSAGERIE HAMZA ET CHAIB
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة مبلغ 
جعنوان  درهم   98.111 رأسلالها 
بوطيب  اجالد  اإلأتلاعي  مقرها 
الناظور   6(111  - الفوقاني الناظور 
املغرب نتيجة لعدم مزجلة اي نشاط.

ج عين:
ج  البغدادي  شعيب   السيد)ة( 
 6((53 بود5نار  تزا  دجر  عنوانه)ا( 
)ة(  كلصفي  املغرب  الدريوش 

للشركة.
ج قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
اجالد  جفي   (1(9 شتنبر   14 بتاريخ 
  6(111  - بوطيب الفوقاني الناظور 

الناظور املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 17 نونبر 

9)1) تحت رقم 6)33.
359I

Airwing consulting

BORN TO LEARN
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

حل شركة

Airwing consulting
)9 درب النخلة باب دكالة مراكش 

درب  )9 النخلة باب دكالة 
مراكشخل، 41111، مراكش املغرب

Born to Learn شركة ذات 
املسؤجلية املحدجدة)في طور 

التصفية(
جعنوان مقرها اإلأتلاعي برنامج 

رياض تامنصورت ش)ش) فيال 4د  
- 41111 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.84(37
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   (1(9 نونبر   (5 املؤرخ في 
املحدجدة  املسؤجلية  ذات  شركة 
رأسلالها  مبلغ    Born to Learn
مقرها  جعنوان  درهم   (11.111

اإلأتلاعي برنامج رياض تامنصورت 

41111 مراكش   - 4د   ش)ش) فيال 

املغرب نتيجة ل : صعوبة السوق .

برنامج  ب  التصفية  مقر  حدد  ج 
فيال4   ( ش)ش  تامنصورت  رياض 

د  - 41111 مراكش املغرب. 

ج عين:

ج  املواسط  كريم   السيد)ة( 

 64-(1 البهجة  اقلة منار  عنوانه)ا( 
زنقة بن عائشة أليز 41111 مراكش 

املغرب كلصفي )ة( للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجد املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقود  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   (8 بتاريخ  التجارية بلراكش  

9)1) تحت رقم )177)).

361I

Airwing consulting

AIRWING CONSULTING
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

Airwing consulting

)9 درب النخلة باب دكالة مراكش 

درب  )9 النخلة باب دكالة 

مراكشخل، 41111، مراكش املغرب

Airwing consulting شركة ذات 

مسؤجلية محدجدة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

جعنوان مقرها اإلأتلاعي 39)-)4) 
زنقة محلد البقال - 41111 مراكش 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.9791(

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   (1(9 نونبر   (1 املؤرخ في 

محدجدة  مسؤجلية  ذات  شركة 

 Airwing الوحيد  الشريك  ذات 

 (1.111 consulting  مبلغ رأسلالها 

درهم.
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(39- جعنوان مقرها اإلأتلاعي   
 41111  - البقال  محلد  زنقة   (4(

صعوبة   : ل  نتيجة  املغرب  مراكش 

السوق.

ج حدد مقر التصفية ب )4)-39) 
 41111  - أليز  البقال  محلد  زنقة 

مراكش املغرب. 

ج عين:

ج  محلد  أ5ت  أمنية   السيد)ة( 

عنوانه)ا( )9 درب النخلة باب دكالة 

)ة(  41111 مراكش املغرب كلصفي 

للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجد املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقود  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   (( بتاريخ  التجارية بلراكش  

9)1) تحت رقم 78)1)).

36(I

املركز الجهوي لالستثلار لجهة العيون الساقية 

الحلراء

STE BALANCE DU SAHARA
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثلار لجهة 

العيون الساقية الحلراء

صندجق البر5د 66)) ، 71111، 

العيون املغرب

 STE BALANCE DU SAHARA

شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي زنقة جليلي 
رقم 1))  - 71111 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

31((3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   (1(9 دأنبر   15

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجدة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.BALANCE DU SAHARA

غرض الشركة بإ5جاز : الخدمات 

العامة  التجارة  املختلفة  جاالشغال 

االسترادجالتصد5ر.

عنوان املقر االأتلاعي : زنقة جليلي 

رقم 1))  - 71111 العيون املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:

السيد البشير سلمى :  511 حصة 

بقيلة 11) درهم للحصة .

511 حصة    : السيد حلزة لبيهي 

بقيلة 11) درهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  سلمى  البشير  السيد 
زنقة جليلي رقم 1))  71111 العيون 

املغرب.

عنوانه)ا(  لبيهي  حلزة  السيد 
زنقة جليلي رقم 1))  71111 العيون 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  سلمى  البشير  السيد 
1)) 71111 العيون  زنقة جليلي رقم 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ )) دأنبر 

9)1) تحت رقم 3004/19.

36(I

CARRIERE VISION

CARRIERE VISION
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CARRIERE VISION

 56RUE FARHAT HACHAD

 3eme ETAGE N6 ، 20130،

CASABLANCA MAROC

CARRIERE VISION شركة ذات 

مسؤجلية محدجدة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي   56 

فرحات حشاد طابق 3 رقم 6 - 

1116) الدار البيظاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجدة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

446667

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   (1(9 أكتوبر   (5

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجدة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجدة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.CARRIERE VISION

غرض الشركة بإ5جاز : -املساعدة 

التنظيلية  اإلدارة  في  جاملشورة 

العامة  املؤسسات  معلومات  جنظم 

جالخاصة

إدارة   ، االختيار   ، -التوظيف 

لجليع  جالتدريب  املوظفين  شؤجن 

الفرجع

-استيراد جتصد5ر جإعادة تصد5ر 

من  جاملواد  جاملنتجات  املواد  أليع 

أليع املصادر جإ 9 أي بلد
-توقيع أي اتفاق مع شركة أخرى 

إما لللقاجلين من الباطن في السوق أج 

لللشاركة في تجلع مع شركات أخرى.

 56    : االأتلاعي  املقر  عنوان 
 -  6 رقم   3 طابق  حشاد  فرحات 

1116) الدار البيظاء املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:

رشيدة  بوزكري  علمي  السيدة 

درهم   (11 بقيلة  حصة   (.111   :

للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

رشيدة  بوزكري  علمي  السيدة 
 (1 زنقة مد5ق تودغا رقم  عنوانه)ا( 

البيظاء  الدار   (1((1 السالم  حي 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:

رشيدة  بوزكري  علمي  السيدة 
 (1 زنقة مد5ق تودغا رقم  عنوانه)ا( 

البيظاء  الدار   (1((1 السالم  حي 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

بتاريخ البيضاء   بالدار   التجارية 

 5) أكتوبر 9)1) تحت رقم -.

363I

CAF MAROC

F&F CONSULTING
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تأسيس شركة

CAF MAROC

 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA

 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

F&F CONSULTING شركة ذات 

املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي ساحة 

ابراهيم الرجداني السينا اقامة 

بيتهوفن II الطابق الثالث رقم )8 - 

91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(1(535

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   (1(9 دأنبر   ((

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجدة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 F&F  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.CONSULTING
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معالجة   : بإ5جاز  الشركة  غرض 

البيانات الرقلية.

ساحة   : االأتلاعي  املقر  عنوان 

اقامة  السينا  الرجداني  ابراهيم 

 -  8( الطابق الثالث رقم   II بيتهوفن 

91111 طنجة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتا ي:

حصة   51   : السيد سللان فؤاد 

بقيلة 11) درهم للحصة .

51 حصة    : السيد فيصل أدي 

بقيلة 11) درهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  فؤاد  سللان  السيد 

الشراقة )611) الشراقة الجزائر.

عنوانه)ا(  أدي  فيصل  السيد 

الدرارية 6151) الدرارية الجزائر.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  فؤاد  سللان  السيد 

الشراقة )611) الشراقة الجزائر

عنوانه)ا(  أدي  فيصل  السيد 

الدرارية 6151) الدرارية الجزائر.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   (1 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

9)1) تحت رقم 8849)).

364I

FLASH ECONOMIE

CHARYMAN
شركة ذات مسؤجلية محدجدة 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

CHARYMAN  شركة ذات 

مسؤجلية محدجدة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي 8)) زنقة 

5  درب القريعة الطابق امر�سي - 

1111) الدار البيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجدة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

449(1(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   (1(9 5وليوز   (8

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجدة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجدة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. CHARYMAN

شراء   -  : بإ5جاز  الشركة  غرض 

 ، استيراد   ، تلثيل   ، توزيع   ، بيع   ،

الغيار«  قطع  ماركات  أليع  تسويق 
امصول  استغالل  شاحنة,سيارة« 

التجارية

-اإلنشاء،الحصول،اإلستغالل 

املباشر أج غير املباشر لجليع العالمات 

ج  نقلها  ج  اإلأراءات  ج  التجارية 

مساهلتها ج اإلمتياز ج مساهله أليع 

التراخيص بالنيابة عن الشركة

من  تأأير  أج  -اإل5جار،استئجار 

الباطن لجليع املنشآت الصناعية ج 

التجارية  الصناد5ق  أليع  التجارية 

الالزمة لألنشطة املذكورة أعاله

املحالت  ج  الوكاالت  -افتتاح 

مدن  أليع  في  املكاتب  ج  التجارية 

املغرب 

-تقد5م الخدمات

-التفاجض

-مشاركة الشركة،بأي جسيلة مي 

شركة أنشئت أج في طور اإلنشاء التي 

قد تكون ذات صلة بالغرض اإلأتلاعي 

عل9 جأه الخصوص عن طريق إنشاء 

أد5د،مساهلة،اندماج،التحالفات 

أج الجلعيات املشاركة.

 ((8  : االأتلاعي  املقر  عنوان 
زنقة، 5  درب القريعة الطابق امر�سي 

- 1111) الدار البيضاء املغرب .

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتا ي:

 (11   : نور الد5ن الشبهي  السيد  

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الشبهي  الد5ن  نور  السيد  
عنوانه)ا( زنقه) رقم 8) درب الطلبة  

1111) الدارالبيضاء املغرب .

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:

الشبهي  الد5ن  نور  السيد  
عنوانه)ا( زنقه) رقم 8) درب الطلبة  

1111) الدارالبيضاء املغرب 

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 (7 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نونبر 9)1) تحت رقم 88)))7.

365I

FLASH ECONOMIE

 HARMONY BENNANI
BATIMENT

إعالن متعدد القرارات

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 HARMONY BENNANI

BATIMENT »شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة«

جعنوان مقرها االأتلاعي: 9 شارع 

بئر انزران الطابق )) الشقة )) - 

1111) الدار البيضاء  املغرب .

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.381979

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

تم اتخاذ   (1(9 نونبر   (1 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي 5نص عل9 ما5لي: 
 751 محلد  بناني  السيد  تفويت 
الشركة  في  5للكها  حصة اأتلاعية 
درهم للحصة لصالح   (11 من فئة 

السيد بناني أحلد
قرار رقم ): الذي 5نص عل9 ما5لي: 
من  محلد  بناني  السيد  استقالة 
منصبه كلسير شريك جحيد للشركة 
للشركة  تعيين مسير جحيد أد5د  ج 

السيد بناني أحلد.
قرار رقم 3: الذي 5نص عل9 ما5لي: 
من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 
ذات  شركة  إ 9  الوحيد  الشريك 

مسؤجلية محدجدة.
جتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
عل9  5نص  الذي   :( رقم  بند 
ما5لي: تعد5ل املادة 6 ج 8 من النظام 

امسا�سي.
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
بتاريخ  البيضاء   بالدار   التجارية 

9) نونبر 9)1) تحت رقم )85))7.
366I

CECOGEL / SARL

B& B DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

قفل التصفية

CECOGEL / SARL
 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA BLOC C 1° ETAGE
 N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC
B& B DISTRIBUTION شركة ذات 

املسؤجلية املحدجدة
جعنوان مقرها اإلأتلاعي : جأدة، 

زنقة 5) طريق سيدي 5حيى حي 
الزيتون تجزئة بن ميلون اقامة 7  - 

61111 جأدة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.31655

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   (1(9 نونبر   (( املؤرخ في 
B& B DISTRIBUTION شركة ذات 
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رأسلالها  مبلغ  املحدجدة  املسؤجلية 
مقرها  جعنوان  درهم   (11.111
طريق   (5 زنقة  جأدة،  اإلأتلاعي 
الزيتون تجزئة بن  سيدي 5حيى حي 
جأدة   61111  -   7 اقامة  ميلون 
استلرارية  لعدم  نتيجة  املغرب 

املشرجع.
ج عين:

الودغيري  ادريس   السيد)ة( 
حي  جأدة،  عنوانه)ا(  ج  بنشريف 
ن  زنقة  ميلون  بن  تجزئة  الزيتون 
املغرب  جأدة   61111  15 رقم   (6

كلصفي )ة( للشركة.
ج قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
جأدة،  جفي   (1(9 نونبر   (3 بتاريخ 
حي  5حيى  سيدي  طريق   (5 زنقة 
اقامة  ميلون  بن  تجزئة  الزيتون 
جأدة   61111  - امر�سي  الطابق   7

املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
دأنبر   (( بتاريخ  بوأدة   التجارية 

9)1) تحت رقم )383.

367I

CONSEILS EVERNAGE

MOUFRED
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تأسيس شركة

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH maroc

MOUFRED شركة ذات املسؤجلية 
املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي حي 
كوراردة ) ا5ت اجرير  - 41111 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(1((7(
في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (1(9 نونبر   (3
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجدة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤجلية املحدجدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.MOUFRED
اعلال   : بإ5جاز  الشركة  غرض 

البناء اج امال متنوعة.
حي   : االأتلاعي  املقر  عنوان 
 41111  - اجرير   ا5ت   ( كوراردة 

مراكش املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:
جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
موفتي  العزيز  عبد  السيد 
عنوانه)ا( دجار افرضن تزارت التوامة 

41111 مراكش املغرب.
السيد رضوان اسوس عنوانه)ا( 
 41111 اجرير   ا5ت  االداري  الحي 

مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:
موفتي  العزيز  عبد  السيد 
عنوانه)ا( دجار افرضن تزارت التوامة 

41111 مراكش املغرب
موفتي  العزيز  عبد  السيد 
عنوانه)ا( دجار افرضن تزارت التوامة 

41111 مراكش املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
دأنبر   (3 بتاريخ  التجارية بلراكش  

9)1) تحت رقم 1969).

368I

FIDUBAC SARL

 MESSAGERIE HAMZA ET
CHAIB

شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

FIDUBAC SARL
)6)مكرر شارع 5وسف ابن تاشفين 
 NADOR، الشقة رقم )) الناضور

62000، nador maroc

 MESSAGERIE HAMZA ET

CHAIB شركة ذات مسؤجلية 

محدجدة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

جعنوان مقرها اإلأتلاعي اجالد 

بوطيب الفوقاني الناظور - 111)6 

الناظور   املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(3743

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

9)1) تقرر حل  19 دأنبر  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

 MESSAGERIE الوحيد  الشريك 

HAMZA ET CHAIB  مبلغ رأسلالها 

مقرها  جعنوان  درهم   98.111

الفوقاني  بوطيب  اجالد  اإلأتلاعي 

املغرب  الناظور     6(111  - الناظور 

نتيجة ل : عدم مزجلة اي نشاط.

اجالد  ب  التصفية  مقر  جحدد 

 6(111  - بوطيب الفوقاني الناظور 

الناظور   املغرب. 

ج عين:

ج  البغدادي  شعيب    السيد)ة( 

عنوانه)ا( دجار تيزي بود5نار الدريوش 

111)6 الناظور   املغرب كلصفي )ة( 

للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجد املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقود  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 (1 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

دأنبر 9)1) تحت رقم )354.

369I

AL WAKIL MANAGEMENT

DINAR CARS SARL 
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تأسيس شركة

AL WAKIL MANAGEMENT

4) شارع موالي اسلاعيل اقامة 

موالي اسلاعيل الطابق الثاني رقم 

8 ، 91111، طنجة املغرب

 DINAR CARS SARL شركة ذات 

املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي 5 علارة 

الدجحة زنقة اليلن ل هوليدا5ز 

قطعة 7 الطابق االر�سي  - 91111 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(1(643

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   (1(9 دأنبر   16

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجدة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.DINAR CARS SARL

كراء   : بإ5جاز  الشركة  غرض 

السيارات بدجن سائق.

علارة   5  : عنوان املقر االأتلاعي 

هوليدا5ز  ل  اليلن  زنقة  الدجحة 

 91111  - الطابق االر�سي    7 قطعة 

طنجة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:

511 حصة    : السيدة ناجي مريم 

بقيلة 11) درهم للحصة .

  : 5اسلين  البقيوي  د5نار  السيدة 

51) حصة بقيلة 11) درهم للحصة

  : منصف  البقيوي  د5نار  السيد 

51) حصة بقيلة 11) درهم للحصة

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مريم  ناجي  السيدة 

 (4 علارة  اسلاعيل  موالي  شارع 

طنجة   91111   (1 شقة   5 طابق 

املغرب.
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5اسلين  البقيوي  د5نار  السيدة 

اسلاعيل  موالي  شارع  عنوانه)ا( 

علارة موالي اسلاعيل رقم 4) طابق 

5 شقة 1) 91111 طنجة املغرب.

منصف  البقيوي  د5نار  السيد 

اسلاعيل  موالي  شارع  عنوانه)ا( 

علارة موالي اسلاعيل رقم 4) طابق 

5 شقة 1) 91111 طنجة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:

5اسلين  البقيوي  د5نار  السيدة 

اسلاعيل  موالي  شارع  عنوانه)ا( 

علارة موالي اسلاعيل رقم 4) طابق 

5 شقة 1) 91111 طنجة املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   (4 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

9)1) تحت رقم 8956)).

371I

ats.com

ATS.COM
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تأسيس شركة

ats.com

 bd derfoufi route ahfir imm ,

 laayoun sidi mellouk 4 eme

 etage app b405 ، 60000، oujda

maroc

ATS.COM شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع 

الدرفوفي اقامة العيون سيدي ملوك 

الطابق  الرابع الشقة ب415 - 

61111 جأدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

34479

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى 
تم إعداد القانون   (1(9 دأنبر   1(

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجدة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

ATS.  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.COM

مركز   : بإ5جاز  الشركة  غرض 

االتصاالت .

شارع   : االأتلاعي  املقر  عنوان 

سيدي  العيون  اقامة  الدرفوفي 

ملوك الطابق  الرابع الشقة ب415 - 

61111 جأدة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:

511 حصة  السيد ا5لن مباركي :  

بقيلة 11) درهم للحصة .

 511   : مباركي  محسن  السيد 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مباركي  ا5لن  السيد 

شارع عبد الرحلان املختاري البستان 

3 رقم )1) 61111 جأدة املغرب.

عنوانه)ا(  مباركي  محسن  السيد 

 61111  9( ساحة سيدي زيان رقم 

جأدة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  مباركي  ا5لن  السيد 

شارع عبد الرحلان املختاري البستان 

3 رقم )1) 61111 جأدة املغرب

عنوانه)ا(  مباركي  محسن  السيد 

 61111  9( ساحة سيدي زيان رقم 

جأدة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   (3 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

9)1) تحت رقم 3745.

37(I

STE FIDUKARS SARL

 STE BAMOUH IMPORT

EXPORT
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDUKARS SARL

 LOT DU CENTR OUARZAZATE،

45000، OUARZAZATE MAROC

 STE BAMOUH IMPORT

EXPORT شركة ذات مسؤجلية 

محدجدة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم7) 

الحسنية  - 45111 جرزازات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجدة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(1(59

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (1(9 5نا5ر   19

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجدة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجدة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.BAMOUH IMPORT EXPORT

استيراد   : بإ5جاز  الشركة  غرض 

جتصد5ر

الغير عل9  البضائع لحساب  نقل 

الصعيد5ن الوطني جالدج ي
رقم7)   : االأتلاعي  املقر  عنوان 

الحسنية  - 45111 جرزازات املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:

السيد علر حتيتي :  111.) حصة 

بقيلة 11) درهم للحصة .

 السيد علر حتيتي : 111) بقيلة 

11) درهم.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حتيتي  علر  السيد 

جرزازات   45111 الحسنية   رقم7) 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  حتيتي  علر  السيد 

جرزازات   45111 الحسنية   رقم7) 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

االبتدائية بورزازات  بتاريخ 4) فبرا5ر 

9)1) تحت رقم 4)).

37(I

KHM CONSULTING

PROMA INDUSTRIE
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

رفع رأسلال الشركة

KHM CONSULTING

) زنقة  ا5ت  باعلران امللر ب 

الطابق االجل  الرقم 16) تقاطع 

شارع محلد الخامس ج املقاجمة ، 

1151)، الدار البيضاء املغرب

PROMA INDUSTRIE شركة ذات 

املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي املنطقة 

I19- الحرة امللتدة تجزئه رقم

I(1-I((-I((-I(3-I(4-I(5-I(6-

I((-I((4/ب3)ك,4ن/ب51)ك 

السكة الحد5د5ه ألاعة عامر 

السفلية - - 4161) القنيطرة 

املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.49359

العام  الجلع  بلقت�سى 

دأنبر   (6 في  املؤرخ  اإلستثنائي 

الشركة  رأسلال  رفع  تم   (1(9

درهم«   (11.111.111« قدره  بلبلغ 

إ 9  درهم«   91.111.111« من  أي 

طريق:   عن  درهم«   (91.111.111«

تقد5م حصص نقد5ة أج عينية.
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باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 (6 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 73778.

373I

CABINET BOUZIDI

DAR KEBDANI

شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

قفل التصفية

CABINET BOUZIDI

عند مكتب البوزيدي ص.ب 5)) 

الناظور ، 111)6، الناظور املغرب

DAR KEBDANI شركة ذات 

املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي : دار 

كبداني مركز - 111)6 دريوش 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.7677

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر   (1(9 دأنبر   (8 في  املؤرخ 

ذات  شركة   DAR KEBDANI حل 

رأسلالها  مبلغ  املحدجدة  املسؤجلية 

مقرها  جعنوان  درهم   (11.111

اإلأتلاعي دار كبداني مركز - 111)6 

 CESSATIONدريوش املغرب نتيجة ل

.D’ACTIVITEE

ج عين:

ج  ادري�سي  محلد   السيد)ة( 

 6(111 الكد5ة   دجار  عنوانه)ا( 

دريوش املغرب كلصفي )ة( للشركة.

ج قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

دار  جفي   (1(9 دأنبر   (8 بتاريخ 

دريوش   6(111  - مركز  كبداني 

املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 (6 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 3578.

374I

CABINET BOUZIDI

KEBDANI BINAA

شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

حل شركة

CABINET BOUZIDI

عند مكتب البوزيدي ص.ب 5)) 

الناظور ، 111)6، الناظور املغرب

KEBDANI BINAA شركة ذات 

املسؤجلية املحدجدة)في طور 

التصفية(

جعنوان مقرها اإلأتلاعي دار كبداني 

مركز  - 111)6 دريوش املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.7677

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

9)1) تقرر حل  )) دأنبر  املؤرخ في 

املحدجدة  املسؤجلية  ذات  شركة 

رأسلالها  مبلغ    KEBDANI BINAA

مقرها  جعنوان  درهم   (11.111

 - مركز   كبداني  دار  اإلأتلاعي 

 : ل  نتيجة  املغرب  دريوش   6(111

.CESSATION D’ACTIVITE

ج حدد مقر التصفية ب دار كبداني 

مركز  - 111)6 دريوش املغرب. 

ج عين:

ج  ادري�سي  محلد   السيد)ة( 

كبداني  دار  الكد5ة  دجار  عنوانه)ا( 

)ة(  دريوش املغرب كلصفي   6(111

للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجد املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقود  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 (6 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 3577.

375I

الزجين املصطفى

ادبيكسيل ليد تكنولوجي

شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

حل شركة

الزجين املصطفى

علارة 9  زنقة بنزرت شقة 5 الطابق 

3 حلرية ، 51111، مكناس املغرب

ادبيكسيل ليد تكنولوجي شركة 

ذات املسؤجلية املحدجدة)في طور 

التصفية(

جعنوان مقرها اإلأتلاعي محل 

رقم 3) سكتور 5 قرطبة  - 51111 

مكناس املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.4(619

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   (1(9 نونبر   (8 املؤرخ في 

املحدجدة  املسؤجلية  ذات  شركة 

مبلغ  تكنولوجي   ليد  ادبيكسيل 

جعنوان  درهم   (11.111 رأسلالها 

 (3 رقم  محل  اإلأتلاعي  مقرها 

مكناس   51111  - قرطبة    5 سكتور 

ج  القطاع  ازمة   : ل  نتيجة  املغرب 

املنافسة.

محل  ب  التصفية  مقر  حدد  ج 

 51111  - 5 قرطبة   3) سكتور  رقم 

مكناس املغرب. 

ج عين:

الحجوجي  العلي   عبد  السيد)ة( 

الطابق   8 35 أناح  رقم  ج عنوانه)ا( 

مكناس   51111 قرطبة   تجزئة   (

املغرب كلصفي )ة( للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجد املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

العقود  تبليغ  محل  ج   املخابرة 

ج الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   (1 بتاريخ  التجارية بلكناس  

9)1) تحت رقم 5553.

376I

afaqconseil

STE ROUANDI
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد

إنشاء فرع تابع للشركة

afaqconseil

 N°257 Q.I SIDI GHANEM

 BUREAU N°9 ETAGE 2

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

STE ROUANDI شركة

 ذات مسؤجلية محدجدة 

ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي حي 

القصبة  57) دمنات - 311)) 

ازيالل مغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.45(919

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر   (1(9 دأنبر   (8 في  املؤرخ 

تحت  للشركة   تابع  فرع   إنشاء 

ج الكائن بالعنوان رياض   - التسلية 

6 مكتب  ) الطابق  55 العلارة ا  انفا 

الحسني  الحي  علرالخيام  شارع   68

الدار    (1111  - البيضاء  الدار 

طرف  من  املسير  ج  املغرب  البيضاء 

السيد)ة( الرجاندي هيشام.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 (7 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 84)5)7.

377I

MONDE CONSULTING

ميسم اي نسمة
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

monde consulting

٬766شارع محلد السادس الطابق 

التاني الدار البيضاء ، 1551)، الدار 

البيضاء املغرب



عدد 5594 - 9) ألادى امج 9 )44) )5) 5نا5ر 1)1))الجريدة الرسمية   (18(

ميسم اي نسلة شركة ذات 

مسؤجلية محدجدة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

جعنوان مقرها اإلأتلاعي الطابق 

السفلي رقم 6 اقامة زينب ) سيدي 

مومن الدار البيضاء - 1111) 

CASABLANCA املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.37596(

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر   (1(9 غشت   3( في  املؤرخ 

محدجدة  مسؤجلية  ذات  شركة  حل 

اي  ميسم  الوحيد  الشريك  ذات 

 (11.111 رأسلالها  مبلغ  نسلة  

اإلأتلاعي  مقرها  جعنوان  درهم 

 ( 6 اقامة زينب  الطابق السفلي رقم 

سيدي مومن الدار البيضاء - 1111) 

 : ل  نتيجة  املغرب   CASABLANCA

عجز في النشاط التجاري.

ج حدد مقر التصفية ب الطابق 

) سيدي  اقامة زينب   6 السفلي رقم 

 (1111  - البيضاء  الدار  مومن 

CASABLANCA املغرب. 

ج عين:

السيد)ة( مريم   تورغي ج عنوانه)ا( 

االمارات  ظبي  ابو   (((3 ب  ص 

ظبي  ابو    (((3 املتحدة  العربية  

كلصفي  املتحدة  العربية   االمارات 

)ة( للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجد املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقود  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 14 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 37)))7.

378I

monde consulting

تيكساندوس
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

monde consulting

٬766شارع محلد السادس الطابق 

التاني الدار البيضاء ، 1551)، الدار 

البيضاء املغرب

تيكساندجس شركة ذات مسؤجلية 

محدجدة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

جعنوان مقرها اإلأتلاعي إقامة 

البدر تجزئة رقم )) مبنى رقم 99 

شقة رقم 7 الطابق ) عين السبع   - 

1111) الدار البيضاء  املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.39(6(5

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في 5) أكتوبر 9)1) تقرر حل 

شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

مبلغ  الشريك الوحيد تيكساندجس  

جعنوان  درهم   (11.111 رأسلالها 

مقرها اإلأتلاعي إقامة البدر تجزئة 

 7 رقم  شقة   99 رقم  مبنى   (( رقم 

الطابق ) عين السبع   - 1111) الدار 

عجز في   : املغرب نتيجة ل  البيضاء  

النشاط التجاري.

إقامة  ب  التصفية  مقر  حدد  ج 

 99 رقم  مبنى   (( رقم  تجزئة  البدر 

شقة رقم 7 الطابق ) عين السبع   - 

1111) الدار البيضاء  املغرب. 

ج عين:

ج  العينوس  خد5جة    السيد)ة( 

عنوانه)ا( بلوك )8 رقم 3) البرنو�سي 

البيضاء   الدار   (1111 البيضاء 

املغرب كلصفي )ة( للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجد املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقود  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 (3 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 4414)7.

379I

DEEPMOD

ديبمود

شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

DEEPMOD

بلوك 9 زنقة 8 رقم 6) الحي 

املحلدي ، 1111)، الدارالبيضاء 

املغرب

د5بلود شركة ذات مسؤجلية 

محدجدة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي 6) شارع 

مرس سلطان شقة رقم 3 الطابق )  

- 31)1) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجدة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

45(1(3

في مؤرخ  حر  عقد   بلقت�سى  

تم إعداد القانون   (1(9  7) دأنبر 

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجدة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجدة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

اإلقتضاء بلختصر تسليتها : د5بلود.

-  الشراء   : غرض الشركة بإ5جاز 

جالبيع جاالستيراد جالتصد5ر جالتجارة 

في أليع البضائع ;

- تقد5م خدمات ;

النلاذج  أليع  استغالل   -

جالعالمات التجارية ;

بيع جاكتساب جاستغالل أليع   -

براءات االختراع ;

- التداجل بجليع أشكاله ;.

6) شارع  عنوان املقر االأتلاعي : 

مرس سلطان شقة رقم 3 الطابق )  - 

31)1) الدار البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتا ي:

حصة   (11   : السيد مهدي دجا 

بقيلة 11) درهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  دجا  مهدي  السيد 

شقة   3( ج   31 تجزئة الصفا علارة 

الدار   (16(1 البيضاء   االلفة   (4

البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  دجا  مهدي  السيد 

شقة   3( ج   31 تجزئة الصفا علارة 

الدار   (16(1 البيضاء   االلفة   (4

البيضاء املغرب..

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 31 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دأنبر 9)1) تحت رقم )3775.

381I

ARYAS CONSULTING

LC BTP
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

رفع رأسلال الشركة

ARYAS CONSULTING

 Bureau N°1, 1er étage,

 Immeuble Résidence Mohamed

 Lotissement 5(/Marouane 49

 RATMA,، 40000، Marrakech

Maroc

LC BTP شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي طريق 

أسفي RP 9  املسارالطابق السفلي 

تجزئة رقم 843  مراكش - 41111 

مراكش املغرب.
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رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6566(
العام  الجلع  بلقت�سى 
نونبر   (9 في  املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة  رأسلال  رفع  تم   (1(9
درهم«   3.111.111,11« بلبلغ قدره 
إ 9  درهم«   (.111.111« من  أي 
طريق  عن  درهم«   5.111.111,11«
الشركة  د5ون  مع  مقاصة  إأراء    :

املحددة املقدار ج املستحقة.
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
دأنبر   3( بتاريخ  التجارية بلراكش  

9)1) تحت رقم )184)).
38(I

ARYAS CONSULTING

LC BTP
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تفويت حصص

ARYAS CONSULTING
 Bureau N°1, 1er étage,

 Immeuble Résidence Mohamed
 Lotissement 5(/Marouane 49
 RATMA,، 40000، Marrakech

Maroc
 LC BTP

شركة ذات املسؤجلية املحدجدة
جعنوان مقرها اإلأتلاعي طريق 

أسفي RP 9  املسارالطابق السفلي 
تجزئة رقم 843  مراكش - 41111 

مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.6566(

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تلت   (1(9 نونبر   (9 في  املؤرخ 

املصادقة عل9 :
باخويا  5ونس  )ة(  السيد  تفويت 
حصة اأتلاعية من أصل   (5.111
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   51.111

رشيد أجكري بتاريخ 9) نونبر 9)1).
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
دأنبر   3( بتاريخ  التجارية بلراكش  

9)1) تحت رقم )184)).
38(I

ARYAS CONSULTING

LC BTP
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تحويل الشكل القانوني للشركة

ARYAS CONSULTING

 Bureau N°1, 1er étage,

 Immeuble Résidence Mohamed

 Lotissement 5(/Marouane 49

 RATMA,، 40000، Marrakech

Maroc

LC BTP شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة

ج عنوان مقرها االأتلاعي طريق 

أسفي RP 9  املسارالطابق السفلي 

تجزئة رقم 843  مراكش - 41111 

مراكش .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6566(

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم تحويل   (1(9 نونبر   (9 املؤرخ في 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات املسؤجلية املحدجدة« إ 9 »شركة 

ذات مسؤجلية محدجدة ذات الشريك 

الوحيد«.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   3( بتاريخ  التجارية بلراكش  

9)1) تحت رقم )184)).

383I

SOCIETE FIDUCIAIRE ORION SARL

LEBONVERT
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

حل شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE ORION

SARL

 AV DES FAR IMM TAJ APPT 9

VN FES ، 30000، FES MAROC

LEBONVERT شركة ذات 
املسؤجلية املحدجدة)في طور 

التصفية(

جعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم )) 
زنقة أبو نعيم م.ج ) - 31111 فاس 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.57(97
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
9)1) تقرر حل  9) دأنبر  املؤرخ في 
املحدجدة  املسؤجلية  ذات  شركة 
رأسلالها  مبلغ   LEBONVERT
مقرها  جعنوان  درهم   (11.111
نعيم  أبو  زنقة   (( رقم  اإلأتلاعي 
- 31111 فاس املغرب نتيجة   ( م.ج 
الشركة لم تحقق الهدف الذي   : ل 

أنشئت من أأله.
 (( ج حدد مقر التصفية ب رقم 
زنقة أبو نعيم م.ج )  - 31111 فاس 

املغرب. 
ج عين:

ج  التليمي  كلال   السيد)ة( 
إقامة  ف  علارة   7 شقة  عنوانه)ا( 
الفردجس تجزئة سعد بنسودة فاس 
)ة(  كلصفي  املغرب  فاس   31111

للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجد املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقود  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
دأنبر   3( بتاريخ  بفاس   التجارية 

9)1) تحت رقم 4308/2019.

384I

FLASH ECONOMIE

VUUR
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

VUUR شركة ذات مسؤجلية 
محدجدة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي :  6) شارع 
مرس السلطان الطابق ) الشقة 

-3الطابق 6 - 1111) الدار البيضاء  
املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.413387

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر   (1(9 أكتوبر   3( في  املؤرخ 

مسؤجلية  ذات  شركة   VUUR حل 

محدجدة ذات الشريك الوحيد مبلغ 

جعنوان  درهم   (11.111 رأسلالها 

مرس  شارع   (6 اإلأتلاعي   مقرها 

السلطان الطابق ) الشقة -3الطابق 

املغرب  البيضاء   الدار   (1111  -  6

نتيجة لعدم جأود اي نشاط تجاري.

ج عين:

بوزاليم  املكي   السيد)ة( 

حي   8( رقم   316 زنقة  عنوانه)ا(  ج 

أكاد5ر     81111 السالم   الرياض 

املغرب كلصفي )ة( للشركة.

ج قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

بتاريخ 15 نونبر 9)1) جفي  6) شارع 

الشقة   ( الطابق  السلطان  مرس 

الدار البيضاء    (1111 -  6 -3الطابق 

املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 15 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 419))7.

385I

CABINET BOUZIDI

MEDINE TOURS

شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تأسيس شركة

CABINET BOUZIDI

عند مكتب البوزيدي ص.ب 5)) 

الناظور ، 111)6، الناظور املغرب

 MEDINE TOURS

شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع 

محلد الخامس علارة قي�سي الطابق 

3 رقم 4 - 61155 جأدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

34499

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعداد القانون   (1(9 أكتوبر   3(

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجدة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.MEDINE TOURS

النقل   : بإ5جاز  الشركة  غرض 

السياحي الوطني جالدج ي.

شارع   : االأتلاعي  املقر  عنوان 

محلد الخامس علارة قي�سي الطابق 
3 رقم 4 - 61155 جأدة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:

 511   : احلد  بوعصام  السيد 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .

 511   : السيد   بوعصام ابراهيم 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

السيد بوعصام احلد عنوانه)ا( 

 6(111  ((3 رقم  لعرا�سي  حي 

الناظور املغرب.

ابراهيم  بوعصام  السيد   

 ((3 رقم  لعرا�سي  حي  عنوانه)ا( 

111)6 الناظور املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:

السيد بوعصام احلد عنوانه)ا( 

 6(111  ((3 رقم  لعرا�سي  حي 

الناظور املغرب

ابراهيم  بوعصام  السيد 

 ((3 رقم  لعرا�سي  حي  عنوانه)ا( 

111)6 الناظور املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 (9 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 8)38.

386I

STE FIGEC

NARAJ SARL
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

رفع رأسلال الشركة

STE FIGEC

1) شارع نهرج ، مكناس ، 51111، 

مكناس املغرب

NARAJ SARL شركة ذات 

املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم 3 

شارع القنيطرة ,شارع آسفي ملر 

ناهد  - 51111 مكناس املغرب .

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.39119

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم   (1(9 دأنبر   (5 في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

»311.111 درهم« أي من »11.111) 

عن  درهم«   411.111« إ 9  درهم« 

د5ون  مع  مقاصة  إأراء    : طريق 

الشركة املحددة املقدار ج املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   31 بتاريخ  التجارية بلكناس  

9)1) تحت رقم )537.

387I

إئتلانيات الدريوش

SOCIETE MARSO AUTO
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

إئتلانيات الدريوش

شارع عالل بن عبد هللا رقم 48 ص 

ب )68، 111)9، العرائش املغرب

SOCIETE MARSO AUTO شركة 

ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي ساحل 

الرجيس مزارع الخراشفة ألاعة 

ريصانة الشلالية - 111)9 العرائش 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.353(

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تلت   (1(9 نونبر   (7 في  املؤرخ 

املصادقة عل9 :

تفويت السيد )ة( السعيد  مرصو 

311 حصة اأتلاعية من أصل 311 

5وسف   )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

مرصو بتاريخ 6) دأنبر 9)1).

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم   

 (4 بتاريخ  بالعرائش   االبتدائية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 3)9.

388I

املركز الجهوي لالستثلار لجهة العيون الساقية 

الحلراء

DIVERSEP TRAVAUX
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثلار لجهة 

العيون الساقية الحلراء

صندجق البر5د 66)) ، 71111، 

العيون املغرب

 DIVERSEP TRAVAUX

شركة

 ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم 548) 

حي العودة - 71111 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجدة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

31(39

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (1(9 نونبر   (5

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجدة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجدة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.DIVERSEP TRAVAUX

االشغال   : غرض الشركة بإ5جاز 

ج الخدمات التجارة العامة االستراد 

ج التصد5ر.
رقم   : االأتلاعي  املقر  عنوان 
العيون   71111  - حي العودة   (548

املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:

 (.111   : السيد امبارك النومرية 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

السيد امبارك النومرية عنوانه)ا( 
رقم 548) حي العودة 71111 العيون 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:

السيد امبارك النومرية عنوانه)ا( 
رقم 548) حي العودة 71111 العيون 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ )) دأنبر 

9)1) تحت رقم 3013/19.

389I

TRANSPORT AMLICH SOUFLA

 TRANSPORT AMLICH

SOUFLA
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

حل شركة

TRANSPORT AMLICH SOUFLA

49) شارع محلد الخامس ميلوزا 

) طابق ) رقم )3 د5كي قرية امليش 

السفل9 قيادة القصر الصغير فحص 

انجرة، 91111، طنجة املغرب

 TRANSPORT AMLICH SOUFLA

شركة ذات املسؤجلية املحدجدة)في 

طور التصفية(
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جعنوان مقرها اإلأتلاعي د5كي قرية 

امليش السفل9 قيادة القصر الصغير 

فحص انجرة د5كي قرية امليش 

السفل9 قيادة القصر الصغير فحص 

انجرة )5)94 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7441(

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

9)1) تقرر حل  )3 دأنبر  املؤرخ في 

املحدجدة  املسؤجلية  ذات  شركة 

  TRANSPORT AMLICH SOUFLA

درهم   (1.111,11 رأسلالها  مبلغ 

جعنوان مقرها اإلأتلاعي د5كي قرية 

امليش السفل9 قيادة القصر الصغير 

امليش  قرية  د5كي  انجرة  فحص 

السفل9 قيادة القصر الصغير فحص 

انجرة )5)94 طنجة املغرب نتيجة ل 

: عدم اتفاق بين الشركاء.

ج حدد مقر التصفية ب د5كي قرية 

امليش السفل9 قيادة القصر الصغير 

طنجة   94(5( فحص انجرة املغرب 

املغرب. 

ج عين:

اغزيل  الرحلن    عبد  السيد)ة( 

طنجة   94(5( املغرب  عنوانه)ا(  ج 

املغرب كلصفي )ة( للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجد املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقود  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

5ونيو   (4 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

6)1) تحت رقم 3144.

391I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

SOCIETE AKFOUSA CASH
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

 SOCIETE AKFOUSA CASH

شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي حي سيدي 

سعيد الدراركة اكاد5ر - 81651 

اكاد5ر املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجدة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

4(145

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   (1(9 دأنبر   (4

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجدة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجدة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE AKFOUSA CASH

جكالة   : بإ5جاز  الشركة  غرض 

خاصة للخدمات.

عنوان املقر االأتلاعي : حي سيدي 

 81651  - اكاد5ر  الدراركة  سعيد 

اكاد5ر املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:

 (.111   : السيدة اقد5م سعد5ة 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

السيدة اقد5م سعد5ة عنوانه)ا( 

8) تيكوين  حي الزيتون بلوك ب رقم 

اكاد5ر 81651 اكاد5ر املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   
جمواطن مسيري الشركة:

السيدة اقد5م سعد5ة عنوانه)ا( 
8) تيكوين  حي الزيتون بلوك ب رقم 

اكاد5ر 81651 اكاد5ر املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
دأنبر   3( بتاريخ  باكاد5ر   التجارية 

9)1) تحت رقم 89194.

39(I

مكتب املحاسبة الصالحي

 SOCIETE BENZERGA CAR
SARL

شركة ذات املسؤجلية املحدجدة
تعيين مسير أد5د للشركة

مكتب املحاسبة الصالحي
زنقة املد5نة املنورة علارة اليعقوبي 
الطابق الثالث الشقة رقم 6 جأدة ، 

61111، جأدة ااملغرب
    SOCIETE BENZERGA CAR SARL

شركة ذات املسؤجلية املحدجدة
جعنوان مقرها اإلأتلاعي حي 

الخلوفي زنقة 6 رقم ) - 61111 
جأدة املغرب.

تعيين مسير أد5د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(((87
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   (1(9 نونبر   (7 املؤرخ في 
السيد)ة(  للشركة  أد5د  مسير 

بنزركة محلد كلسير جحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
دأنبر   (3 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

9)1) تحت رقم 3876.

39(I

مكتب املحاسبة الصالحي

SOCIETE MAX TEAM
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تفويت حصص

مكتب املحاسبة الصالحي
زنقة املد5نة املنورة علارة اليعقوبي 
الطابق الثالث الشقة رقم 6 جأدة ، 

61111، جأدة ااملغرب

SOCIETE MAX TEAM  شركة ذات 

املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع 

الحسن الثاني حي امندلس تجزئة 

لعلج رقم)3 - 61111 جأدة املللكة 

املغربية.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3((53

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   (1(9 نونبر   (9 في  املؤرخ 

املصادقة عل9 :

زا5د  أحلد  )ة(  السيد  تفويت 

 341 حصة اأتلاعية من أصل   91

زكرياء  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

بوخاري بتاريخ 9) نونبر 9)1).

)ة( محلد قود5جي  تفويت السيد 

 331 حصة اأتلاعية من أصل   81

زكرياء  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

بوخاري بتاريخ 9) نونبر 9)1).

املقامي  جليد  )ة(  السيد  تفويت 

 331 حصة اأتلاعية من أصل   81

زكرياء  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

بوخاري بتاريخ 9) نونبر 9)1).

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم   

دأنبر   (3 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

9)1) تحت رقم 3874.

393I

FIDORO MULTI-SERVICES

DAKHLA MATERIEL
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES

 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA MAROC

DAKHLA MATERIEL شركة ذات 

مسؤجلية محدجدة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي حي 

السالم، شارع طارق بن زياد، رقم )6 

مكرر، الداخلة. - 73111 الداخلة 

املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجدة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(5183

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   (1(9 دأنبر   (7

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجدة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجدة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.DAKHLA MATERIEL

إصالح   : بإ5جاز  الشركة  غرض 

أشغال  البحرية،  امأهزة  جصيانة 

استيراد  عامة،  تجارة  مختلفة، 

جتصد5ر..

حي   : االأتلاعي  املقر  عنوان 
السالم، شارع طارق بن زياد، رقم )6 

الداخلة   73111  - الداخلة.  مكرر، 

املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:

بوكصة  املجيد  عبد  السيد 

درهم   (11 بقيلة  حصة   (.111   :

للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

بوكصة  املجيد  عبد  السيد 

أكاد5ر   81111 أكاد5ر  عنوانه)ا( 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:

بوكصة  املجيد  عبد  السيد 

أكاد5ر   81111 أكاد5ر  عنوانه)ا( 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 (3 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

دأنبر 9)1) تحت رقم 371).

394I

GAFAY TRANS

GAFAY TRANS

شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

حل شركة

GAFAY TRANS

 COMP HASSANI KAOUKAB(

 APPT1 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

GAFAY TRANS شركة ذات 

املسؤجلية املحدجدة)في طور 

التصفية(

جعنوان مقرها اإلأتلاعي مركب 

الحسني  الكواكبي شقة رقم)    

91111 طنجة املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.7(94(

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر   (1(9 أكتوبر   3( في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤجلية املحدجدة 

رأسلالها  مبلغ    GAFAY TRANS

مقرها  جعنوان  درهم   (1.111

الكواكبي  اإلأتلاعي مركب الحسني  

شقة رقم)    91111 طنجة املغرب 

نتيجة ل : ظرجف غير مالئلة.

مركب  ب  التصفية  مقر  حدد  ج 

 - رقم)   شقة  الكواكبي  الحسني  

91111 طنجة املغرب. 

ج عين:

ج  سدجغي  محلد   السيد)ة( 

فرح   الحسني  املركب  عنوانه)ا( 

)ة(  كلصفي  املغرب  طنجة   91111

للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجد املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

العقود  تبليغ  محل  ج   املخابرة 

ج الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   16 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

9)1) تحت رقم 54)8.

395I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

LIGLESIA
إعالن متعدد القرارات

 FINANCE PERFORMANCE
CONSEIL

تقاطع شارع موالي رشيد ج عبد 
الكريم الخطابي،علارة مركز أعلال 
أليز،  الطابق الثالث، مكتب رقم 

)) ، 41111، مراكش املغرب
LIGLESIA »شركة  املساهلة«

جعنوان مقرها االأتلاعي: الكنيسة 
االسبانية سانت أنطوان بادج حي 

البرتغال  - 4111) الجد5دة  املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.85(5

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
املؤرخ في 31 نونبر 9)1)

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم ): الذي 5نص عل9 ما5لي: 
الذي  الشركة   رأسلـال  فـي  الزيادة 
مـقــســلة  درهم   311.111 إ 9  5رتـفع 
 (11,11 فــئــة   مــن  سهم  إلـى3111 
 (.111.111 بـلبلغ  الواحدة،   درهـــم  
درهـم، لـيصـبح  رأسـلالـهــا 311.111.)  
درهــم،  ج ذلـك  بـإصـدار 1111) سهم 
أـد5ــد مــن فـئـة 11,11)  درهـم جذلـك 
الـشـركـة  د5ـون  مع  مقـاصـة  بإأـراء  
الـلــسـتحـقـة  ج  الـلـقـدار  املـحددة 
بـتـسـد5ــد  ج  984.611.)درهــم  بـلـبـلـغ 

مبـلغ 5.411) درهم نـقـدا.
عل9  5نص  الذي   :( رقم  قرار 
الـشـركة  رأسلال  تخفـيــض  ما5لي: 
لـيـصـبـح   درهــم    (.111.111 بـلـبلـغ 
ج  درهــم،  رأســلـالــهــا311.111   
الـشـركـة   خـسـائـر  بـامـتـصاص  ذلك 

لــتـســويــة جضعـيتهـا الــصــافــيــة .
جتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 7: الذي 5نص عل9 ما5لي: 
رأس مـال الـشــركـة محـدد في ثالثلائة 
مــقــسـلــة   )311.111,11( ألف درهـــم 
إ 9 3111 سهم  مـن  فــئـة 11) درهــم 
نفس  من  كلها  الـواحـــدة،  للـحـصـة 

الفئة مرقلة من ) ا 31119 

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 (6 بتاريخ  بالجد5دة   االبتدائية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 7)46).

396I

STE CABINET CONSEIL KASBAH

STE KSAR ZAWIA
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تأسيس شركة

 STE CABINET CONSEIL

KASBAH

 N°218 RUE ERRISSANI

 HAY OUED EDDAHAB

 OUARZAZATE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

STE KSAR ZAWIA شركة ذات 

املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي حي 

الوحدة رقم 9)1) - 45111 

جرزازات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(1667

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   (1(9 دأنبر   14

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجدة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.KSAR ZAWIA

 MAISON : غرض الشركة بإ5جاز

.D’HOTE

حي   : االأتلاعي  املقر  عنوان 

الوحدة رقم 9)1) - 45111 جرزازات 

املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 91.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتا ي:

السيد العربي مومني :  451 حصة 

بقيلة 11) درهم للحصة .
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451 حصة    : السيد علر حيالت 

بقيلة 11) درهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مومني  العربي  السيد 

حي السالم رقم )37 45111 جرزازات 

املغرب.

حي  السيد علر حيالت عنوانه)ا( 

جرزازات   45111  (1(9 الوحدة رقم 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  مومني  العربي  السيد 

حي السالم رقم )37 45111 جرزازات 

املغرب

حي  السيد علر حيالت عنوانه)ا( 

جرزازات   45111  (1(9 الوحدة رقم 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

االبتدائية بورزازات  بتاريخ 8) دأنبر 

9)1) تحت رقم 81)).

397I

i2fconseil

H&K
شركة ذات مسؤجلية محدجدة

 ذات الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

i2fconseil

 bd ali yaata residence ali im

 b2 n°3 ain sebaa casablanca ،

20250، casablanca maroc

H&K  شركة ذات مسؤجلية 

محدجدة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي ١٨ زنقة 

أيال ي غافري عين السبع - 51)1) 

الدار البيضاء املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.(89177

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم   (1(9 دأنبر   (1 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من  أي  درهم«   3.111.111,11«

إ 9  درهم«   (7.111.111,11«

عن طريق  درهم«   (1.111.111,11«

عينية. أج  نقد5ة  حصص  تقد5م    :

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 3( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 38191.

398I

 BEPOLYCO  مكتب الدراسات املتعدد االستشارات

ش م م

  STE AFRAH TICHKA SARL

شركة افراح تيشكا ش.م.م
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

حل شركة

مكتب الدراسات املتعدد 

االستشارات  BEPOLYCO ش م م

رقم 1)) حي الحسني شارع موالي 

رشيد جرزازات ، 45111، جرزازات 

املغرب

  STE AFRAH TICHKA SARL

شركة افراح تيشكا ش.م.م شركة 

ذات املسؤجلية املحدجدة

)في طور التصفية(

جعنوان مقرها اإلأتلاعي دجارتكمي 

لجد5د ترميكت علالة جرزازات 

دجارتكمي لجد5د ترميكت علالة 

جرزازات 45111 جرزازات املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7183

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

9)1) تقرر حل  19 دأنبر  املؤرخ في 

املحدجدة  املسؤجلية  ذات  شركة 

  STE AFRAH TICHKA SARL

مبلغ  ش.م.م   تيشكا  افراح  شركة 

جعنوان  درهم   (11.111 رأسلالها 

لجد5د  دجارتكمي  اإلأتلاعي  مقرها 

دجارتكمي  جرزازات  علالة  ترميكت 

جرزازات  علالة  ترميكت  لجد5د 

 : ل  نتيجة  املغرب  جرزازات   45111

عدم الوصول ا 9 الهدف االأتلاعي 

املسطر..

حي  ب  التصفية  مقر  حدد  ج 
جرزازات   4( رقم  نتزي  امي  تاجريرت 

املغرب 45111 جرزازات املغرب. 
ج عين:

السيد)ة( السيد لحسن   خوختو 
ج عنوانه)ا( حي تاجريرت امي نتزي رقم 
جرزازات املغرب   45111 جرزازات   4(

كلصفي )ة( للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجد املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
املخابرة ج محل تبليغ العقود ج الوثائق 
املتعلقة بالتصفية : حي تاجريرت امي 

نتزي رقم )4 جرزازات
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
االبتدائية بورزازات  بتاريخ 7) دأنبر 

9)1) تحت رقم )9)).

399I

BCNG

TECALIAN SARL A.U
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,(65

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

TECALIAN SARL A.U شركة ذات 
مسؤجلية محدجدة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتلاعي 65)،شارع 
الزرقطوني الطابق 9 رقم)9 الدار 
البيضاء - 1151) الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجدة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
45(999

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   (1(9 دأنبر   (1
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجدة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجدة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.TECALIAN SARL A.U

غرض الشركة بإ5جاز : اإلستشارة 

ج التسيير.

 : االأتلاعي  املقر  عنوان 

 9 الطابق  الزرقطوني  65)،شارع 
رقم)9 الدار البيضاء - 1151) الدار 

البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسلال  مبلغ 

11.111,11) درهم، مقسم كالتا ي:

السيد مراد العالم :  11.111,11) 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .

 السيد مراد العالم : 111.) بقيلة 

11) درهم.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(   العالم  مراد  السيد 

فرنسا 1151)  فرنسا  فرنسا.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(   العالم  مراد  السيد 

فرنسا 1151)  فرنسا  فرنسا

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 31 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 75)5)7.

411I

mohammed boumzebra

2SBA IMPORT
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

حل شركة

mohammed boumzebra

 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH

 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

SBA IMPORT) شركة ذات 
املسؤجلية املحدجدة)في طور 

التصفية(
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جعنوان مقرها اإلأتلاعي 43 شارع 

محلد الخامس حي سيطا - 11)3) 

سوق السبت املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.(98(

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر   (1(9 أكتوبر   (3 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤجلية املحدجدة 

رأسلالها  مبلغ    (SBA IMPORT

مقرها  جعنوان  درهم   (1.111,11

شارع محلد الخامس   43 اإلأتلاعي 

السبت  سوق   (3(11  - سيطا  حي 

املغرب نتيجة ل : حلها بسبب االزمة 

االقتصاد5ة.

ج حدد مقر التصفية ب 43 شارع 

 (3(11  - محلد الخامس حي سيطا 

سوق السبت املغرب. 

ج عين:

سهيل  الهادي   عبد  السيد)ة( 

 (3(11 السبت  سوق  عنوانه)ا(  ج 

)ة(  كلصفي  املغرب  السبت  سوق 

للشركة.

ج  حداجي  بوزكري   السيد)ة( 

 (3(11 السبت  سوق  عنوانه)ا( 

)ة(  كلصفي  املغرب  الست  سوق 

للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجد املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقود  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : 43 شارع 

محلد الخامس حي سيطا

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

صالح   بن  بالفقيه  االبتدائية 

رقم  تحت   (1(9 دأنبر   (7 بتاريخ 

.997/2019

41(I

JURISMAG SARL

BF&CO IMMOBILIER SARL
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تحويل املقر االأتلاعي للشركة

JURISMAG SARL

 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,)En face école primaire

 Abdelmoumen(, Appt N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،

Casablanca Maroc

 BF&CO IMMOBILIER SARL

شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي )5، تجزئة 

أمين، سيدي معرجف - 1111) الدار 

البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االأتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(6(9((

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 9) دأنبر 9)1) تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االأتلاعي  املقر 

معرجف  سيدي  أمين،  تجزئة   ،5(«

إ 9  املغرب«  الدار البيضاء   (1111  -
»زاجية شارع رحال املسكيني ج زنقة 

محلد طالب،  بنا5ة أ، برج الياقوت، 
الخامس  الطابق   ،(5 رقم  الشقة  

 (1111 علر  درب   ،( رقم  املكتب 

الدار البيضاء  املغرب«.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 3( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 5589)7.

41(I

EXPERTO

 AMAL RADOUANE

 INTERNATIONAL

INCORPORATION SARL AU
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

EXPERTO

14 شارع أبو فارس املريني حسان 

الرباط الرباط، 1111)، الرباط 

املغرب

 AMAL RADOUANE

 INTERNATIONAL

 INCORPORATION SARL AU

شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(

جعنوان مقرها اإلأتلاعي 1) زنقة 

أكللان سيدي علي،شقة ) أكدال 

الرباط 1181) الرباط املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.(((199

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر حل   (1(9 نونبر   (4 املؤرخ في 

محدجدة  مسؤجلية  ذات  شركة 

 AMAL الوحيد  الشريك  ذات 

 RADOUANE INTERNATIONAL

  INCORPORATION SARL AU

مبلغ رأسلالها 1.111) درهم جعنوان 

أكللان  زنقة   (1 اإلأتلاعي  مقرها 

الرباط  أكدال   ( علي،شقة  سيدي 

 : ل  نتيجة  املغرب  الرباط   (1181

عن  جالتوقف  الشد5دة  املنافسة 

مزاجلة النشاط التجاري.

زنقة   (1 ج حدد مقر التصفية ب 

أكدال   ( علي،شقة  سيدي  أكللان 

الرباط 1181) الرباط املغرب. 

ج عين:

ج  رضوان  أمال    السيد)ة( 

عنوانه)ا(  تجزئة إ5لان رقم 5  شقة 

املغرب  الصخيرات   ((151  (( رقم 

كلصفي )ة( للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجد املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقود  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   (6 بتاريخ  التجارية بالرباط  

.D(1349( 9)1) تحت رقم

413I

CHAOUER CONSEIL

 TRAVAUX SPÉCIAUX DE

NOUVELLE GÉNÉRATION
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

حل شركة

CHAOUER CONSEIL

 BD MY YOUSSEF RES YASSINE

 II N°11 ، 90000، TANGER

MAROC

 TRAVAUX SPÉCIAUX DE

  NOUVELLE GÉNÉRATION

شركة ذات املسؤجلية املحدجدة)في 

طور التصفية(

جعنوان مقرها اإلأتلاعي زنقة 

طانطان إقامة جرغة ) الطابق 6 
رقم 3)) - 91111 طنجة املللكة 

املغربية.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.93133

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

9)1) تقرر حل  6) دأنبر  املؤرخ في 

املحدجدة  املسؤجلية  ذات  شركة 

 TRAVAUX SPÉCIAUX DE

NOUVELLE GÉNÉRATION   مبلغ 
جعنوان  درهم   (11.111 رأسلالها 

مقرها اإلأتلاعي زنقة طانطان إقامة 
جرغة ) الطابق 6 رقم 3)) - 91111 

 : ل  نتيجة  املغربية  املللكة  طنجة 

عدم اشتغال الشركة.

زنقة  ب  التصفية  مقر  حدد  ج 

 6 الطابق   ( جرغة  إقامة  طانطان 
املللكة  طنجة   91111  -  ((3 رقم 

املغربية. 

ج عين:

ج  اليون�سي  5وسف   السيد)ة( 
زنقة طانطان إقامة جرغة  عنوانه)ا( 
) الطابق 6 رقم 3)) 91111 طنجة 

املللكة املغربية كلصفي )ة( للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجد املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقود  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
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باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   3( بتاريخ  بطنجة   التجارية 

9)1) تحت رقم 53)9)).

414I

CHAOUER CONSEIL

A.E INTERTRADING
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

حل شركة

CHAOUER CONSEIL

 BD MY YOUSSEF RES YASSINE

 II N°11 ، 90000، TANGER

MAROC

A.E INTERTRADING شركة ذات 

املسؤجلية املحدجدة

)في طور التصفية(

جعنوان مقرها اإلأتلاعي بلوك 

A7 إقامة معاد ) الطابق 4 رقم 

58 الزياتن - 91111 طنجة املللكة 

املغربية.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5(647

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   (1(1 5نا5ر   (4 املؤرخ في 

 A.E شركة ذات املسؤجلية املحدجدة 

رأسلالها  مبلغ    INTERTRADING

مقرها  جعنوان  درهم   (1.111

 ( معاد  إقامة   A7 بلوك  اإلأتلاعي 

 91111  - الزياتن   58 رقم   4 الطابق 

 : ل  نتيجة  املغربية  املللكة  طنجة 

عدم القدرة عل9 االستلرار في مزاجلة 

النشاط.

بلوك  ب  التصفية  مقر  حدد  ج 

 58 رقم   4 الطابق   ( إقامة معاد   A7

املللكة  طنجة   91111  - الزياتن 

املغربية. 

ج عين:

ج  الوهابي  محلد   السيد)ة( 

 ( معاد  إقامة   A7 بلوك  عنوانه)ا( 

 91111 الزياتن   58 رقم   4 الطابق 

)ة(  طنجة املللكة املغربية كلصفي 

للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجد املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقود  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   3( بتاريخ  بطنجة   التجارية 

9)1) تحت رقم )5)9)).

415I

LA VIE COMPTABLE

PROCANEQ MINING
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LA VIE COMPTABLE

البركة ج ه 7 علارة )9 الشقة ) حي 

الحسني الدار البيضاء ، 11)1)، 

CASABLANCA MAROC

PROCANEQ MINING شركة ذات 

مسؤجلية محدجدة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي خريبكة 5 

د 5اسلينة ) الشقة رقم 8  خريبكة 

5111) البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجدة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5686

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   (1(9 فبرا5ر   (9

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجدة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجدة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.PROCANEQ MINING

االستيراد   : غرض الشركة بإ5جاز 

أشغال  مختلفة  أشغال  التصد5ر  ج 

في  االستشارات  ج  الدراسات  البناء 

ميدان التجهيز ج املعادن  .

عنوان املقر االأتلاعي : خريبكة 5 

8  خريبكة  ) الشقة رقم  د 5اسلينة 

5111) البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:

 GROUPE PROCAN الشركة 

EQUIPEMENT INC :  (.111 حصة 

بقيلة 11) درهم للحصة .

 GROUPE PROCAN الشركة 

EQUIPEMENT INC : (111 بقيلة 

11) درهم.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جصفات جمواطن الشركاء :

السيد محلد الحريري عنوانه)ا( 

 71 الشقة   ( الطابق   4 اقامة الد5ار 

الدار   (1111 شارع مهدي بن بركة  

البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء 

جمواطن مسيري الشركة:

السيد محلد الحريري عنوانه)ا( 

 71 الشقة   ( الطابق   4 اقامة الد5ار 

الدار   (1111 شارع مهدي بن بركة  

البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

االبتدائية بخريبكة  بتاريخ 4) مارس 

9)1) تحت رقم )8).

416I

kgh consulting maroc

NAR 6
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

حل شركة

kgh consulting maroc

44) شارع محلد سليحة ، 1111)، 

الدارالبيضاء املغرب

NAR 6 شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة )في طور التصفية(

جعنوان مقرها اإلأتلاعي 34 شارع 

إبراهيم النخاي - معاريف  - 1111) 

الدار البيضاء املللكة املغربية.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.713145
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   (1(9 أبريل   1( املؤرخ في 
 6 املحدجدة  املسؤجلية  ذات  شركة 
درهم   51.111 مبلغ رأسلالها    NAR
شارع   34 اإلأتلاعي  مقرها  جعنوان 
إبراهيم النخاي - معاريف  - 1111) 
الدار البيضاء املللكة املغربية نتيجة 

ل : جقف النشاط.
ج حدد مقر التصفية ب 34 شارع 
إبراهيم النخاي - معاريف  - 1111) 

الدار البيضاء املللكة املغربية. 
ج عين:

السيد)ة( نزهة  بورقادي سعداني 
ج عنوانه)ا( طريق مكة 1111) الدار 
البيضاء املللكة املغربية كلصفي )ة( 

للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجد املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقود  تبليغ  محل  ج  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية : 34 شارع 

إبراهيم النخاي - معاريف 
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
 (( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 9)1) تحت رقم 713145.

417I

AFFANE SALWA

أدفايس  سيرفيس
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

AFFANE SALWA
 CASABLANCA, HAY

 MOHAMMADI ، 20000،
casablanca maroc

أدفايس  سيرفيس شركة ذات 
مسؤجلية محدجدة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
جعنوان مقرها اإلأتلاعي 6)، 

شارع مرس سلطان، الطابق امجِل، 
الشقة 3، الدارالبيضاء - 111)) 

الدارالبيضاء املغرب.
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حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 3731(
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر حل   (1(9 ماي   (7 في  املؤرخ 
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 
سيرفيس   الشريك الوحيد أدفايس  
مبلغ رأسلالها 1.111) درهم جعنوان 
مرس  شارع   ،(6 اإلأتلاعي  مقرها 
 ،3 الشقة  امجِل،  الطابق  سلطان، 
111)) الدارالبيضاء  الدارالبيضاء - 
املغرب نتيجة ل : التصفية االختيارية
ج حدد مقر التصفية ب 6)، شارع 
مرس سلطان، الطابق امجِل، الشقة 

3،  - 111))  الدارالبيضاء املغرب. 
ج عين:

ج  عفان  سلوى     السيد)ة( 
عنوانه)ا( حكم )، زنقة 8)، رقم 5)، 
الدارالبيضاء   (1111 الحي املحلدي 

املغرب كلصفي )ة( للشركة.
الحدجد  اإلقتضاء  جعند   
املخولة  الصالحيات  عل9  املفرجضة 
تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقود ج الوثائق املتعلقة بالتصفية 
الطابق  سلطان،  شارع مرس   ،(6  :

امجِل، الشقة 3، الدارالبيضاء
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
 (5 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 4865)7.

418I

FIDSAGE SARLAU

YASA INVEST
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تأسيس شركة

FIDSAGE SARLAU
49) شارع لال 5اقوت الطابق الثالث 
الرقم )7 ، 1181)، الدار البيضاء 

املغرب
YASA INVEST  شركة ذات 

املسؤجلية املحدجدة
جعنوان مقرها اإلأتلاعي 6 زنقة 

القا�سي ا5اس الطابق 5 الشقة 1) 
املعاريف  - 1331) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

45(6(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (1(9 نونبر   (9

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجدة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 YASA  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

. INVEST

مركز   : بإ5جاز  الشركة  غرض 

للتجليل جالعالأات الشبه الطبية .
زنقة   6  : االأتلاعي  املقر  عنوان 

 (1 الشقة   5 القا�سي ا5اس الطابق 

البيضاء  الدار   (1331  - املعاريف  

املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:

 511   : 5وكسل   اجكوز  السيد 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .

حصة   511   : السيد بكار 5اسين 

بقيلة 11) درهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

السيد اجكوز 5وكسل  عنوانه)ا( ) 
الشقة   8 زنقة ا5ت باعلران الطابق 

)AS (1(91 3 الدار البيضاء املغرب.

عنوانه)ا(  5اسين  بكار  السيد 

دار بوعزة نواصر    7( تجزئة بستان 

)8)7) الدار البيضاء  املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:

السيد اجكوز 5وكسل  عنوانه)ا( ) 
الشقة   8 زنقة ا5ت باعلران الطابق 

)AS (1(91 3 الدار البيضاء املغرب

عنوانه)ا(  5اسين  بكار  السيد 

دار بوعزة نواصر    7( تجزئة بستان 

)8)7) الدار البيضاء  املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 (5 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 1))37.

419I

la sincérité إنتلائية 

 DOLIPHARM  SARL A
ASSOCIE UNIQUE

شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

la sincérité إنتلائية
زنقة بئر أنزران علارة ٣ الشقة 

١٣ شارع محلد الخامس فاس ، 

31111، فاس املغرب

 DOLIPHARM  SARL A ASSOCIE

UNIQUE  شركة ذات مسؤجلية 

محدجدة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي )7 شارع 

شنكيط الزهور ) فاس - 31161 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجدة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6(4(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   (1(9 أكتوبر   3(

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجدة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجدة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 DOLIPHARM  SARL A ASSOCIE

. UNIQUE

: • الغرض  غرض الشركة بإ5جاز 

مهنة  ملارسة  هو  الشركة  من 

الصيد ي

 ، بيع املواد الطبية جالجراحية   •

الفقرة املنتجات الدجائية

• تنفيذ الوصفات الطبية

• تحضير الدجاء.

)7 شارع  عنوان املقر االأتلاعي : 
 31161  - فاس   ( الزهور  شنكيط 

فاس املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسلال  مبلغ 

511.111.) درهم، مقسم كالتا ي:
 (5.111   : السيدة عراقي سلية 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
 6 السيدة عراقي سلية عنوانه)ا( 
6 شارع امللك حسين أطلس   ا علارة 

31161 فاس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:
 6 السيدة عراقي سلية عنوانه)ا( 
6 شارع امللك حسين أطلس  ا علارة 

31161 فاس املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
دأنبر   (5 بتاريخ  بفاس   التجارية 

9)1) تحت رقم 4231/019.
4(1I

EXPERTO

MED GRAPHICS SARL AU
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

EXPERTO
14 شارع أبو فارس املريني حسان 
الرباط الرباط، 1111)، الرباط 

املغرب
 MED GRAPHICS SARL AU

شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(
جعنوان مقرها اإلأتلاعي تجزئة 

إكليل،محل رقم )،إقامة E  هرهورة 
الرباط 141)) الرباط املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(1(119
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر حل   (1(9 نونبر   (8 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 
 MED GRAPHICS الشريك الوحيد 
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 (1.111 مبلغ رأسلالها    SARL AU

درهم جعنوان مقرها اإلأتلاعي تجزئة 

)،إقامة E  هرهورة  إكليل،محل رقم 

الرباط 141)) الرباط املغرب نتيجة 

: املنافسة الشد5دة جالتوقف عن  ل 

مزاجلة النشاط التجاري .

تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  ج 

)،إقامة E  هرهورة  إكليل،محل رقم 

الرباط 141))  الرباط املغرب. 

ج عين:

ج  صفريوي   هشام   السيد)ة( 

  57 رقم  الشط  تجزئة  عنوانه)ا( 

141))  هرهورة الرباط كلصفي )ة( 

للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجد املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقود  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   (5 بتاريخ  التجارية بالرباط  

.D(13665 9)1) تحت رقم

4((I

OFFSHORE PERFORMANCE

OFFSHORE PERFORMANCE

شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

رفع رأسلال الشركة

OFFSHORE PERFORMANCE

 NEARSHORE PARK, SIDI

 MAAROUF BUSINESS CENTER,

 1100 BOULVARD AL QUODS

SIDI MAAROUF ، 20520، الدار 

البيضاء املغرب

 OFFSHORE PERFORMANCE

شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي 

 NEARSHORE PARK, SIDI

 MAAROUF BUSINESS CENTER,

 1100 BOULVARD AL QUODS

SIDI MAAROUF - 1100 الدار 

البيضاء املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3(51(5

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم   (1(7 أبريل   (1 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

»411.111 درهم« أي من »11.111) 

عن  درهم«   511.111« إ 9  درهم« 

أج  نقد5ة  حصص  تقد5م    : طريق 

عينية.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 3( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 5685)7.

4((I

CABINET HASSAN EL OUARZAZI

مجلوعة مدارس موليير الخصوصية  

 GROUPE SCOLAIRE  

MOLIÈRE PRIVE
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تفويت حصص

 CABINET HASSAN EL

OUARZAZI

 POLO RUE DE LA SEINE (9

 CASABLANCA، 20200،

CASABLANCA MAROC

مجلوعة مدارس موليير الخصوصية          

 GROUPE SCOLAIRE MOLIÈRE(

PRIVE( شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي 31-)3 
زنقة )) متر الفيليت الحي املحلدي 

- - الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(7((53

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   (1(9 دأنبر   (7 في  املؤرخ 

املصادقة عل9 :

أبراني  علي  )ة(  السيد  تفويت 

حصة اأتلاعية من أصل   91.111

)ة(  السيد  حصة لفائدة    (1(.111

نبيل أبراني بتاريخ 7) دأنبر 9)1).

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم   

 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

5نا5ر 1)1) تحت رقم ))58)7.

4(3I

CABINET HASSAN EL OUARZAZI

مجلوعة مدارس أون بوكالن 

الخصوصية  

 GROUPE SCOLAIRE JEAN

 POQUELIN PRIVE

شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تفويت حصص

 CABINET HASSAN EL

OUARZAZI

 POLO RUE DE LA SEINE (9

 CASABLANCA، 20200،

CASABLANCA MAROC

مجلوعة مدارس أون بوكالن 

 GROUPE(  الخصوصية

 SCOLAIRE JEAN POQUELIN

PRIVE ( شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي  ملتقى 

زنقة ابن علار جابن غزالة الفيليت 

- - الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.(769((

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   (1(9 دأنبر   (5 في  املؤرخ 

املصادقة عل9 :

أبراني  علي  )ة(  السيد  تفويت 

11) حصة اأتلاعية من أصل 311 

حصة لفائدة  السيد )ة( نبيل أبراني 

بتاريخ 5) دأنبر 9)1).

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم   

 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

5نا5ر 1)1) تحت رقم 9)58)7.

4(4I

VINTAGE MOROCCAN CARPETS

 VINTAGE MOROCCAN

CARPETS

شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 

 VINTAGE MOROCCAN

CARPETS

 ROUTE ZAOUITE LAHDAR

 N 29 MARRAKECH، 40030،

marrakech MAROC

 VINTAGE MOROCCAN

CARPETS شركة ذات مسؤجلية 

محدجدة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها االأتلاعي طريق 

زاجية لحضر رقم 9) - 41131 

مراكش املغرب.

توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.97935

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   (1(9 دأنبر   (1 في  املؤرخ 

نشاط  إ 9  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي :

التصد5ر ج االستيراد.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم   

دأنبر   (7 بتاريخ  التجارية بلراكش  

9)1) تحت رقم 1769)).

4(5I

MON COMPTABLE SARL

COMPLEXE SAADA

شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تفويت حصص

MON COMPTABLE SARL

 36RUE DE BERKANE 2 EME

 ETAGE APPT 6 OUJDA ، 60000،

OUJDA MAROC

COMPLEXE SAADA شركة ذات 

املسؤجلية املحدجدة
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جعنوان مقرها اإلأتلاعي الطريق 
الريسية 7) بركان الناظور ألاعة 

سيدي سليلان - 63311 بركان 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(45
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تلت   (1(9 دأنبر   (3 في  املؤرخ 

املصادقة عل9 :
تفويت السيد )ة( الحسن بلخيري 
أصل  من  اأتلاعية  حصة   3.411
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   3.411
ميلود موموح بتاريخ 3) دأنبر 9)1).
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم   
5نا5ر   1( بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

1)1) تحت رقم 13.

4(6I

MON COMPTABLE SARL

COMPLEXE SAADA
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تعيين مسير أد5د للشركة

MON COMPTABLE SARL
 36RUE DE BERKANE 2 EME

 ETAGE APPT 6 OUJDA ، 60000،
OUJDA MAROC

COMPLEXE SAADA  شركة ذات 
املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي الطريق 
الريسية 7) بركان الناظور ألاعة 

سيدي سليلان - 63311 بركان 
املغرب.

تعيين مسير أد5د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(45
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
9)1) تم تعيين  3) دأنبر  املؤرخ في 
السيد)ة(  للشركة  أد5د  مسير 

موموح ميلود كلسير جحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
5نا5ر   1( بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

1)1) تحت رقم 3.

4(7I

الجوهري برجم

الجوهري بروم
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تأسيس شركة

الجوهري برجم

حي السالم شطر 6 رقم 9) طابق 

االجل سطات سطات، 6111)، 

سطات املغرب

الجوهري برجم شركة ذات 

املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي حي السالم 

شطر 6 رقم 9)  طابق االجل سطات 

سطات 6111) سطات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5583

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (1(9 5ونيو   (6

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجدة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

الجوهري برجم.

منعش   : بإ5جاز  الشركة  غرض 

عقاري.

عنوان املقر االأتلاعي : حي السالم 

شطر 6 رقم 9)  طابق االجل سطات 

سطات 6111) سطات املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:

 (.111   : السيد الجوهري رشيد 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

السيد الجوهري رشيد عنوانه)ا( 

سطات   (9 رقم  حي السالم شطر6 

6111) سطات املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:

السيد الجوهري رشيد عنوانه)ا( 

سطات   (9 رقم  حي السالم شطر6 

6111) سطات املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

االبتدائية بسطات  بتاريخ )1 5وليوز 

9)1) تحت رقم 263/19.

4(8I

CONSEILS EVERNAGE

ELECTROSOLIDE
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تفويت حصص

CONSEILS EVERNAGE

 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM JAWHARA ، 40000،

MARRAKECH maroc

ELECTROSOLIDE شركة ذات 

املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي مركز 

غلات محل رقم ) - 41111 مراكش 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.463((

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   (1(3 نونبر   17 في  املؤرخ 

املصادقة عل9 :

تفويت السيد )ة( عبد هللا  بقاس 

 (11 حصة اأتلاعية من أصل   33

حصة لفائدة  السيد )ة( عبد الجليل  

العبا�سي بتاريخ 17 نونبر 3)1).

سليلان  )ة(  السيد  تفويت 

من  اأتلاعية  حصة   33 الحسيني 

)ة(  السيد  11) حصة لفائدة   أصل 

عبد الجليل  العبا�سي بتاريخ 17 نونبر 

.(1(3

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم   

دأنبر   3( بتاريخ  التجارية بلراكش  

9)1) تحت رقم 351)).

4(9I

FISCALEX MAROC

BENIRUGS MAROC

شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تأسيس شركة

FISCALEX MAROC

 RUE IMAM MALIK RESIDENCE

 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29 GUELIZ MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

BENIRUGS MAROC شركة ذات 

املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع عبد 

الكريم الخطابي اقامة أواد علارة 

19) شقة رقم 43 الطابق الثالث 

مراكش مراكش 41111 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(1((55

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (1(1 5نا5ر   1(

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجدة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.BENIRUGS MAROC

غرض الشركة بإ5جاز : بيع جشراء 

ج تصنيع الزرابي.

عنوان املقر االأتلاعي : شارع عبد 

اقامة أواد علارة  الخطابي  الكريم 

الثالث  الطابق   43 رقم  شقة   (19

مراكش   41111 مراكش  مراكش 

املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 51.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتا ي:

السيد رجبيرت را5ت :  51) حصة 

بقيلة 11) درهم للحصة .

السيد لويس انطونيو لوبو نافيا :  

51) حصة بقيلة 11) درهم للحصة  

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  را5ت  رجبيرت  السيد 

امريكا 1111 امريكا امريكا.

السيد لويس انطونيو لوبو نافيا 

عنوانه)ا( امريكا 1111 امريكا امريكا.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  را5ت  رجبيرت  السيد 

امريكا 1111 امريكا امريكا

السيد لويس انطونيو لوبو نافيا 

عنوانه)ا( امريكا 1111 امريكا امريكا

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   (4 بتاريخ  التجارية بلراكش  

9)1) تحت رقم )154)).

4(1I

NOVO CONSULTING

STAND PARTNERS
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تفويت حصص

NOVO CONSULTING

 HAY SMARA RUE 5 IMM 104

 APT 5 CASABLANCA، 20200،

CASABLANCA MAROC

STAND PARTNERS شركة ذات 

املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي ))شارع 

علي عبد الرزاق - 51)1) الدار 

البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3433(3

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   (1(9 دأنبر   (6 في  املؤرخ 

املصادقة عل9 :

تفويت السيد )ة( بنلو�سى 5وسف 

أصل  من  اأتلاعية  حصة   (51

51) حصة لفائدة  السيد )ة( موالي 

دأنبر   (6 بتاريخ  الينبوعي  ابراهيم 

.(1(9

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم   

 3( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 5585)7.

4((I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

GLOBAL TEXTIL AUTO
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تفويت حصص

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

8 شارع فاس الطابق امجل رقم ) ، 

91111، طنجة املغرب

GLOBAL TEXTIL AUTO شركة 

ذات املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي طريق 

مارتيل، كلم 6,5 ، قريبا من املنطقة 

الصناعية - 93111 تطوان املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(8(65

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   (1(9 دأنبر   14 في  املؤرخ 

املصادقة عل9 :

تفويت السيد )ة( صندرا كاسطرج 

من  اأتلاعية  حصة   8.111 لوبيز 

السيد  1.111) حصة لفائدة   أصل 

 14 بتاريخ  اعذ5اطي  االله  عبد  )ة( 

دأنبر 9)1).

نوال  بن 5حيى  )ة(  تفويت السيد 

أصل  من  اأتلاعية  حصة   (.111

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   (1.111

عبد  االله اعذ5اطي بتاريخ 14 دأنبر 

.(1(9

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم   

7) دأنبر  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

9)1) تحت رقم )654.

4((I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

GLOBAL TEXTIL AUTO

شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تعيين مسير أد5د للشركة

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

8 شارع فاس الطابق امجل رقم ) ، 

91111، طنجة املغرب

GLOBAL TEXTIL AUTO  شركة 

ذات املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي طريق 

مارتيل، كلم 5,6 ، قريبا من املنطقة 

الصناعية - 93111 تطوان املغرب.

تعيين مسير أد5د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.(8(65

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

9)1) تم تعيين  14 دأنبر  املؤرخ في 

السيد)ة(  للشركة  أد5د  مسير 

اعذ5اطي عبد االله كلسير جحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

7) دأنبر  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

9)1) تحت رقم )654.

4(3I

CABINET ECAF

 SOCIETE EL GASSMI

 TRAVAUX AGRICULTURE

DU GHARB

شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CABINET ECAF

حي السالم بلوك 4) رقم 14 سيدي 

سليلان ، 11)4)، سيدي سليلان 

املغرب

 SOCIETE EL GASSMI TRAVAUX

  AGRICULTURE DU GHARB

شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي تجزئة 

مرأان ر قم )46 سيدي سليلان  - 

11)4) سيدي سليلان  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجدة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(8(3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   (1(9 أكتوبر   14

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجدة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجدة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE EL GASSMI TRAVAUX

. AGRICULTURE DU GHARB

مستغل   : بإ5جاز  الشركة  غرض 

ارض فالحية ج االشغال املختلفة .

تجزئة   : االأتلاعي  املقر  عنوان 

 - )46 سيدي سليلان   مرأان ر قم 

11)4) سيدي سليلان  املغرب .

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:

السيد الكاسمي بنعي�سى  :  111.) 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

السيد الكاسمي بنعي�سى عنوانه)ا( 

دجار اجالد بن حلو املساعدة سيدي 

سليلان   سيدي   (4(11 سليلان  

املغرب .

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:

السيد الكاسمي بنعي�سى عنوانه)ا( 

دجار اجالد بن حلو املساعدة سيدي 

سليلان   سيدي   (4(11 سليلان  

املغرب 
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باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

بتاريخ  سليلان   بسيدي  االبتدائية 

14 نونبر 9)1) تحت رقم 65).

4(4I

global audit partners

HIIT ACADEMY PRIVE
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

global audit partners

 Avenue Hassan II rond point

 saint exupéry etg 3 appt 19 ،

20000، casablanca maroc

HIIT ACADEMY PRIVE شركة 

ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي 6 شارع 

أكتوبر رقم 6 الطابق 3 - 11)1) 

الدار البيظاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجدة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

45((6(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   (1(9 دأنبر   (1

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجدة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجدة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 HIIT  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ACADEMY PRIVE

التدريس   : غرض الشركة بإ5جاز 

جالتدريب املنهي.

شارع   6  : عنوان املقر االأتلاعي 

 (1(11  -  3 الطابق   6 رقم  أكتوبر 

الدار البيظاء املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:

 (.111   : هشام  الفا�سي  السيد 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  هشام  الفا�سي  السيد 
جازيز   (1( شقة  كريم  إبن  زنقة   6

سكوير 1)14) الدار البيظاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  هشام  الفا�سي  السيد 
جازيز   (1( شقة  كريم  إبن  زنقة   6

سكوير 1)14) الدار البيظاء املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

5نا5ر 1)1) تحت رقم )573)7.

4(5I

ائتلانية النلاء

شركة الفردوس ميديا
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تأسيس شركة

ائتلانية النلاء

71) تجزئة االندلس شارع بئر انزران 

مكناس ، 51111، مكناس املغرب

شركة الفردجس ميد5ا شركة ذات 

املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم )4 

شارع محلد السادس  - 51131 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

491((

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   (1(9 5وليوز   1(

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجدة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

شركة   : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

الفردجس ميد5ا.

 : بإ5جاز  الشركة  غرض 
االشهار)العلل لحسابه الخاص(.

 4( رقم   : عنوان املقر االأتلاعي 
 51131  - السادس   محلد  شارع 

مكناس املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:
السيد خالد رحامني :  51) حصة 

بقيلة 11) درهم للحصة .
  : السيدة زكية املحلدي العلوي  
51) حصة بقيلة 11) درهم للحصة

 (51   : السيد محلد طه رحامني 
حصة بقيلة 11) درهم للحصة .

  : رحامني  السيدة فاطلة الزهراء 
51) حصة بقيلة 11) درهم للحصة 
جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  رحامني  خالد  السيد 
اعلر  سيدي  الغلاري  درب   6 رقم 
 51131 مكناس  السباغين  بوعوادة 

مكناس املغرب.
العلوي   املحلدي  زكية  السيدة 
عنوانه)ا( رقم 6 درب الغلاري سيدي 
مكناس  السباغين  بوعوادة  اعلر 

51131 مكناس املغرب.
رحامني  طه  محلد  السيد 
عنوانه)ا( رقم 6 درب الغلاري سيدي 
مكناس  السباغين  بوعوادة  اعلر 

51131 مكناس املغرب.
رحامني  الزهراء  فاطلة  السيدة 
عنوانه)ا( رقم 6 درب الغلاري سيدي 
مكناس  السباغين  بوعوادة  اعلر 

51131 مكناس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  رحامني  خالد  السيد 
اعلر  سيدي  الغلاري  درب   6 رقم 
 51131 مكناس  السباغين  بوعوادة 

مكناس املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
دأنبر   (5 بتاريخ  التجارية بلكناس  

9)1) تحت رقم 68)5.

4(6I

COMPTADAM SARL AU

YANDISS PRODUCTIONS
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTADAM SARL AU

 RUE 185 N° 5677 HAY EL

 OUAHDA ، 14000، KENITRA

MAROC

 YANDISS PRODUCTIONS

شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي  زنقة 85) 

رقم 5677 حي الوحدة  - 4111) 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجدة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(885

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   (1(9 غشت   15

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجدة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجدة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.YANDISS PRODUCTIONS

منتجة   : بإ5جاز  الشركة  غرض 

أفالم سينلائية

طابعة الكتابة

صاحبة معارض جمهرأانات فنية.

عنوان املقر االأتلاعي :  زنقة 85) 

 (4111  - الوحدة   حي   5677 رقم 

القنيطرة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:

السيدة منال غوا :  111.) حصة 

بقيلة 11.111) درهم للحصة .
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جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
زنقة  السيدة منال غوا عنوانه)ا( 
7) رقم )) مدخل 8 ساحة الشهداء  

4111) القنيطرة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:
زنقة  السيدة منال غوا عنوانه)ا( 
7) رقم )) مدخل 8 ساحة الشهداء 

4111) القنيطرة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 (6 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

غشت 9)1) تحت رقم -.

4(7I

cedre compta

 PATISSERIE MILLE DELICES
SARL

شركة ذات املسؤجلية املحدجدة
حل شركة

cedre compta

 rue3 caire ahadaf ، 53100، 79

azrou maroc

 PATISSERIE MILLE DELICES

SARL شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة)في طور التصفية(

جعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم 588 

تجزئة عين أغبال أحداف أزرج - 

11)53 أزرج املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.357

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

9)1) تقرر حل  1) دأنبر  املؤرخ في 

املحدجدة  املسؤجلية  ذات  شركة 

 PATISSERIE MILLE DELICES

 (11.111 رأسلالها  مبلغ    SARL

درهم جعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم 

588 تجزئة عين أغبال أحداف أزرج - 

11)53 أزرج املغرب نتيجة ل : -الحل 

املبكر للشركة.

ج حدد مقر التصفية ب رقم 588 

 - أزرج  أحداف  أغبال  عين  تجزئة 

11)53 أزرج املغرب. 

ج عين:

ابراهيم  موالي  د5دي   السيد)ة( 
عين  تجزئة   588 رقم  عنوانه)ا(  ج 

أزرج املغرب   53(11 أغبال أحداف  

كلصفي )ة( للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجد املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقود  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   (7 بتاريخ  بازرج   االبتدائية 

9)1) تحت رقم 357.

4(8I

CAGECO

HLM TRAVAUX
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تحويل املقر االأتلاعي للشركة

CAGECO

9) شارع محلد السادس علارة ف) 

الرقم 1) الدار البيضاء ، 1511)، 

الدارالبيضاء املغرب

HLM TRAVAUX شركة ذات 

املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي االزهر 

العلارة 1) رقم 31 الشطر 4 سيدي 

البرنو�سي - 1)16) الدار البيضاء 

املغرب.

تحويل  املقر االأتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(((84(

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 9) نونبر 9)1) تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االأتلاعي  املقر 
الشطر   31 رقم   (1 »االزهر العلارة 

الدار   (16(1  - سيدي البرنو�سي   4

اقامة  »االزهر  إ 9  املغرب«  البيضاء 

شقة رقم   6 العلارة   E الفجر بلوك 

الدار   (16(1  - ) سيدي البرنو�سي  

البيضاء   املغرب«.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 (9 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دأنبر 9)1) تحت رقم ))4)7.

4(9I

العبدالجي لالشغال املحاسبتية

 STE AB SAHARA TRAVAUX

SARL
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تفويت حصص

العبدالجي لالشغال املحاسبتية

علارة نوميد5ا شارع محلد الخامس 

الطابق )الشقة3 تازة ، 35111، 

تازة املغرب

 STE AB SAHARA TRAVAUX

SARL شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم )4 حي 

النهضة 4 جاد امليل  - 51)35 تازة 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4769

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   (1(9 دأنبر   (( في  املؤرخ 

املصادقة عل9 :

تفويت السيد )ة( محلد  اشباب 

حصة   511 محلد  بن  بلقاسم  بن 

حصة   (.111 أصل  من  اأتلاعية 

لفائدة  السيد )ة( محلد  اشباب بن 

)) دأنبر  الحسين بن محلد بتاريخ 

.(1(9

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم   

دأنبر   (6 بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

9)1) تحت رقم 847.

431I

 WORLD ART CONSULTING SARL par

abréviation WACON SARL

MAROCSOFA
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تأسيس شركة

 WORLD ART CONSULTING

 SARL par abréviation WACON

SARL
زاجية شارع أبي أرير الطبري 

جزنقة عبد الرحلان ناصر، إقامة 

املنصور، الطابق امجل، الشقة رقم 

) ، 91111، طنجة املغرب

MAROCSOFA شركة ذات 
املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي املنطقة 
الحرة للتصد5ر بوخالف، القطعة 
81أ)- جالقطعة 81أ)-، الطابق 
امر�سي، املكتب رقم ) - 91111 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(1(749
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   (1(9 دأنبر   (1
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجدة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.MAROCSOFA
صناعة   : بإ5جاز  الشركة  غرض 
امثاث املغربي، امثاث ذات التجليع 

الذاتي جالد5كورات. 
امثاث جالسجاد  صناعة امرائك، 
املغربي، جكل ما هو مرتبط من قريب 
جالخارجي  الداخلي  بالتجهيز  بعيد  أج 

للبنا5ات املخصصة للسكن..
املنطقة   : عنوان املقر االأتلاعي 
القطعة  بوخالف،  للتصد5ر  الحرة 
الطابق  81أ)-،  جالقطعة  81أ)- 
 91111  -  ( رقم  املكتب  امر�سي، 

طنجة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:
 51   : أشاجي  مصطفى  السيد 

حصة بقيلة 111.) درهم للحصة .
السيد حليد أشاجي  :  51 حصة 

بقيلة 111.) درهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
السيد مصطفى أشاجي  عنوانه)ا( 
فيلفورد   (811 أناالن  سانت   (36

بلجيكا.
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عنوانه)ا(  أشاجي  حليد  السيد 

هيردبكسترات )71) د5لبك بلجيكا.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:

السيد مصطفى أشاجي عنوانه)ا( 

فيلفورد   (811 أناالن  سانت   (36

بلجيكا

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   (7 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

9)1) تحت رقم 16)9)).

43(I

 WORLD ART CONSULTING SARL par

abréviation WACON SARL

ZARABOTA
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تأسيس شركة

 WORLD ART CONSULTING

 SARL par abréviation WACON

SARL
زاجية شارع أبي أرير الطبري 

جزنقة عبد الرحلان ناصر، إقامة 

املنصور، الطابق امجل، الشقة رقم 

) ، 91111، طنجة املغرب

ZARABOTA شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي املنطقة 

الحرة للتصد5ر بوخالف، الجزء رقم 

4) ب، القطعة رقم 4)أ)-، الطابق 

الثاني، املكتب رقم 5)أ، املكتب رقم 

) - 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(1(777

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   (1(9 دأنبر   (3

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجدة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ZARABOTA

: املساعدة  غرض الشركة بإ5جاز 

التقنية جمراقبة الجودة جالصيانة.

املنطقة   : عنوان املقر االأتلاعي 
الحرة للتصد5ر بوخالف، الجزء رقم 

الطابق  4)أ)-،  القطعة رقم  4) ب، 

الثاني، املكتب رقم 5)أ، املكتب رقم 

) - 91111 طنجة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 51.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتا ي:

السيد عبد العزيز أبوري :  5)4 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .

السيد نبيل بن افريحة سطالجي :  

75 حصة بقيلة 11) درهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

أبوري  العزيز  عبد  السيد 

الغرفة  تجزئة  البرانص  عنوانه)ا( 

91111 طنجة املغرب.
السيد نبيل بن افريحة سطالجي  

 C. Geolog Juan Fco عنوانه)ا( 

93)46 مونترجي  اسبانيا.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:

السيد بشرى االطرا�سي عنوانه)ا( 

حي البرانص  91111 طنجة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   31 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

9)1) تحت رقم 47)9)).

43(I

PLUGINEX SARL

PLUGINEX
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تفويت حصص

PLUGINEX SARL

شارع تهامي الوزاني محل رقم ) ، 

93111، تطوان املغرب

PLUGINEX شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع 

تهامي الوزاني محل رقم ) - 93111 

تطوان املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(5833
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تلت   (1(9 دأنبر   (4 في  املؤرخ 

املصادقة عل9 :
تفويت السيد )ة( اسامة  زعيطرة 
71) حصة اأتلاعية من أصل 341 
اسلاعيل  )ة(  السيد  حصة لفائدة  

منصور بتاريخ 4) دأنبر 9)1).
تفويت السيد )ة( اسامة  زعيطرة 
71) حصة اأتلاعية من أصل 341 
حصة لفائدة  السيد )ة( محلد يسين 

الهاشمي بتاريخ 4) دأنبر 9)1).
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم   
6) دأنبر  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

9)1) تحت رقم 19)4.
433I

sj business center

DELICES COMMANDES
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

sj business center
 BD LA RESISTANCE 4 EME 8(

 ETAGE APPT N°8-CASABLANCA
 ، 20300، CASABLANCA

MAROC
DELICES COMMANDES شركة 

ذات مسؤجلية محدجدة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي : 3) 
 RUE AHMED EL MAJJATI

 RES LES ALPES 1ER ETAGE
 N 8 CASABLANCA - 20000

.CASABLANCA MAROC
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.436197

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
9)1) تقرر حل  16 دأنبر  املؤرخ في 
شركة   DELICES COMMANDES
ذات مسؤجلية محدجدة ذات الشريك 
 (11.111 رأسلالها  مبلغ  الوحيد 
اإلأتلاعي  مقرها  جعنوان  درهم 

 RUE AHMED EL MAJJATI  (3

 RES LES ALPES (ER ETAGE

 N 8 CASABLANCA - (1111

نتيجة ل   CASABLANCA MAROC

:ال توأد ارباح.

ج عين:

  KHADIJA السيد)ة( 

 LOT عنوانه)ا(  ج   MOULTMAISS

 ESSAADA NR 8 APPT 5 SIDI

 MAAROUF CASABLANCA

 (1111 CASABLANCA MAROC

كلصفي )ة( للشركة.

الجلعية  انعقاد  تم  قد  ج 

 (1(9 دأنبر   16 بتاريخ  الختامية 

 RUE AHMED EL MAJJATI (3 جفي 

 RES LES ALPES (ER ETAGE

 N 8 CASABLANCA - (1111

.CASABLANCA MAROC

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

5نا5ر 1)1) تحت رقم 5813)7.

434I

PRO-ACCOUNTING

IMMO ADVANCE
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

قفل التصفية

PRO-ACCOUNTING

1) زنقة الحرية الطابق 3 شقة رقم 

6 ، 1111)، الدار البيضاء املغرب

IMMO ADVANCE شركة ذات 

املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي : 6) زنقة 

البرجج الشقة رقم ) حسان - 

1)11) الرباط املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.687(5

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

8)1) تقرر حل  )3 دأنبر  املؤرخ في 

ذات  شركة   IMMO ADVANCE

رأسلالها  مبلغ  املحدجدة  املسؤجلية 

1.111) درهم.
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 (6 اإلأتلاعي  مقرها  جعنوان   

 - حسان   ( زنقة البرجج الشقة رقم 

الرباط املغرب نتيجة لعدم   (11(1

هدفها  إنجاز  من  الشركة  تلكن 

االأتلاعي.

ج عين:

السيد)ة( علر   الهاني ج عنوانه)ا( 

 (11(1 حسان  طنجة  زنقة   37

الرباط املغرب كلصفي )ة( للشركة.

ج قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

 (6 جفي   (1(9 5وليوز   18 بتاريخ 

 - حسان   ( زنقة البرجج الشقة رقم 

1)11) الرباط املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   (6 بتاريخ  التجارية بالرباط  

9)1) تحت رقم 13515).

435I

STE DAY FINANCE

DIRAMTRAV SARL
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

قفل التصفية

STE DAY FINANCE

ساحة الحرية الرقم 3) الطابق 

الثاني الفقيه بن صالح ، 11)3)، 

الفقيه بن صالح املغرب

DIRAMTRAV SARL شركة ذات 

املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي : الطابق 

امجل رقم 43 حي املسيرة البراد5ة - 

11)3) الفقيه بن صالح املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.3(79

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

9)1) تقرر حل  15 دأنبر  املؤرخ في 

ذات  شركة   DIRAMTRAV SARL

رأسلالها  مبلغ  املحدجدة  املسؤجلية 

مقرها  جعنوان  درهم   (11.111

حي   43 اإلأتلاعي الطابق امجل رقم 

الفقيه بن   (3(11  - املسيرة البراد5ة 

صالح املغرب نتيجة مزمة القطاع.

ج عين:
السيد)ة( عالل  عنتر ج عنوانه)ا( 
رقم   17 حي القواسم الجدد الزنقة 
17 11)3) الفقيه بن صالح املغرب 

كلصفي )ة( للشركة.
ج قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
جفي الطابق   (1(9 دأنبر   15 بتاريخ 
 - حي املسيرة البراد5ة   43 امجل رقم 

11)3) الفقيه بن صالح املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
صالح   بن  بالفقيه  االبتدائية 
رقم  تحت   (1(9 دأنبر   (4 بتاريخ 

.990/2019

436I

STE DAY FINANCE

 STE MASTARI TRAVAUX
SARL AU

شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

STE DAY FINANCE
ساحة الحرية الرقم 3) الطابق 

الثاني الفقيه بن صالح ، 11)3)، 
الفقيه بن صالح املغرب

 STE MASTARI TRAVAUX SARL
AU شركة ذات مسؤجلية محدجدة 

ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتلاعي : رقم 533 
شارع املسيرة الخضراء سيدي أحلد 
الضاجي - 11)3) الفقيه بن صالح 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.3(87

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في 7) أكتوبر 9)1) تقرر حل 
 STE MASTARI TRAVAUX SARL
محدجدة  مسؤجلية  ذات  شركة   AU
ذات الشريك الوحيد مبلغ رأسلالها 
مقرها  جعنوان  درهم   (11.111
املسيرة  شارع   533 رقم  اإلأتلاعي 
 - الضاجي  أحلد  سيدي  الخضراء 
املغرب  صالح  بن  الفقيه   (3(11

نتيجة مزمة القطاع.

ج عين:

ج  مسطاري  صالح   السيد)ة( 

أهل  خلخال  أجالد  دجار  عنوانه)ا( 

صالح  بن  الفقيه   (3(11 املربع 

املغرب كلصفي )ة( للشركة.

ج قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

بتاريخ 7) أكتوبر 9)1) جفي رقم 533 

شارع املسيرة الخضراء سيدي أحلد 

الفقيه بن صالح   (3(11  - الضاجي 

املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

صالح   بن  بالفقيه  االبتدائية 

رقم  تحت   (1(9 دأنبر   (4 بتاريخ 

.991/2019

437I

STE DAY FINANCE

 MALPINSA ELAAQUARIA

SARL
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

قفل التصفية

STE DAY FINANCE

ساحة الحرية الرقم 3) الطابق 

الثاني الفقيه بن صالح ، 11)3)، 

الفقيه بن صالح املغرب

 MALPINSA ELAAQUARIA SARL

شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي : رقم 5) 

الزنقة 3) بلوك ) أ5ت الرا�سي  - 

11)3) الفقيه بن صالح املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.(853

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

9)1) تقرر حل  15 دأنبر  املؤرخ في 

 MALPINSA ELAAQUARIA SARL

شركة ذات املسؤجلية املحدجدة مبلغ 

جعنوان  درهم   511.111 رأسلالها 

الزنقة   (5 رقم  اإلأتلاعي  مقرها 

 (3(11  - أ5ت الرا�سي    ( بلوك   (3

الفقيه بن صالح املغرب نتيجة مزمة 

القطاع.

ج عين:

ج  مفتاح  املعطي   السيد)ة( 

س  بلوك  الياسلين  حي  عنوانه)ا( 

الفقيه بن صالح   (3(11  34 الرقم 

املغرب كلصفي )ة( للشركة.

ج قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

 (5 جفي رقم   (1(9 15 دأنبر  بتاريخ 

 - الرا�سي  أ5ت   ( بلوك   (3 الزنقة 

11)3) الفقيه بن صالح املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

صالح   بن  بالفقيه  االبتدائية 

رقم  تحت   (1(9 دأنبر   (4 بتاريخ 

.989/2019

438I

LABRASS MULTISERVICES SARL

SADWAC

شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 

LABRASS MULTISERVICES SARL

رقم )) شارع االمير موالي عبد هللا ، 

71111، العيون املغرب

SADWAC شركة ذات مسؤجلية 

محدجدة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها االأتلاعي شارع 

الحسن الثاني رقم )) طرفا5ة  - 

71151 طرفا5ة  املغرب .

توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.(5675

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   (1(9 دأنبر   (5 في  املؤرخ 

نشاط  إ 9  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي :

الفالحية  الخدمات  أليع 

جالزراعية .

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم   

5نا5ر   1( بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

1)1) تحت رقم 17.

439I
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CONSEILS EVERNAGE

GRAND TRAVAUX DARAA
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

CONSEILS EVERNAGE

 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM JAWHARA ، 40000،

MARRAKECH maroc

 GRAND TRAVAUX DARAA

شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي حي 

االزدهار علارة رقم 51) شقة 3) - 

41111 مراكش املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.59695

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم   (1(9 دأنبر   (8 في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من  أي  درهم«   (.(11.111«

»911.111.) درهم« إ 9 »3.111.111 

تقد5م حصص    : عن طريق  درهم« 

نقد5ة أج عينية.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   3( بتاريخ  التجارية بلراكش  

9)1) تحت رقم 356)).

441I

FAD CONSULTING

مستقبل الخير
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تفويت حصص

FAD CONSULTING

  rue ROUISSI, Espace ,((

 HOUSSAM 3°Etage, Appt  5,

  Quartier BEAUSEJOUR, Route

 d›El  Jadida, Hay Hassani ،

20200، Casablanca MAROC

مستقبل الخير شركة ذات 

املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي زاجية شارع 

بئرأنزران ج زنقة القائد امشطر، 

إقامة »ربح« – ب، الطابق الرابع، 

املعاريف امتداد - الدار البيضاء. - 

1311)  الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(84(99

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   (1(9 دأنبر   (6 في  املؤرخ 

املصادقة عل9 :

نورالد5ن   )ة(  السيد  تفويت 

من  اأتلاعية  حصة   711 الزين 

السيد  لفائدة   حصة   (.111 أصل 

)ة(   محلد  فذاني  بتاريخ 14 شتنبر 

.(1(9

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم   

 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

5نا5ر 1)1) تحت رقم 5831)6.

44(I

CENTRE D’AFFAIRES IBNOU SINA

ANAKOT
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CENTRE D›AFFAIRES IBNOU

SINA

4)) شارع إبن سينا ، 1))1)، الدار 

البيضاء املغرب

ANAKOT شركة ذات مسؤجلية 

محدجدة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي 4)) شارع 

إبن سينا 1))1)   - 1))1) الدار 

البيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجدة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

45(3(9

 13 عقد حر مؤرخ في  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (1(9 دأنبر 

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجدة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجدة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ANAKOT

تقد5م   : بإ5جاز  الشركة  غرض 

مجاالت  في  جاملشورة  الخدمات 

اإلدارة.

 ((4  : االأتلاعي  املقر  عنوان 

 (1((1  -    (1((1 شارع إبن سينا 

الدار البيضاء  املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتا ي:

 La Société ANAKOT, الشركة 

 représentée par la société

 ANAKOT MAI, dont le président

 est M. Guillaume, Marcel,

Gérard THORANGE  :  (11 حصة 

بقيلة 11) درهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

 La Société ANAKOT, الشركة 

 représentée par la société

 N°66 عنوانه)ا(   ANAKOT MAI

  avenue Des Champs-Elysées

.75118 Paris  France

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:

 Guillaume, Marcel, السيد 

عنوانه)ا(   Gérard THORANGE

 N°1 Allée De La Musique  95210

Saint-Gratien  France

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 (1 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دأنبر 9)1) تحت رقم -.

44(I

STE CAC CONSEIL

EUROLAINE  TRANS

شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تأسيس شركة

STE CAC CONSEIL

 N°19 BLOC J5 CITE DAKHLA

 AGADIR، 80000، AGADIR

MAROC

EUROLAINE  TRANS   شركة ذات 

املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي بلوك) 

رقم 46حي بوناكة املزار ا5ت ملول - 

51)86  ا5ت ملول املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(9635

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (1(9 نونبر   (6

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجدة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.  EUROLAINE  TRANS

نقل   : بإ5جاز  الشركة  غرض 

البضائع للغير.

بلوك)   : االأتلاعي  املقر  عنوان 

 - 46حي بوناكة املزار ا5ت ملول  رقم 

51)86  ا5ت ملول املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:

 511   : بلعزيز  مسعود  السيد 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .

 511   : السيدة فتيحة افدجين  

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .
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جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بلعزيز  مسعود  السيد 
دجار التلسية شارع املختار السو�سي 
ا5ت    86(51 ملول  ا5ت  التلسية 

ملول املغرب.
السيدة فتيحة افدجين  عنوانه)ا(  
ملول  ا5ت  الفتح  تجزئة   6(8 رقم 

51)86  ا5ت ملول املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:
السيدة فتيحة افدجين  عنوانه)ا(  
ملول  ا5ت  الفتح  تجزئة   6(8 رقم 

51)86  ا5ت ملول املغرب
عنوانه)ا(  بلعزيز  مسعود  السيد 
دجار التلسية شارع املختار السو�سي 
ا5ت    86(51 ملول  ا5ت  التلسية 

ملول املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
دأنبر   31 بتاريخ  االبتدائية بانزكان  

9)1) تحت رقم 4695.
443I

مكتب الحسابات كلال مسيوي

STE HIBA DARNA
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب الحسابات كلال مسيوي
فضاء فاس 44 زنقة ابراهيم 

الرجداني الطابق 4 رقم 7) فاس ، 
31111، فاس املغرب

STE HIBA DARNA  شركة ذات 
مسؤجلية محدجدة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم 9) 
شارع 5وسف بن تاشفين رقم 14) 

محل رقم ) عين قادجس فاس - 
31191 فاس     املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجدة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6(46(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   (1(9 دأنبر   (1
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجدة 
باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجدة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. HIBA DARNA
منعش   : بإ5جاز  الشركة  غرض 

عقاري.
 (9 رقم   : عنوان املقر االأتلاعي 
 (14 شارع 5وسف بن تاشفين رقم 
 - فاس  قادجس  عين   ( رقم  محل 

31191 فاس     املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة  .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:
 (.111   : سعيد  مزجار  السيد 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  سعيد  مزجار  السيد 
57 زنقة السراغنة أنان الصفريوي 
فاس   31((1 فاس  بوأيدة  سيدي 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  سعيد  مزجار  السيد 
57 زنقة السراغنة أنان الصفريوي 
فاس   31((1 فاس  بوأيدة  سيدي 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
5نا5ر   1( بتاريخ  بفاس   التجارية 

1)1) تحت رقم )).
444I

CABINET CONSEILS

BICHER COMPAGNIE
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تأسيس شركة

CABINET CONSEILS
 N 100 VILLA SALIMA ASSIF C 1
 ETAGE APPT N 2  MARRAKECH

 ، 40000، MARRAKECH
MAROC

BICHER COMPAGNIE  شركة 

ذات املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم 4 

تجزئة الزيتون أليز مراكش  مراكش 

41111 مراكش  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(1(((3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (1(9 نونبر   (5

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجدة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. BICHER COMPAGNIE

: بيع املواد  غرض الشركة بإ5جاز 

الغدائية بالتقسيط.
 4 رقم   : االأتلاعي  املقر  عنوان 

تجزئة الزيتون أليز مراكش  مراكش 

41111 مراكش  املغرب .

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:

حصة   811   : السيد بشر ا5وب  

بقيلة 11) درهم للحصة .

11) حصة    : السيدة بشر هدى  

بقيلة 11) درهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
السيد بشر ا5وب  عنوانه)ا( رقم 4 

تجزئة الزيتون أليز مراكش  41111 

مراكش املغرب .

عنوانه)ا(  هدى   بشر  السيدة 
مراكش  أليز  الزيتون  تجزئة   4 رقم 

41111 مراكش املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  هدى   بشر  السيدة 
مراكش  أليز  الزيتون  تجزئة   4 رقم 

41111 مراكش املغرب 

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   (1 بتاريخ  التجارية بلراكش  

9)1) تحت رقم 3)))1).

445I

JURISMAG SARL

 FLO RETAIL & SHOES MA

SARL AU

شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االأتلاعي للشركة

JURISMAG SARL

 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,)En face école primaire

 Abdelmoumen(, Appt N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،

Casablanca Maroc

 FLO RETAIL & SHOES MA SARL

AU شركة ذات مسؤجلية محدجدة 

ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي 46، شارع 

الزرقطوني، الطابق ) رقم الشقة 6 

- 1111) الدار البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االأتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.3854(3

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم    (1(9 أكتوبر   13 في  املؤرخ 

الحا ي  االأتلاعي  املقر  تحويل  

للشركة من »46، شارع الزرقطوني، 

 (1111  -  6 الشقة  رقم   ( الطابق 

الدار البيضاء املغرب« إ 9 »محل رقم 

املركز  الطابق امر�سي،   ،    L(-183

للتسوق،  البيضاء  مارينا  التجاري  

ألاعة سيدي بليوط - 1111) الدار 

البيضاء  املغرب«.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 (4 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر 9)1) تحت رقم 6758)7.

446I
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JURISMAG SARL

 FLO RETAIL & SHOES MA

SAR AU

شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد

إغالق فرع تابع لشركة تجارية 5وأد 

مقرها االأتلاعي باملغرب

JURISMAG SARL

 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,)En face école primaire

 Abdelmoumen(, Appt N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،

Casablanca Maroc

 FLO RETAIL & SHOES MA SAR

AU »شركة ذات مسؤجلية محدجدة 

ذات الشريك الوحيد«

جعنوان مقرها االأتلاعي: 46، شارع 

الزرقطوني، الطابق )، الشقة رقم 

6 - 1111) الدار البيضاء املغرب.

»إغالق فرع تابع لشركة تجارية 

5وأد مقرها االأتلاعي باملغرب«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.3854(3

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

تقرر   (1(9 أكتوبر   13 في  املؤرخ 

 FLO RETAIL إغالق فرع تابع لشركة

 - تسليته   & SHOES MA SAR AU

   L(-183  جالكائن عنوانه في محل رقم

التجاري  املركز   ، الطابق امر�سي    ،

ألاعة  للتسوق،  البيضاء  مارينا 

البيضاء  الدار   -  - بليوط  سيدي 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم   

 (4 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر 9)1) تحت رقم 6758)7.

447I

LABRASS MULTISERVICES SARL

SADWAC
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تفويت حصص

LABRASS MULTISERVICES SARL

رقم )) شارع االمير موالي عبد هللا ، 

71111، العيون املغرب

SADWAC شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع 

الحسن الثاني رقم )) طرفا5ة  - 

71151 طرفا5ة  املغرب .

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(5675

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   (1(9 دأنبر   (5 في  املؤرخ 

املصادقة عل9 :

الحسن   )ة(   السيد  تفويت 

من  اأتلاعية  حصة   511 العرابي  

أصل 111.) حصة لفائدة  السيد )ة( 

دأنبر   (5 بتاريخ  اأد5في   امبارك   

.(1(9

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم   

5نا5ر   1( بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

1)1) تحت رقم 17.

448I

AMOURI CONSULTING

 JEAN MARIE VRAC

CONSULTING SARL AU
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AMOURI CONSULTING

 Fès Lotissement Belair 2

 Dokkarat Bureau 2 Immeuble

 Espace Bureaux des Champs،

30000، FES MAROC

 JEAN MARIE VRAC

CONSULTING SARL AU شركة 

ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد

 APP 5 جعنوان مقرها اإلأتلاعي

 IMM 50 HAY ENNAKHIL RTE

AIN SMEN - 30100 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجدة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

6(3(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (1(1 5نا5ر   (1

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجدة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجدة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 JEAN  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

 MARIE VRAC CONSULTING

.SARL AU

غرض الشركة بإ5جاز : االستشارة 

اإلدارية.

 APP 5  : االأتلاعي  املقر  عنوان 

 IMM 51 HAY ENNAKHIL RTE

AIN SMEN - 31(11 فاس املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتا ي:

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

 JEAN MARIE VRAC السيد 

 CHEMIN DE LA CITE 8 عنوانه)ا( 

 ST JACQUES 34971 LATTES

 FRANCE 34971 ST JACQUES

.LATTES FRANCE

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:

 JEAN MARIE VRAC السيد 

 CHEMIN DE LA CITE 8 عنوانه)ا( 

 ST JACQUES 34971 LATTES

 FRANCE 34971 ST JACQUES

LATTES FRANCE

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

التجارية بفاس  بتاريخ - تحت رقم -.

449I

FICOMFI

STE AUTO ZOOM
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FICOMFI

 APPT N 7 3EME ETAGE, IMM

 4, RUE ACCRA, VN MEKNES ،

50000، MEKNES MAROC

STE AUTO ZOOM شركة ذات 

مسؤجلية محدجدة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

جعنوان مقرها اإلأتلاعي مكناس - 

51111 مكناس  املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4557(

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر   (1(9 دأنبر   (3 في  املؤرخ 

محدجدة  مسؤجلية  ذات  شركة  حل 

 STE AUTO الوحيد  الشريك  ذات 

 (11.111 رأسلالها  مبلغ    ZOOM

اإلأتلاعي  مقرها  جعنوان  درهم 

املغرب  مكناس    51111  - مكناس 

عدم التلكن من تحقيق   : نتيجة ل 

مبيعات.

Rez- ب  التصفية  مقر  حدد  ج 

 de chaussee magasin res al

 mostakbal 1 avenue de far

Meknès - 50000 مكناس املغرب. 

ج عين:

بنسودة  فكير   محلد  السيد)ة( 

املنزه  بيرفانس  زنقة   78 ج عنوانه)ا( 

املغرب  مكناس   51111 مكناس 

كلصفي )ة( للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجد املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقود  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
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باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

5نا5ر   1( بتاريخ  بلكناس   التجارية 

1)1) تحت رقم 5.

451I

Gunion

GUNION SARL
إعالن متعدد القرارات

Gunion

 rue Amr Ibn Ass 3e étage N° ,(9

26 ، 90000، Tanger Maroc

GUNION SARL »شركة ذات 

املسؤجلية املحدجدة«

جعنوان مقرها االأتلاعي: 9) ، زنقة 

علر إبن العاص الطابق الثالث رقم 

6) - 91111 طنجة  املغرب .

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.985(7

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 14 نونبر 9)1)

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي 5نص عل9 ما5لي: 

قبول استقالة السيد دحان أ5وب، 

 19 مواليد  من  الجنسية،  املغربي 

رقم  بنور،  سيدي  في   (991 أكتوبر 

البطاقة الوطنية )M5(6(4، املقيم 

في املجلع الحسني 5اسلين علارة )) 

رقم )4 ، طنجة ، من منصبه  كلسير 

مالية  ذمة  إبراء  جمنحه  للشركة 

كاملة  جنهائية  جاأتلاعية  جقانونية 

جدجن تحفظ خالل فترة إدارته.

جتبعا لذلك تم تعد5ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

عل9  5نص  الذي   :(4 رقم  بند 

دحان  السيد  إستقالة  بعد  ما5لي: 

أ5وب من جظيفته كلسير ثان أصبح 

الوحيد  املسير  غزيل  محلد  السيد 

للشركة  

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   31 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

9)1) تحت رقم 1))9)).

45(I

Fiduciaire ibn khaldoune

SOCIETE REPTRA SARL

شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تأسيس شركة

Fiduciaire ibn khaldoune

88 شارع موالي اسلاعيل زاجية 

زنقة تونس برشيد املغرب، 11)6)، 

برشيد املغرب

SOCIETE REPTRA SARL شركة 

ذات املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي )3) شارع 

أنفا إقامة أزجر مكتب )) ب  - 

71)1) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

451873

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (1(9 نونبر   (6

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجدة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE REPTRA SARL

بيع   )(  : بإ5جاز  الشركة  غرض 

ملول   )( جلوازمها  املكتبية  املواد 

الحفالت.

 (3(  : االأتلاعي  املقر  عنوان 

شارع أنفا إقامة أزجر مكتب )) ب  - 

71)1) الدار البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:

 511   : الفالحي   5وسف  السيد 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .

 511   : السيد عز الد5ن الفالحي 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -
جصفات جمواطن الشركاء :

السيد 5وسف الفالحي  عنوانه)ا( 
السكامنة   الثوالث  السكامنة  دجار 

6151) ابن احلد املغرب.
الفالحي  الد5ن  عز  السيد 
الثوالث  السكامنة  دجار  عنوانه)ا( 
السكامنة  6151) ابن احلد املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:
السيد 5وسف الفالحي  عنوانه)ا( 
السكامنة   الثوالث  السكامنة  دجار 

6151) ابن احلد املغرب
الفالحي  الد5ن  عز  السيد 
الثوالث  السكامنة  دجار  عنوانه)ا( 
السكامنة  6151) ابن احلد املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.
45(I

FIDUCIAIRE OUSSADDEN CONSEIL

 MAJORELLE
CONSTRUCTION SARL AU

شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسلال الشركة

 FIDUCIAIRE OUSSADDEN
CONSEIL

  N°816 APPT N°3 1er ETAGE
 QUARTIER INDUSTIEL  AL
 MASSAR MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
 MAJORELLE CONSTRUCTION

SARL AU شركة ذات مسؤجلية 
محدجدة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع ام 
الربيع علارة النخيل رقم 6 أليز 
مراكش - 41111 مراكش املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3(419
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم   (1(9 دأنبر   14 في  املؤرخ 
بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
أي  درهم«   711.111,11« قدره 

إ 9  درهم«   (11.111,11« من 

طريق  عن  درهم«   811.111,11«

الشركة  د5ون  مع  مقاصة  إأراء    :

املحددة املقدار ج املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

5نا5ر   1( بتاريخ  بلراكش   التجارية 

1)1) تحت رقم 1914)).

453I

مكتب املحاسبة الصالحي

SOCIETE STRATINOX
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب املحاسبة الصالحي

زنقة املد5نة املنورة علارة اليعقوبي 

الطابق الثالث الشقة رقم 6 جأدة ، 

61111، جأدة ااملغرب

SOCIETE STRATINOX شركة ذات 

مسؤجلية محدجدة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي الحي 

الصناعي القطعة رقم15)/6 - 

61111 جأدة املللكة املغربية

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجدة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3451(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   (1(9 شتنبر   15

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجدة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجدة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE STRATINOX

غرض الشركة بإ5جاز :

 )/بيع جشراء أليع أنواع الحد5د 

جاال5نوكس.

)/ أشغال الد5كور جالحدادة.
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جامشغال  البناء  أشغال   /3

املختلفة.

4/ امستيراد جالتصد5ر.

الحي   : االأتلاعي  املقر  عنوان 

 - رقم105/6  القطعة  الصناعي 

61111 جأدة املللكة املغربية.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسلال  مبلغ 

11.111,11) درهم، مقسم كالتا ي:

  : العابدي  الرحيم  عبد  السيد 

درهم   (11,11 بقيلة  حصة   (.111

للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

العابدي  الرحيم  عبد  السيد 

الورطا�سي   قدجر  شارع  عنوانه)ا( 

 61111 رقم9)  بنحليدة  تجزئة 

جأدة املللكة املغربية.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:

العابدي  الرحيم  عبد  السيد 

الورطا�سي   قدجر  شارع  عنوانه)ا( 

 61111 رقم9)  بنحليدة  تجزئة 

جأدة املللكة املغربية

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   (9 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

9)1) تحت رقم 9)38.

454I

fidexpertise

TULINE
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

fidexpertise

3) زنقة القصرالطابق الخامس 

شقة رقم  1) معارف الدارالبيضاء. 

، 1111)، الدارالبيضاء. املغرب

TULINE شركة ذات مسؤجلية 

محدجدة ذات الشريك الوحيد

)في طور التصفية(

جعنوان مقرها اإلأتلاعي 7)) 

إقامة الفتح شارع الرجداني الطابق 

االجل رقم 3 الدارالبيضاء - 1311) 

الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.43((85

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر حل   (1(9 نونبر   (4 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

مبلغ    TULINE الوحيد  الشريك 

جعنوان  درهم   (1.111 رأسلالها 

الفتح  إقامة   ((7 اإلأتلاعي  مقرها 

 3 شارع الرجداني الطابق االجل رقم 

1311) الدارالبيضاء  الدارالبيضاء - 

املغرب نتيجة ل : تصفية الشركة.

 ((7 ب  التصفية  مقر  حدد  ج 

الرجداني الطابق  الفتح شارع  إقامة 

 (1311  - الدارالبيضاء   3 االجل رقم 

الدارالبيضاء املغرب. 

ج عين:

ج  الحاجي  انصاف   السيد)ة( 

التقدم مجلوعة العرعار  عنوانه)ا( 

الرباط    (1311 الرباط   (7 رقم 

املغرب كلصفي )ة( للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجد املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقود  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 (9 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 4181)7.

455I

CAP FK CONSULTING

س.ح. كي سانتي
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تأسيس شركة

CAP FK CONSULTING

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

س.ح. كي سانتي  شركة ذات 

املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي : طنجة 

,49 زنقة علر ابن الخطاب ) طابق 

رقم ). - 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(1(5(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (1(9 نونبر   (9

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجدة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

س.ح.   : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

كي سانتي .

الترجيض   : غرض الشركة بإ5جاز 

الطبي.

طنجة   :  : عنوان املقر االأتلاعي 

طابق   ( زنقة علر ابن الخطاب   49,

رقم ). - 91111 طنجة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتا ي:

السيدة السيدة حنان الخللي�سي  

:  51 حصة بقيلة 11) درهم للحصة

حصة   51   : السيدة سارة كنون 

بقيلة 11) درهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

السيدة السيدة حنان الخللي�سي  

 (8 رقم  املعري  عالء  ابو  عنوانه)ا( 

طنجة 91111 طنجة املغرب.

عنوانه)ا(  كنون  سارة  السيدة 

شارع محلد الخامس رقم 84 طنجة 

91111 طنجة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:

السيدة السيدة حنان الخللي�سي  

  (8 رقم  املعري  عالء  ابو  عنوانه)ا( 

91111 طنجة املغرب

عنوانه)ا(  كنون  سارة  السيدة 

  84 رقم  الخامس  محلد  شارع 

91111 طنجة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   (1 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

9)1) تحت رقم ))87.

456I

LAMAF SARL

ROMAISSAE TEXTILE

شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تأسيس شركة

LAMAF SARL

 ANGLE RUE EL MOUAHIDINE

 ET RUE IBN ROCHD N4

  RESIDENCE RANIA 2EME

 ETAGE APPT N6، 60000،

OUJDA MAROC

ROMAISSAE TEXTILE شركة ذات 

املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي تجزئة بدر 

رقم )1)  - 61351 بني درار املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3453(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   (1(9 أكتوبر   (8

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجدة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ROMAISSAE TEXTILE

االستيراد   : غرض الشركة بإ5جاز 

ج التصد5ر.

عنوان املقر االأتلاعي : تجزئة بدر 

رقم )1)  - 61351 بني درار املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 (1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتا ي:

51 حصة    : السيد قي�سي  رشيد 

بقيلة 11) درهم للحصة .

حصة   51   : علر  قي�سي  السيد 

بقيلة 11) درهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

السيد قي�سي رشيد عنوانه)ا( حي 

االمل بني درار 61351 جأدة املغرب.

حي  عنوانه)ا(  علر  قي�سي  السيد 

االمل بني درار 61351 جأدة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:

السيد قي�سي رشيد عنوانه)ا( حي 

االمل بني درار 61351 جأدة املغرب

حي  عنوانه)ا(  علر  قي�سي  السيد 

االمل بني درار 61351 جأدة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   (7 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

9)1) تحت رقم 3968.

457I

STE BUR TRAITEMENT COMPTABLE SARL

 STE  BLEU TETOUAN

IMPORT EXPORT SARL
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تأسيس شركة

 STE BUR TRAITEMENT

COMPTABLE SARL

 HAY AIT AZZA TARGUISTA AL

 HOCIEMA، 92500، TARGUIST

MAROC

 STE  BLEU TETOUAN IMPORT

EXPORT   SARL  شركة ذات 

املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي 1)) شارع 

أبل اجكيلدن اقامة الشاجن )1 

رقم 5) -تطوان  تطوان  93111 

تطوان  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(6(35

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   (1(9 دأنبر   (6

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجدة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

  STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 BLEU TETOUAN IMPORT

. EXPORT   SARL

تقوم   : بإ5جاز  الشركة  غرض 

الشركة باشغال التصد5ر ج االستيراد 

ج أليع العلليات املرتبطة بها .

 ((1  : االأتلاعي  املقر  عنوان 

الشاجن  اقامة  شارع أبل اجكيلدن 

)1 رقم 5) -تطوان  تطوان  93111 

تطوان  املغرب .

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:

 5(1   : بوتزرت   هند  السيدة 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .

 491   : اقريقز   رشيد   السيد 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بوتزرت  هند  السيدة 

اقامة  اجكيلدن  أبل  شارع   ((1

 93111 5) -تطوان  )1 رقم  الشاجن 

تطوان املغرب.

عنوانه)ا(  اقريقز   رشيد  السيد 

51 رقم  شارع عثلان بن عفان زنقة 

31 -تطوان  93111 تطوان  املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بوتزرت   هند  السيدة 

اقامة  اجكيلدن  أبل  شارع   ((1

الشاجن )1 رقم 5) -تطوان  93111 

تطوان  املغرب 

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

31 دأنبر  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

9)1) تحت رقم 716/19.

458I

FNMCOMPTA

CLEAR VIEW FASHION

شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

FNMCOMPTA

 RESIDENCE RENEE AV IBN ((

 MARHAL 3 EME ETAGE N° 07

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

CLEAR VIEW FASHION شركة 

ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي خارج 

املنطقة الحرة لطنجة تجزئة رقم 

66) الطابق امر�سي جامجل  - 

91111 طنجة املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.749(9

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تلت   (1(9 دأنبر   (8 في  املؤرخ 

املصادقة عل9 :

الفيال ي  سارة  )ة(  السيد  تفويت 

حصة اأتلاعية من أصل   (1.111

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   (1.111

 (8 بتاريخ  اصبيح  بن  عبدالحليد  

دأنبر 9)1).

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم   

5نا5ر   1( بتاريخ  بطنجة   التجارية 

1)1) تحت رقم 3).

459I

garantis conseil

SORTILEGE

شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

قفل التصفية

garantis conseil

ابراج الكتبية علارة رقم 8) شقة 

رقم 15 محاميد 9 ، 41111، 

مراكش املغرب

SORTILEGE شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي : 

SORTILEGE دجار احلد بلحاج 

تويهينة لخضر  )ألاعة اجالد 

حسون 41143 مراكش املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.59319

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

9)1) تقرر حل  8) دأنبر  املؤرخ في 

شركة ذات املسؤجلية   SORTILEGE

 511.111 رأسلالها  مبلغ  املحدجدة 

اإلأتلاعي  مقرها  جعنوان  درهم 

بلحاج  احلد  دجار   SORTILEGE

اجالد  )ألاعة  لخضر   تويهينة 

املغرب  مراكش   41143 حسون 

نتيجة لبلوغ الخسارة ثالثة أرباع رأس

املال.

ج عين:

هنري  باسكال   برجني  السيد)ة( 

بلحاج  احلد  دجار  عنوانه)ا(  ج  مري 

اجالد  )ألاعة  لخضر   تويهينة 

املغرب  مراكش   41143 حسون 

كلصفي )ة( للشركة.

ج قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

بتاريخ 8) دأنبر 9)1) جفي دجار احلد 

بلحاج تويهينة لخضر  )ألاعة اجالد 

حسون - 41143 مراكش املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   3( بتاريخ  التجارية بلراكش  

9)1) تحت رقم 1864)).

461I



عدد 5594 - 9) ألادى امج 9 )44) )5) 5نا5ر 1)1))الجريدة الرسمية   ((19

STE WADYAN ARKAYAZ TRAVAUX

STE 10LOGISTIQUE SARL

شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تأسيس شركة

 STE WADYAN ARKAYAZ

TRAVAUX

الصندجق البر5دي رقم 39) ، 

111)7، السلارة املغرب

STE 10LOGISTIQUE SARL شركة 

ذات املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع 

سيدي احلد الركيبي رقم )6 - 

111)7 السلارة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(837

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعداد القانون   (1(9 دأنبر   (4

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجدة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.(1LOGISTIQUE SARL

البناء   : بإ5جاز  الشركة  غرض 

جأشغال مختلفة.

شارع   : االأتلاعي  املقر  عنوان 

 -  6( رقم  الركيبي  احلد  سيدي 

111)7 السلارة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسلال  مبلغ 

111.111.) درهم، مقسم كالتا ي:

 6.111   : حبدي  محلد  السيد 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .

السيد موالي زبير حبدي :  1.111) 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .

 4.111   : حبدي  سلمى  السيدة 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حبدي  محلد  السيد 
زنقة محلد جلد سيدي عباس رقم 

53 111)7 السلارة املغرب.

السيد موالي زبير حبدي عنوانه)ا( 
 (1 رقم  امبارك  محلد  بصير  زنقة 

111)7 السلارة املغرب.

عنوانه)ا(  حبدي  سلمى  السيدة 
زنقة محلد جلد سيدي عباس رقم 

)6 111)7 السلارة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  حبدي  محلد  السيد 
زنقة محلد جلد سيدي عباس رقم 

53 111)7 السلارة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

5نا5ر   1( بتاريخ  االبتدائية بالسلارة  

1)1) تحت رقم 02/20.

46(I

distra conseils

BSFG MARBRE
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

distra conseils
رقم ) بلوك )) الطابق الثاني الحي 

الحسني ، 41111، مراكش املغرب

BSFG MARBRE شركة ذات 

مسؤجلية محدجدة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي الطابق 

الثاني رقم ) بلوك )) الحي الحسني 

مراكش  - 41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجدة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

((1936

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   (1(9 دأنبر   19

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجدة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجدة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 BSFG  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.MARBRE

غرض الشركة بإ5جاز : - مقاجل في 

البناء ج االشغال الختلفة .
-  رخامي

-مقاجل الد5كور .

الطابق   : االأتلاعي  املقر  عنوان 

)) الحي الحسني  ) بلوك  الثاني رقم 

مراكش  - 41111 مراكش املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتا ي:

السيد ابراهيم ابا ي :  11) حصة 

بقيلة 11) درهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ابا ي  ابراهيم  السيد 

 41111 دجار تغرج ادجيران شيشاجة  

مراكش املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ابا ي  ابراهيم  السيد 

 41111 دجار تغرج ادجيران شيشاجة  

مراكش املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

5نا5ر   13 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

1)1) تحت رقم 495)1).

46(I

ائتلانية بيان حنان

MAGIC ESTHETIQUE
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

رفع رأسلال الشركة

ائتلانية بيان حنان

عرصة ملعاش طريق املستودع 

البلدي رقم 47) مراكش ، 41111، 

مراكش مراكش

MAGIC ESTHETIQUE شركة ذات 

املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي املسيرة 

) س رقم 94 شقة الطابق الرابع 

مراكش - 41111 مراكش املغرب.

رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.59719

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم   (1(9 دأنبر   (9 في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من  أي  درهم«   86.(9(.91(«

 87.(9(.91(« إ 9  درهم«   (1.111«

مقاصة  إأراء    : طريق  عن  درهم« 

مع د5ون الشركة املحددة املقدار ج 

املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   31 بتاريخ  التجارية بلراكش  

9)1) تحت رقم 3)18)).

463I

FITARCO

 مقهى النصر
فسخ عقد تسيير حر مصل تجاري 

)امشخاص املعنويون(

فسخ عقد تسيير حر مصل تجاري

 مقهى النصر 

بلقت�سى  الجلع العام االستثنائي 

 ETABLISSEMENT لشركة 

مقرها  الكائن    BOUZROU

شارع  النصر  علارة   : ب  االأتلاعي 

تيزنيت      85111  - الثاني    الحسن 

 (1(9 دأنبر   3( املؤرخ في  املغرب  

تقرر ما5لي:

فسخ عقد التسيير الحر لألصل   

النصر  علارة   : ب  الكائن  التجاري 

شارع الحسن الثاني  - 85111 تيزنيت  

شركة  طرف  من  املوقع   ، املغرب   

  ETABLISSEMENT BOUZROU

ج  التجاري  لألصل  مالكة  بصفتها   :

بصفتها  الحسان     بوزيت  شركة 

مسيرة حرة.
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CABINET CBA SARL

SHAL MEDIC SARL
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تأسيس شركة

CABINET CBA SARL

7) زنقة بابوم، طابق 3، شارع 

محلد الخامس ، 51)1)، الدار 

البيضاء املغرب

SHAL MEDIC SARL شركة ذات 

املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي بوسكورة 

أجكسجين )C4-T املد5نة الخضراء 

بلد5ة بوسكورة إقليم النواصر - 

)8)7) الدارالبيضاء  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

45((59

 (1 عقد حر مؤرخ في  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (1(9 أكتوبر 

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجدة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 SHAL  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.MEDIC SARL

التجارة   : بإ5جاز  الشركة  غرض 

منتوأات  أليع  جتصد5ر  ،استيراد 

برفرمستك،برمدكال جتجليل.

عنوان املقر االأتلاعي : بوسكورة 

الخضراء  املد5نة   C4-T( أجكسجين 

 - النواصر  إقليم  بوسكورة  بلد5ة 

)8)7) الدارالبيضاء  املغرب .

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:

 (51   : السيد عبد العلي بنيحيى 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .

السيد عالء الد5ن  بنيحيى :  51) 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .

 (51   : صوفيا بنيحيى  السيدة   

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .

51) حصة    : السيد هند بنيحيى 

بقيلة 11) درهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

بنيحيى  العلي  عبد  السيد 

 LOT LA COLLINE ( عنوانه)ا( 

NR 8( CALIFORNIE (1(51 الدار 

البيضاء  املغرب .

بنيحيى  الد5ن   عالء  السيد 

 LOT LA COLLINE ( عنوانه)ا( 

NR 8( CALIFORNIE (1(51 الدار 

البيضاء  املغرب.

السيدة  صوفيا بنيحيى عنوانه)ا( 

 Montréal H3H(M6 QC

CANADA (((91. مونتر5ال كندا.

عنوانه)ا(  بنيحيى  هند  السيدة 

 LOT EL ISMAILIA RUE (( NR (5

ETG ( CALIFORNIE (1(51 الدار 

البيضاء  املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:

بنيحيى  العلي  عبد  السيد 

 LOT LA COLLINE ( عنوانه)ا( 

NR 8( CALIFORNIE (1(51 الدار 

البيضاء  املغرب 

بنيحيى  الد5ن   عالء  السيد 

 LOT LA COLLINE ( عنوانه)ا( 

NR 8( CALIFORNIE (1(51 الدار 

البيضاء  املغرب 

السيد   صوفيا بنيحيى عنوانه)ا( 

 Montréal H3H(M6 QC

CANADA (((91 مونتر5ال كندا 

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

5نا5ر 1)1) تحت رقم 5731)7.

465I

STE  AL BOUGHAZ HOUSING SARL

AL BOUGHAZ HOUSING

شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تفويت حصص

 STE  AL BOUGHAZ HOUSING

SARL

شارع محلد السادس املجلع  

السكني عليا رقم 4 ماالباط ، 

91111، طنجة املغرب

AL BOUGHAZ HOUSING شركة 

ذات املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي شارع 

محلد السادس املجلع السكني 

عليه رقم 4 ماالباطا  - 91111 

طنجة املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.98455

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   (1(9 نونبر   17 في  املؤرخ 

املصادقة عل9 :

اغزيل  بالل   )ة(  السيد  تفويت 

من  اأتلاعية  حصة   (51 حليطة 

)ة(  السيد  511 حصة لفائدة   أصل 

نونبر   17 نهاد اغزيل حليطة بتاريخ 

.(1(9

اغزيل  بالل  )ة(  السيد  تفويت 

من  اأتلاعية  حصة   (51 حليطة 

)ة(  السيد  511 حصة لفائدة   أصل 

13 5نا5ر  أهاد اغزيل حليطة بتاريخ 

.(1(1

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم   

دأنبر   31 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

9)1) تحت رقم 7))9)).

466I

TANGER-SHOP

TANGER-SHOP
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TANGER-SHOP

7)) زنقة حفيظ ابن عبدالبار، 

الطابق امر�سي، رقم 8) ، 91111، 

طنجة املغرب

TANGER-SHOP شركة ذات 

مسؤجلية محدجدة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي 7)) زنقة 

حفيظ ابن عبد البار، الطابق 

امر�سي، رقم 8) - 91111 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجدة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(1(687

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعداد القانون   (1(9 دأنبر   (6

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجدة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجدة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.TANGER-SHOP

تاأر   : بإ5جاز  الشركة  غرض 

املالبس الجاهزة.

 ((7  : االأتلاعي  املقر  عنوان 

الطابق  زنقة حفيظ ابن عبد البار، 

طنجة   91111  -  (8 رقم  امر�سي، 

املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:

السيد 5ونس طريق :  11) حصة 

بقيلة 111.) درهم للحصة .
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جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  طريق  5ونس  السيد 

طنجة   91111 العهد  ج ي  شارع 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  طريق  5ونس  السيد 

شارع ج ي العهد 91111 طنجة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   (5 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

9)1) تحت رقم ))91)).

467I

FITARCO

KARAMIPRO
شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

تأسيس شركة

FITARCO

 33BD ALI DERKAOUI  CITE

 YOUSSOUFIA TIZNIT ، 85000،

TIZNIT MAROC

KARAMIPRO شركة ذات 

املسؤجلية املحدجدة

جعنوان مقرها اإلأتلاعي 457 

قصبة تزكي  ا5ت امحلد  - 85111 

تيزنيت  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

4137

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (1(9 أبريل   (6

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجدة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.KARAMIPRO

منعش   : بإ5جاز  الشركة  غرض 

عقاري .

 457  : االأتلاعي  املقر  عنوان 

 85111  - ا5ت امحلد   قصبة تزكي  

تيزنيت  املغرب .

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

درهم، مقسم كالتا ي:

 (51   : السيد ابراهيم بوزيدان  

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .

 (51   : العسر   العربي  السيد 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .

 (51   : العسر   محلد  السيد 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .

 (31   : بوزيدان   ناد5ة  السيدة 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .

السيد رضوان دهبي  :  1)) حصة 

بقيلة 11) درهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

السيد ابراهيم بوزيدان  عنوانه)ا( 

85111 تيزنيت   63) تجزئة االزدهار  

املغرب .

عنوانه)ا(  السيد العربي العسر  

املوظفين   جداد5ة  »أ«  74)بلوك 

85111 تيزنيت  املغرب .

عنوانه)ا(  العسر   السيد محلد 

املوظفين   جداد5ة  »أ«  74)بلوك 

85111 تيزنيت  املغرب .

السيدة ناد5ة بوزيدان  عنوانه)ا( 

)  85111 تيزنيت   65 تجزئة النهضة 

املغرب .

عنوانه)ا(  دهبي   رضوان  السيد 

9))  بلوك »د« تجزئة تعاجنية االمل  

85111 تيزنيت  املغرب .

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:

السيد ابراهيم بوزيدان  عنوانه)ا( 

85111 تيزنيت   63) تجزئة االزدهار  

املغرب 

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

ماي   (4 بتاريخ  بتيزنيت   االبتدائية 

9)1) تحت رقم )3).

468I

Gescompte

 TACT TRAVEL

 CONSULTING

 )TTC(

SARL A.U
شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Gescompte

  bd Zerktouni 9 me étage (65

 n°92 casablanca ، 20050،

Casablanca Maroc

 TACT TRAVEL CONSULTING

TTC( SARL A.U( شركة ذات 

مسؤجلية محدجدة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتلاعي 3)، زنقة 

أحلد املجاطي إقامة النخيل الطابق 

) رقم 8 الدار البيضاء - 1151) 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجدة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

45(545

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (1(9 نونبر   ((

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجدة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجدة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 TACT  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

 TRAVEL CONSULTING (TTC(

.SARL A.U

مكتب   : بإ5جاز  الشركة  غرض 

الدراسات في مجال السياحة.

عنوان املقر االأتلاعي : 3)، زنقة 

أحلد املجاطي إقامة النخيل الطابق 

) رقم 8 الدار البيضاء - 1151) الدار 

البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسلال  مبلغ 

1.111,11) درهم، مقسم كالتا ي:

 (1.111,11   : السيدة قلر أمين 

حصة بقيلة 11) درهم للحصة .

بقيلة   (11  : أمين  قلر  السيدة 

11) درهم.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جصفات جمواطن الشركاء :

 1( عنوانه)ا(  أمين  قلر  السيدة 

مكرر زنقة املنصور العبدي املعاريف 

1151) الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسلاء   

جمواطن مسيري الشركة:

 1( عنوانه)ا(  أمين  قلر  السيدة 

مكرر زنقة املنصور العبدي املعاريف 

1151) الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

 (4 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دأنبر 9)1) تحت رقم 4551)7.

469I

STE AGEFICO SARL

RSCA CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

STE AGEFICO SARL

)) شارع علر الخيام الطابق الثاني 

رقم 4 ، 91111، طنجة املغرب

RSCA CONSTRUCTION شركة 

ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(

جعنوان مقرها اإلأتلاعي )9 زنقة 

ابن امبار إقامة 5اسين الطابق 

الثالث رقم 9) - 91111 طنجة 

املغرب.
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حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.34(75

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر   (1(9 دأنبر   14 في  املؤرخ 

محدجدة  مسؤجلية  ذات  شركة  حل 

 RSCA الوحيد  الشريك  ذات 

مبلغ رأسلالها    CONSTRUCTION

مقرها  جعنوان  درهم   (1.111

زنقة ابن امبار إقامة   9( اإلأتلاعي 

 -  (9 رقم  الثالث  الطابق  5اسين 

 : ل  نتيجة  املغرب  طنجة   91111

فشلت في تحقيق امرباح.

)9 زنقة  ج حدد مقر التصفية ب 

ابن امبار إقامة 5اسين الطابق الثالث 

رقم 9) - 91111 طنجة املغرب. 

ج عين:

سحطة  زغينو  رشيد   السيد)ة( 

خيرالدة  كرنادة   زنقة  عنوانه)ا(  ج 

 91111  (9 رقم   7 نيفارا الطابق   (

طنجة املغرب كلصفي )ة( للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجد املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقود  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : )9 زنقة 

ابن امبار إقامة 5اسين الطابق الثالث 

رقم 9)

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   (4 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

9)1) تحت رقم 1)8)).

471I

AMAN CLEAN

AMAN CLEAN

شركة ذات املسؤجلية املحدجدة

حل شركة

AMAN CLEAN

شارع الحسن امجل رقم 81 ، 

91111، طنجة املغرب

AMAN CLEAN شركة ذات 

املسؤجلية املحدجدة

)في طور التصفية(

جعنوان مقرها اإلأتلاعي 67) 

تجزئة فاتن رقم 6 - 91111 طنجة 

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.8((7(

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

9)1) تقرر حل  14 دأنبر  املؤرخ في 

املحدجدة  املسؤجلية  ذات  شركة 

رأسلالها  مبلغ    AMAN CLEAN

مقرها  جعنوان  درهم   (15.111

رقم  فاتن  تجزئة   (67 اإلأتلاعي 

طنجة املغرب نتيجة ل   91111  -  6

لم تحقق امهداف التي من أألها   :

أسست.

 (67 ب  التصفية  مقر  جحدد 

تجزئة رقم 6 - 91111 طنجة املغرب. 

ج عين:

ببلو ج عنوانه)ا(  السيد)ة( حلزة  

 91111  6 رقم  فاتن  تجزئة   (67

طنجة املغرب كلصفي )ة( للشركة.

الحدجد  اإلقتضاء  جعند   

املخولة  الصالحيات  عل9  املفرجضة 

تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 

العقود ج الوثائق املتعلقة بالتصفية 

: 67) تجزئة فاتن رقم 6

باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 

دأنبر   (7 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

9)1) تحت رقم 8696)).

47(I

IMPRIMERIE PAPETERIE ATTOUMOUH

 IMPRIMERIE PAPETERIE

ATTOUMOUH

شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

 IMPRIMERIE PAPETERIE

ATTOUMOUH

رقم 697 تجزئة الحسنى ) املحاميد 

مراكش ، 61)41، مراكش املغرب

 IMPRIMERIE PAPETERIE

ATTOUMOUH شركة ذات 

مسؤجلية محدجدة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

جعنوان مقرها اإلأتلاعي رقم 697 

تجزئة الحسنى ) املحاميد مراكش - 

61)41 مراكش املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.4(865

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

9)1) تقرر حل  4) دأنبر  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤجلية محدجدة ذات 

 IMPRIMERIE الوحيد  الشريك 

مبلغ    PAPETERIE ATTOUMOUH

جعنوان  درهم   (11.111 رأسلالها 

تجزئة   697 رقم  اإلأتلاعي  مقرها 

الحسنى ) املحاميد مراكش - 61)41 

نقص في   : مراكش املغرب نتيجة ل 

املبيعات .

ج حدد مقر التصفية ب رقم 697 

مراكش  املحاميد   ( الحسنى  تجزئة 

املغرب 61)41 مراكش املغرب. 

ج عين:

هللا    عبد  موالي  السيد)ة( 

رقم   ( املحاميد  الوأري ج عنوانه)ا( 

مراكش املغرب   41(61 مراكش   58

كلصفي )ة( للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجد املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
العقود تبليغ  محل  ج   املخابرة 
رقم   : ج الوثائق املتعلقة بالتصفية   
املحاميد   ( الحسنى  تجزئة   697

مراكش
باملحكلة  القانوني  اإل5داع  تم 
5نا5ر   1( بتاريخ  بلراكش   التجارية 

1)1) تحت رقم 1883)).

47(I

استدراك خطإ وقع بالجريدة 
الرسمية 

عدد )559 بتاريخ
 فاتح 5نا5ر 1)1) باإلعالن

 الذي 5حلل رقم 5P)6 الصفحة 36)
 STE HAKOUMI IMPORT

EXPORT
بدال من :

 STE HAKOUM IMPORT
EXPORT

.....................................................

.....................................................
بتاريخ 7) فبرا5ر 9)1) تم تأسيس 
شركة محدجدة املسؤجلية..................
......................................................

 STE HAKOUM  : التسلية 
IMPORT  EXPORT

الحامل  بدرى  حكومي  السيد 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

1969) ف د ملدة غير محدجدة.
 STE HAKOUMI IMPORT : 5قرأ

EXPORT
......................................................
...........................................................

بتاريخ 7 نوفلبر 9)1) تم تأسيس 
شركة محدجدة املسؤجلية..................

التسلية :
 STE HAKOUMI IMPORT

EXPORT
الحامل  بدرى  حكومي  السيد 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

1969) ف د ملدة غير محدجدة.
الباقي ال تغيير فيه.



عدد 5594 - 9) ألادى امج 9 )44) )5) 5نا5ر 1)1)) الجريدة الرسمية18))  

املحكمة التجارية بوجدة
 ملف صعوبة املقاجلة 
رقم : 16/)9/831)1)

 ملف التسوية القضائية 
رقم : 19/)9/831)1)

إشعار بفتح مسطرة التسوية 
القضائية

بتاريخ  الصادر  الحكم  بلقت�سى 
رقم  تحت   (1(9 ديسلبر   (8
املقاجلة  في ملف صعوبة   2019/10
رقم 8301/2019/6، قضت املحكلة 
مسطرة  بفتح  بوأدة  التجارية 
التسوية القضائية في مواأهة شركة 
 STE MIRAOUI SARL ميراجي 
باملحكلة  التجاري  سجلها  رقم   AU
التجارية بوأدة رقم )8)1)، مقرها 
5ونس،  خان  طريق   ،65  االأتلاعي 

حي القدس، جأدة.
محلد  دجحي  امستاذ  جبتعيين 
قاضيا منتدبا جتعيين السيد حسن 
خلوفي سند5كا، جحدد تاريخ التوقف 
8) شهرا السابقة عل9  عن الدفع في 

فتح املسطرة.
الدائنين  من  فاملطلوب  جعليه، 
املعين  للسند5ك  بد5ونهم  التصريح 
املبالغ  ضلن قائلة موقعة تتضلن 
جذلك  بالوثائق،  مرفقة  املطلوبة 
من تاريخ  داخل أأل شهرين ابتداء 
نشر هذا اإلشعار بالجريدة الرسلية 
من  ج1)7   7(9  ،584 لللواد  طبقا 

مدجنة التجارة.
رئيس مصلحة كتابة الضبط

19

املحكلة التجارية بوأدة
ملف البيع عدد : 9/968)1)

حساب رقم : 7)9
مستخرج عقد بيع حظوظ في أصل 

تجاري
في  حظوظ  بيع  عقد  بلقت�سى 
العدالن  حرره  لدكان  تجاري  أصل 
محكلة  بدائرة  لالشهاد  املنتصبان 
االستئناف بوأدة عبد العزيز عد ي 

فاتح  بتاريخ  ألسان  الد5ن  جنصر 

أكتوبر 9)1)، مسجل بوأدة بتاريخ 

اإل5داع  سجل   ،(1(9 أكتوبر   (7

 ،2019/21898 أس   (4((3413(

بن  محلد  املرحوم  جرثة  بعض  باع 

الشريف جهم :

منانة بن الشريف ساكنة جأدة.

حليد بن الشريف ساكن جأدة.

 7 نور الد5ن بن الشريف ساكن 

زنقة بورسعيد جأدة.

مصطفى بن الشريف ساكن بحي 

الحكلة زنقة الرحلة ) رقم ) جأدة، 

اصالة عن نفسه جنيابة عن اختيه 

بن  فضم  السيدتين  الشقيقتين 

الشريف جنورة بن الشريف.

فريدة بن الشريف ساكنة 7 زنقة 

بورسعيد جأدة.

مليكة بن الشريف ساكنة بوأدة.

الساكن   : امجون  علرج  للسيد 

الثاني  الحسن  شارع  املستقبل  بحي 

حظوظهم  كافة  جأدة   33 رقم 

جسبعة  بلائة  املقدرة  املشاعة 

مائتين  أصل  من  أزء  جخلسين 

)7) ج في كافة  جاثنين جسبعين أزء 

امصل التجاري للدكان الكائن بطريق 

املازجزي رقم ) جأدة، املخصص لبيع 

املقيد بالسجل  املالبس بالتقسيط، 

تحت   (1(9 5ونيو   4 التجاري بتاريخ 

قدره  بثلن  تحليلي،   85654 رقم 

خلسلائة جسبعة جسبعون جمائتان 

جستة ألف دراهم )16)577 درهم(.

املحكلة  أمام  التعرضات  تقبل 

التجارية بوأدة داخل أأل أقصاه 

للنشرة  املوالية  5وما  عشر  خلسة 

الثانية - تطبيقا لللادة 84 من مدجنة 

التجارة.

النشرة الثانية

8 مكرر

املحكلة التجارية بوأدة
 ملف البيع عدد : 2019/967

حساب عدد : 8)9

  إشهار مستخرج عقد بيع حظوظ في  
أصل تجاري

فــي  بيــع حظــوظ  بلقت�ســى عقــد   
أصــل تجــاري لــدكان حــرره العــدالن 
محكلــة  بدائــرة  لإلشــهاد  املنتصبــان 
العزيــز  عبــد  بوأــدة  اإلســتئناف 
عد ــي جنصــر الد5ــن ألســان بتاريــخ 7 
أكتوبــر 9)1)، مســجل بوأــدة بتاريــخ 
اإل5ــداع  ســجل   (1(9 أكتوبــر   (7
 ،2019/21885 أس   (4((1413(
بــاع بعــض جرثــة املرحــوم محلــد بــن 

: الشــريف جهــم 
بظهــر  الســاكنة  الوا ــي  خد5جــة 
املحلــة تجزئــة الفتــح زنقــة ب )) رقــم 

جأــدة.  (
عبــد الصلــد بــن الشــريف الســاكن 

ب 7 زنقــة بورســعيد جأــدة.
توفيق بن الشــريف الســاكن بظهر 
 ( رقــم   (1 ب  الفتــح  تجزئــة  املحلــة 

جأــدة.
أميــن بــن الشــريف الســاكن بظهــر 
 ( رقــم   (1 ب  الفتــح  تجزئــة  املحلــة 

جأــدة.
ســارة بــن الشــريف الســاكن بظهــر 
 ( رقــم   (1 ب  الفتــح  تجزئــة  املحلــة 

جأــدة.
للسيد :

بحــي  الســاكن  امجــون  علــرج 
املسقبل شارع الحسن الثاني رقم 33 

جأــدة.
كافــة حظوظهــم املشــاعة املقــدرة 
ج   ((5 أــزء  عشــر  جخلســة  بلائــة 
جســبعين  جاثنيــن  مائتيــن  أصــل  مــن 
أــزء )7) ج فــي كافــة امصــل التجــاري 
املــازجزي  بطريــق  الكائــن  للــدكان 
لبيــع  املخصــص  جأــدة،   (1 رقــم 
املالبــس بالتقســيط، املقيــد بالســجل 
التجــاري بتاريــخ 4 5ونيــو 9)1) تحــت 
قــدره  بثلــن  تحليلــي،   85654 عــدد 

درهــم.  411.111.11

املحكلــة  أمــام  التعرضــات  تقبــل 

التجاريــة بوأــدة داخــل أأــل أقصــاه 

خلســة عشــرا 5ومــا املواليــة للنشــرة 

الثانيــة. تطبيقــا لللــادة 84 مــن مدجنــة 

التجــارة.

النشرة الثانية
 رئيس مصلحة كتابة الضبط

9 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس
 ملف رقم : 2019/583

حساب : 875

  إعالن 

هبة نصف حقوق مشاعة في  أصل 
تجاري

توثيقييــن  عقد5ــن  بلقت�ســى 

 (1(9 ســبتلبر   (5 فــي  مؤرخيــن 

موثــق  مريــزق  ذ.محســين  تلقاهلــا 

: الســادة  جهــب  بلكنــاس 

ب.ت.ج  الحامــل  الفــوار  عيــاد   (-

عــدد D(9(84 الســاكن قطــاع أ رقــم 

البســاتين مكنــاس.  (( جنقــة   9

-) لحــرش حســن  الحامــل ب.ت.ج 

العلريــة  الســاكن   B(47485 عــدد 

5 عيــن الشــق  34 رقــم التجزئــة  زنقــة 

مكنــاس. البيضــاء 

للســيدة جفــاء البوســالمي الحاملــة 

الســاكنة   BL(8414 عــدد  ب.ت.ج 

 (7 شــقة   (7 تجزئــة البســاتين م.س 

مكنــاس. البســاتين 

نصف امصل التجاري الكائن رقم 

6) زنقــة ) قطــاع أ البســاتين مكنــاس 

جتم تحد5د قيلة الحقوق املشاعة ب 

جاملســجل بالســجل التجــاري   51111

عليــه  التشــطيب  تــم   7(551 عــدد 

للوفــاة بتاريــخ 3) أكتوبــر 9)1).

 II.  -  إعالنات قضائية



((19 الجريدة الرسميةعدد 5594 - 9) ألادى امج 9 )44) )5) 5نا5ر 1)1)) 

لذلك فإن أليع التعرضات 5جب 

أن توضــع بكتابــة الضبــط باملحكلــة 

أأــل  داخــل  بلكنــاس   التجاريــة 

5ومــا مــن تاريــخ   )(5( خلســة عشــرا 

الثانيــة.  النشــرة  صــدجر 

النشرة الثانية
عن  رئيس كتابة الضبط

املحكلة التجارية بلكناس

10 مكرر

املحكلة التجارية بلكناس

 ملف رقم : 9)1)/587

حساب : 879

  إعالن 
هبة بيع  أصل تجاري

تلقتــه  توثيقــي  عقــد  بلقت�ســى 

موثقــة  عثلانــي،  أمــال  امســتاذة 

بــاع  نوفلبــر،   (6 بتاريــخ  بلكنــاس، 

الحامــل  العلــاري  لحســن  الســيد 

الســاكن   ،D399((( رقــم  ب.ت.ج 

برقــم 659 مرأــان 5 مكنــاس، للســيد 

محلــد قــرجاش الحامــل ب.ت.ج رقــم 

اليــم   4( الســاكن برقــم   ،A(67613

أليــع امصــل  البســاتين مكنــاس،   6

التجــاري الــذي هــو عبــارة عــن محــل 

تجــاري، الكائــن بزنقــة 3 املتجــر رقــم 8 

مكــرر قطــاع الــف البســاتين مكنــاس، 

جاملقيــد بالســجل التجــاري باملحكلــة 

التجارية بلكناس تحت عدد 83684، 

الســجل  مــن   3953 عــدد  جتحــت 

الترتيبــي جذلــك بجليــع عناصــره املاد5ــة 

جاملعنويــة بثلــن إألا ــي قــدره جنها5تــه 

درهــم.  9(.511.11

لذلك فإن أليع التعرضات 5جب 

أن توضــع بكتابــة الضبــط باملحكلــة 

أأــل  داخــل  بلكنــاس   التجاريــة 

خلســة عشــرا 5ومــا مــن تاريــخ صــدجر 

الثانيــة.  النشــرة 

النشرة الثانية
عن  رئيس كتابة الضبط

11 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
ملف عدد : ))9/3)1)

حساب رقم : )61)
هبة أصل تجاري

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
بلراكش  جمسجل   (1(8 مارس   31
السيد  جهب   (1(8 أبريل   4 بتاريخ 
أوهري أحلد شوقي الحامل لبطاقة 
 E (4149 رقم   الوطنية  التعريف 
 (8 رقم  5اسلينة  بتجزئة  الساكن 
ابنه  لفائدة  مراكش،  مزجار  عين 
السيد أوهري حلزة الحامل لبطاقة 
 EE33(8(6 التعريف الوطنية رقم  
الكائن  التجاري  امصل  أليع 
تجزئة   7 باملركب التجاري أليلي رقم 
الرياضية  اللوازم  لبيع  جاملعد  أليلي 
تحت  التجاري  بالسجل  جاملسجل 
بجليع عناصره املاد5ة   4(661 رقم 

جاملعنوية، بلبلغ 11.111) درهم.
أعاله  املذكور  البائع  دائني  فعل9 
قسم  إ 9  بتعرضاتهم  5تقدموا  أ5ن 
التجارية  باملحكلة  التجاري  السجل 
بلراكش داخل أأل 5بتدئ من تاريخ 
اليوم  في  جينتهي  امجل  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

اإلعالن امجل
عن رئيس كتابة الضبط

12 مكرر

املحكلة التجارية بلراكش
ملف رقم : )8)/9)1)

بيع أصل تجاري
في مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 
جمسجل بلراكش   (1(9 أكتوبر   4  

بتاريخ 8) أكتوبر 9)1) :
مصطفى  السيد   : السيد  باع 
أبريل   (3 بتاريخ  املزداد  بودارين 
التعريف  لبطاقة  الحامل   ،(96(
الساكن   ،  E  (9718( الوطنية رقم  
بتجزئة امطلس، بلد5ة أمزميز، إقليم 

الحوز.
الد5ب  حسن   : السيد  لفائدة 
 ،(975 5نا5ر   (5 بتاريخ  املزداد 
رقم   الوطنية  للبطاقة  الحامل 
أكاد5ر  بحي  الساكن   ،E548785
إقليم  أمزميز،  بلد5ة  5وسف،  نا5ت 

الحوز، أليع امصل التجاري الكائن 
املركز،  أمزميز  املركزية،  بالسويقة 
كلقهى،  جاملعد  مراكش،   - الحوز 
تحت  التجاري  بالسجل  جاملسجل 
رقم 13948) بجليع عناصره املاد5ة 
كلا  درهم،   8111 بلبلغ  جاملعنوية 

التا ي :
خلسة آالف درهم »5111 درهم« 
لللنقوالت املاد5ة جثالثة آالف درهم 

»3111« لللنقوالت املعنوية.
أعاله  املذكور  البائع  دائني  فعل9 
قسم  إ 9  بتعرضاتهم  5تقدموا  أن 
التجارية  باملحكلة  التجاري  السجل 
بلراكش داخل أأل 5بتدئ من تاريخ 
اليوم  في  جينتهي  امجل  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

اإلعالن امجل
عن رئيس كتابة الضبط

13 مكرر

املحكلة التجارية بلراكش
ملف رقم : 7)9/3)1)

حساب رقم : 573)
بيع أصل تجاري

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى 
ج   (1(9 نوفلبر   (( بني مالل بتاريخ 
9)1) باعت شركة رياض  ) ديسلبر 
نومادس امللثلة في شخص السيد5ن 
أالن الحامل لجواز السفر رقم   بيير  
باسكال  جالسيد   ،X(4((81(8
فرن�سي الحامل لجواز السفر رقم  )) 
أبوليون  شركة  لفائدة   DA4(1(1
ماريكة  السيدة  شخص  في  امللثلة 
رقم  السفر  لجواز  الحاملة  كاتس 
التجاري  امصل  أليع   98(41(9
رياض  شنتوف  درب   56 الكائن 
كدار  جاملعد  مراكش،   - العرجس 
للضيافة جاملسجل بالسجل التجاري  
عناصره  بجليع   (1(49 رقم  تحت 
 51(.491 بلبلغ  جاملعنوية،  املاد5ة 
)خلس مائة ججاحد جأربعلائة  درهم 

جتسعون درهلا(.
أعاله  املذكور  البائع  دائني  فعل9 
قسم  إ 9  بتعرضاتهم  5تقدموا  أن 
التجارية  باملحكلة  التجاري  السجل 
بلراكش داخل أأل 5بتدئ من تاريخ 

اليوم  في  جينتهي  امجل  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

اإلعالن امجل
عن رئيس كتابة الضبط

14 مكرر

املحكلة التجارية بلراكش
تقد5م أصل تجاري حصة في شركة

ملف رقم :  9)9/3)1)
حساب رقم : 577)

 4 في  بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ 
بلراكش  جمسجل   (1(9 ديسلبر 
قدم السيد   (1(9 ديسلبر   9 بتاريخ 
لبطاقة  الحامل  عطراجي،  هللا  عبد 
 E44161( رقم  الوطنية  التعريف 
رقم   ( تسلطانت  بتجزئة  جالساكن 
 AUTO لشركة  مراكش  سيبع   (1
 ECOLE SABIL ANAJAH SARL AU
الطابق   : الكائن مقرها االأتلاعي في 
سيبع   67 رقم  جرزازات  درب  امجل 

مراكش في طور التأسيس.
املسجل  التجاري  امصل  أليع 
الكائن بالطابق   ((44(8 تحت رقم 
سيبع   67 رقم  جرزازات  درب  امجل 
جاملسجل    كلقر  جاملعد  مراكش 
عناصره  بجليع  التجاري  بالسجل 
املاد5ة جاملعنوية كحصة في الشركة 

قوم بلبلغ 9.111) درهم.
فعل9 دائني مقدم الحصة املذكور 
إ 9  بتصريحاتهم  5تقدموا  أن  أعاله 
باملحكلة  التجاري  السجل  قسم 
التجارية بلراكش داخل أأل 5بتدئ 
من تاريخ نشر اإلعالن االجل جينتهي في 
اليوم الخامس عشر من نشر اإلعالن 

الثاني.
اإلعالن امجل

عن رئيس كتابة الضبط

15 مكرر

املحكلة التجارية بلراكش

ملف رقم :  1)9/3)1)
حساب رقم : 576)

بيع أصل تجاري
في  توثيقي  عرفي  عقد  بلقت�سى 
بلراكش  جاملسجل   (1(9 ماي   3(
السيد  باع   (1(9 5ونيو   4 تاريخ  في 
لبطاقة  الحامل  الباز  املجيد  عبد 



عدد 5594 - 9) ألادى امج 9 )44) )5) 5نا5ر 1)1))الجريدة الرسمية   (((1

 E(1(3(8 رقم  الوطنية  التعريف 

الساكن بتجزئة امفاف ) رقم 86)) 

سعادة لفائدة السيد خالد بن الشيخ 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

بتجزئة  الساكن   Y((88(6 رقم 

أليع  سعادة   518 رقم   ( اآلفاق 

امصل التجاري الكائن تجزئة اآلفاف 

سعادة جاملعد كلقهى   ((86 رقم   (

تحت  التجاري  بالسجل  جاملسجل 

بجليع عناصره املاد5ة   93961 رقم 

جاملعنوية بلبلغ 11.111) درهم.

أعاله  املذكور  البائع  دائني  فعل9 

قسم  إ 9  بتعرضاتهم  5تقدموا  أن 

التجارية  باملحكلة  التجاري  السجل 

بلراكش داخل أأل 5بتدئ من تاريخ 

اليوم  في  جينتهي  االجل  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

اإلعالن امجل
عن رئيس كتابة الضبط

16 مكرر

املحكلة التجارية بلراكش

ملف رقم : 1)9/3)1)

حساب رقم 545)

بيع أصل تجاري
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

جمسجل بلراكش   (1(9 نوفلبر   (5

9)1) باع السيدة  9) نوفلبر  بتاريخ 

لبطاقة  الحاملة  مغرفان  سعاد 

 E51(346 رقم  الوطنية  التعريف 

 9 رقم   8( الساكن ب ح.م.ش بلوك 

مراكش.

قصاري  أ5ت  أنس  السيد 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

بتجزئة  جالساكن   EE6(4381 رقم 

 9 املحاميد   ((63 رقم  أسكجور 

مراكش.

قصاري  أ5ت  هجر  السيدة 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 

بتجزئة  جالساكنة   EE496638 رقم 

 9 املحاميد   ((63 رقم  أسكجور 

مراكش.

قصاري  أ5ت  زينب  السيدة 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 

بتجزئة  جالساكنة   EE938769 رقم 

 9 املحاميد   ((63 رقم  أسكجور 

مراكش.

الكائن  التجاري  امصل  أليع 

البر  دار  جالتجاري  السكني  باملركب 

طريق   ( الشطر   9 رقم  جاإلحسان 

جاملسجل  جاملعد  مراكش  أمرشيش، 

 8861( بالسجل التجاري تحت رقم 

جاملعنوية  املاد5ة  عناصره  بجليع 

بلبلغ 41.111) درهم.

أعاله  املذكور  البائع  دائني  فعل9 

قسم  إ 9  بتعرضاتهم  5تقدموا  أن 

التجارية  باملحكلة  التجاري  السجل 

بلراكش داخل أأل 5بتدئ من تاريخ 

اليوم  في  جينتهي  امجل  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

اإلعالن الثاني
رئيس كتابة الضبط

15 مكرر

املحكلة التجارية بلراكش

ملف عدد : 9/31)1)

حساب  رقم : 534)

تفويت أصل تجاري

التوثيقي املؤرخ  العقد  بلقت�سى 

جاملسجل   (1(9 أكتوبر   (8 في 

بلراكش بتاريخ 7 نوفلبر 9)1)، باع 

السيد علر بوهاأر، الحامل للبطاقة 

الوطنية رقم E 545(4 لفائدة شركة 

مجلوعة مدارس اسبيرجنس شركة 

مسجلة  محدجدة  مسؤجلية  ذات 

تحت  بلراكش  التجاري  بالسجل 
أليع امصل التجاري   ،46315 رقم 

تجزئة  النجد  بلراكش  الكائن 

االحسان دجار أكيوض جاملعد للتعليم 

مؤسسة  مسمى  تحت  الخاص 

الخصو�سي  املدر�سي  للتعليم  نجد 

جاملسجل بالسجل التجاري تحت رقم 

43831، جذلك بلبلغ قدره 811.111 

درهم.

فعل9 دائني البائع املذكور أعاله   

قسم  إ 9  بتعرضاتهم  5تقدموا  أن 

التجارية  باملحكلة  التجاري  السجل 

مراكش داخل أأل 5بتدئ من تاريخ 

اليوم  في  جينتهي  امجل  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

اإلعالن الثاني
رئيس مصلحة كتابة الضبط

18 مكرر

املحكلة التجارية بلراكش
بيع حق الكراء التجاري
ملف رقم : 9/317)1)

حساب رقم : 538)

الكراء  حق  بيع  عقد  بلقت�سى 

التجاري، تلقاه امستاذ علي أيعقوب، 

 (7 ج   (6 في  مؤرخ  موثق بلراكش، 

نوفلبر 9)1)، سجل اإل5داع -9)1)

)17))-)115368 أمر باالستخالص 
رقم 47087/2019 باع السيد حسن 

بن الرايس، الحامل للبطاقة الوطنية 

صالحة إ 9   ،E3(896 للتعريف رقم 

غا5ة 7 5وليو 1)1) لحساب :

 DAR EL BOUAAMI شركة 

محدجدة  مسؤجلية  ذات  شركة 

 ONK AJMEL جحيد،  شريك  ذات 

 N° 9 BIS RIAD LAAROUS
رأسلالها   ،MARRAKECH

تحت  املسجلة  درهم،   (11.111

التجارية  باملحكلة  التجاري  السجل 

جتحت   94553  : بلراكش تحت رقم 

التعريف الجبائي رقم : 33674754، 
رقم   ICE لللقاجلة  املوحد  للتعريف 

.11((45947111153
التجاري  الكراء  حق  مجلوع 

الذي  التجاري  بامصل  املرتبط 

الرميلة   8( بلراكش  الكائن  5للكه، 

كلطعم،  يستغل  الذي  الباشا،  دار 

التجارية  بالسجالت  جاملسجل 

بلراكش  التجارية  باملحكلة 

رقم  التحليلي  السجل  تحت 
التجاري  باالسم  املسجل   ،(115(4

 MONSIEUR Hassan BENRAISS

املسجل  البائع،  ملكية  في  هو  الذي 

 : رقم  الجبائي  التعريف  تحت 

قدره  إألا ي  بثلن   45611(97

511.111 درهم.

حسن  السيد  البائع  دائني  فعل9 

بن الرايس املذكور أعاله أن 5تقدموا 

بتعرضاتهم إ 9 قسم السجل التجاري 

داخل  بلراكش  التجارية  باملحكلة 

اإلعالن  نشر  تاريخ  من  5بتدئ  أأل 

امجل جينتهي في اليوم الخامس عشر 

من نشر اإلعالن الثاني.

اإلعالن الثاني

رئيس مصلحة كتابة الضبط

19 مكرر

املحكلة التجارية بلراكش

بيع أصل تجاري
ملف رقم : 99)/9)1)

حساب رقم 515)

موثق  رسمي  عقد  بلقت�سى 

مؤرخ في 9) نوفلبر 9)1) بلراكش، 

نوفلبر   (9 بتاريخ  بلراكش  مسجل 

 : التالية  املراأع  تحت   ،(1(9

أمر   ،115((1( املداخيل  كناش 

44839 تصريح بامداء   : باستخالص 

السيد  باع   (1(9((1(9((149  :

بهولندا،  الساكن  اأبيح،  زهير 

 CLARISSENHOF 39(((5CB

 DUIVENDRECHT HOLLAND

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل   NM

.E((543(

اجنيب،  طارق  السيد  لفائدة 

الساكن بلراكش عرصة البركة رقم 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل   ،43

.EE(96417

الكائن  التجاري  امصل  أليع 

البديع د  علارة   بلراكش، 

 SNACK LE ( BASILIK، املعد ملطعم 

جاملسجل  السعر«  ثابتة  »جأبات 

بالسجل تحت رقم 19781)، بجليع 

بلبلغ  جاملعنوية،  املاد5ة  عناصره 

395.111 درهم.



(((( الجريدة الرسميةعدد 5594 - 9) ألادى امج 9 )44) )5) 5نا5ر 1)1)) 

أعاله  املذكور  البائع  دائني  فعل9 
قسم  إ 9  بتعرضاتهم  5تقدموا  أن 
التجارية  باملحكلة  التجاري  السجل 
بلراكش داخل أأل 5بتدئ من تاريخ 
اليوم  في  جينتهي  امجل  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

اإلعالن الثاني
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

29 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة
ملف تفويت أصل تجاري

عن طريق البيع
ملف رقم 531)/9)1)

 يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط
أنه  بطنجة  التجارية  باملحكلة 
 (3 في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
7)1) باعت السيدة كوثر  أغسطس 
لبطاقة  الحاملة  املغوغي  بنعي�سى 
 KB71149 رقم  الوطنية  التعريف 
البوغاز  حي  بطنجة  جالساكنة 
بالسجل  جاملسجلة   5 رقم   31 زنقة 
 71568 رقم  تحت  بطنجة  التجاري 
بطنجة  الكائن  التجاري  امصل 
لفائدة   ( رقم   39 زنقة  البوغاز  حي 
السيد محلد ر�سى بنعي�سى املغوغي 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
رقم K(454(7 جحددت قيلة امصل 
التجاري موضوع البيع في مبلغ إألا ي 

قدره 51.111) درهم.
التعرضات  أليع  فإن  جعليه 
تقدم بكتابة الضبط بهذه املحكلة 
من  ابتداء  5وما   (5 أأل  داخل 
84  تاريخ النشر الثاني طبقا للفصل 

جما 5ليه من مدجنة التجارة.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

13 مكرر

املحكلة التجارية بطنجة
ملف تفويت أصل تجاري عن طريق 

البيع
ملف رقم : 698 / 7)1)

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
بطنجة  التجارية  باملحكلة  الضبط 
في  مؤرخ  عد ي  عقد  بلقت�سى  أنه 

عبد  السيد  باع   ،(1(6 نوفلبر   ((

لبطاقة  الحامل  بنجلون  الرحيم 

 C357318 رقم  الوطنية  التعريف 

جالساكن بطنجة زنقة الرايس رقم 6 

مجلوع امصل التجاري  دار البارجد، 

دار  طريق   (3 رقم  بطنجة  الكائن 

التجاري  بالسجل  جاملسجل  البارجد 

لفائدة   75444 رقم  تحت  بطنجة 

السيد رضوان الريافي الحامل لبطاقة 

 K(5497( رقم  الوطنية  التعريف 

التجاري  امصل  قيلة  جحددت 

في مبلغ إألا ي قدره  البيع  موضوع 

11.111) درهم.

جعليه فإن أليع التعرضات تقدم 

بكتابة الضبط بهذه املحكلة داخل 

أأل 5) 5وما ابتداء من تاريخ النشر 

جما5ليه من   84 الثاني طبقا للفصل 

مدجنة التجارة.

النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

207 مكرر

املحكمة التجارية باكادير

 مكتب السجل التجاري

ملف عدد : 8)1)/496

حساب خصو�سي : 4))) م 

تقد5م أصل تجاري كحصة في شركة

بلوأــب العقــد العرفــي املــؤرخ فــي 

الســيدة  قدمــت   ،(1(9 3)نوفلبــر 

جفــاء العلمــي الحالــة لبطاقــة التعريــف 

الوطنيــة رقــم D681(1 أليــع امصــل 

 9( رقــم   ( التجــاري الكائــن بالخيــام 

التجــاري  بالســجل  جاملســجل  أكاد5ــر 

تحــت عــدد 154)) كحصــة فــي شــركة 

صيدليــة الخيــام الحنصلــي.

جبذلــك فــإن رئيــس مصلحــة كتابــة 

الضبــط يعلــن لــكل ذي مصلحــة أن 

ضبــط بلكتــب  تســجل  التعرضــات 

 املحكلــة التجاريــة بأكاد5ــر داخــل أأل 

املواليــة   )(5( 5ومــا  عشــرة  الخلســة 

للنشــرة الثانيــة طبقــا لللــواد 83، 84 

ج14) مــن مدجنــة التجــارة.

النشرة امج 9
تحت أليع التحفظات

عن رئيس مصلحة  كاتبة الضبط 

محلد كهتاني

11 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

مكتب التسوية جالتصفية القضائية

التسوية القضائية لشركة العوري

رقم 37

إشعار

بلقت�سى الحكم رقم 2019/154 

 (1(9 أكتوبر   3( بتاريخ  الصادر 

لدى   2019/8302/146 بامللف رقم 

البيضاء  بالدار  التجارية  املحكلة 

التسوية  مسطرة  بفتح  ق�سى  الذي 

القضائية في حق شركة العوري ذات 

السجل التجاري رقم 813)3 جالكائن 

اريستيد  زنقة   7 االأتلاعي  مقرها 

بريان الدار البيضاء.

جعين السيد عبد الرفيع بوحلرية 

قاضيا منتدبا جنائبه ذ. املهدي سالم.

االما ي  الرحلان  عبد  جالسيد 

الخامس  شارع محلد   6(5 جالكائن 

الدار البيضاء.

الدائنين  من  فاملطلوب  جعليه، 

املعين  للسند5ك  بد5ونهم  التصريح 

املبالغ  ضلن قائلة موقعة تتضلن 

املطلوبة مرفقة بالوثائق جذلك داخل 

نشر  تاريخ  من  ابتداء  شهرين  أأل 

مع  الرسلية  بالجريدة  اإلشعار  هذا 

بالنسبة  بشهرين  امأل  هذا  تلد5د 

إ 9 الدائنين القاطنين خارج املللكة 

7(9  ،584 لللواد  طبقا   املغربية 

ج1)7 من مدجنة التجارة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

17

املحكلة التجارية بالدار البيضاء
مكتب التسوية جالتصفية القضائية
التصفية القضائية ملسيري شركة 

مطاحن افريقيا
هابي محلد جهابي عبد العزيز

جهابي ميلون
رقم 38
إشعار

بلقت�سى الحكم رقم 2019/196 
 (1(9 ديسلبر   (9 بتاريخ  الصادر 
لدى   2019/8321/75 رقم  بامللف 
البيضاء  بالدار  التجارية  املحكلة 
الذي ق�سى بفتح مسطرة التصفية 
شركة  مسيري  حق  في  القضائية 
جهابي  محلد  هابي  افريقيا  مطاحن 
ذات  ميلون  جهابي  العزيز  عبد 
  .(84(9 رقم  التجاري  السجل 
شارع   7( االأتلاعي  مقرها  جالكائن 

الحزام الكبير الدار البيضاء.
جعين السيد املهدي سالم قاضيا 
منتدبا جنائبه ذ. عبد الرفيع بوحلرية.
سند5كا  السبتي  رشيد  جالسيد 
املعاني  مصطفى  زنقة   (9( الكائن 

الدار البيضاء.
الدائنين  من  فاملطلوب  جعليه، 
املعين  للسند5ك  بد5ونهم  التصريح 
املبالغ  ضلن قائلة موقعة تتضلن 
املطلوبة مرفقة بالوثائق جذلك داخل 
نشر  تاريخ  من  ابتداء  شهرين  أأل 
مع  الرسلية  بالجريدة  اإلشعار  هذا 
بالنسبة  بشهرين  امأل  هذا  تلد5د 
إ 9 الدائنين القاطنين خارج املللكة 
7(9  ،584 لللواد  طبقا   املغربية 

ج1)7 من مدجنة التجارة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

18

املحكمة االبتدائية بالصويرة
مكتب السجل التجاري

عدد : 35)/9)1)
حساب رقم : 585)

السجل التجاري : 3916
عقد بيع أصل تجاري

إن رئيس كتابة الضبط باملحكلة 
أسفله  املوقع  بالصويرة  االبتدائية 

5صرح :



عدد 5594 - 9) ألادى امج 9 )44) )5) 5نا5ر 1)1))الجريدة الرسمية   ((((

أنه بلقت�سى عقد توثيقي املحرر 
موثقة  املجاطي  ذة/ارقية  طرف  من 
نوفلبر   (9 في  جاملؤرخ  بالصويرة 
9)1)، جاملؤذى عنه رسوم التسجيل 
 ،(1(9 نوفلبر   (( بالصويرة بتاريخ 
تحت عدد 9)1)-1611)164-11)) 

أمر باالستخالص : 9)13).
مغربي  أدي  5وسف  السيد  باع 
ماي   (( بتاريخ  مزداد  الجنسية، 
عدد  الوطنية  بطاقته   ،(971
N6(494، الساكن بزنقة بن خلدجن 
املسجل بالسجل  الصويرة،   9( رقم 
االبتدائية  باملحكلة  التجاري 
بثلن   ،3916 رقم  تحت  بالصويرة 
لفائدة  جذلك  درهم،   61.111 قدره 
مغربي  عدناني  الحكيم  عبد  السيد 
الجنسية، مزداد بتا5خ 1) ماي 984) 
 ،N((5(5( عدد  الوطنية  بطاقته 
الغزجة   6 علارة   3 برقم  الساكن 

الصويرة الجد5دة الصويرة.
جعليه فعل9 دائني البائع املذكور 
مكتب  إ 9  بتعرضاتهم  5تقدموا  أن 
السجل التجاري بهذه املحكلة داخل 
أأل 5بتدئ من تاريخ نشر هذا اإلعالن 
امجل جينتهي في اليوم الخامس عشر 

من نشر اإلعالن الثاني.
النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
اإلمضاء : حسن لشهب

7 مكرر

املحكمة االبتدائية بالناضور
مكتب السجل التجاري
ملف رقم : 9/617)1)

حساب رقم : )353
بيع أصل تجاري

بلقت�سى عقد رسمي عد ي محرر 
الحضري  فؤاد  امستاذ  طرف  من 
عدل بقسم التوثيق بالناضور بتاريخ 
عبد  السيد  فوت   (1(9 5ونيو   (3
هللا غلاري بن عبد الوهاب الساكن 
 (71 رقم  امللكي  الجيش  بشارع 
الناضور لآلنسة سارة القضاجي بنت 
الكائن  التجاري  امصل  الكريم  عبد 
جشارع  امللكي  الجيش  شارع  بللتقى 
املسيرة الخضراء رقم 71) الناضور، 

جهو عبارة عن صيدلية تحلل إسم 

املتوسط  امبيض  البحر  صيدلية 

جاملقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 

666) من السجل اإل5ضاحي.

املحكلة  أمام  التعرضات  تقبل 

)مكتب السجل  االبتدائية بالناضور 

التجاري( داخل أأل 5) 5وما املوالية 

للنشرة الثانية تطبيقا لللادة 84 من 

ظهير فات فاتح أغسطس 996).

النشرة الثانية
للخالصة جاإلشارة

20 مكرر

املحكمة االبتدائية باملحمدية

ملف بيع رقم : 51)/9)1)

حساب خصو�سي رقم : 97)4

بيع أصل تجاري

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 

االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

شراء  رسم  بلقت�سى  أنه  باملحلد5ة 

 7( كناش    519 رقم  تجاري  أصل 

بتاريخ 8) أغسطس 9)1) باملحلد5ة 

اشترت السيدة رقية املكب البطاقة 

من السيد   T 69756 الوطنية رقم  

الوطنية رقم   البطاقة  محلد رياض 

التجاري  امصل  أليع   T (1(8(

الكتابة  نشاط  ملزاجلة  املخصص 

العلومية، املسجل بالسجل التجاري 

باملحكلة االبتدائية باملحلد5ة تحت 

رقم )9 الكائن بشارع سوس رقم )3 

جذلك بثلن إألا ي قدره  املحلد5ة، 

51.111) درهم.

التعرضات  أليع  فإن  جعليه 

5جب أن تقدم إ 9 كتابة ضبط هذه 

من  5وما   (5 أأل  داخل  املحكلة 

تاريخ النشر الثانية.

اإلعالن امجل
رئيس مصلحة  كتابة الضبط

20 مكرر

املحكلة االبتدائية باملحلد5ة
ملف بيع رقم : 64)/9)1)

حساب خصو�سي رقم : 4334
بيع أصل تجاري

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
االبتدائية  باملحكلة  الضبط 
باملحلد5ة أنه بلقت�سى عقد توثيقي 
ديسلبر   4 بتاريخ  جسجل  أبرم  
امصل  تفويت  تم  باملحلد5ة   (1(9
مو�سى  السيد  طرف  من  التجاري 
  T 6531  بياض البطاقة الوطنية رقم
لفائدة السيد أحلد طلباجي البطاقة 
الوطنية رقم  T77896 أليع امصل 
التجاري تحت اسم كريلري الفرح، 
املسجل بالسجل التجاري باملحكلة 
رقم  تحت  باملحلد5ة  االبتدائية 
حشاد  فرحات  بزنقة  الكائن   (6(6
جذلك بثلن  علارة النبلي املحلد5ة، 

إألا ي قدره 611.111 درهم.
التعرضات  أليع  فإن  جعليه 
5جب أن تقدم إ 9 كتابة ضبط هذه 
من  5وما   (5 أأل  داخل  املحكلة 

تاريخ النشر الثانية.
اإلعالن امجل

رئيس مصلحة كتابة الضبط

 21 مكرر

املحكلة االبتدائية باملحلد5ة
ملف بيع : 44)/9)1)

حساب خصو�سي : )419
بيع أصل تجاري

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
االبتدائية  باملحكلة  الضبط 
باملحلد5ة أنه بلقت�سى العقد العد ي 
 (9 ضلن بسجل االمالك تحت رقم 
باملحلد5ة   (1(( أغسطس   ( بتاريخ 
حرر عقد بيع أصل تجاري عبارة عن 
مخدع للهاتف في اسم السيد محلد 
جلد الصحراجية الكائن بحي دجشلان 
العالية باملحلد5ة   97 14، رقم  زنقة 
جاملسجل بالسجل التجاري باملحكلة 
رقم  تحت  باملحلد5ة  االبتدائية 
السيد  من  كل  لفائدة   ((731
5وسف  جالسيد  جثيق  امليلودي 
أعواق سوية بينهلا مقابل أربعلائة 

ألف درهم )411.111 درهم(.

جعليه فإن أليع التعرضات 5جب 

املحكلة  ضبط  كتابة  إ 9  تقدم  أن 

داخل أأل 5) 5وما من تاريخ النشرة 

الثانية.

النشرة الثانية
رئيس مصلحة كتابة الضبط

25 مكرر

املحكلة االبتدائية باملحلد5ة

ملف بيع : 79)/9)1)

حساب خصو�سي : 3761

بيع أصل تجاري

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 

أنه  باملحلد5ة  االبتدائية  باملحكلة 

بلقت�سى عقد توثيقي تلقاه امستاذ 

محلد ابن حسا5ن موثق باملحلد5ة 

بتاريخ 7 أغسطس 9)1)، حرر عقد 

تفويت مصل تجاري جهو عبارة عن 

صيدلية تحت اسم صيدلية سوس 

في اسم السيدة ناد5ة مارية لعالجي 

امصيل  تجزئة  باملحلد5ة  القاطنة 

الحاملة لبطاقة التعريف   (34 رقم 

جاملتواأد   A 41(5 رقم  الوطنية 

باملحلد5ة،   (54 رقم  سوس  بزنقة 

التجاري  بالسجل  جاملسجل 

باملحكلة االبتدائية باملحلد5ة تحت 

مريم  اآلنسة  لفائدة   ((71 رقم 

حي  باملحلد5ة  القاطنة  الصفراجي 

جالحاملة لبطاقة   93 امصيل الرقم 

 T (49691 التعريف الوطنية رقم  

بثلن إألا ي قدره 711.111 درهم.

جعليه فإن أليع التعرضات 5جب 

املحكلة  ضبط  كتابة  إ 9  تقدم  أن 

داخل أأل 5) 5وما من تاريخ النشرة 

الثانية.

النشرة الثانية
رئيس مصلحة كتابة الضبط

26 مكرر



(((3 الجريدة الرسميةعدد 5594 - 9) ألادى امج 9 )44) )5) 5نا5ر 1)1)) 

املحكلة االبتدائية باملحلد5ة

ملف بيع 9)1)/49)

حساب خصو�سي : 63)4

إعالن عن هبة  أصل تجاري
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 

أنه  باملحلد5ة  االبتدائية  باملحكلة 

في   املؤرخ  التوثيقي  العقد  بلقت�سى 

امستاذ  بد5وان   (1(9 نوفلبر   (1

قام  باملحلد5ة،  موثق  خالد  فؤاد 

بوهب  املفكر  الفتاح  عبد  السيد 

النصر  بحي  الكائن  التجاري  امصل 

جاملسجل  املحلد5ة،   (( رقم 

بالسجل التجاري باملحكلة االبتدا5ة 

لفائدة   ((851 باملحلد5ة تحت رقم 

قيلته  مفكر  إلهام  السيدة  ابنته 

51.111) درهم.

التعرضات  أليع  فإن  جعليه 

5جب أن تقدم إ 9 كتابة ضبط هذه 

تاريخ  من  5وما   (5 داخل  املحكلة 

النشرة الثانية.

النشرة الثانية
رئيس مصلحة كتابة الضبط

سعيد البعزي

27 مكرر

املحكلة االبتدائية باملحلد5ة

ملف بيع 9)1)/41)

حساب خصو�سي : 4145

إعالن عن هبة  أصل تجاري
كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 

االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

باملحلد5ة أنه بلقت�سى عقد توثيقي 

حرر بد5وان امستاذ العربي إدري�سي 

 5 بتاريخ   باملحلد5ة  موثق  قيطوني 

نوفلبر 9)1) تم بيع امصل التجاري 

باملحلد5ة  الكائن  كلقهى  املستغل 

613 حي الحرية تحت االسم التجاري 

»ال5ف ال5ن كوفي« جاملسجل بالسجل 

االبتدائية  باملحكلة  التجاري 

 (6781 رقم  تحت  باملحلد5ة 

شلبي. مساعيد  السيد  طرف  من 

شارع   8 البيضاء  بالدار  الساكن 

الثالث  الطابق  ب  علارة  سينا  ابن 

شقة رقم 66) املعاريف لفائدة السيد 

باملحلد5ة  الساكن  رضوان،  املقري 

بثلن  الكبيرة شارع الحسن،  الزنقة 

درهم.  411.111 قدره  إألا ي 

التعرضات  أليع  فإن  جعليه 

5جب أن تقدم إ 9 كتابة ضبط هذه 

من  5وما   (5 أأل  داخل  املحكلة 

تاريخ النشرة الثانية.

النشرة الثانية
رئيس مصلحة كتابة الضبط

سعيد البعزي

28 مكرر

استدراك خطإ جقع بالجريدة 

الرسلية عدد )559 بتاريخ

 فاتح 5نا5ر 1)1) باإلعالن

 الذي 5حلل رقم 33 مكرر الصفحة 

387

املحكمة االبتدائية بالقنيطرة

بدال من :

املحكلة االبتدائية بالقنيطرة

ملف اشهار بيع أصل تجاري عدد : 

(1(9/(5

.....................................................

...........................................................

..........................................................
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

اإلمضاء : مريم الحو�سي

منتدب قضائي من الدرأة الثانية

5قرأ :

املحكلة االبتدائية بالقنيطرة

ملف اشهار بيع أصل تجاري عدد : 

2019/15

.....................................................

...........................................................

..........................................................
النشرة امج 9

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

اإلمضاء : مريم الحو�سي

منتدب قضائي من الدرأة الثانية

الباقي ال تغيير فيه.

املحكلة االبتدائية بالقنيطرة
ملف اشهار بيع أصل تجاري

عدد : 5)/9)1)
حساب خصو�سي عدد : 8)96

اشهار بيع أصل تجاري
بلقت�سى عقد موثق حرر بلكتب 
االستاذة 5زة الطب�سي موثقة بلد5نة 
 ،(1(9 ديسلبر   (( القنيطرة بتاريخ 
 MONSIEUR MEDJAHED باع 
 KARIM ALGERIENNE CR :

.G115438M
التجاري املشتغل كلقهى  امصل 
 ((7 رقم   ( الصياد  بتجزئة  الكائن 
التجاري  بالسجل  جاملقيد  القنيطرة 
بالقنيطرة  االبتدائية  املحكلة  لدى 
مبلغ  مقابل   65991 رقم  تحت 

11.111) درهم لفائدة :
 MONSEIUR SHAIT
 MUSTAPHA MAROCAIN CIN :

.GM3((75
أعاله  املذكور  البائع  دائني  فعل9 
أن 5تقدموا بتعرضهم لدى املحكلة 
 (5 االبتدائية بالقنيطرة داخل أأل 
من تاريخ النشرة الثانية  5وما ابتداء 

طبقا للفصل 84 من مدجنة التجارة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

االعالن الثاني
اإلمضاء : مريم الحو�سي

منتدب قضائي من الدرأة امللتازة

33 مكرر

املحكمة االبتدائية بتطوان
مكتب السجل التجاري
إعالن ببيع أصل تجاري

إن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
باملحكلة االبتدائية بتطوان. تطبيقا 
مدجنة  من   83 الفصل  ملقتضيات 
التجارة القانون رقم 9.95). يعلن أنه 
الذي  العد ي  الشراء  رسم  بلقت�سى 
6)1) العدالن  5) 5نا5ر  تلقاه بتاريخ 
جالسيد  العساتي  محلد  السيد 
لقسم  التابعان  اشتتو  امحلد 
جاملضلن  تطوان  بابتدائية  التوثيق 
بكناش اممالك تحت رقم 411 بتاريخ 
محلد  السيد  باع   (1(6 5نا5ر   (5
لبطاقة  الحامل  ازناك،  محلد  بن 

 L315(1 رقم  الوطنية  التعريف 

أليع امصل التجاري بكافة عناصره 
التجاري  لللحل  جاملعنوية  املاد5ة 

الواقع بشارع محلد بن عبد الرحلن 

جالخاص  تطوان  مكرر   (9 رقم 

بالتقسيط  الجاهزة  املالبس  ببيع 

جاملسجل تحت رقم )6))5 باملحكلة 

السيد  لفائدة  بتطوان.  االبتدائية 

الحسين بن احلد بن عزيز الحامل 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.L3(5193

بلصلحة  التعرضات  جستقبل 

السجل التجاري باملحكلة االبتدائية 

5وما من   (5 بتطوان جذلك إ 9 غا5ة 

صدجر اإلعالن الثاني.
االعالن امجل

رئيس مصلحة كتابة الضبط

4 مكرر

املحكمة االبتدائية بسيدي 

سليمان
رقم الحساب : 4653

إشعار بيع أصل تجاري
يشهد رئيس مصلحة كتابة الضبط 

باملحكلة االبتدائية بسيدي سليلان.

بلقت�سى عقد محرر ثابت التاريخ 

بنيدر  امستاذتان  طرف  من  محرر 

محاميتان  خد5جة  جبنيدر  حليلة 

بذي  جاملسجل  القنيطرة  بهيئة 

بتاريخ   ((18 رقم  تحت   املحكلة 

السيد  باع   ،(1(8 نوفلبر   (9

الساكن  مصطفى حلوي بن بلعيد، 

سيدي   (6 رقم   3 بلوك  بام  بحي 

 D759976 رقم  جطنيته  سليلان، 

للسيدة نجيدة الرجبيو بنت امحلد، 

 9 علارة   6 بيتي  بإقامة   الساكنة 

جطنيته  الجد5دة،  سال   349  رقم 
التجاري  امصل   ،GA84889 رقم 

الكائن بحي السالم بلوك 8) رقم 8) 

بالسجل  جاملقيد  سليلان،  سيدي 

التحليلي باملحكلة االبتدائية سيدي 

سليلان تحت رقم 1)56 بثلن قدره 

61.111 درهم.
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البائعين  دائني  فعل9  جعليه 
لألصل التجاري املذكور أن 5تقدموا 
بتعرضاتهم إ 9 قسم السجل التجاري 
 (5 بذي املحكلة داخل أأل أقصاه 
اإلعالن  صدجر  نشر  تاريخ  من  5وما 
مدجنة  من   84 للفصل  طبقا  الثاني 

التجارة.
االعالن امجل

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

22 مكرر

املحكمة االبتدائية بسطات
قسم السجل التجاري

إعالن عن بيع أصل تجاري 
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 

باملحكلة االبتدائية بسطات.
رقم  تجاري  أصل  بيع  جقع  أنه 
لبيع  كلتجر  املستغل   (9341
محلد  بشارع  الكائن  املالبس 
 3 رقم  الصباح  قيسارية  الخامس 
السيد  البائع  بين  بالترا�سي  سطات 
لبطاقة  الحامل  منصف  زكرياء 
 AD(33466 التعريف الوطنية رقم 
االجدا5ة  كيش  حي  بتلارة  جالساكن 
 4 شقة   ( الطابق  االسكان  اقامة 
السيدة سكينة  جاملشتر5ة   875 رقم 
التعريف  لبطاقة  الحاملة  النويني 
جالساكنة   X3567(9 رقم  الوطنية 
الرماني  الحرشية  حي  بالخليسات 
) جالذي انتقل بلوأب عقد  رقم ب 
 (1(9 9 أكتوبر  8 ج  رسمي املؤرخ في 
جاملحرر من طرف امستاذ ناجي أ5وب 
موثق بسطات جذلك طبقا ملقتضيات 
القانون املنظم لبيع امصل التجاري.

تقبل  التعرضات  فإن  جعليه 

االبتدائية  باملحكلة  الضبط  بكتابة 

التجاري(  السجل  )قسم  بسطات 

جذلك داخل أأل 5) 5وما ابتداء من 

تاريخ النشرة الثانية.

النشرة امج 9
رئيس مصلحة كتابة الضبط

23 مكرر

املحكمة االبتدائية ببرشيد
مكتب السجل التجاري

إعالن عن بيع نصف أصل تجاري 
كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 

الضبط باملحكلة االبتدائية ببرشيد، 

 (6 مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  أنه 

فوت السيد سعيد   ،(115 ديسلبر 

التعريف  لبطاقة  الحامل  طابي 

جالساكن   W(5511 رقم  الوطنية 

ضيعة حريزي   3 طريق مراكش كلم 

برشيد، للسيد5ن عبد املجيد الباهي 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

رقم W4896 جالساكن )5 زنقة قصر 

البديع حي الرياض برشيد، جبوشعيب 

التعريف  لبطاقة  الحامل  اجدادس 

الوطنية رقم )W5(94، الساكن )5 

زنقة علي بن أبي طالب برشيد، نصف 

كلحطة  املستغل  التجاري  امصل 

لتوزيع الوقود، مقهى، مطعم، هاتف 

الغذائية  ملواد  جبيع  أزار،  علومي، 

 STATION PETROM« جمطعم 

سطات  بطريق  جالكائنة   »LAHRIZI

املنطقة الصناعية 9-45-46 برشيد، 

تحت  التجاري  بالسجل  جاملسجل 
رقم 831)، جذلك بثلن إألا ي قدره 

511.111 درهم.
التعرضات،  أليع  فإن  جعليه 
 - تقدم بكتابة ضبط هاته املحكلة 
مكتب السجل التجاري - داخل أأل 
خلسة عشر 5وما من تاريخ النشرة 

امج 9 جالثانية.
النشرة امج 9

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

24 مكرر

محكمة االستئناف بتازة
إعالن بتصفية الحسابات 

الخصوصية املتقادمة بل�سي 5) 
سنة جتحويلها لحساب الخزينة 

العامة
كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
بتازة  االستئناف  بلحكلة  الضبط 
أنه بناء عل9 ظهير 3 ربيع اآلخر 355) 
 38( جالفصلين   )(936 5ونيو   (3(
ج )38 من قانون االلتزامات جالعقود 
املودعة  املالية  املبالغ  أليع  فإن 
جاملتقادمة  الخصوصية  بالحسابات 
بل�سي 5) سنة عن تاريخ آخر عللية 
قد  عليها  أأريت  إ5داع  أج  صرف 
قوائم  في  جتضلينها  احصاؤها  تم 
تفصيلية بلغت نسخة منها إ 9 النيابة 
بتازة  االستئناف  بلحكلة  العامة 

جالبالغ مجلوعها 87.911) درهم.
جعل9 كل من له الحق في سحب 
أج استرأاع مبلغ من املبالغ السالفة 
كتابة  بلصلحة  5تصل  أن  الذكر 
الضبط بلحكلة االستئناف بتازة في 
أأل ال 5تعدى ستة أشهر ابتداء من 

تاريخ النشر جعند مرجر امأل املذكور 

الحسابات  في  املودعة  املبالغ  تصير 

الخصوصية املتقادمة كسبا لخزينة 

الدجلة جسيعلل عل9 تحويلها للخزينة 

العامة طبقا للقانون جالسالم.
رئيس مصلحة كتابة الضبط

التوقيع : محلد لبيض

25

محكمة االستئناف بفاس

ملخص الحكم أج القرار

االسم العائلي : كفيل.

االسم الشخ�سي : زكرياء.

محلد بن  الرحلان  عبد   :  ابن 

جأمه : نعيلة بنت محلد.

 (985 أكتوبر   (1  : املولود بتاريخ 

بفاس.

أنان   7 زنقة   96 رقم   : الساكن 

الشراج فاس.

حكم عليه بتاريخ 7 أكتوبر 9)1) 

من طرف غرفة الجنا5ات بفاس.

االختطاف  أرائم   : أأل  من 

جاالحتجاز  جسيلة  باستعلال 

جاالغتصاب جهتك العرض بالعنف.

 (5( بخلس  ذلك  عن  جمعاقبته 

جبتحليله  نافذا  حبسا  سنوات 

الصائر جاإلأبار في امدنى.
الرئيس

ملثل النيابة العامة

كاتب الضبط

26
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 III.  -  إعالنات إدارية

وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك 
واملاء

 املؤسسات املضرة جالغير املالئلة 
أج الخطيرة من الدرأة امج 9

بحث حول الكشف عن املنافع 
جاملضار 

إن بحثا حول الكشف عن املنافع 
سيفتتح  جاحد  شهر  مدته  جاملضار 
بلكاتب   (1(1 5نا5ر   (5 من  ابتداء 
علالة املحلد5ة، جذلك بناء عل9 الطلب 
املغربية  الشركة  طرف  من  املقدم 
مقرها  الكائن   »SOMAS« للخزن  
بالتجزئة النفطية لواد املالح املحلد5ة، 
جذلك قصد طلب الترخيص من أأل 
إنجاز جاستغالل خزان أوفي رابع لغاز 
البوتان من سعة 11.111) طن بلوقع 
سيدي العربي، ألاعة سيدي مو�سى 
بن علي علالة املحلد5ة موضوع الرسم 

العقاري 26/34316.
هذا، جيوأد ملف البحث بلكاتب 
علالة املحلد5ة، حيث 5لكن االطالع 
عليه ملن يهله اممر، جذلك خالل أجقات 

العلل اإلداري.
61

وكالة الحوض املائي مم الربيع
نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
جكالة  مد5ر  أصدره  قرار  بلوأب 
الحوض املائي مم الربيع ببني مالل، 
من  ابتداء  بلد5ة  بلقر  سيجري 
5نا5ر   (( إ 9 غا5ة   (1(1 5نا5ر    (3
الترخيص  مشرجع  في  بحث   (1(1
السيد  لفائدة  املاء،  جألب  بحفر 
معطوش محلد العنوان حي التقدم 
تجزئة رياض داي الرقم ) بني مالل، 
أأل  من  املاء  جألب  بحفر  املتعلق 
االستعلاالت املنزلية املنفردة بامللك 
البالغة   v3 الحسنية  النور  املدعو 
الكائن  سنتيار   49 ار   ( مساحته 
مالل  بني  باشوية  مالل  بني  ببلد5ة 

علالة بني مالل.
بلد5ة  بلقر  امللف  جضع  تم  لقد 
علالة  مالل  بني  باشوية  مالل   بني 

بني مالل.
29

جكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إأراء بحث

جكالة  مد5ر  أصدره  قرار  بلوأب 
الحوض املائي مم الربيع ببني مالل، 
الغابة  أهل  قيادة  بلقر  سيجري 
إ 9 غا5ة   (1(1 5نا5ر    (3 من  ابتداء 
مشرجع  في  بحث   (1(1 5نا5ر   ((
لفائدة  الترخيص بحفر جألب املاء، 
السيد عباس الرحا ي العنوان النخلة 
السراغنة،  قلعة   (69( الرقم   (
أأل  من  املاء  جألب  بحفر  املتعلق 
سارج  بالد  املدعو  بامللك  السقي 
هكتار   4 العشلوج البالغة مساحته 
قيادة  ميات  بجلاعة  الكائن  ار   77
أهل الغابة دائرة القلعة - أهل الغابة 

إقليم قلعة السراغنة.
لقد تم جضع امللف بلقر ألاعة 
ميات قيادة أهل الغابة دائرة القلعة 

- أهل الغابة إقليم قلعة السراغنة.
30

جكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إأراء بحث

جكالة  مد5ر  أصدره  قرار  بلوأب 
الحوض املائي مم الربيع ببني مالل، 
نيفري  إ5مي  قيادة  بلقر  سيجري 
إ 9 غا5ة   (1(1 5نا5ر    (3 من  ابتداء 
مشرجع  في  بحث   (1(1 5نا5ر   ((
لفائدة  الترخيص بحفر جألب املاء، 
الخوش  جعلر  الهيلي  هشام  السيد 
دمنات،  الشلس  درب  حي  العنوان 
أأل  من  املاء  جألب  بحفر  املتعلق 
السقي بامللك املدعو إمي نتالت آ5ت 
متر   (9976 البالغة مساحته  5حيى  
مربع الكائن بجلاعة تفني قيادة إ5مي 

نيفري دائرة جلتانة إقليم أزيالل.
لقد تم جضع امللف بلقر ألاعة 
تفني قيادة إ5مي نيفري دائرة جلتانة 

إقليم أزيالل.
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جكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إأراء بحث

جكالة  مد5ر  أصدره  قرار  بلوأب 
الحوض املائي مم الربيع ببني مالل، 
نيسلي  تيزي  قيادة  بلقر  سيجري 
إ 9 غا5ة   (1(1 5نا5ر    (3 من  ابتداء 
مشرجع  في  بحث   (1(1 5نا5ر   ((
لفائدة  الترخيص بحفر جألب املاء، 
دجار  العنوان  مكاجي  رشيد  السيد 
علالة نسلي  تيزي  قيادة   تحونة 
املتعلق بحفر جألب املاء  بني مالل، 
من أأل السقي بامللك املدعو اميزار 
سنتيار   (1 آر   88 البالغة مساحته 
نيسلي  تيزي  جقيادة  بجلاعة  الكائن 

دائرة اغبالة  إقليم بني مالل.
لقد تم جضع امللف بلقر ألاعة 
اغبالة   دائرة  نيسلي  تيزي  جقيادة 

إقليم بني مالل.
32

جكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إأراء بحث

جكالة  مد5ر  أصدره  قرار  بلوأب 
الحوض املائي مم الربيع ببني مالل، 
من  ابتداء  بزج  قيادة  بلقر  سيجري 
5نا5ر   (( إ 9 غا5ة   (1(1 5نا5ر    (3
الترخيص  مشرجع  في  بحث   (1(1
السيد  لفائدة  املاء،  جألب  بحفر 
محلد الصوالح العنوان دجار اماسين 
أزيالل،  إقليم  ابزج  ارفالة  ألاعة 
أأل  من  املاء  جألب  بحفر  املتعلق 
املاشية  جارجاء  املنزلية  االستعلاالت 
البالغة  اكرجن  بحيرة  املدعو  بامللك 
الكائن  سنتيار   91 آر   4 مساحته 
دائرة بزج   بجلاعة ارفالة قيادة بزج  

إقليم أزيالل.
لقد تم جضع امللف بلقر ألاعة 
إقليم  بزج   دائرة  بزج   ارفالة قيادة 

أزيالل.
33

جكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إأراء بحث

جكالة  مد5ر  أصدره  قرار  بلوأب 
الحوض املائي مم الربيع ببني مالل، 
السلاعلة  قيادة  بلقر  سيجري 
إ 9 غا5ة   (1(1 5نا5ر    (3 من  ابتداء 
مشرجع  في  بحث   (1(1 5نا5ر   ((
لفائدة  الترخيص بحفر جألب املاء، 
العنوان  صواليحي  محلد  السيد 
قصبة  السهب  الخطاطبة  دجار 
الطرش السلاعلة جادي زم خريبكة، 
أأل  من  املاء  جألب  بحفر  املتعلق 
السقي  بامللك املدعو الحرشةالبالغة 
مساحته 4 هكتارات 17 آر 1) سنتيار 
الكائن بجلاعة قصبة الطرش قيادة 
السلاعلة دائرة جاد زم إقليم خريبكة.
لقد تم جضع امللف بلقر ألاعة 
قصبة الطرش قيادة السلاعلة دائرة 

جاد زم إقليم خريبكة.
34

جكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إأراء بحث

جكالة  مد5ر  أصدره  قرار  بلوأب 
الحوض املائي مم الربيع ببني مالل، 
السلاعلة  قيادة  بلقر  سيجري 
إ 9 غا5ة   (1(1 5نا5ر    (3 من  ابتداء 
مشرجع  في  بحث   (1(1 5نا5ر   ((
لفائدة  الترخيص بحفر جألب املاء، 
السيد املعطي حرشاجي العنوان دجار 
الطرش  قصبة  السهب  الخطاطبة 
املاء  املتعلق بحفر جألب  جادي زم، 
من أأل االستعلاالت املنزلية جارجاء 
 (646 بامللك املدعو املرس  املاشية  
سنتيار   37 آر    (5 البالغة مساحته 
الكائن بجلاعة قصبة الطرش قيادة 
السلاعلة دائرة جاد زم إقليم خريبكة.
لقد تم جضع امللف بلقر ألاعة 
قصبة الطرش قيادة السلاعلة دائرة 

جاد زم إقليم خريبكة.
35



عدد 5594 - 9) ألادى امج 9 )44) )5) 5نا5ر 1)1))الجريدة الرسمية   (((6

جكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
جكالة  مد5ر  أصدره  قرار  بلوأب 

الحوض املائي مم الربيع ببني مالل، 

سيجري بلقر قيادة بني سلير ابتداء 

من 3) 5نا5ر  1)1) إ 9 غا5ة )) 5نا5ر 

الترخيص  مشرجع  في  بحث   (1(1

السيد  لفائدة  املاء،  جألب  بحفر 

حي   39( العنوان  لوكيلي  بلكاسم 

بحفر  املتعلق  زم،  جادي  املقاجمة 

بامللك  من أأل السقي   جألب املاء 

مساحته  البالغة  زرجال  مرح  املدعو 

الكائن  سنتيار   9( آر    15 هكتار   (

قيادة بني سلير  بجلاعة بني سلير  

دارة جاد زم إقليم خريبكة.

لقد تم جضع امللف بلقر ألاعة 

بني سلير  قيادة بني سلير دارة جاد زم 

إقليم خريبكة.

36

جكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
جكالة  مد5ر  أصدره  قرار  بلوأب 

الحوض املائي مم الربيع ببني مالل، 

زراد  أجالد  قيادة  بلقر  سيجري 

إ 9 غا5ة   (1(1 5نا5ر   (3 من  ابتداء 

مشرجع  في  بحث   (1(1 5نا5ر   ((

لفائدة  الترخيص بحفر جألب املاء، 

السيد املحجوب بودراع العنوان دجار 

املتعلق  الهيادنة،  ألاعة  الهيادنة 

 5 سقي  أأل  من  املاء  جألب  بحفر 

هكتارات فقط بامللك املدعو الفو�سي 

ار   81 هكتار   5 مساحته  البالغة 

الكائن بجلاعة الهيادنة قيادة أجالد 

زراد دائرة القلعة - اهل الغابة إقليم 

قلعة السراغنة.

لقد تم جضع امللف بلقر ألاعة 

الهيادنة قيادة أجالد زراد دائرة القلعة 

- اهل الغابة إقليم قلعة السراغنة.

37

جكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إأراء بحث

جكالة  مد5ر  أصدره  قرار  بلوأب 
الحوض املائي مم الربيع ببني مالل، 
سيجري بلقر قيادة بني سلير ابتداء 
من 3) 5نا5ر 1)1) إ 9 غا5ة )) 5نا5ر 
الترخيص  مشرجع  في  بحث   (1(1
السيد  لفائدة  املاء،  جألب  بحفر 
بلحاج مطهر العنوان دجار ا5ت احلد 
بحفر  املتعلق  زم،  جادي  سلير  بني 
االستعلاالت  أأل  من  املاء  جألب 
هكتار فقط بامللك   ( املنزلية جسقي 
 ( محلد  الشيخ  بالدات  املدعو 
مساحته  البالغة  دجبوفوار  جدجمين 
خدام الكائن بجلاعة بني سلير   3(
إقليم  بني سلير دائرة جاد زم  قيادة 

خريبكة.
لقد تم جضع امللف بلقر ألاعة 
بني سلير قيادة بني سلير دائرة جاد زم 

إقليم خريبكة.
38

جكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إأراء بحث

جكالة  مد5ر  أصدره  قرار  بلوأب 
الحوض املائي مم الربيع ببني مالل، 
بئر   - بولنوار  قيادة  بلقر  سيجري 
إ 9   (1(1 5نا5ر   (3 مزجي ابتداء من 
غا5ة )) 5نا5ر 1)1) بحث في مشرجع 
لفائدة  الترخيص بحفر جألب املاء، 
العنوان  ادعيلش  املصطفى  السيد 
ابراهيم  اجالد  العاتي  أجالد  دجار 
بولنوار خريبكة، املتعلق بحفر جألب 
املنزلية  االستعلاالت  أأل  من  املاء 
املنفردة جارجاء املاشية بامللك املدعو 
 (( مساحته  البالغة  الغد5ر  اضهر 
خداما جنصف خدام الكائن بجلاعة 
بولنوار قيادة بولنوار - بئر مزجي دائرة 

خريبكة إقليم خريبكة.
لقد تم جضع امللف بلقر ألاعة 
بولنوار قيادة بولنوار - بئر مزجي دائرة 

خريبكة إقليم خريبكة.
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جكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إأراء بحث

جكالة  مد5ر  أصدره  قرار  بلوأب 
الحوض املائي مم الربيع ببني مالل، 
عبو  أجالد  قيادة  بلقر  سيجري 
 (1(1 5نا5ر   (3 من  الهدامي ابتداء 
في  بحث   (1(1 5نا5ر   (( غا5ة  إ 9 
مشرجع الترخيص بحفر جألب املاء، 
لفائدة السيد عبد الرزاق الدرجا�سي 
 7( الرقم   ( العنوان تجزئة العيون 
املتعلق بحفر جألب  الدرجة برشيد، 
بامللك املدعو  السقي  من أأل  املاء 
بئر بوكر البالغة مساحته ) هكتار 4) 
الكائن بجلاعة زاجية  سنتيار   47 ار 
عبو  أجالد  قيادة  بنحلدجن  سيدي 

الهدامي دائرة برشيد إقليم برشيد.
لقد تم جضع امللف بلقر ألاعة 
أجالد  قيادة  بنحلدجن  سيدي  زاجية 
إقليم  برشيد  دائرة  الهدامي  عبو 

برشيد.
40

جكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إأراء بحث

جكالة  مد5ر  أصدره  قرار  بلوأب 
الحوض املائي مم الربيع ببني مالل، 
سيجري بلقر قيادة أجالد سعيد الواد 
إ 9 غا5ة   (1(1 5نا5ر   (4 من  ابتداء 
مشرجع  في  بحث   (1(1 5نا5ر   (3
لفائدة  الترخيص بحفر جألب املاء، 
السيد بوزكري دهباني العنوان دجار 
بن  فقيه  املربع  أهل  اسعيد  أجالد 
املتعلق بحفر جألب املاء من  صالح، 
بامللك  هكتارات فقط   5 أأل سقي 
البالغة  الدار  قرب  حلريات  املدعو 
مساحته 1) هكتار 84 ار 1) سنتيار 
سعيد  أجالد  جقيادة  بجلاعة  الكائن 
إقليم تادلة  قصبة  دائرة   الواد 

بني مالل.
لقد تم جضع امللف بلقر ألاعة 
أجالد سعيد الواد قيادة أجالد سعيد 
بني  إقليم  تادلة  قصبة  دائرة  الواد 

مالل.
41

جكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
جكالة  مد5ر  أصدره  قرار  بلوأب 

الحوض املائي مم الربيع ببني مالل، 

سيجري بلقر قيادة أجالد زمام ابتداء 

من 4) 5نا5ر 1)1) إ 9 غا5ة 3) 5نا5ر 

الترخيص  مشرجع  في  بحث   (1(1

السيد  لفائدة  املاء،  جألب  بحفر 

حلو معرير العنوان أجالد زهرة اجالد 

زمام الفقيه بن صالح، املتعلق بحفر 

بامللك  السقي  أأل  من  املاء  جألب 

مساحته  البالغة  اليعقوبية  املدعو 

أجالد  جقيادة  بجلاعة  الكائن  ار   61

زمام دائرة بني مو�سى الشرقية إقليم 

الفقيه بن صالح.

لقد تم جضع امللف بلقر ألاعة 

مو�سى  بني  دائرة  زمام  أجالد  جقيادة 

الشرقية إقليم الفقيه بن صالح.

42

جكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
جكالة  مد5ر  أصدره  قرار  بلوأب 

الحوض املائي مم الربيع ببني مالل، 

سيجري بلقر قيادة تيغسالين ابتداء 

من 4) 5نا5ر 1)1) إ 9 غا5ة 3) 5نا5ر 

الترخيص  مشرجع  في  بحث   (1(1

السيد  لفائدة  املاء،  جألب  بحفر 

رضوان ضا5ف العنوان حي السعادة 

بحفر  املتعلق  خنيفرة،  تغسالين 

بامللك  السقي  أأل  من  املاء  جألب 

 ( مساحته  البالغة  امللعب  املدعو 

الكائن  سنتيار   (( ار   (6 هكتار 

دائرة  تيغسالين  جقيادة  بجلاعة 

القباب إقليم خنيفرة.

لقد تم جضع امللف بلقر ألاعة 

جقيادة تيغسالين دائرة القباب إقليم 

خنيفرة.

43



(((7 الجريدة الرسميةعدد 5594 - 9) ألادى امج 9 )44) )5) 5نا5ر 1)1)) 

جكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إأراء بحث

جكالة  مد5ر  أصدره  قرار  بلوأب 
الحوض املائي مم الربيع ببني مالل، 
أجالد   - سيجري بلقر قيادة لوناسدة 
يعكوب ابتداء من 4) 5نا5ر 1)1) إ 9 
غا5ة 3) 5نا5ر 1)1) بحث في مشرجع 
لفائدة  الترخيص بحفر جألب املاء، 
العنوان  كامل  املصطفى  السيد 
دجار اجالد مسعود لوناسدة القلعة، 
أأل  من  املاء  جألب  بحفر  املتعلق 
السقي بامللك املدعو اقنينبة البالغة 
الكائن  سنتيار   9( ار   68 مساحته 
لوناسدة  قيادة  لوناسدة  بجلاعة 
أهل   - القلعة  دائرة  يعكوب  أجالد   -

الغابة إقليم قلعة السراغنة.
لقد تم جضع امللف بلقر ألاعة 
أجالد   - لوناسدة  قيادة  لوناسدة 
الغابة  أهل   - القلعة  دائرة  يعكوب 

إقليم قلعة السراغنة.
44

جكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إأراء بحث

جكالة  مد5ر  أصدره  قرار  بلوأب 
ببني مالل  الربيع  املائي مم  الحوض 
مسكين  بني  قيادة  بلقر  سيجري 
الغربية ابتداء من 4) 5نا5ر 1)1) إ 9 
غا5ة 3) 5نا5ر 1)1) بحث في مشرجع 
لفائدة  املاء  جألب  بحفر  الترخيص 
العنوان  البحراجي  السيد املصطفى 
48 زنقة بوشعيب بن احلد حي الخير 
سطات، املتعلق بحفر جألب املاء من 
جالسقي  املنزلية  االستعلاالت  أأل 
علر«،  اجالد  »بالد  املدعو  بامللك 
س   39 آر   65 ه   ( البالغة مساحته 
قيادة  خلوك  بني  بجلاعة   الكائن 
البرجج،  دائرة  الغربية  مسكين  بني 

إقليم سطات.
لقد تم جضع امللف بلقر ألاعة 
بني خلوك قيادة بني مسكين الغربية 

دائرة البرجج، إقليم سطات.
45

جكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
جكالة  مد5ر  أصدره  قرار  بلوأب 

ببني مالل  الربيع  املائي مم  الحوض 

 - املفاسيس  قيادة  بلقر  سيجري 

 (1(1 5نا5ر   (4 من  ابتداء  الفقراء 

في  بحث   (1(1 5نا5ر   (3 غا5ة  إ 9 

مشرجع الترخيص بحفر جألب املاء 

العنوان  السيد حسن صابر  لفائدة 

34 البرنو�سي الدار  حي القدس زنقة 

املاء  جألب  بحفر  املتعلق  البيضاء، 

من أأل االستعلاالت املنزلية جالسقي 

بامللك املدعو »بالد السهب«، البالغة 

آر الكائن بجلاعة   61 ه   ( مساحته 

الفقراء   - املفاسيس  قيادة  الفقراء 

دائرة جإقليم خريبكة.

لقد تم جضع امللف بلقر ألاعة 

الفقراء   - املفاسيس  قيادة  الفقراء 

دائرة جإقليم خريبكة.

46

جكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
جكالة  مد5ر  أصدره  قرار  بلوأب 

ببني مالل  الربيع  املائي مم  الحوض 

 - املفاسيس  قيادة  بلقر  سيجري 

 (1(1 5نا5ر   (4 من  ابتداء  الفقراء 

في  بحث   (1(1 5نا5ر   (3 غا5ة  إ 9 

مشرجع الترخيص بحفر جألب املاء 

العنوان  السيد حسن صابر  لفائدة 

34 البرنو�سي الدار  حي القدس زنقة 

املاء  جألب  بحفر  املتعلق  البيضاء، 

من أأل االستعلاالت املنزلية جسقي 

املدعو  بامللك  فقط  هكتارات   5

مساحته  البالغة  الحائط«،   »أرض 

الفقراء  بجلاعة  الكائن  آر   41 ه   8

دائرة   الفقراء   - املفاسيس  قيادة 

خريبكة إقليم خريبكة.

لقد تم جضع امللف بلقر ألاعة 

الفقراء   - املفاسيس  قيادة  الفقراء 

دائرة خريبكة إقليم خريبكة.
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جكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
جكالة  مد5ر  أصدره  قرار  بلوأب 

ببني مالل  الربيع  املائي مم  الحوض 

سيجري بلقر قيادة بني 5كرين ابتداء 

من 4) 5نا5ر 1)1) إ 9 غا5ة 3) 5نا5ر 

الترخيص  مشرجع  في  بحث   (1(1

السادة  لفائدة  املاء  جألب  بحفر 

حسن فوزي، الجيال ي فوزي، محلد 

فوزي العنوان دجار الرجاجنة ألاعة 

الجنوبية  سطات  دائرة  5كرين  بني 

املتعلق بحفر جألب  إقليم سطات، 

بامللك املدعو  السقي  من أأل  املاء 

مساحته  البالغة  البير«،  »أرض 

خدام كبير الكائن بجلاعة جقيادة بني 

5كرين دائرة سطات الجنوبية، إقليم 

سطات.

لقد تم جضع امللف بلقر ألاعة 

سطات  دائرة  5كرين  بني  جقيادة 

الجنوبية، إقليم سطات.
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جكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بلوأب قرار أصدرته مد5رة جكالة 

 1750/2019 رقم  لسبو  الحوض 

الذي   (1(9 ديسلبر   (5 ح.ج بتاريخ 

سيجرى عل9 العقار املسمى »ادجارد« 

 K/1454 رقم  العقاري  الرسم  ذي 

ازرج،  الترابية  بالجلاعة  املتواأد 

ابتداء  افران،  إقليم  أزرج،  باشوية 

غا5ة  إ 9   (1(1 5نا5ر   (5 تاريخ  من 

بحث علني في شأن   (1(1 5نا5ر   (4

مشرجع الترخيص بإنجاز ثقب جألب 

رشاشات  تزجيد  أأل  من  منه  املاء 

موالي  السيد  لفائدة  باملاء  الفندق 

لبطاقة  الحامل  حرجني،  ابراهيم 

.D3576 التعريف الوطنية
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جكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بلوأب قرار أصدرته مد5رة جكالة 

 2022/2019 رقم  لسبو  الحوض 

الذي   (1(9 ديسلبر   31 ح.ج بتاريخ 

»امالو  املسمى  العقار  عل9  سيجرى 

ضلنا  شراء  عقدي  ذي  نعلاليش« 

 (33 جعدد   (56 ص   (34  بعدد 

املتواأد بالجلاعة الترابية   (55 ص 

إقليم  أزرج،  دائرة  املخفي،  سيدي 

افران، ابتداء من تاريخ 4) 5نا5ر 1)1) 

بحث علني   (1(1 5نا5ر   (( إ 9 غا5ة 

بإنجاز  الترخيص  مشرجع  شأن  في 

سقي  أأل  من  منه  املاء  جألب  بئر 

مساحة 3 ه لفائدة السيد السليلاني 

التعريف  لبطاقة  الحامل  الشريف، 

.D((4((8 الوطنية
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جكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بلوأب قرار أصدرته مد5رة جكالة 

 1981/2019 رقم  لسبو  الحوض 

 (1(9 ديسلبر   (4 بتاريخ  ح.ج 

املسمى  العقار  عل9  سيجرى  الذي 

ذي شهادة امللكية   »( »أولية فرير 

بالجلاعة  املتواأد   K/10693 رقم 

دائرة  بورزجين،  آ5ت  الترابية 

ابتداء  الحاأب،  إقليم  الحاأب، 

غا5ة  إ 9   (1(1 5نا5ر   (4 تاريخ  من 

بحث علني في شأن   (1(1 5نا5ر   (4

مشرجع الترخيص بإنجاز ثقب جألب 

مساحة  سقي  أأل  من  منه  املاء 

761),4) ه لفائدة السيد الراشدي 

لبطاقة  الحامل  معه،  جمن  خالد 

.C69959( التعريف الوطنية
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عدد 5594 - 9) ألادى امج 9 )44) )5) 5نا5ر 1)1))الجريدة الرسمية   (((8

جكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بلوأب قرار أصدرته مد5رة جكالة 

 1992/2019 رقم  لسبو  الحوض 

الذي   (1(9 ديسلبر   (4 ح.ج بتاريخ 

سيجرى عل9 العقار املسمى »شطابة« 

ذي مطلب التحفيظ رقم 81/2391 

عين  الترابية  بالجلاعة  املتواأد 

إقليم  تيفلت،  دائرة  الجوهرة، 

الخليسات، ابتداء من تاريخ 4)5نا5ر 

1)1) إ 9 غا5ة 4) 5نا5ر 1)1) بحث 

الترخيص  مشرجع  شأن  في  علني 

بإنجاز ثقب جألب املاء منه من أأل 

لفائدة  ه   (,3416 مساحة  سقي 

السيد املنور عبد السالم جمن معه، 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.Z(161
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جكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد5رة  أصدرته  قرار  بلوأب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  جكالة 

ح.ج/2019/1989 بتاريخ 4) ديسلبر 

العقار  عل9  سيجرى  الذي   (1(9

املسمى »كركور« ذي شهادتي امللكية 

 41/41590 ج   41/41589 رقم 

أجالد  الترابية  بالجلاعة  املتواأد 

إقليم صفرج،  دائرة املنزل،  امكودج، 

إ 9   (1(1 5نا5ر   (4 من تاريخ  ابتداء 

علني  بحث   (1(1 5نا5ر   (4 غا5ة 

بإنجاز  الترخيص  مشرجع  شأن  في 

منه من أأل سقي  ثقب جألب املاء 

لفائدة  هكتارات   3,4471 مساحة 

الحامل  العيا�سي  املجاطي  السيد 

.R44394 لبطاقة التعريف الوطنية
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مندجبية جكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد5رة  أصدرته  قرار  بلوأب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  جكالة 

 (5 بتاريخ  ح.ج/2019/1994 

عل9  سيجرى  الذي   (1(9 ديسلبر 

رقم  الفالحية  امرضية  القطعة 

الزراعي  اإلصالح  بتعاجنية   (17

املكتب  شهادة  ذات  املحلد5ة 

للغرب  الفالحي  لالستثلار  الجهوي 
 (1(9 5ونيو   (1 بتاريخ   517 رقم 

زيرارة،  الترابية  بالجلاعة  املتواأدة 

إقليم  دائرة الشراردة،  قيادة زيرارة، 

 (5 تاريخ  من  ابتداء  سيدي قاسم، 

5نا5ر 1)1) إ 9 غا5ة 5) 5نا5ر 1)1) 

بحث علني في شأن مشرجع الترخيص 

بإنجاز ثقب جألب املاء منه من أأل 

7,85 هكتارات لفائدة  سقي مساحة 

السيد لعوي�سي عزيز الحامل لبطاقة 

.GK3475( التعريف الوطنية
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مندجبية جكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد5رة  أصدرته  قرار  بلوأب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  جكالة 

 (5 بتاريخ  ح.ج/2019/1995 

عل9  سيجرى  الذي   (1(9 ديسلبر 

العقار الجلاعي املدعو عريض التابع 

للجلاعة الساللية العناعنة الطناأة 

ذي شهادة إدارية رقم 16) بتاريخ 5) 

بالجلاعة  املتواأد   (1(9 نوفلبر 

دائرة  قيادة املكرن،  الترابية املكرن، 

ابتداء  القنيطرة،  إقليم  بنلنصور، 

غا5ة  إ 9   (1(1 5نا5ر   (5 تاريخ  من 

بحث علني في شأن   (1(1 5نا5ر   (5

مشرجع الترخيص بإنجاز ثقب جألب 

املاء منه من أأل سقي مساحة 1,61 
هكتارات لفائدة السيد بحرار منصور 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.G((7781
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مندجبية جكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد5رة  أصدرته  قرار  بلوأب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  جكالة 

ح.ج/2019/1996 بتاريخ 5) ديسلبر 

العقار  عل9  سيجرى  الذي   (1(9

التابع  »فرشاش«  املدعو  الجلاعي 

املتواأد  امزجرة  الساللية  للجلاعة 

قيادة  بالجلاعة الترابية الصفافعة، 

إقليم  دائرة القصيبية،  الصفافعة، 

سيدي سليلان، ابتداء من تاريخ 5) 

5نا5ر 1)1) إ 9 غا5ة 5) 5نا5ر 1)1) 

بحث علني في شأن مشرجع الترخيص 

بإنجاز ثقب جألب املاء منه من أأل 

5),) هكتارات لفائدة  سقي مساحة 

السيد الوردي محلد الحامل لبطاقة 

.G(16546 التعريف الوطنية
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مندجبية جكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد5رة  أصدرته  قرار  بلوأب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  جكالة 

 (5 بتاريخ  ح.ج/2019/1998 

عل9  سيجرى  الذي   (1(9 ديسلبر 

»حفرة  املدعو  الجلاعي  العقار 

الساللية  للجلاعة  التابع  الحوالة« 

الشلالية  التوازيط  سيدهم  اجالد 

إدارية  شهادة  ذي  السفلية  عامر 

 (1(9 أكتوبر   (6 بتاريخ   (4 رقم 

عامر  الترابية  بالجلاعة  املتواأد 

السفلية، قيادة عامر السفلية، دائرة 

القنيطرة،  إقليم  القنيطرة،  احواز 

إ 9   (1(1 5نا5ر   (5 من تاريخ  ابتداء 

علني  بحث   (1(1 5نا5ر   (5 غا5ة 

بإنجاز  الترخيص  مشرجع  شأن  في 

منه من أأل سقي  ثقب جألب املاء 

لفائدة  هكتارات   (,5683 مساحة 

السيد طنيعلو رشيد الحامل لبطاقة 

.G317187 التعريف الوطنية
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مندجبية جكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد5رة  أصدرته  قرار  بلوأب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  جكالة 

 (5 بتاريخ  ح.ج/2019/2000 

عل9  سيجرى  الذي   (1(9 ديسلبر 

»بالد محلد بوطيب«  العقار املسمى 

الكائن بقبيلة الصفافعة ذي الرسم 

املتواأد   H/1243 رقم  العقاري 

قيادة  الترابية القصيبية،  بالجلاعة 

إقليم  القصيبية،  دائرة  القصيبية، 

سيدي سليلان، ابتداء من تاريخ 5) 

5نا5ر 1)1) إ 9 غا5ة 5) 5نا5ر 1)1) 

بحث علني في شأن مشرجع الترخيص 

بإنجاز ثقب جألب املاء منه من أأل 

هكتارات   (,815( مساحة  سقي 

ابراهيم  بحري  السيد  لفائدة 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.GN(39339
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مندجبية جكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد5رة  أصدرته  قرار  بلوأب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  جكالة 

ح.ج/2019/1997 بتاريخ 5) ديسلبر 

العقار  عل9  سيجرى  الذي   (1(9

امرضية املسلاة »غرس دلواد بتراب 

دجار الحلرية« ذات شهادة إدارية رقم 

4441 التابع للجلاعة الترابية زجمي، 

ابتداء  جزان،  إقليم  زجمي،  دائرة 

غا5ة  إ 9   (1(1 5نا5ر   (5 تاريخ  من 

بحث علني في شأن   (1(1 5نا5ر   (5

مشرجع الترخيص بإنجاز ثقب جألب 

جإرجاء  الشرب  أأل  من  منه  املاء 

املاشية لفائدة السيد مهندق أحلد 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.LC5886(
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(((9 الجريدة الرسميةعدد 5594 - 9) ألادى امج 9 )44) )5) 5نا5ر 1)1)) 

الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت



عدد 5594 - 9) ألادى امج 9 )44) )5) 5نا5ر 1)1)) الجريدة الرسمية1)))  



(((( الجريدة الرسميةعدد 5594 - 9) ألادى امج 9 )44) )5) 5نا5ر 1)1)) 



عدد 5594 - 9) ألادى امج 9 )44) )5) 5نا5ر 1)1)) الجريدة الرسمية))))  



(((3 الجريدة الرسميةعدد 5594 - 9) ألادى امج 9 )44) )5) 5نا5ر 1)1)) 

(7



عدد 5594 - 9) ألادى امج 9 )44) )5) 5نا5ر 1)1)) الجريدة الرسمية9)))  

الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت



(((1 الجريدة الرسميةعدد 5594 - 9) ألادى امج 9 )44) )5) 5نا5ر 1)1)) 



عدد 5594 - 9) ألادى امج 9 )44) )5) 5نا5ر 1)1)) الجريدة الرسمية6)))  



(((7 الجريدة الرسميةعدد 5594 - 9) ألادى امج 9 )44) )5) 5نا5ر 1)1)) 



عدد 5594 - 9) ألادى امج 9 )44) )5) 5نا5ر 1)1)) الجريدة الرسمية8)))  

(8



(((9 الجريدة الرسميةعدد 5594 - 9) ألادى امج 9 )44) )5) 5نا5ر 1)1)) 



عدد 5594 - 9) ألادى امج 9 )44) )5) 5نا5ر 1)1)) الجريدة الرسمية31))  

(



((3( الجريدة الرسميةعدد 5594 - 9) ألادى امج 9 )44) )5) 5نا5ر 1)1)) 

(



عدد 5594 - 9) ألادى امج 9 )44) )5) 5نا5ر 1)1)) الجريدة الرسمية)3))  



((33 الجريدة الرسميةعدد 5594 - 9) ألادى امج 9 )44) )5) 5نا5ر 1)1)) 



عدد 5594 - 9) ألادى امج 9 )44) )5) 5نا5ر 1)1)) الجريدة الرسمية39))  



((31 الجريدة الرسميةعدد 5594 - 9) ألادى امج 9 )44) )5) 5نا5ر 1)1)) 



عدد 5594 - 9) ألادى امج 9 )44) )5) 5نا5ر 1)1)) الجريدة الرسمية36))  



((37 الجريدة الرسميةعدد 5594 - 9) ألادى امج 9 )44) )5) 5نا5ر 1)1)) 



عدد 5594 - 9) ألادى امج 9 )44) )5) 5نا5ر 1)1)) الجريدة الرسمية38))  



((39 الجريدة الرسميةعدد 5594 - 9) ألادى امج 9 )44) )5) 5نا5ر 1)1)) 



عدد 5594 - 9) ألادى امج 9 )44) )5) 5نا5ر 1)1)) الجريدة الرسمية91))  

(



((9( الجريدة الرسميةعدد 5594 - 9) ألادى امج 9 )44) )5) 5نا5ر 1)1)) 

3



عدد 5594 - 9) ألادى امج 9 )44) )5) 5نا5ر 1)1)) الجريدة الرسمية)9))  



((93 الجريدة الرسميةعدد 5594 - 9) ألادى امج 9 )44) )5) 5نا5ر 1)1)) 



عدد 5594 - 9) ألادى امج 9 )44) )5) 5نا5ر 1)1)) الجريدة الرسمية99))  

5



((91 الجريدة الرسميةعدد 5594 - 9) ألادى امج 9 )44) )5) 5نا5ر 1)1)) 

6



عدد 5594 - 9) ألادى امج 9 )44) )5) 5نا5ر 1)1)) الجريدة الرسمية96))  

7



((97 الجريدة الرسميةعدد 5594 - 9) ألادى امج 9 )44) )5) 5نا5ر 1)1)) 



عدد 5594 - 9) ألادى امج 9 )44) )5) 5نا5ر 1)1)) الجريدة الرسمية98))  

8



((99 الجريدة الرسميةعدد 5594 - 9) ألادى امج 9 )44) )5) 5نا5ر 1)1)) 



عدد 5594 - 9) ألادى امج 9 )44) )5) 5نا5ر 1)1)) الجريدة الرسمية11))  
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((1( الجريدة الرسميةعدد 5594 - 9) ألادى امج 9 )44) )5) 5نا5ر 1)1)) 

قرار رقم 1291 / 2018
صادر في 19 نوفمبر 2018



عدد 5594 - 9) ألادى امج 9 )44) )5) 5نا5ر 1)1)) الجريدة الرسمية)1))  



((13 الجريدة الرسميةعدد 5594 - 9) ألادى امج 9 )44) )5) 5نا5ر 1)1)) 

6(


