
{
صفحة

صفحة

ISSN 0851 - 1225

يطلب االشتراك من املطبعة الرسميةتـــعــــريــــفـــة االشــــــتراك
الرباط - شالة

الهاتف : 0537.76.50.24 - 0537.76.50.25 

0537.76.54.13
الحساب رقم :

310 810 1014029004423101 33
املفتوح بالخزينة اإلقليمية بالرباط

في إسم املحاسب املكلف بمداخيل

املطبعة الرسمية

بـــــــيـــــــــــان الــــنـــــشـــــــرات
فــــــي الخـــــــارج

الخارج  إلى  املوجهة  النشرات  يخص  فيما 
الجو  طريق  عن  أو  العادي  الطريق  عن 
إلــــــى  تضـــــاف  الســـريع،  الدولي  البريــــــد  أو 
يمنته  عليها  املنصوص  التعريفة  مبالغ 
فـــي  هـي محــــددة  كمـــــا  اإلرســــال  مصـــاريــــف 

النظام البريدي الجاري به العمل.

فــــي الـمــغــــرب

ســــنـــــة ستة أشهر

ثمن النسخة : 10 دراهم

النشرة العامة ...................................................
نشرة الترجمة الرسمية .......................................
نشرة االتفاقيات الدولية ....................................
نشرة اإلعالنات القانونية والقضائية واإلدارية ......
نشرة اإلعالنات املتعلقة بالتحفيظ العقاري .........

250 درهما
150 درهما
150 درهما
250 درهما
250 درهما

400 درهم
200 درهم
200 درهم
300 درهم
300 درهم

يتحتم صدورها بالجريدة الرسمية إن اإلعالنات القانونية والقضائية وكذا الرسوم واإلجراءات والعقود املقرر نشرها وإعطاؤها صبغة رسمية، 
يلي آجال اإليداع. ويجب أن تصل النصوص املراد نشرها إلى املطبعة الرسمية يوم الجمعة على أبعد تقدير كي يتأتى نشرها في عدد ثاني أربعاء 

السنة التاسعة بعد املائة - عدد 5595  6) جمادى امولى 2662 ))) يناير 2)2))

فهرست

إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

 I.  -  إعالنات قانونية

 ........................................................................................... STE IRIS WELNESS1177

 ....................................................................................................STE MAKSOK1177

 ................................................................................ STE ENTIB DE TRAVAUX1177

 ................................................................................................. STE EKOLUDO1177

 ......................................................................................... STE OPDR MAROC1177

 ................................................................................. STE CMA CGM MAROC1178

 ..................................................................................STE LINKS SOLUTIONS1178

1178شركة القرض العقاري والسياحي........................................................................ 

 .......................................................................................STE HYGIENE D’ORE1178

 ..............................................................................STE EUROPASTRY RABAT1178

 ....................................................................................................STE MOBIDIS1179

1179شركة بالتين سبيس............................................................................................. 

1179شركة ويب جيت كونساي.................................................................................... 

1179رشكة شنور يوسف مناجمنت.................................................................................

 ................................................................................................STE SIS WORKS1179

 ........................................................................................ STE ABC GENERALE1179

 .......................................................STE ECOLE MAJD AL MADINA PRIVEE1180

 ...................................................................................................... 1180أم العيد أكري



صفحة صفحة

عد )5595 - 6))جلا ى امو 6)1661 ))))2يا2ر)0)0)) الجريدة الرسمية2256  

1180سعيد برومو......................................................................................................... 

 ...............................................STE ITALIANO CARROSSIER REPARATEUR1180

 ......................................................................................... 1180شركة نوفيل طغاونس

 .................................................................................. 1181شركة غيستوغو  و الفوني

 ......................................................................................................... PREFABEN1181

 ........................................................................................................FREYSSIMA1181

 ......................................................................AYA DE PARTICIPATION 1181شركة

 ..................................................................ITIHAD AL MAHARAT RESEAUX1181

 ......................................................................COFFEE & CREPES(SEVENTIES1181

 .................................................................................................SOCIETE LIZAR118(

 ...................................................................................................SONETRADAS118(

 .............LA MAROCAINE POUR LE DEVELOPPEMENT DES AFFAIRES118(

 ...................................................................................................QUADRIPACK118(

..................................................................................................................  BFF118(

 ................................................................................... STE HORIZON BLANC1183

 ...................................................................................................LUXPROCOM1183

 ............................................................................................. STE FABI PHARM1183

 ............................................................................................. SIJILMASSA AGRI1183

 .................................................................................................... IYAD LOISIRS1183

 ...................................................................................................KEY MEDICAL1183

 ..................................................................................................FIRST AGENCY1186

 ..................................................................................... STE KHMISSA SINIRA1186

 .............................................................................STE LINDOUN LE PHENIX1186

 .................................................................................STE HOLZ MENUISERIE1186

 ................................................................STE PHARMACIE LASRI GHAFSAI1186

 ................................................................STE PHARMACIE LASRI GHAFSAI1186

 .....................................................................................STE ITAMARO TRANS1185

 .......................................................................................................PET PLANET1185

1185عقد تسيير حر ملحل تجاري.................................................................................. 

1185هاستاغ إفنست أند كومونكسيون...................................................................... 

1185شركة اسباس لللحاسبة والتسيير...................................................................... 

1185مغرب فاب............................................................................................................ 

1185رتييا ستراتيجي غروب........................................................................................... 

 ..................................................... BUILDING CABANO INTERNATIONAL1186

 .................................................................SOCIETE IMMOBILIER LES LILAS1186

 ....................................................................................... GOLF EQUIPEMENT1186

 ............................................................................................................. I.T.C. 2M1186

 .......................................................................................................BLAK ATLAS1186

 ........................................................................SOCIETE MTS CONSULTING1187

 ................................................................................SOCIETE CONSERVAJAR1187

 .........................................................................................SOCIETE AUDIFLEX1187

 ............................................................SOCIETE ATLAS TRAVAUX PUBLICS1187

 ...................................................................................... SOCIETE BUS FAHIM1187

 ...................................................................... SOCIETE BAHOUQ AGRI BUS1187

 ......................................................................................................STE(ASIM 231188

 ........................................  INFO(HOUSE(MAROC (d’enseignemet privé( 1188

 ......................................................................... BUREAU IN-GETECHNIQUE1188

1188شركة سطامكو..................................................................................................... 

 ............................................................................................. EXTRADIS FOOD1188

 ............................... STE LA GRANDE SURFACE DES CONSTRUCTIONS1189

 .................................................SOCIETE GROUPE SCOLAIRE AL BAYANE1189

 ................................................................................... CABINET ITKANTOPO1189

 ........................................................................ 1189ا2لار جانس ألوكا سيون ص ت م

 ....................................................................................H(M 3C(PROMOTION1190

 .................................................................................RAZK CONSTRUCTION1190

 ................................................................................... STE SEVICE EL HAJJAM1190

 .................................................................... EPSON MAROC SUCCURSALE1190

 ............................................................................. FIRST SOLAR MOROCCO1190

 ............................................................................................... IFLIX MAGHREB1190

 ........................................................................................PG GROUP MAROC1190

 .................................................................................NBA(OFFICES & SPACES1191

 .............................................................................................................SEMILZE1191

 .....................................................................................AIRANE ET DARIF MR1191

 ...............................................................................EL IMACHE IMMOBILIER1191

 .............................................................................. AKAR BUSINESS CENTER1191

 .......................................................................... AMINOR IMPORT EXPORT1191



صفحة صفحة

2257 الجريدة الرسميةعد )5595 - 6))جلا ى امو 6)1661 ))))2يا2ر)0)0)) 

 ............................................................................................... STE CALL APPEL1191

 ......................................................................................STE DRAOUI LAVAGE1191

 ...........................................................................................MORJANA ISMAIL119(

 ............................................................................STE IMPRIMERIE MALAGA119(

 ........................................................................................................ MORATARI119(

 ...................................................................................LOYALTY CAR RENTAL119(

 ................................................................................SAADANI ET ASSSOCIES119(

 ..................................................................................................... AZCREATOR1193

1193شركة أمياي مو .................................................................................................. 

 ....................................................... SERENE NETTOYAGE ET SYNDIC SNS1193

 ...............................................................................................................YES BTP1193

1193شركة تلوذة كونسبت.......................................................................................... 

 ............................................................................................................ A-Z AGRI1193

 ................................................................................................. 1193باغا ي أليلونتيغ

 ...................................................................................... ALTER NATIVE PRIVE1193

 .................................................... GREEN OF AFRICA INVESTMENT GOAI1196

 ..................... SOCIETE AFRIQUIA LUBRIFIANTS MAROC AFRILUB S.A1196

1196شركة ساني إكسبو.............................................................................................. 

 .............................................................................................. 1196شركة برومو سوس

 ......................................................................... SOCIETE ZARI IMMOBILIER1196

 .................. SOCIETE MAKHBAZAT WA HALAWYAT JAMALI ANOUAL1195

 .................................................................................. SOCIETE AHMADI CAR1195

 ......................................................................................................... TISKI 1195شركة

1195شركة اليانس بات ............................................................................................... 

1195الف فلوغي............................................................................................................ 

 ......................................................... 1195الشركة الوطيية للخطوط امللكية املغربية

 ................................ SATYS(SEALING & PAINTING(MAROC(EX(STTSMA1196

 ...............................SAFRAN AIRCRAFT ENGINE SERVICES MOROCCO1196

 ................... NATIONAL MARKETING COMPANY AMADEUS MAROC1196

 ................................................................................................ ZIRYABE EVEBT1196

 ...............................................SOCIETE NEW CLEAN ENVIRONNEMENT1196

 ...........................................................................................MULTI STORE JOB1196

 ........................................................................................SOCIETE MECORAB1196

 .................................................................................. STE AMLA FOOD 1197شركة

 ...............................................................STE ARSAT MOHAMMEDIA 1197شركة

 .................................................................................. STE NAS MAROC 1197شركة

 ............................................STE COMPOSITE INDUSTRIE MAROC 1197شركة

 ......................................................................... STE ARSAT AL ISKANE 1197شركة

 .......................................................................................................... TUYAUTO1197

1198شركة ار كا اس سيرفيس...................................................................................... 

 ..........................................................................................................INOV EKO1198

 .............................................................................................. P.S.T SOLUTION1198

 ................................................................................................... HAKAM & CIE1198

 ............................................................ STE HAMOUZ TRAVAUX SARL AU1198

 .......................................................................................................LAHCENTIZ1198

 ........................................................................... TIGDMUN DISTRIBUTION1198

1199شركة انور سلك.................................................................................................. 

1199شركة مجلوعة علري للخدمات......................................................................... 

 ............................................................................................ 1199شركة عربيان ۑيسكا

 .................................................................. PRO KAARSC INTERNATIONAL1199

 ............................................................................................... AGRI RIDADAM1199

 ......................................................................................................S.A.K MEDIA1199

 ............................................................................... STE IDRILYASS SERVICES1(00

 ...................................................................STE(SALMA & YOUSSEF(TRANS1(00

 ...........................................................................STE(TOP  PRINTING(TIFLET1(00

 ............................................................. STE(IMMOBILIER(SKY & GARDEN1(00

 ........................................................STE WATES DEVLOPPMENT DU SUD1(00

 .........................................................................STE VISCA TRANS LOGISTIC1(00

 .....................................................................................................STE CASAIDE1(00

 ........................................................................................................STE A-CALL1(01

 ........................................................................................................STE LAMAR1(01

 .................................................................... STE SACHA DEVELOPPEMENT1(01

 .....................................................................................STE ROMO LOGISTIC1(01

 ...............................................STE LYTRO INVESTMENT MANAGEMENT1(01

 ...........................................................................................STE AMAL FRERES1(0(

 ..............................................................................................STE LAMINASOL1(0(



صفحة صفحة

عد )5595 - 6))جلا ى امو 6)1661 ))))2يا2ر)0)0)) الجريدة الرسمية2258  

 ..........................................................................................STE SEBLAEMA SCI1(0(

 .......................................................................................STE BUGGS BURGER1(0(

 ...............................................................................................STE LISBOA CAR1(0(

 ...................................................................................... Z.H.R EXPRESS 03)1شركة

 .............................................................................. STE AL AZIZIA MINI PRIX1(03

 .................................................................................STE ISHAK ASSISTANCE1(03

 ................................................................................................ STE SANE PARA1(03

 ..................................................VOYAGE AL MADINA AL MOUNAWARA1(03

 ..........................................................................AHHL MIAAMAR TRAVAUX1(03

 ....................................................................... CASABLANCA PRESTATIONS1(03

 ..............................................................................................NATURA INVEST1(03

 .......................................................................................................MARGLORY1(06

 ..............................................................................................NATURA INVEST1(06

 ...................................CASABLANCA TRANSPORTS EN SITE AMENAGE1(06

 .....................................................................................................DOC TRAVEL1(06

06)1فهد سارة وسهيلة................................................................................................. 

 ....................................................................... 05)1كونسيرفوري إي ويلوري شيشاوة

 .....................................................................................................STE MAVIDIS1(05

 ...................................................................................................ARGACOSMO1(05

 .................................................................................................STE CARMELLA1(05

 ......................................................................................AL GHORFA PROMO1(05

 ..................................INSTITUTION AL ZAWYA AL AMINIYA AL RAZYA1(05

 ...................................................................CARAVANNING IN MOROCCO1(05

 ........................................................................................................DANIA CAR1(05

 ............................................................................................... AL HOSNAYAIN1(05

06)1شركة هولد2يغ كالج............................................................................................. 

 .......................................................................................................STE LOCADI1(06

 ...............................................................................STE CALIFORNIE SQUAR1(06

 .............................................................................................STE KALA INVEST1(07

 ..........................................................................................STE KBS BUILDING1(07

07)1شركة كام كورطاج............................................................................................... 

 ..............................................................................................STE LEADER DYE1(07

 ...........................................................STE SM AGRODIVERSITY SCIENCES1(07

 ...........................................................................STE DIGIT SPACE SERVICES1(08

 .....................................................................................................STE MBTRAV1(08

 ...........STE ASSISTANCE TECHNIQUE ET ETUDE ENGINEERING ATEE1(08

 ............................................................................ STE OUTLET ALUMINIUM1(08

 ......................................................................................STE PIAZZALE VERDI1(08

 .....................................................................................................STE IZM CAR1(08

 ..................................................................STE AHHL MIAAMAR TRAVAUX1(09

 ..............................................................................STE INSPIRE EDUCATION1(09

 .................................................................STE(SECURINET(GUARDIA 5 STAR1(09

 .............................................................................................. STE MULTINFRA1(10

 ................................................................................ STE(ACHOUHAL - INOU1(10

 ........................................................STE  DEUXIEME(CHANCE(D’OR (0(01(10

 .....................................................................................................VILLA AYCHE1(10

 ....................................................................................................... IMANE NET1(10

 ................................................................................ IMAMIA SERVICE AUTO1(10

 .................................................................................. SICILZAPPA Succursale1(10

10)1لوكا برو ............................................................................................................... 

 ..................................................DOMAINES LOGISTIQUES E LAASSILAT 1(11

 .............................................................. MAROC ABATTAGE PROCESSING1(11

 ...............................................................................................................LOCAM1(11

.................................................................................................................. 11)1بيابريم)

 ..............................................................................................Z.O.M TRAVAUX1(11

 ................................................................................................PETROLINELUB1(11

 .............................................................................................................Z.O BATI1(1(

)1)1كرفطي طرانس..................................................................................................... 

 .................................................................................................................GRATA1(1(

 ............................................................................................. )1)1مجلوع اوه.إر.اش. 

 .......................................................................................................NET(CAR 751(1(

 .......................................................................................AMOR LUXE TOURS1(1(

 ....................................................................................................... 13)1شركة غيتوت

 ............................................................................................... ECOVA MAROC1(13

 ...................................................................................................STE SAFELINK1(13

 ................................................................................................. IOUI TRAVAUX1(13



صفحة صفحة

2259 الجريدة الرسميةعد )5595 - 6))جلا ى امو 6)1661 ))))2يا2ر)0)0)) 

 ..................................................................................................... STE TRAMEZ1(13

 ............................................................................................HAPPYCULTURES1(13

 ................................................................................... SOCIETE WIFI MAROC1(13

..................................................................................................................  TG(R1(16

 ..................................................................................................LJK COMPANY1(16

 ....................................................................................ATLANTIC VEHICULES1(16

 ..................................................................................... TIMES SQUARE CAFE1(16

 ..........................ENTREPRISE DRISS OURRAOUI DE CONSTRUCTION1(16

 ..................................................SOCIETE LE PATISSIER PROFESSIONNEL1(16

 ...........................................................................................STE TRICOT STYLE1(16

 ................................................................................. SOCIETE TRICOT STYLE1(15

 ...........................................................................................STE TRICOT STYLE1(15

 ..................................................................................................... MAGISKANE1(15

 ................................................................................................. OFFSHORLINE1(15

 ............................................................................................BRYCE MINERALS1(15

 ............................................. STE ALWAHA TAAMIR CIVILE IMMOBILIER1(16

 .................................................................................SOCIETE MEDICALAND1(16

 ......................................................SOCIETE AUTOMATIC DOORS LUXUS1(16

 .................................................................SOCIETE CLINIQUE LOUKKOUS1(16

 ........................................................................... TRANSPORT OUSSLILLOU1(16

 .....................................................................................RADIOLOGIE DIOURI1(17

 ...........................................................................................YAMINE MOTORS1(17

 .......................................................................SOCIETE NICE PARA SERVICE1(17

 ........................................................................................MAROCBIGSYSTEM1(17

 ..............................................................................................STE GMT-STONE1(17

 ....................................................................................... STE  ELBAHJI(TRANS1(17

 ..................................................................................................... STE DISFAST1(17

 ...........................................................................................STE(O&A(NEGOCE1(18

 ..................................................................... STE NOUSS INTERNATIONAL1(18

 .................................................................................Société RAMZMEDICAL1(18

 ...........................................................Société   STE(WINWIN(IMMOBILIER1(18

 .......................................................................... 19)1شركة ويسـت ماريتـيـم سيرڤـيـس

 ............................................................................................. STE SNOWFRUIT1(19

 ............................................................... STE REDMED MAROC BUSINESS1(19

 .......................................................................................... STE B(IAIY.SOUSS1(19

 ......................................................................................................STE ARJMED1((0

 ....................................................................... STE ANTI-ATLAS INGÉNIERIE1((0

 .................................................................................  STE AJERAIM TECHNO1((0

 .............................................................................STE AIRES DE JEUX CHAZI1((0

 .......................................................... SANTACRUZ SURFING MOROCCO1((0

 ......................................................................LOTISSEMENT GOJAD KHEIR1((1

 ..........................................................................................STE JEUX KARTING1((1

 ..............................................................................................BOUSSAID CARS1((1

 .......................................................................................... STE GUZEL TRANS1((1

 ............................................................................................. GROUPE(SUD 131((1

 .....................................................................................................GAMOUNAL1(((

)))1شركة  بهلول كار ................................................................................................... 

 .............................................................................................................. SKYRIM1(((

)))1شركة ا2جد2كن ا2درارن ا2دا اوتان لألفراح و املياسبات ................................... 

 ...................................................................................................... STE AFYACH1(((

 FIDUCIARE DU SOUSS DE TRAVAUX INFORMATIQUES ET   

 ...................................................................................... COMPTABLES1(((

 ......................................................................SOCIETE DU SABLE MAHARA1(((

 ......................................................ORIENT ET OCCIDENT COMMERCIAL1((3

 .................................................................................. MEGA D’HOR SERVICE1((3

 .................................................................................. IKHWA AUTO SERVICE1((3

 ................................................................. STE PROMOTEUR ALUMINIUM1((3

 ................................................................................... PERFECTIONNEMENT1((3

 ................................................................................................TRANS FUSION1((3

 ...............................................................................STE BEAUTE HARMONIE1((3

 ............................................................................STE AMEDJAOU MERCURI1((3

 ................................................................QUALITE PRESTATIONS DU SUD1((6

 ................................................................................................... RAMA FRESH 1((6

 ................................................................................................... RAMA FRESH 1((6

 .....................................................................................................STE ABARAZ 1((6

 ..............................................................STE GODACHEM MULTISERVICES1((6



صفحة صفحة

عد )5595 - 6))جلا ى امو 6)1661 ))))2يا2ر)0)0)) الجريدة الرسمية2262  

 ..........................................................................................  JOUAMAA TRANS1((6

 .................................................................................................JET SKI EL HIBA1((6

 ........................................................................................... PALMS MAJHOUL1((6

 ............................................................................................SYNERGIE MEDIA1((5

 ..........................................................................................................VOIRVERT1((5

 ............................................... IAMAR D’EXPLOITATION DES CARRIERES1((5

 ................................................................................................ ARNOUZ TRAV1((5

 ................................................................................................... CONTAI 5))1شركة

 ..................................................................ENTERPRISE AFAK SOUSS 5))1شركة

 ........................................................................................... STE PALLMA NEW1((5

 ...........................................BOULANGERIE PÂTISSERIE PAIN PAIN 5))1شركة

 ...................................................................................... STE AHLA AL AMANI1((5

 ........................................................................................ ADIMA SABLE 6))1شركة

 ..................................................................... SOCIETE VITAL COSMETIQUE1((6

6))1عقد تسيير حر...................................................................................................... 

 .......................................................................................... EGZ MAROC 6))1شركة

 ...................................................................................................... STE VIDALIA1((6

 ...........................................STE BO HOTEL BO APPARTEMENTS BO SPA1((6

 .................................................................................... ASTRACHEM MAROC1((7

 ........................................................................................... Ste(MR - QUALITY1((7

 .................................................................................. STE EXPERTS TD TEAM1((7

 ................................................................................................ YAKOTEX SARL1((7

 ................................................................................................ YAKOTEX SARL1((7

 ................................................................................................ RIF COMPTOIR1((7

 ................................................................................................ RIF COMPTOIR1((7

 ..........................................................................................................JIMAFIBRE1((7

 ......................................................................................................PALMAGRI II1((8

 .......................................................................... STE DIRECT LINGES TRANS1((8

 ..........................................................................ENGINNOV TECHNOLOGY1((8

 ......................... ISTITUT FRANCO-MAROCAIN D’OSTEOPATHIE SARL1((8

 .................................................................................................. SOJIB MAROC1((8

 ............................................................................. STE DROGUERIE ZAYANE1((8

 ...............................................................................STE YACHFINE TRAVAUX1((8

 ................................................................................. STE INFO NAVIGATION1((8

 ............................................................................................ AJDIR IZOURANE1((8

 ......................................................................LIFE TECHNOLOGY SYSTEMS1((9

 ................................................................................................................BEMTP1((9

 .......................................................................................... PLANITOI MAROC1((9

 ....................................................................................................LINE SERVICE1((9

 .............................................................. STE. JEWEL(HALIMA’S(CLOTHING1((9

 ............................................................................ ACADEMY DES LUMIERES1((9

 ............................................................................................................OMAPAR1((9

 ........................................................................................................... 30)1ميدا أفريكا

 ................................................................................................ 30)1بالي فاشن كروب

 ................................................................................................STE. ACTU(EYES1(30

 ..........................................................STE. PARTENAIRE(MEDICAL(GROUP1(30

 .................................................................................... RIMAL SUD SERVICES1(30

 ............................................................................... FIRST SOUTH BUSINESS1(31

 .......................................................... STE. AGADIR(TANANE(IMMOBILIER1(31

 .......................................................................STE. ALIA(GROUP(INDUSTRY1(31

 ................................................LA SOCIETE MILK PRODUCT MOROCCO1(31

 .................................................................................... PHARMACIE CHAOUI1(3(

 ......................................................................................................SOUSS 20301(3(

)3)1شركة بللدرع للتصد2ر واإلستيرا ....................................................................... 

 ...........................................................................SOCIETE MULTI PROXIMO1(3(

 .............................................................................................. )3)1مقاولة البياء عيانة

 .............................................................................................................BITUCAB1(33

 ...........................................................................................................STE. UPST1(33

 .................................................................... ASSURANCE IDRISSI ACHERKI1(33

 ...LE CERCLE DES BANQUIERS DE FAMILLE GROUPEMENT GIE CBF1(33

 ...................................................................................................(KT TRAVAUX1(33

 ......................................................................ETABLISSEMENT AFAQ PRIVE1(33

 ..............................................RICOLLOCAZIONE BENI MAROCCO RBM1(36

 ......................................................................... SOCIETE UNIVERSAL PLAST1(36

 ................................................................... STE GALAXY CASH EXCHANGE1(36

 ...........................................................................................  STE(M4 SERVICES1(36



صفحة صفحة

2262 الجريدة الرسميةعد )5595 - 6))جلا ى امو 6)1661 ))))2يا2ر)0)0)) 

 ....................................................................................... STE FANEZ TRA-DIV1(36

 ............................................................................................STE FAJKIL TRANS1(35

 .....................................................................................STE ECLAIRCIR GARD1(35

 ................................................................................ STE PROACTIF CONSEIL1(35

 .............................................................................STE ARABIADAK NEGOCE1(35

 ....................................................... STE FIDARED CONSEIL ET GESTIONS1(35

 ........................................................................................ STE HEALTH IMMO1(35

 ...................................................................................STE AI DEVELOPMENT1(35

 .......................................................................................... STE WARAK PRESS1(36

 STE( ARABO - AFRICAINE( DE( DISTRIBUTION( D‘EDITION( DE

 ................. DISTRIBUTION(D‘EDITION(ET(DE(PRESSE(SAPRESS1(36

 ................................................................................................. STE CATERLOC1(36

 ...............................................................................................STE ALIA METAL1(36

 ...................................................................................................STE VITAL FER1(36

 .................................................................................................. STE AYAM FER1(36

 ................................................................................................... STE DIJLA FER1(37

 ..................................................................................................... STE RITA FER1(37

 ..............................................................................................STE MEK PREFAT1(37

 .................................................................................... STE OUZOUD METAL1(37

 ....................................................................................... STE FOURAT METAL1(37

 .........................................................................................STE OUARGHA FER1(37

 ............................................................................. STE ESSALHI PROPERTIES1(37

38)1شركة ميد2تيرانيا كوفيي....................................................................................... 

38)1الدار العاملية للكتاب............................................................................................ 

38)1معاريف أسيت مياجليت كلباني........................................................................ 

 ................................................................ 38)1امركان موروكو ريال إسطا2ت كومباني

 .......................................................................DEO CONSEIL CONSULTING1(38

39)1ريا بارتنر إكسبرتيز.................................................................................................. 

.................................................................................................................. 39)1أ2د2م)

 ..............................................................................................STE  JID(NEGOCE1(39

 ............................................................................................ STE COIN COPIES1(39

 .................................................................................................... STE ALATRAV1(60

 ...................................................................................STE FELLAH EL GHARB1(60

 ..................................................................................... STE ATLAS TURC PVC1(60

 ...............................................................STE FOUCHID WORLD SERVICES1(60

 ............................................................................... STE(F&G(BRANDING(CO1(60

 .................................................................................................. STE SAT EURO1(61

 ..........................................................................STE SATGURU TRANSPORT1(61

 ............................................................................................ 61)1شركة اما - التعلرتي

 ...................................................................................................STE AGRISTIM1(61

61)1شركة هي هوليدا2ز............................................................................................... 

 .....................................................................STE TRADE MEDITERRANEAN1(6(

 .....................................................................STE TRADE MEDITERRANEAN1(6(

 ................................................................... STE PHARMACIE ALRAHMANE1(6(

 ....................................................................................... STE NANNA VISION1(6(

 ....................................................................................BH DEVELOPPEMENT1(6(

 ......................................................LAMINATION AUTOMOTIVE FABRICS1(6(

 ....................................................................................BH DEVELOPPEMENT1(63

 ...............................................................................................VERGO NET MA1(63

 .......................................................................................... DIAMOND HOME1(63

 ......................................................................................................JOY GLOBAL1(63

 ......................................................................................................... OUCHENE1(63

 ..................................................................................................MET SOLINPO1(63

 ............................................................................................ STE MEDYOUNIR1(63

 ........................................................................................ SOCIETE SONOVAL1(66

66)1شركة ا 2لوكس.................................................................................................... 

 .......................................................................................LA SOCIETE AGRYSA1(66

 ..........................................................................LA SOCIETE FONTANA CAR1(66

 ..............................................................FROM-ORIENTAL DISTRIBUTION1(66

 ..............................................SOCIETE DE CONFECTION SKANDINAVIA1(65

 ............................................................................................................ AUTO 481(65

 ............................................................................................................LUNARIA1(65

 ...................................... GOLD COMPANY PROPERTY JANNATE G.C.P.J1(65

 ............................................................................... STE FALAH CONSERVES1(65

 ..............................................................................................TOULAL TEXTILE1(65

 ........................................................................CESSION DE DROIT AU BAIL1(66



صفحة صفحة

عد )5595 - 6))جلا ى امو 6)1661 ))))2يا2ر)0)0)) الجريدة الرسمية)226  

 ....................................................................................... GLUNBERSH 66)1الشركة

 ...................................................................................... HEMOLAB PHARMA1(66

 ......................................SCIENCES URBAINES ET DE DEVELOPPEMENT1(66

 ...............................................................................GALAXIE BIO NETT 66)1شركة

 ....................................................................................................STE Q’S CLUB1(66

 ......................................................................................STE BO ALUMINIUM1(66

 ....................................................................................................STE MK LEAD1(66

 .....................................................................SOCIETE STE MAROUCUISINE1(67

 ..........................................................................AVON BEAUTY PRODUCTS1(67

 .............................................................................................. SDBM TRAVAUX1(67

 ......................................................................................... STE PRODEVEL.T.D1(67

 ......................................................................................................... NEOTEAM1(67

 ...........................................................................................................BEEMIND1(67

 .............................................................................................................. BARAYA1(68

 ...............................................................SOCIETE UNIVERSAL EXCHANGE1(68

 .......................................................................STE(B&B(GLOBAL(COMPANY1(68

 ................................................................................................... STE REVAMIN1(68

 ......................................................................................EL HARIRI RENT CAR1(68

 ..............................................................................................................USIMAR1(68

 ..................................................................................................LAARAJ PECHE1(69

 ................................................................................................. SOLI TRADING1(69

 .................................................................................HAGGOUNI FRERE CAR1(69

 ................................................................................................ CHBIKA METAL1(69

 .................................................................................................HUILE SAHARA1(69

 ............................................................................... ARCHOS TECHNOLOGY1(69

 ............................................................................... ARCHOS TECHNOLOGY1(69

 ....................................................................................................POINT COPIE1(69

 ...........................................................................................EBR CONSULTING1(50

 ....................................................................................................... 50)1شركة زويريكا

 .....................................................................................N(SS 50)1شركة ان ) س س

 ........................................................................................... 50)1شركة اف اس طراف

50)1شركة ا2بو نيغوس................................................................................................ 

 ................................................................................................... 50)1شركة رر فاطلة

51)1شركة تيليا............................................................................................................ 

51)1شركة ل ل ؤ.......................................................................................................... 

 ...............................................................SOCIETE IMPORT-EXPORT ASEEL1(51

 ................................................................... 51)1صيدوق االستثلار املشترك س ف ج

 .................................................................................STE ISHAK ASSISTANCE1(51

 ..................................................................STE AL AZIZIA MINI PRIX1(5(

 ..........................................STE VOYAGE AL MADINA AL MOUNAWARA1(5(

 ................................................................................................ STE SANE PARA1(5(

 ....................... HOLDING CASABLANCA MEDICAL DEVELOPPEMENT1(5(

..................................................................................................................  JESA1(5(

 ....................................................................................................BMA SERVICE1(5(

 ................................................................................................................ 53)1شلسية

 .................................................................................................. 53)1إ2ليسابي ماروك

53)1كروملان مغرب...................................................................................................... 

53)1كزانوفا بروجي كونساي........................................................................................ 

 .............................................................................................. 53)1ضا2ليد فيد أفريكا

56)1تينيكول ماروك..................................................................................................... 

 ..................................................................................................STE MKST BAT1(56

 ....................................................................................STE GREEN BEN CARS1(56

 ............................................................................................. STE SURMESURE1(56

 .........................................................................................STE ADAMA PECHE1(56

 .................................................................................. STE BOUNSUD TRANS1(55

 ..................................................................................STE(BMF - TRANSPORT1(55

 ......................................................................................STE(JJ  ENGINEERING1(55

 .........................................................................STE VISCA TRANS LOGISTIC1(55

 ........................................................................................STE FIVE STAR DEAL1(55

 ........................................... STE(ELITE(EXPERTS(AFRICA & MIDDLE(EAST1(56

 .......................... STE(BIO - CELLULAR(DESIGN(AERONAUTICS(AFRICA1(56

 ..................................................................................................STE  ARCHIPEL1(56

 ............................................................... STE  INSTITUTION(IBNOU(ARABI1(56

 ......................................................................STE  GRAVETTE(ET(BATIMENT1(56

 .......................................................................STE HAFSA IMPORT EXPORT1(57

 ....................................................................................... STE TRANS MOUSSI1(57



صفحة صفحة

2263 الجريدة الرسميةعد )5595 - 6))جلا ى امو 6)1661 ))))2يا2ر)0)0)) 

 ......................................................................................................VERO PLAST1(57

 .................................................................................................SA-SAH TRANS1(57

57)1شركة إخوان تيربو................................................................................................ 

58)1إخوان تيربو........................................................................................................... 

 .........................................................STE CENTRE DE SOUTIEN SCOLAIRE1(58

.................................................................................................................. DIRKT1(58

 ...............................................................................................HOME LINTAGE1(58

 ............................................................................................VANADINITE CAR1(58

 ...................................................................................................... POLY PLACE1(58

 .................................................................................................... HADDAJINET1(58

 ............................................................................................STE SN PREMIUM1(59

 .........................................................................................................SOFABDEL1(59

 ..................................................................................... MONEGRA SERVICES1(59

 ............................................................................................. SAMSA CONSEIL1(59

 ................................................................................................... TECH TEXTILE1(59

 SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES INDUSTRIELS ET PUBLICS

 ................................................................................................. «STAIP»1(59

 ..................................................................................................... DEBLI NEGO1(59

 ..........................................................MAGHREB SIYAHA FUND RESORTS1(60

 .............................................................................MAGHREB SIYAHA FUND1(60

 ....................................................................................................CIBUS RETAIL1(60

 ............................................................................................... 60)1 ومين أكرو شلس

 ............................................................................................................ 60)1ليلي إيسلي

 .............................................................................................. M R LOGEMENT1(61

 .............................................................................................. M R LOGEMENT1(61

 ................................................................................... M.R LOGEMENT SARL1(61

)6)1زينب كار ن........................................................................................................... 

 ....................................................................................................... )6)21وسف كار ن

)6)1صوميطكس ش.م.م............................................................................................. 

 ...................................................................................L’ATELIER DU VOYAGE1(6(

 ............................................................................................ROLAND BERGER1(6(

 ..................................................................................................SATGURU CAR1(63

 .......................................................................................................TRABOUTIS1(63

 .......................................................................................... DSK 63)1الشركة املسلاة

 .......................................................................................... DSK 63)1الشركة املسلاة

 ENTREPRISE COMMERCIALISATION IMMOBILIER ET

 .........................CONSTRUCTION ET D’AMENAGEMENT ECICA1(66

 ................................................................................. CABINET BOUTAYEB M1(66

 ..................................................................................................... HG PARFUM1(66

 ...........................................................  LOGISTIC DAMANE CENTER SARL1(66

65)1مخبزة وحلويات واندلوس.................................................................................... 

 ...................................................................................... BRAVURA TRADING1(65

 ............................................................................................................ DIRMAN1(65

 ......................................................................................................... 65)1بيلبا ماروك

 ............................................................. STE KOUMAIT FOR WORKS SARL1(65

 ..........................................................................BAB MARRAKECH s.a.r.l.a.u1(66

 ....................................................STE ELKBIR MOUADI IMPORT EXPORT1(66

 ......................................................................................  STE(OUAKIF  EVENT1(66

 ........................................................................... G.B(HYDRAULIQUE - SARL1(66

 .................................. PHARMACIE DERB MOULAY CHERIF S.A.R.L.A.U1(67

 .......................................................................................AL WAFAE LITTIJARA1(67

 .............................................................STE(MOOJ & LEEL(CORPORATION1(67

68)1شركة WHITE(CHEMICAL(DISTRIBUTION & MARKETING ش.م.م........ 

 ............................................................................................ SOCIÉTÉ  PAS.NO1(68

68)1ارتس  يسيعيبويلد2يع......................................................................................... 

 ...............................................................RIAD ERRAHMA PRIVEE SARL AU1(68

 ................................................................................................ FOREST FOOD1(68

 ............................................................ STE(DIAMOND(ENERGIE  SARL(AU1(69

 ....................................................................................................BCM SERVICE1(69

 ................................AS DEVELOPPEMENT S.A.R.L D’ASSOCIE UNIQUE1(69

69)1ا2نيوميير................................................................................................................ 

 ................................................................. AFRICA MEDICAL DEVICE SARL1(69

69)1كر2بوتيك ماروك.................................................................................................. 

 ................................................ STE MOPIENS MOROCCO SUCCURSALE1(70

 ...................................... GROUPE SCOLAIRE PRIVE JOHN-LOCKE SARL1(70

 ...................................................................................................OTTAWA CITY1(70



صفحة صفحة

عد )5595 - 6))جلا ى امو 6)1661 ))))2يا2ر)0)0)) الجريدة الرسمية2266  

 ......................................................M & A(FRERES(SARL(AU(RCN° 1081351(70

 ............................................................................. CNIM BABCOCK MAROC1(70

 ............................................................................................ 70)1بريسيا مولين املغرب

 ...................................................................................................... SUPRAFLEX 1(70

 ..................................................... ETABLISSEMENTS BENLAFKIH ET FILS1(70

 ................................................................................ STE IMMOBILIERE ASTA1(71

71)1شركة فـــييــزيــا كـــــــوم   ........................................................................................... 

 ......................................................................................SOCIETE PETRAMOR1(71

 .................................................................................. ATLAS FRESH MOUTIA1(71

 ......................................................................................SGHIR EQUIPEMENT1(71

 ..................................................................................   MY CHOCOLAT SARL1(71

 ..................................... GENI AMENAGEMENT ET SERVICES TCE  7)1شركة(

 .................................................................................. OMASSA TRANS  7)1شركة(

 ....................................................................................................... PARA NAJIA1(7(

 ........................................................................................HARDY’S DELI SARL1(7(

 ..............................................................LES CHEMINS DE L’EVEIL SARLAU1(7(

................................................................................................................ )7)1 جاكام)

 .....................................................................PHOTONOUR  SARL(AU 7)1شركة(

 ................................................... LABO PHOTO MEGA PRINT S.A.R.L A.U1(7(

 ..........................................................................................................L&N(COM1(7(

 .............................................................................................. Sté AGS STUDIO1(73

 .................................................................PATISSERIE(BEN(AZZOUZ  SARL1(73

 .........................................................................................H(S GROUPE SARL1(73

73)1كريشات املرس..................................................................................................... 

 .................................................DOMAINE(AL(MARJ(AL(AKHDAR  S.A.R.L1(73

 .............................................................................................. MAXICOM SARL1(73

 ....................................................................................................BCM SERVICE1(73

 ......................................................................................ACHIB ESTHETIQUES1(76

 ........................................................................................................ALUMATEC1(76

 .............................................................................................................. VALVEO1(76

 .............................................................................. 76)1مو 2رنزسيوند2برو وينتوريل

 ............................................................................................. OASIS RENT CAR1(76

 ...........................................................................DOMAINE DES REMPARTS1(76

 ........................................................STE OUIJDANE CLE INTERNATIONAL1(76

 .........................................................................................STE(BENI -DAY(CAR1(75

 ............................................................................................ ALQUA RIO CULT1(75

 ...........................................................................................HUITRES BLANCO1(75

 .............................................................................................................. IMABEX1(75

 ................................................................................................................IMZAN1(76

 ............................................................................................. LFAILA HUITRES 1(76

 ........................................................................................... MHIWLA IMPORT1(76

 ......................................................................................... TOP COQUILLAGE 1(77

 .................................................................................................VILLA - HUITRE1(77

 ..............................................................................................STE TISSIR DIND1(77

 ...........................................................GERMAN MAROC GASTRONOMIE1(77

 ............................................................................................... MAGMON CAR1(78

 ............................................................................... BENSMINA INDUSTRIES1(78

 ............................................................................................. AYALIB SERVICES1(78

 ..................................................................................LA CRIQUE DU LAGON1(78

 ..............................................................NOUVEAU TRANSPORT DAKHLA1(78

 ......................................................................... DAKHLA ENTERTAINMENT1(79

 ........................................................................................ JEAN PAUL SARTRE1(79

 ...........................................................................................STE TABIUR ATLAS1(79

 .......................................................................................... ZAKI BAHENNANI1(79

 ..................................................................................................ADAS SERVICE1(79

 .......................................................SOCIETE(SAADA(AUTOMOBILE  SARL1(79

 ................................................................................ LE MYSTRO PARA SARL1(80

 ..................................................................................... LOTFISUD S.A.R.L AU1(80

 ............................................................................. OUAD DAHAB LODGING1(80

 ..................................................................................... DAKHLA RECYCLAGE1(80

 ............................................................................. TRAITEUR(HARAKA   SNC1(80

 .............................................................................................  LA(FORCE   SNC 1(81

 ..................................................................................MOULINS(AICHA   SNC1(81

 ......................................................................................SALON(KHAIRI   SNC1(81

 ....................................................................................  AFRAH MABROUKA 1(81

 .......................................................... STE DENNY’S RENT A CAR SARL AU1(81



صفحة صفحة

2265 الجريدة الرسميةعد )5595 - 6))جلا ى امو 6)1661 ))))2يا2ر)0)0)) 

 ...............................................................STE PARA CABONEGRO SARL AU1(8(

 ............................................................. SECTOR 3 CONSULTING(SARL(AU1(8(

 .......................................................... STE(MERROUN(ET(KHARRAZ  SARL1(8(

 ...............................................................................AUTO ECOLE EL MRABIT1(8(

 .....................................................................................................L‘HAMEÇON1(8(

 ..........................................................................................JUMEIRAH FOODS1(83

 .......................................................................SOCIETE BEL DE NEIGE TRAV1(83

 ...............................................................................................RIAD MARIANIS1(83

 ..........................................................................MINING BUSINESS GROUP1(83

 .....................................................................................................SOMEDNOR1(86

 ..................................................................................... BARQUETTE MAROC1(86

 ..................................................................................... BARQUETTE MAROC1(86

 ................................................................................. BESH IMPORT-EXPORT1(86

 .............................................................................DECOUVERTES VOYAGES1(86

 ..........................................................................................RN DISTRIBUTION1(85

 ............................................................................................................ F.H.MAIL1(85

 ......................................................................................LA PALOMA CENTRE1(85

 ........................................................................PALETT BUILDING SERVICES1(85

 .............................................SOCIETE ENERGITECH CONSULTING SARL1(86

 ........................................................................NEGOCE SERVICE TRAITEUR1(86

 ......................................................................................................RHANI AGRI1(86

 ......................................................................QRIROU FRERES TOURNAGE1(87

 ......................................................................QRIROU FRERES TOURNAGE1(87

 ......................................................................QRIROU FRERES TOURNAGE1(87

 ...................................................................................... BOUABIDI TRAVAUX1(87

 .................................................................................................... STE PASSANE1(87

 .......................................................................SOCIETE BEL DE NEIGE TRAV1(88

 ...............................................................STE. BALTAXON 88)1 شركة بالطاكسون

 ..............................................................................EPILALIA ET ESTHETIQUE1(88

 ................................................................................................ Sté MESLA-NET1(88

..................................................................................................................  C.K.H1(89

 ................................................................................... LA RAMBLA VOYAGES1(89

 ..........................................................................................................KOUJI-TEX1(89

 ............................................................................................. FIDEL CHANTIER1(89

 ............................................................................. NAISSANCE IMMOBILIER1(90

 ....................................................... EHDATHEYAT GEOSYSTEMS MAROC1(90

 ................................................................................................SOCIETE SABAT1(90

 ........................................................................................................ KHRAICHA1(90

 ......................................................................................... STE DEKHISSI CAR 1(91

 .......................................................................................................FOTRASERV1(91

 .............................................................................................................CARISAB1(91

 ..................................................................................................CALL AND ON1(91

)AMITECH MAROC1(9 أميتيك ماروك.................................................................. 

)9)1شركة كوسكوس تانسيفت صوكوتان................................................................. 

 ....................................................................................................EL MAJD FOR1(9(

 ...................................................................................................GHAITH TRAV1(93

 ......................................................................................PHARMA JOUVENCE1(93

 .................................................................................................BASIC CERAME1(93

ذونية  طاك�سي كبيرة رقم 698.......................................................... 
ّ
93)1استغالل مأ

 ................................................................ANNE MERCIER ARCHITECTURE1(93

 ..............................................................................................MISOX MENAGE1(96

 .............................................................................. FELICITY FOOD SARL AU1(96

 ........................................................................................... STE SOTRA ISTRIT1(96

 ...............................................................................................................CONAP1(95

 ...............................................................................................................CONAP1(95

 .........................................................................................................BMTI CALL1(95

 ..................................................................................................BS BV PROMO1(95

 ........................................................................................BABANOU SARL AU1(96

 .....................................................................................CARRIERES AL FALAH1(96

96)1نور بارا ميد........................................................................................................... 

 ..............................................................................DAR MARCON TRAVAUX1(96

97)1صيدلية أربعاء شتوكة......................................................................................... 

 .................................................................................................... GHALIA AGRI1(97

 ................................................................................... LEAN ACADEMY SARL1(97

 ..............................................................................................................HO CAR1(98

98)1لوجيستيكليد...................................................................................................... 



صفحة صفحة

عد )5595 - 6))جلا ى امو 6)1661 ))))2يا2ر)0)0)) الجريدة الرسمية2266  

 ...........................................................................................................LINA ZAD1(98

 ...........................................................................................................LINA ZAD1(99

 ...........................................................................................................LINA ZAD1(99

 ...........................................................................................................LINA ZAD1(99

 .........................................................AGHRIM TRANSPORTE TOURISQUE1(99

 ........................................................................................................GALATEO 71(99

 ..................................................................................... IDEA COMPÉTENCES1300

 .......................................................................................... 1300ستارز أف فيييشييگ

1300ويبو كوسلتك....................................................................................................... 

 ................................................................................................................ESADIS1301

 ......................................................................LES CONSERVES DE MEKNES1301

 ..................................................................................ALBARROS D›OR SARL1301

 ..........................................................................................STE SOLAR-UTION1301

 .................................................................................................. SAFA CERAME1301

 ............................................................................. CONNECT CALL SARL AU130(

 ..............................................................................................HYRAUFORFLEX130(

 .................................................................................................. (Mt IT INVEST130(

)130زينس ماروك......................................................................................................... 

 ........................................................... STE AL GHOUDOUE IMMOBILIERE1303

 .....................................................................................STE SIJELMASSACOM1303

 ...................................................................................... TRAITEUR MY DRISS1303

 ........................................................................................... ARAMKA PLASTIC1303

 ................................................................. GROUPE SALEK SURVEILLANCE1306

 ...........................................................................................................EL BARAH1306

 .....................................................................................STE CIAMEX SARL AU1306

 ............................................................................................. EVENTS MERIEM1305

1305الفائز كونسيلتيج.................................................................................................. 

1305ما2كوب برو بريفا2ت أكا 2مي............................................................................... 

 .............................................................................................ste SOTRA ISTRIT1305

 .......................................................................STE L(A MARCHAI TRAVAUX1306

 ...................................................................................................BZBS MAROC1306

 ....................................................................................... SOCIETE MADI MAT1306

 ........................................................................................GENIOUS TRAVAUX1306

 ........................................................................................GENIOUS TRAVAUX1307

 ........................................................................................GENIOUS TRAVAUX1307

 ........................................................................................... STE SOTRA ISTRIT1307

 ......................................................................................... NORHIBA PROMO1307

BJ STUDIO1307-ب ج ستو 2و................................................................................... 

 .............................................................................................................. OVATIO1308

 ........................................................ STE EL HAJRAOUI TRANSPORT SARL1308

 ............................................................................... AFRICAN SUNRISE SARL1308

 ............................................................... SOCIETE CAFE IBN KHALDOUNE1308

 .................................................................................. PACOCEAN MAGHREB1309

 ....................................................................................................NATURCAMP1309

 .............. ACADEMIE MODERNE DE FORMATION ET METIERS PRIVE1309

1309شيبتر 2كو............................................................................................................. 

 ..................................................................................... ASTRA EQUIPEMENT1309

 ........................SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE LAS PLAYAS1310

 ........................................................................................ MARY MARKETING1310

 ..................................................................................... DGHOUGHI SERVICE1310

 ................................................................................... ZITOUNE TISSIR SARL1311

 ..........................................................................................POSITIVE AGENDA1311

 ........................................................ 1311ساك توين سرفيس أسيسطونس كونسطا

 ...................................................................................SOLEIL DU SUD TOUR1311

 ............................................................................................................. ALL VRD131(

 ..................................................................................... LES JARDINS D›ANFA131(

 .......................................................................................STE ABOUS IMRANE131(

 ...............................................................................................AIR MATERIAUX131(

 .............................................................................................SARAH ECHARPE131(

 ..........................................................................SOULIMANIA DE TRAVAUX1313

 ......................................................................................................SABRADENT1313

 ..................................................................... NOCTUA COMMUNICATION1313

 ..........................................................................ANEJJAR DEVELOPPEMENT1316

 ..........................................................................ANEJJAR DEVELOPPEMENT1316

 ..........................................................................ANEJJAR DEVELOPPEMENT1316

 ............................................................................ANEJJAR DEVELOPEMENT1316



صفحة صفحة

2267 الجريدة الرسميةعد )5595 - 6))جلا ى امو 6)1661 ))))2يا2ر)0)0)) 

 ..................................................................................... STE POLYGECO SARL1316

 .....................................................................HIDA AGRI DEVELOPPEMENT1316

 .......................................................................................... MIB CONSULTING1315

 ................................................................................................ STE POLYGECO1315

 ............................................................................................... INSPACKAGING1315

 ..........................................................................................SOCIETE FULLMPX1315

 ....................................................................................HT CONSTRUCTIONS1316

 ......................................................................................................«TRESOFER»1316

 .......................................................................................... DOUKALA INVEST1316

 .............................................................................................OUMNIA INVEST1316

 .............................................................................................. 1317لوكونتوار  ي إنرجي

 ......................................................................................................... GAM›SEPT1317

 .........................................................................................COLISIO RENT CAR1317

 ......................................................................................... ESPACE AL AHRAM1317

 ............................................................................................... GAZ MARHABA1318

 ............................................................ ALTEN DELIVERY CENTER MAROC1318

 .................................................... COMPLEXE COMMERCIAL ANNAKHIL1318

 ............................................................. BENTAHAR SEAFOOD COMPANY1318

 ..........................................................................................SOCIETE FRIMATO1319

 ............................................................................................ ENGIBRIKS PRIVÉ1319

 .............................................................................. BAAZA CONSTRUCTION1319

 .......................................................................................... IMMO UPSTREAM1319

 ......................................................................................... BRIGHT ADVISORS13(0

 .......................................................................................................... GHZAOUI13(0

 ............................................................................................................ 0)13ميد بلكس

1)13سيكوب ميا........................................................................................................... 

 ............................................................................................... NRZ CAR SEATS13(1

1)213وزن بيزنيس......................................................................................................... 

 .........................................................................................................PROFOOD13((

 ..........................................................................................................NAPRO1013((

 ..............ENTREPRISE(AMALO(NAAMER(DE(CONSTRUCTION  EANC13((

 ...................................................................................................... SOTRAGUIR13((

 ...........................................................................ATELIER SERVICES ENGINS13(3

3)13ارطرباط................................................................................................................ 

3)13ارطرباط................................................................................................................ 

 ........................................................................... MAROC ARTICLES OSSAIK13(6

 .......................................................................................YASMINA TELECOM13(6

 .......................................................................................TETRAX CO MAROC13(6

 ...................................................................................STE: HUB(TRADE(SARL13(6

 ...................................................................SOCIETE IMMOBILIERE FAZNA13(5

 .................................................................................. STE GHOUFARI TRANS13(5

 ......................................................................................ELECTRI KHADAMAT13(5

 ...........................................................................AUTO MOGADOR MANDI13(6

.................................................................................................................  TBLC13(6

 ....................................................................................................... KADIRIF GT13(6

 .................................................................................................. LES CHATONS13(6

 .................................................JS MANAGEMENT IMMOBILIER MAROC13(7

 ..........................................................................................VALIATRAV MEDIA13(7

 ...................................................................ATRAXION 4X4 EQUIPEMENTS13(7

 .......................................................................................ACM TECHNOLOGY13(7

 .............................................................................................................U WORK13(8

 .......................................................................... NEW SERVICE TRANSPORT13(8

 .............................. MOROCCO NORTH AFRICA HOLIDAYS VOYAGER13(8

 ........................................................................................... SABLE DE MARTIL13(9

AFRICA AGRIPRENEURS INCUBATOR13(9 أفريكا أݣرپرونورأنكوباطور.......... 

 .....................................................................................MARINA ANDALOUS13(9

 .......................................................... BUILDING ARCHITECTURE DESING13(9

 ............................................................................................PILOTE BUSINESS1330

 SOCIÉTÉ DES ENTREPÔTS FRIGORIFIQUES MAROCAINES»

 ............................................................«COMPTE ETAT MAROCAIN1330

 ....................................................... LES JARDINS ARABES DE LA MEDINA1330

 ........................................................................................ ORIENTALE HOUSE1330

 ..................................................................................... SERVICES ISSALMOU1331

 ....................................................... ATLAS INVEST HOLDING OFFSHORE1331

 ....................................................... ATLAS INVEST HOLDING OFFSHORE1331

 ....................................................... ATLAS INVEST HOLDING OFFSHORE1331



صفحة صفحة

عد )5595 - 6))جلا ى امو 6)1661 ))))2يا2ر)0)0)) الجريدة الرسمية2268  

 .....................................................................................EXCELLENTIS GROUP133(

 ...............................................................................................RIAD AL JADIDA133(

 .....................................SOCIETE D›EXPLOITATION DE MAISON ARABE133(

 .................................................................................HEALTH 4 YOU(GROUP133(

 .........................................................................................................ARTIPASTE133(

 ......................................................................................................... TWINS ICE1333

 ...................................................................................................... ALTAZONES1333

 ..........................................................................................................FRID CALL1333

 .......................STE BUREAU D›ETUDES ECONOMIQUES ET SOCIALES1333

 .............................................................................................TERRA BUSINESS1336

 .......................................................................................... SIBENAIT SARL AU1336

 ...................................................................................EL KADDARI MEDICAL1336

 ....................................................................................... CHAMAL HOLDING1336

 ...................................................................................................... FRUIT NOW1336

 ........................................................................................................DESKAMEL1335

 ...................................................................................EL KADDARI MEDICAL1335

 ..................................................................................STE PAMONA SARL AU1335

 ...............................................................................................RIAD AL JADIDA1336

 .............................................................................................................CARITEK1336

 ........................................................................ IMMOBILIERE KEGLANTINE1336

BAKHRI1337 بخري ش.م.م........................................................................................ 

 ..................................................................................... ASTRA EQUIPEMENT1337

 ........................................................................................................ » LOTIVIT «1337

 ................................................................ STE STATION EL BAZZAZA SARL1337

 ............................................................................................... FOZOPLA-SARL1338

 ................................................................. SOCIETE JAD DEVELOPPEMENT1338

 .........................................................................................................PICO CARS1338

 ........................................................................................................... DECOLIO1338

 .............................................................................................ONTEX HYGIENE1339

 ........................................................................................... MARKET EXPERTS1339

 .................................................................................................. BOUSSROUTE1339

 .................................................................................................. BOUSSROUTE1339

 .................................................................................................. BOUSSROUTE1339

 ........................................................................................................ SONIMPEX1360

 ................................................................................................EL WIFAK CASH1360

 ....................................................................................................... 1360حيبور ا ريس

 .....................................................AL MONTASSIRA DE CONSTRUCTION1361

 .....................................................AL MONTASSIRA DE CONSTRUCTION1361

 .................................................................................................. SOMAMAPOL1361

 ..............................................................................................HOME GESTION1361

 ........................................................................... DISTRIBUTION AL ITKANE136(

 ........................................................................... DISTRIBUTION AL ITKANE136(

 ......................................................ETS BIN RGUIBI GANARALA TRADING136(

 ................................................................... CERMAN DE CONSTRUCTION136(

 ...................................................................................................... ART MARKT1363

 .................................................................................................VENDING PRO1363

 ..................................................................................... SALSABIL TOURISME1363

 ................................................................................................. IMOLA AUTOS1363

 ......................................................................................................... MACSTEEL1366

 .......................................................................................LBR COSMETHIQUE1366

 ......................................................................................................... MACSTEEL1366

 ........................................................................................... 1366رسا2كل انترناسيونال

 ......................................................................................................STE MC FISC1365

 .................................................................................................... HOPE WORK1365

 ....................................................... DKH CONSTRUCTIONS ET SERVICES1365

 .................................................................................................. BACHA CHAM1365

 .........................................................................................................EMBABOIS1366

 ............................................................................................ ABIMAS NEGOCE1366

 ..................................................................................................... VAL PROMO1366

 .......................................................................................................... BALLORIX1366

 .......................................................................................................... BALLORIX1367

 ..........................................AGRICOLES(BIO(ATLAS(PRODUITS(SARL  AU1367

1367عليد سعيد.......................................................................................................... 

 ..................................................................................................... FAMAG THQ1368

 ......................................................................................................SIDI SYNDIC1368

 .......................................................BLUESTONE CONTRACTORS GROUP1368



صفحة صفحة

2269 الجريدة الرسميةعد )5595 - 6))جلا ى امو 6)1661 ))))2يا2ر)0)0)) 

 INTERNATIONAL COMPANY FOR MEDICAL AND

 ........................................... PHARMACEUTICAL TECHNOLOGIES1368

 .......................................................HOTEL(DE(LA(MEDITERRANEE - SARL1369

 .........................................................................................ANTARES SELUANE1369

 ........................................................................ AARRID INVESTMENT-SARL1369

 .........................................................................................DEEPSEA TRADING1350

 .............................................................................................CWCOU MAROC1350

 .................................................................................... STE KFECLE SARL A/U1350

 ............................................................................. STE LE BLANC DE GUELIZ1351

 .........................................................................................STE HANFO B CAM1351

 ......................................................................... ACCESSOIRE BOUHAYOUFI1351

1351أم شور) ................................................................................................................

 .............................................................................................COBENAZZATRA135(

 ...............................................................................EAT REPEAT AND SHARE135(

 MA(GLOBAL(CONSULTING(BUSINESS(ADVISORS & AUDITORS(par

 .........................................................................» abréviation » MAGC135(

 ..........................................................................FRERES HADDOU SARL AU135(

 ...................................................................................................  RIF-G TRANS1353

 ..................................................................................................... 1353ريف -ج ترانس

 ............................................. UN MUSEE D›ART CULINAIRE MAROCAIN1353

 .................................................................................................LEILA GARDEN1353

 ................................................................................................... SAMU TRANS1356

 ........................................................................ IN’ART TRANSPORT AFRICA1356

 ............................................................................................... PATISSAM SARL1356

 ...................................................................................STE LUBRON SARL AU1356

 ..................................................................................... AMO DISTRIBUTION1355

 ...................................................................................STE LUBRON SARL AU1355

 .................................................................................. ACHKAOUA NEGOCES1355

1355 ي جي جونز و شركاه املغرب................................................................................ 

1356ريا   ار أبي............................................................................................................ 

 ............................................................................................... BATTY.SO.TECH1356

 ............................................................................................... BATTY.SO.TECH1356

 .............................................................................................................. PAYENA1356

 .........................................................................................BENADIBA DESIGN1357

 .........................................................................................BENADIBA DESIGN1357

 .................................................................................... ENTREPRISE AIT ATTA1357

 .......................................................................ATLAS CATALYST MINES INC.1357

 .......................................................................................................MAURITIUS1357

 ..................................................................................... CHOOSE YOUR CAR 1358

 .................................................................................................MODI VAGUES1358

 ..............................................................................................CARTIER SAADA 1358

 ....................................................................................................... 1358ا فيسور إنك

 ...........................................ACADEMIE AL AKHAWAYN POUR LEADERS1359

 .........................................................................................................NOLEJ LIFE1359

 ................................................................................ BLACKROCK BUILDING1359

 ................................................................................................. FARAJ PROMO1360

 ................................................................................................. FARAJ PROMO1360

 ...» STE(SOUIKTE(DE(TRAVAUX(DIVERS  MEKNASSI » SOTRADIMEK1360

 ............................................................................................GOLD COSMETIC1360

 ...................................................................................... PARKING RIFFIENNE1360

 ............................................................................................PATISSERIE IQBAL1361

 ....................................................................................................YOUSSI TUBE1361

 ............................................................................................ EP CASA SARL AU1361

 ................ YOKOGAWA AFRICA HOLDING B.V MOROCCO BRANCH1361

 .....................................................................................................BELLA PIZZA136(

 .............................................................................................. FOREVER EAGLE136(

 .................................................................................................. TEAM PROUD136(

 ...................................................................................... HAMDIMADN ALOE136(

 ...........................................................................................................LOCAGER1363

 ...........................................................................................................LOCAGER1363

 .................................................................................................................EKARA1363

 ......................................................................................................PRASKOVTA1366

 ......................................................................................... PALMIERS SAKANE1366

 ......................................................................................... PALMIERS SAKANE1366

 ........................................................................................GK INDUSTRY SARL1366

 ........................................................................................GK INDUSTRY SARL1366



صفحة صفحة

عد )5595 - 6))جلا ى امو 6)1661 ))))2يا2ر)0)0)) الجريدة الرسمية2272  

..................................................................................................................  R.R.H1366

 ....................................................................................................CHEZ BADISS1365

 ....................................................................................JBARI TARIK SERVICES1365

 .........................................................SOCIETE NOUVELLE SURVEILLANCE1365

 ...................................................................................................... DRAA INJAZ1366

 ............................................................................................ARFLEX TRAVAUX1366

 ..................................................................................HAPPY PARK SERVICES1366

 ....................................................................................................STATION AXE1367

 ........................................................................................TRANS(A 79 GHARB1367

..................................................................................................................  ARTÙ1367

1368براما   ات الشريك الوحيد................................................................................. 

 ....................................................................... CONSMETA CORPORATION1368

 ....................................................................... CONSMETA CORPORATION1368

 ......................................................................MOGADOR MULTI-SERVICES1368

1368اتحا  طرونسغوتير............................................................................................... 

 ...................................................................................... DEFACTORETAILMA1369

 ...................................................................................... DEFACTORETAILMA1369

 ................................................................. SOCIETE JAD DEVELOPPEMENT1369

 ................................................................... SOCIETE JAD DEVELOPPEMNT1369

 .................GROUPE TRAVEAUX ESSAOUIRA   1369مجلوعة االعلال الصويرة

 ......................................................................................................... MARACOL1370

 ................................ NOUIMED IMMOBILIERE SARL AU 1370نويليد اموبيليير

 ........................................................................................................... STE SAYLI1370

 .................................................... COMPLEXE COMMERCIAL ANNAKHIL1371

 ........................................CHERKAOUI INTERNATIONAL CONSULTING1371

 .............................................................................................ZNADA NEGOCE1371

 ..................................................................................... YAMANOS TRADING137(

 ............................................................................. AUTHENTIQUE KITCHEN137(

 ................................................................. STE LE PANAME DISTRIBUTION137(

)137الرحلاني  زا2ن..................................................................................................... 

 ................................................................................ STE »SAPALMOU« SARL1373

 ................................................................................................... NASRI TRANS1373

 ...........................................................................................STE PIRDIZA SARL1373

 ..................................................................................STE RONGNA SARL AU1373

 .............................................................................. REDA LAGRANA SARLAU1376

 .......................................................................................................CONSMETA1376

 .......................................................................................................CONSMETA1376

 ................................................................................................. FARAJ PROMO1376

 ......................................................................................GLACE AUTO JAWAD1375

 ............................................................................................KHALIDOUN ART1375

 ........................................................ KENSINGTON LUXURY PROPERTIES1375

 ....................................... KENSINGTON LUXURY PROPERTIES TANGER1375

 .......................................................................................................RIUS IMMO1376

 .....................................................................................................ATLAS SERVE1376

 ............................................................................................................. SOTECH1376

 ..............................................................................................................ALKURA1377

 .................................................................STE AB SAHARA TRAVAUX SARL1377

 ...................................................................................STE DOUNYA GALERIE1377

 .................................................................................NOUI CONSTRUCTION1377

 .................................................................................................... FULL POWER1377

 ........................................................................................................SESTO CAR1378

 ....................................................................................... K DIFFUSION1378 ش م م

 ......................................................................................... BRIGHT ADVISORS1378

 .............................................................................................................STE SETL1378

 .................................................................................STE CAFE CHALLENGER1379

 ......................................................................................STE AGRI EL BARAKA1379

 .......................................... STE MONDE CHANTIERS ET EQUIPEMENTS1379

 .................................................................................. RENT A CAR AFRIQUIA1379

 ........................................................................... ALI MERCABARNA FRUITS1379

 ..............................................................................................MICANICO MED1380

 .....................................................................................................YHT IMPORT1380

1380 الشريفة القاسمي................................................................................................ 

 ............................................................................................................. TENANT1380

 ..................................................................................... BARROU& ASSOCIES1380

 .................................................................................TIGR NEGOCE SARL AU1381

 .............................................................................................. DYNAMIC CASH1381



صفحة صفحة

2272 الجريدة الرسميةعد )5595 - 6))جلا ى امو 6)1661 ))))2يا2ر)0)0)) 

 ............................................................................................................. LIPZART1381

1381شركة هومكار....................................................................................................... 

 ........................................................................................ )138ڭرييوو  سكوول بريفي

 ..........................................................................................NADIRO SERVICES138(

 .................................................................................. DAR ALANDALOUSSIA138(

 ........................................................................................................STE  OILSEF1383

 .........................................................................................PLAFOOD ANIMAL1383

 ............................................................................................................. HIBAMA1383

 .................................................................................... RAID BUGGY MAROC1386

 ...................................................................................................OM LOGISTIC1386

 ...................................................................................... PRESSING NET PLUS1386

 ...................................................................................... PRESSING NET PLUS1386

 .........................................................................................MARRAKECH GATE1386

 ............................................................................................................sabloukili1385

 ..............................................................................................................MORUS1385

 ..........................................................................................................EXPANSIO1385

 ..............................................................................................SONS HOLDING1385

 .................................................................................... ELECTGAOU SARL AU1386

 ...... SOCIETE(OUALI(AZZOUZI  DES(TRAVAUX(DE(CONSTRUCTION1386

 ................................................................................... SOCIETE KCM PROJET1386

 ..................................................SOCIETE BENBRAHIM IMPORT EXPORT1387

 .............................................SOCIETE LES ASCENSORISTES DU MAROC1387

 ................................................................................................................ SAZAR1387

 ............................................................................. SOCIETE MANSOURI BAT1387

 ...................................................................................................... SETVINORD1388

 ............................................................................................. HASRE FACTORY1388

 ............................................................................... STE MAGI DESIGNE SNC1388

 ..................................................................................................la(table(du(bois1389

 ............................................................................................TB FIRST SARL AU1389

 ..............................................................................................PIC SAY SARL AU1389

1389مزا2ا طرانس......................................................................................................... 

 ........................................................................................... PLATINIUM GLOB1390

 .................................................................................................... TRANS 2AVD1390

 ..........................................................................AL MAQCHADA AL ARABIA1390

 ..................................................................................... AFTOMY(TECH  SARL1390

 .........................................................................................SIGMANORD SARL1391

 ..........................................................................AL MAQCHADA AL ARABIA1391

1391 شركة لقرع لتعليم السياقة................................................................................ 

 .................. )STE(OPSCHER  TRAVAUX(SARL139  شركة ابشير لالشغال ش.م.م

 ........................................................................................... SWISSMEDIMMO139(

 ..................................... )STE NAJI VOYAGE SARL139 شركة ناجي فوا2اج ش.م.م

 .............................................................................................. MONLUX AUTO139(

 .................................................................................................. NOOR MEDIC1393

 ................................................................GLOBAL LOGISTICS SOLUTIONS1393

 .............................................................................................EFCP SADINORD1393

 ......................................................................................................ECO PERMIS1393

 ......................................................................................................... 1396فيفيو سيس

 ............................................................................................................RIZAREN1396

 ................................................................................................. LM BOUHLOU1396

 ..............................................BACK OFFICE OUTSOURCING SOLUTION1395

 .....................................................................................MARINA ANDALOUS1395

 ........................................................ BAHAE ALIMENT DE VOLAILLE SARL1395

 .................................................................................... EB MOTORS SARL AU1396

 .....................................................................................  CADEMAT TRAVAUX1396

 ...............................................................................................DIGITAL VALLEY1396

 .....................................................................................................TAOUDRART1396

 ............................................................................. ATELIER SRVICES ENGINS1397

 ...............................................................................................SEKA BUILDING1397

1397اوت سورس اكسبير............................................................................................. 

..................................................................................................................  FRIAG1397

 .......................................................................................... AFRICA HOLIDAYS1398

 ......................................................................................................... POLYDISQ1398

 ........................................................................................... DELTA PROGRESS1398

 ................................................................................................... F M MEDICAL1398

 .................................................................................................. SETAHERRADI1399

 ........................................................................................... DELTA PROGRESS1399



صفحة صفحة

عد )5595 - 6))جلا ى امو 6)1661 ))))2يا2ر)0)0)) الجريدة الرسمية)227  

 .................................................................................................... STE PAYSPOT1399

 ........................................................................................................ BY SYSTEM1399

 ........................................................................................... DELTA PROGRESS1600

 .................................................STE SAUDI ELITE PRODUCTS COMPANY1600

1600شركة بوناتراب..................................................................................................... 

 ..............................................................................................NEURO PROMO1601

 ......................................................................................... NAIRAT BATIMENT1601

 ....................................................................................................... COTE BAIES1601

 ................................................................................... EL MANAR TREFILAGE160(

)160املومي العلراني..................................................................................................... 

 ..................................................................SOCIETE(PARA(MEDIC -ORIENT160(

 ....................................................................................................H&H(EVENTS1603

 ......................................................................................... «ADMA TRAVAUX»1603

 ....................................................................................................SAGA INVEST1603

 ....................................................................MAISON D›HOTES CHAMADE1603

 ................................................................................................. CAFE LARGATE1606

 ............................................................................................................. 1606ترا6فونت

 .......................................................................................................BIOTRONIX1606

 ....................................................................................................... LGF INVEST1606

 ........................................................................................... 1605سليار بريسطاصيون

 ..................................................................................... PARADAIS AGRO BIO1605

 ...................................................................................................SAHARA FUEL1605

 ................................................................................... IS INDUSTRIE MAROC1605

1606موفارزان.............................................................................................................. 

 ................................................................. MOSTAKBAL AL OUMA JADIDA1606

 ...............................................................................SYNERGIE TRANSPORTS1606

 ................................................................................FORMALYS.MA PRIVÉE  1606

 ................................................................................................FOR HIDKATAR1607

1607شركة خالنجي كاش.............................................................................................. 

 ............................................................................................................ SOSETER1607

 ......................................................................................HYBRID SOLUTIONS1607

 ................................................................................................EASYTOUCH SII1608

 ...............................................................................AUTO ECOLE EL RAHMA1608

 .........................................................................HERITAGE DEVELOPEMENT1608

 ...........................................................................................ABDUL SRL MINIS1609

 .................................................................................MOTRAFAR-COMPANY1609

 .....................................................................................................STRASS MAR1609

 ..................................................... 1609إسيلور ماناجلينت نورث أند ويست افريقيا

 .................................................................................................. INA SAD TRAV1610

 ..............................................................................NPOWER TECHNOLOGY1610

 .......................................................................................... FER-AL-CO - 1610فيرالكو

 ............................................................................................................ KERPICH1610

 ..................................................................... TOTAL QUALITE LOGISTIQUE1611

 ..............................................................................................................M.(.M.T1611

 ..............................................................................................................LES 3 AS1611

 ......................................................................................DOMAINE EL HAMD161(

 ............................................................ BATIGADOR SARL - 161باتيكا ور ش م م(

 .............................................................................................. COXWIN EVENT161(

 ....................................... )161الشركة الصياعية للزيوت و الزيتون بفاس » سيوف«

 ....................................................INGÉNIERIE SYSTÈMES ET SOLUTIONS1613

 .............................................................. MINOTERIES HOUCINE LAHBABI1613

 ................................................................. MOSTAKBAL AL OUMA JADIDA1613

 ....................................................................................................... IGHO-TRAV1613

 .............................................................. MINOTERIES HOUCINE LAHBABI1616

 ..............................................................GORA TRADING TECHNOLOGIES1616

 ......................................................................................... SINALUM SARL AU1616

 ............................................................................................................SOS FISH1616

 ..................................................................................................SAKIA PLANTE1615

 .......................................................................LUXURY MOROCCO INVEST1615

1615زوها امو................................................................................................................ 

 ...........................................................................................................MINTAKA1616

 .....................................................................................................FYB GADGET1616

 ..................................................................................AIR LAND INDUSTRIES1616

.................................................................................................................. NGOP1616

 .........................................................................................STE  ISLA(ELECTRO 1617

 ...............................................................................................ATLAS FOUZARI1617



صفحة صفحة

2273 الجريدة الرسميةعد )5595 - 6))جلا ى امو 6)1661 ))))2يا2ر)0)0)) 

 ......................................................................................................STD LOISIRS1617

 ............................ IURIS CATEDRA MAROC S.A 1618ا2وريس كتدرا مغرب ش.م

 ..............................................................................................RAISS HOLDING1618

 ............................................... FRIGODAR INSTALACIONES AGRICOLAS 1618

 ......................................................................................ARCHIDOU SARL AU1618

 ........................................................................................................... MOR F.M1619

 ..........................................................................................MESS TRANS SARL1619

 ..........................................CENTRE DE SERVICES ET DE FINANCEMENT1619

 ...................................................................................................... MASSAMAR1619

 .....................................................................................................MESS TRANS1619

 ....................................................................... IURIS CATEDRA MAROC S.A 16(0

 ........................................................................ STE CROYANT DE TRAVAUX16(0

 .................................................................................. FROMAGE  EL(BARAKA16(1

 ..................................................................................... EDEN BOOKS STORE16(1

 ..........................................CENTRE DE SERVICES ET DE FINANCEMENT16(1

 ............................................................................................................AHL-GAZ16(1

 ....................................................................................CRINCHO, S.A.R.L(A.Uِ16(1

 ..........................................................................................................PACAMNY16((

))16ام ڭرين................................................................................................................. 

 .....ETABLISSEMENT MERIDIAN SCHOOL D›ENSEIGNEMENT PRIVE16(3

 ...................................DAKHLA(NEGO(FISH & FOOD(INTERNATIONAL16(3

 ..............................................................STE(LAKHDAR(EXPRESS  SARL(AU16(3

 .............................................................TRANSPORT JAWHARAT LOUBNA16(6

 .................................................................................. ANNAY PRODUCTION16(6

 ................................CONTROLE TECHNIQUE TRAVAUX INDUSTRIELS16(6

 ............................................................................................... FOZOPLA-SARL16(6

 ....................................................................................... EL FAZIKI BUSINESS16(5

 ...................................................................... MUSTAPHA ES SOUFI ET FILS16(5

 .....................................................ALTINBAS INSAAT SANAYI VE TICARET16(5

 ......................................................................................... TENSIFT LIGHTING16(5

 ............................................................... STE CONNECT TRAVEL SERVICES16(6

 .................................................................................................OMINFO-SARL16(6

 .............................................................................................................GYLMED16(6

 .......................................................... LES ETOILES NACIRI  6)16ليز2طوال نصيري

 ................................................................................................ TRASRVINORD16(6

 .......................................................................................................STE GYPTEC16(7

 ...................................................................................PLASTIQUE SRAGHNA16(7

 ....................................................................................... SOCIETE ARA PLAST16(7

 ..................................................................... BB ENERGY MOROCCO SARL16(7

 ................................................. MEKIMEX TRANS NEGO DISTRIBUTION16(8

 ................................................................................................................ BIGAM16(8

 .............................................................................................GUERAAT TRANS16(8

 ................................................................................................... SOGAP  SARL 16(9

 ..................................................................STE LA COLINA SL PRIVEE SARL16(9

 .................................................................................. ATFA IMPORT EXPORT1630

 .............................................................................................................KEVELEC1630

 ............................................................................... PALMIER DECO SERVICE1630

 ............................................................................................................. BIGSERV1631

 ..................................................................................... FACIL DISTRIBUTION1631

 ........................................................................................... AHASSYS BEAUTY1631

 ..................................................................BE IN FAMILY CONSTRUCTION163(

 .......................................................................STE BRANSO TRAVAUX SARL163(

 ......................................................MONOTEL EQUIPEMENT ET FACILITE163(

 ........................................................................................... STE BENAKRI CAR1633

 ............................................................................................................... DOING1633

 .....................................................................................AL AWFIAA CAR SARL1633

 .........................................................................STE  AFRI   LEMA    PHARMA1633

 .................................................................................................AFRAH RAZAN1633

1636املكتبة  2فير سيرفيس.......................................................................................... 

 .......................................................................................................... PIXELWEB1636

 ............................................NOUVELLES SIDÉRURGIES INDUSTRIELLES1636

 ..............................................................................SALAB NEGOCE SARL AU1636

 ...............................................................................................TESMEEM.COM1635

 ............................................................................................... LE KECH REPOS1635

 ............................................................................ MANAGEMENT MEETING1635

 .......................................................................LOTISSEMENT PERLE DU RIF1635



صفحة صفحة

عد )5595 - 6))جلا ى امو 6)1661 ))))2يا2ر)0)0)) الجريدة الرسمية2276  

 .........................................................................................................R.H.J.P BTP1636

 ...................................................................MOROCCO WEAR PRODUCTS1636

 .......................................................................GLOBAL TETOUAN ACTIVITE1636

 ...............................................................................LAZ EXECUTIVE SEARCH1636

 ....................................................................................................... 1637علي العلراوي

 ............................................................................................................. KWEKLE1637

 ............................................................................................................. KWEKLE1637

 ............................................................................................................. KWEKLE1637

 ............................................................................................. SOCIETE CAREER1638

 ......................................................................................STE BITOUPRO SARL1638

 ................................................................................ EL RIF EL MESSERI SARL1638

 .......................................................................................................... SOTANBA1638

1639مدرسة سبيل اليجاح لتعليم القيا ة.................................................................. 

 ....................................................................................  ALCHIMIE NOMADE 1639

 ............................................................................................... STE ASMA HAIR1639

 .............................................................................................................TUBARIS1660

 .............................................................................................................TUBARIS1660

 ............................................................. TEMESNA CONSULTING SARL AU1660

 ............................................................................................DOCTOR SERVER1660

 ............................................................................ RESTAURANT BOUJLOUD1660

 ......................................................................................................HAYAT VERT1661

 .............................................................................SURF HOUSE ESSAOUIRA1661

 ......................................................................................................VIE EXPERES1661

 ................................................................................... SODAGRIN HOLDING166(

 ........................................................................................................... LAST CAR166(

 ..............................................................................................MIRAI CONCEPT166(

 ..............................................................................................HIKMATEX SARL1663

 ........................................................................................................ ABA capital1663

 .................................................................................................SINTEMA SARL1663

 .............................................................................................................. LE LION1663

 ....................................................................... STE HIBA RIDE CAR SARL AU1663

..................................................................................................................  TAVEP1666

 .......................................................................................SOCIETE NORAMEK1666

 .......................................................................................................AIRTIS SARL1666

 ....................................................................SMART FARMING MOROCCO1666

 ..................................................................SOCIETE KADDOURI LITAAMIR1665

 .......................................................................................M.S.H PROMOTION1665

 ......................................................................STANDING BATIEMENT SARL1665

 ............HORIZON CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE MAROC SARL1665

 ........................................................................ STANDING BATIMENT SARL1666

 .................................................................SARL MOHAMED BENCHENAFI1666

 ..........................................................................................AGRI AIR SERVICES1666

 ............................................................................................................ LAYODIS1666

 .......................................................................................................... CAPRIABE1667

 .......................................................................................... SONIMMOB SARL1667

 .................................................................STE AB SAHARA TRAVAUX SARL1667

 ............................................................................................. LOUMED TRANS1667

 ........................................................................................................WASH BOX1668

 ............................................................................. STE NADOR PETRO SARL1668

 ............................................................................. STE NADOR PETRO SARL1668

 ...............................................................................................................BEATUS1668

1669شركة ركوز أسيسطونس..................................................................................... 

 ........................................................................................ INDAMEUBLE SARL1669

 ...........................................................................SOURCE BEAUTY ENERGIE1669

 .................................................................................... PROGRESS CONCEPT1669

 ........................ CINQ PINS WOOD D INDUSTRY1650سيك بينز وو  انديستري

 .........................................................................STE FES DENTAIRE SARL AU1650

 ...........................................................STE IDENTAL_MOROCCO SARL AU1650

 ........................................ STE GREEN GARDEN PRIVATE SCHOOL SARL1650

 ............................................................................. STE SETEALLAM SARL AU1651

 ...............................................................................MA BOUTIQUE SECRÈTE1651

 ...........................................................................H5 HOTEL(MANAGEMENT165(

 ....................................................................... SPACIA NUEVOS HOTELS SA165(

 ................................................................................SOCIETE SOGAGRICOLE165(

)165عقد تسيير الحر ................................................................................................... 

 .................................................................................................. STE DB PLANT165(

 ..................................................STE MAGHRIB HOSPITALITY COMPANY165(



صفحة صفحة

2275 الجريدة الرسميةعد )5595 - 6))جلا ى امو 6)1661 ))))2يا2ر)0)0)) 

 II.  -  إعالنات قضائية

1653املحكلة التجارية بفاس....................................................................................... 

1653املحكلة التجارية بالرباط.................................................................................... 

1653املحكلة التجارية بلكياس................................................................................... 

 ..................................................................................... 1656املحكلة التجارية بوجدة

1656املحكلة التجارية بطيجة..................................................................................... 

1655املحكلة التجارية بالدارالبيضاء ......................................................................... 

1658املحكلة االبتدائية ببنسليلان............................................................................. 

1658املحكلة االبتدائية بانزكان................................................................................... 

1658املحكلة االبتدائية بتطوان.................................................................................. 

1659املحكلة االبتدائية بسال....................................................................................... 

1659املحكلة االبتدائية بالقييطرة.............................................................................. 

 ...................................................................................... 1659محكلة االستئياف بتازة

 III.  -  إعالنات إدارية

 ............................................................... 1663ميدوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

1669وكالة الحوض املائي مم الربيع.............................................................................. 

اإل ارة  وإصالح  واملالية  االقتصا   لوزير  قرار  مشروع  ونشر  بإ2داع  إعالن 

يعلن بأنه من امليفعة العامة إحداث مؤسسة تعليلية بتراب علالة 

الالزمة امرضية  القطع  ملكية  بلوجبه  وتنزع  الشق  عين   مقاطعة 

1676 لهذا الغرض............................................................................................ 

اإل ارة وإصالح  واملالية  االقتصا   لوزير  قرار  مشروع  ونشر  بإ2داع   إعالن 

 يعلن بأنه من امليفعة العامة إحداث مؤسسة تعليلية بتراب علالة 

التابعة  امرضية  القطعة  ملكية  بلوجبه  وتنزع  الشق  عين  مقاطعة 

 ......... 1679للعقار موضوع الرسم العقاري عد  565/س الالزم لهذا الغرض

اإل ارة  وإصالح  واملالية  االقتصا   لوزير  قرار  مشروع  ونشر  بإ2داع  إعالن 

يعلن بأنه من امليفعة العامة إحداث مؤسسة تعليلية بتراب علالة 

الالزمة امرضية  القطع  ملكية  بلوجبه  وتنزع  الشق  عين   مقاطعة 

1681 لهذا الغرض............................................................................................ 

إعالن بإ2داع ونشر مشروع قرار لوزير االقتصا  واملالية وإصالح اإل ارة يعلن 

بأنه من امليفعة العامة إحداث مؤسسة تعليلية بتراب علالة مقاطعة 

عين الشق وتنزع بلوجبه ملكية قطعة أرضية تابعة للعقار موضوع 

1686الرسم العقاري 6663)/63 الالزم لهذا الغرض..................................... 

إعالن بإ2داع ونشر مشروع قرار لوزير االقتصا  واملالية وإصالح اإل ارة يعلن 

بأنه من امليفعة العامة إحداث مؤسسة تعليلية بتراب علالة مقاطعة 

عين الشق وتنزع بلوجبه ملكية القطعة امرضية التابعة للعقار موضوع 

1686الرسم العقاري عد  01)90/س الالزمة لهذا الغرض........................... 

اإل ارة  وإصالح  واملالية  االقتصا   لوزير  قرار  مشروع  ونشر  بإ2داع  إعالن 

يعلن بأنه من امليفعة العامة إحداث مؤسسة تعليلية بتراب علالة 

الالزمة امرضية  القطع  ملكية  بلوجبه  وتنزع  الشق  عين   مقاطعة 

1688 لهذا الغرض............................................................................................ 

إعالن بإ2داع ونشر مشروع قرار لوزير االقتصا  واملالية وإصالح اإل ارة يعلن 

بأنه من امليفعة العامة إحداث مؤسسة تعليلية بتراب علالة مقاطعة 

عين الشق ونزع ملكية القطعة امرضية التابعة للعقار موضوع الرسم 

 ........................................... 1691العقاري عد  565/س الالزمة لهذا الغرض

امللر  حذف  امليفعة  من  أنه  يعلن  مرسوم  مشروع  ونشر  إ2داع  عن   إعالن 

رقم 6)60 وبياء منشأة فيية عيد ن.ك 638+81 من الخط السككي 

 ................ 1693الرابط بين سطات ومراكش بجلاعة الحوازة بإقليم سطات

تزويد  العامة  امليفعة  أنه من  يعلن  إعالن عن وضع ونشر مشروع مرسوم 

جلاعة غفساي باملاء الصالح للشرب )إقليم تاونات) وتنزع بلوجبه 

 ....................................................... 1696القطع امرضية الالزمة لهذا الغرض

إعالن عن وضع ونشر مشروع مرسوم يعلن أنه من امليفعة العامة تقوية تزويد 

مد2ية الحسيلة باملاء الصالح للشرب وتنزع بلوجبه القطع امرضية 

1698الالزمة لهذا الغرض................................................................................. 

إعالن عن وضع ونشر مشروع مرسوم يعلن أنه من امليفعة العامة تقوية تزويد 

مركز موالي يعقوب باملاء الصالح للشرب )إقليم زواغة موالي يعقوب) 

1506وتنزع بلوجبه القطع امرضية الالزمة لهذا الغرض................................. 

إعالن عن إ2داع مشروع مرسوم يعلن أن امليفعة العامة تق�سي بإنجاز الشطر 

الثاني من مشروع اإلعدا  الهيدروفالحي لسهل سايس وبنزع ملكية 

أهل  بجلاعة  الغرض  لهذا  الالزمة  لألحباس  التابعة  امرضية  القطع 

سيدي لحسن وجلاعة أغبالو أقورار وجلاعة سيدي 2وسف بن أحلد 

 .......................................................................................... 1505- إقليم صفرو



صفحة صفحة

عد )5595 - 6))جلا ى امو 6)1661 ))))2يا2ر)0)0)) الجريدة الرسمية2276  

إعالن بإ2داع ونشر مشروع مرسوم يعلن أن امليفعة العامة تق�سي بإحداث 

مدرسة الرحامية بجلاعة اثيين الغيات بإقليم آسفي وتنزع بلوجبه 

 .......................................... 1507ملكية القطعة امرضية الالزمة لهذا الغرض

استدراك تعد2لي ملشروع املرسوم املنشور بالجريدة الرسلية عد  5503 بتاريخ 

18 أبريل 018) يعلن أنه من امليفعة العامة تزويد الدواوير التابعة 

باملاء الصالح للشرب وتنزع بلوجبه ملكية القطع  لجلاعة تلسلان 

1509امرضية الالزمة لهذا الغرض، جلاعة تلسلان، إقليم الدريوش.......... 

 5501 عد   الرسلية  بالجريدة  املنشور  املرسوم  ملشروع  تعد2لي  استدراك 

بتاريخ 06 أبريل 018) يعلن أنه من امليفعة العامة تزويد الدواوير 

ملكية  بلوجبه  وتنزع  للشرب  الصالح  باملاء  إ2فرني  لجلاعة  التابعة 

1510القطع امرضية الالزمة لهذا الغرض، جلاعة إ2فرني، إقليم الدريوش.. 

إعالن عن إ2داع ونشر مشروع مرسوم يعلن أن امليفعة العامة توسيع محرم 

 امللك العام السككي بين الدار البيضاء ومراكش بين ن.ك 0)117.1

 ....................... 1511 و ن.ك 60).117 بجلاعة مشرع بن عبو بإقليم سطات

إعالن عن إ2داع ونشر مشروع قرار  يعلن أن امليفعة العامة تق�سي بتغيير جزء 

من مسار طريق رقم 8 بحي عين الغازي علي بلد2ية بني مالل وبتعيين 

 ......................................... 1513القطع امرضية املرا  نزع ملكيتها لهذه الغا2ة

إعالن عن وضع ونشر مشروع مقرر التخلي يعلن أنه من امليفعة العامة تثنية 

الطريق الوطيية رقم 9 من ن.ك 000+5 إ 6 ن.ك 67)+38 مقطع إقليم 

1516املحلد2ة.................................................................................................. 

إعالن عن وضع ونشر مشروع مقرر التخلي يعلن أنه من امليفعة العامة تثنية 

الطريق الوطيية رقم 9 من ن.ك 000+5 إ 6 ن.ك 67)+38 مقطع إقليم 

 ..................................................................................................... 1515مد2ونة

إعالن عن وضع ونشر مشروع مقرر التخلي يعلن أنه من امليفعة العامة تثنية 

الطريق الوطيية رقم 9 من ن.ك 000+5 إ 6 ن.ك 67)+38 مقطع إقليم 

 ..................................................................................................... 1516مد2ونة

مشروع مقرر التخلي استدراكي يعدل مشروع مقرر التخلي الصا ر بالجريدة 

الرسلية عد  9)55 بتاريخ 17 أكتوبر 018) الذي يعلن أنه من امليفعة 

العامة بياء الطريق السريع تيزنيت العيون، مقطع كلليم - زريويلة، 

 ........................................... 1517علالة إقليم كلليم )جهة كلليم  - وا  نون)

إعالن عن وضع ونشر مشروع مرسوم يعلن أنه من امليفعة العامة تقوية تزويد 

مد2ية الحسيلة باملاء الصالح للشرب وتنزع بلوجبه القطع امرضية 

1518الالزمة لهذا الغرض................................................................................. 

إعالن بإ2داع ونشر مشروع مرسوم يعلن أن امليفعة العامة تق�سي بإحداث 

مقر  ائرة أنزي بلركز تيغني إقليم تيزنيت وبنزع ملكية القطعة امرضية 

0)15الالزمة لهذا الغرض................................................................................. 

إعالن عن إ2داع ونشر مشروع مرسوم 2ق�سي بالتراجع عن مشروع املرسوم 

بجلاعة  الفوسفاط  باستغالل  تق�سي  العامة  امليفعة  أن  باإلعالن 

الكيتور، إقليم اليوسفية )إقليم آسفي سابقا) وتنزع به ملكية القطعة 

1)15امرضية الضرورية لهذا الغرض.............................................................. 

إعالن عن إ2داع ونشر مشروع مرسوم يعلن أن امليفعة العامة تق�سي بإنجاز 

مشروع اليقل الهيدرو ي للفوسفاط من املوقع امليجمي الكيتور إ 6 

موقع آسفي وتنزع بلوجبه ملكية القطع امرضية الالزمة لهذا الغرض 

3)15بإقليم الرحامية....................................................................................... 

 5656 عد   الرسلية  بالجريدة  املنشور  املرسوم  ملشروع  تعد2لي  استدراك 

بتاريخ 6) ماي 017) يعلن أنه من امليفعة العامة تزويد الدواوير التابعة 

القطع  ملكية  بلوجبه  وتنزع  للشرب  الصالح  باملاء  تروكوت  لجلاعة 

5)15امرضية الالزمة لهذا الغرض، جلاعة تروكوت، إقليم الدريوش........... 



2277 عد )5595 - 6))جلا ى امو 6)1661 ))))2يا2ر)0)0)) 

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

2لتزم املعليون في ميدان اإلشهار القانوني إثبات هويتهم والسلطات املسيدة إليهم.
وال تتحلل اإل ارة أ2ة مسؤولية فيلا 2تعلق بلضلون اإلعالنات.

 I.  -  إعالنات قانونية

بكو�سي وحب�سي

الشركة املدنية املهيية لللحاماة

6،)زنقة الفرابي شارع الراشيدي إقامة توبقال)

الطابق الثاني)-)الدار البيضاء

الهاتف):)67.61.93.)).05

فاكس):))67.10.8.)).05

STE IRIS WELNESS
شركة ذات مسؤولية محدو ة

بشريك وحيد
رأسلالها : 5.000)  رهم

الكائن مقرها االجتلاعي : زاوية علر 

 ،B خيام وزنقة البيفسج، باتيلو
شقة رقم 6،الطابق امول بوسيجور 

الدار البيضاء - املغرب

السجل التجاري رقم 631603

الدار البيضاء

تفويت حصص
تغيير الشكل القانوني للشركة

تعيين مسير جد2د
الشريك) قرارات  بلقت�سى  ( (- (1

 (019 16) يسلبر) بتاريخ) الوحيد 

تقرر ما 2لي):

التي) حصة  (1(5 نسبة) تفويت 

تعو  ملكيتها للسيدة سوسن طالبي)

للسيدة أنيسة نوال بوزيد.

للشركة) القانوني  الشكل  تغيير 

مسؤولية) ذات  شركة  لتصبح 

.SARL(محدو ة

تبني قانون أسا�سي جد2د.

تعيين السيدة آنيسة نوال بوزيد)

بصفتها مسيرة ثانية.

لدى) القانوني  اإل2داع  تم  ( (- ((

التجارية) باملحكلة  الضبط  كتابة 

31) يسلبر) بتاريخ) البيضاء) بالدار 

019))تحت رقم)5665)7.

تم تعد2ل السجل التجاري) ( (- (3

لللحكلة) الضبط  كتابة  لدى 

 31 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

 يسلبر)019))تحت رقم)38159.
من أجل االستخالص والبيانات

IRIS WELNESS(شركة

شركة ذات مسؤولية محدو ة

بشريك وحيد

1 P

STE MAKSOK

SARL

املقر االجتلاعي : رقم 101 شارع 1) 

حي بام بنسو ة - فاس

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رأسلالها : 100.000  رهم

املقر االجتلاعي : رقم 101 شارع 1) 

حي بام بنسو ة فاس

تفكيك
بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 

بفاس) املسجل  ((019 6)) يسلبر)

تحت رقم) ((019 30) يسلبر) بتاريخ)

االتفاق) تم  (OR 3(6(6RE35335

عل6 ما 2لي):

.MAKSOK SARL(تفكيك شركة

تعيين السيد الفرحي عبد الرزاق)

كلصفي للشركة.

لقد تم اإل2داع القانوني باملحكلة)

 (0(0 ))2يا2ر) التجارية بفاس بتاريخ)

تحت رقم)0)3/0.

2 P

STE ENTIB DE TRAVAUX
بتاريخ املؤرخ  العقد   بلوجب 
0))2ونيو)019))قرر املشارك امليفر )

ما 2لي):
 (5 تحويل املقر االجتلاعي تجزئة)

الحي الصياعي تامسية تلارة.
للقانون) الشامل  التعد2ل 

امسا�سي للشركة.
اإل2داع القانوني):)لقد تم اإل2داع)
لدى املحكلة االبتدائية بتلارة بتاريخ)

30) يسلبر)019))تحت رقم)6)15.
3 P

STE EKOLUDO
SARL

بتاريخ املؤرخ  العقد   بلوجب 
العام) الجلع  قرر  ((019 3) يسلبر)

لشركة))ما 2لي):
السيد)) من  حصة  (167 تفويت)
علر كلرة إ 6 السيد الغيات بوفارس.
محلد) السيد  من  (167 تفويت)

مسعا  إ 6 السيد الغيات بوفارس.
للقانون) الشامل  التعد2ل 

امسا�سي.
اإل2داع القانوني):)لقد تم اإل2داع)
لدى املحكلة التجارية بالرباط بتاريخ)

))2يا2ر)0)0))تحت رقم))10375.
4 P

STE OPDR MAROC
شركة ذات مسؤولية محدو ة

ذات مساهم وحيد
رأسلالها : 1.050.000  رهم

املقر االجتلاعي : 7، شارع املقاومة، 
الدار البيضاء - املغرب

رقم السجل التجاري : 93759)
تيفيذ الدمج عن طريق استيعاب)
قبل من  (OPDR MAROC شركة)

 CMA CGM MAROC شركة)  

 OPDR لشركة) الوحيد  املساهم 

(،(019 30)سبتلبر) بتاريخ) (MAROC

بعد االطالع عل6 مشروع اتفاق الدمج)

املتعلق) ((019 سبتلبر) (30 املؤرخ في)

استيعاب) طريق  عن  باالندماج 

قبل) من  (OPDR MAROC شركة)

(،CMA CGM MAROC شركة)

واملو ع بكتابة الضبط لدى املحكلة)

التجارية بالدار البيضاء)في)30)أكتوبر)

وافق) (،718786 رقم) تحت  ((019

عل6 العللية التي من خاللها ساهلت)

أصولها) بجليع  (OPDR MAROC

و 2ونها ابتداء)من)31) يسلبر)018) 

أي) (،CMA CGM MAROC لفائدة)

 ((0.900.000 2بلغ) أصول  صافي 

 رهم.

العللية) عل6  املوافقة  ضوء) في 

من قبل الجلعية العامة غير العا 2ة)

فإن) (CMA CGM MAROC لشركة)

 OPDR MAROC استيعاب) عللية 

 CMA CGM MAROC قبل) من 

 (019 أكتور) (30 في) أصبحت نهائية 

2يا2ر) فاتح  من  ابتداء) رجعي  بأثر 

.(019

 OPDR MAROC(وبالتا ي 2تم حل

عللية) بأي  الحل  هذا  اتباع   ون 

من) (((6 تصفية وفقا محكام املا ة)

بالشركات) املتعلقة  (95.17 القانون)

املساهلة.

بكتابة) القانوني  اإل2داع  تم 

الضبط لدى املحكلة التجارية بالدار)

تحت) ((019 5) يسلبر) في) البيضاء)
رقم)607))7.
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 OPDR شركة) حل  تسجيل  تم 
MAROC)في السجل التجاري بالدار)
تحت) ((019 5) يسلبر) في) البيضاء)

الرقم)607))7.
من أجل املستخرج واإلشارة

5 P

STE CMA CGM MAROC
شركة مساهلة ذات مجلس إ ارة

رأسلالها : 16.600.000  رهم
املقر االجتلاعي : 1، شارع باستور، 

الدار البيضاء - املغرب
رقم السجل التجاري : 113665

تيفيذ الدمج عن طريق استيعاب)
قبل) من  (OPDR MAROC شركة)
 CMA CGM MAROC شركة)
الجلعية العامة غير العا 2ة ملساهمي)
بتاريخ) (CMA CGM MAROC شركة)
بعد االطالع عل6) (،(019 30)سبتلبر)
 15 في) املؤرخ  الدمج  اتفاق  مشروع 
باالندماج) املتعلق  ((019 أغسطس)
 OPDR شركة) استيعاب  طريق  عن 
 CMA شركة) قبل  من  (MAROC
بكتابة) واملو ع  (،CGM MAROC
الضبط لدى املحكلة التجارية بالدار)
تحت) ((019 أكتوبر) (30 في) البيضاء)

رقم)718785،)تقرر ما 2لي):
املوافقة عل6 العللية الدمج التي)
بجليع) (OPDR MAROC ( تساهم)
 31 من) ابتداء) و 2ونها  أصولها 
 CMA CGM لفائدة) ((018  يسلبر)
2بلغ) أصول  صافي  أي  (،MAROC

0.900.000))) رهم.
لعللية) النهائي  باإلكلال  اإلقرار 
االندماج عن طريق استيعاب شركة))
 CMA قبل) من  (OPDR MAROC
CGM MAROC)بأثر رجعي ابتداء)من)

فاتح 2يا2ر)019).
 OPDR مساهلة) تعويض  سيتم 
تخصيص) طريق  عن  (MAROC
قدرها) إسلية  بقيلة  سهم  (59.850
إنشاؤها) تم  للحصة  100) رهم 
 CMA CGM MAROC ( طرف) من 
بلبلغ) رأسلالها  برفع  ستقوم  والتي 

5.985.000) رهم.

من) رأسلال  ارتفع  وهكذا 

16.600.000) رهم إ 6)0.385.000) 

 رهم.

 6 املا تين) عل6  املترتب  التعد2ل 

من اليظام امسا�سي عل6 اليحو) و7)

التا ي):

املا ة)6):)املساهلات):

الشركة) في  املساهلون  ساهم 

موزعة) 0.385.000)) رهم  بلبلغ)

التي) املبالغ  مع  2تياسب  بلا  بينهم 

ساهم بها كل منهم.

املا ة)7):)رأسلال):

تم تحد2د رأسلال الشركة بقيلة)

إ 6) وتيقسم  0.385.000)) رهم 

إ 6) (1 من) مرقلة  سهلا  ((03.850

بالكامل) امسهم  2تم  فع  ((03.850

وتخصيصها لللساهلين بلا 2تياسب)

مع مساهلاتهم.

بكتابة) القانوني  اإل2داع  تم 

الضبط لدى املحكلة التجارية بالدار)

تحت) ((019 5) يسلبر) في) البيضاء)

رقم)608))7.

تم تسجيل التغييرات فإن السجل)

التجاري بالدار البيضاء)في)5) يسلبر)

019))تحت الرقم)608))7.
من أجل املستخرج واإلشارة

6 P

امستاذ عبد هللا العزم

موثق

بالدار البيضاء

3)زنقة أكا 2ر،)زاوية زنقة علر السالوي شقة)

رقم)3،)الطابق امر�سي

الهاتف):)6.08).7).))05

STE LINKS SOLUTIONS
ش.م.م.

شركة ذات مسؤولية محدو ة

رأسلالها : 300.000  رهم

مقرها االجتلاعي : 167 شارع الحاج 

علر الريفي - الدار البيضاء

السجل التجاري رقم 9789))

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

للشركة بتاريخ)6))سبتلبر)019))قرر)

الشركاء)باإلجلاع):

للشركة) االجتلاعي  املقر  تحويل 
من علارة))8)شقة)7)طابق)1)تجزئة)
11)عين السبع،)الدار) الوفاق،)م س)
شارع الحاج علر) (167 إ 6) البيضاء)

الريفي)-)الدار البيضاء.
توسيع مهام املسير2ن.

مع) و17) (7 (،6 الفصول) تعد2ل 
للشركة) امسا�سي  القانون  تحيين 
 (5 ب) مؤرخ  توثيقي  عقد  بلوجب 

نوفلبر)019).
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
 11 بتاريخ) البيضاء) الدار  االبتدائية 

 يسلبر)019))تحت رقم)3136)7.
للخالصة والبيان

امستاذ عبد هللا العزم

7 P

امستاذ عبد هللا العزم

موثق

بالدار البيضاء

3)زنقة أكا 2ر،)زاوية زنقة علر السالوي شقة)

رقم)3،)الطابق امر�سي

الهاتف):)6.08).7).))05

شركة القرض العقاري 
والسياحي

شركة مساهلة
املقر االجتلاعي :  الدار البيضاء، 

187 محج الحسن الثاني
رقم السجل التجاري
الدار البيضاء 03)

رفع رأسلال الشركة من 
660.808.500.)  رهم

إ 6 673.500.)83.)  رهم
اإل ارة) مجلس  محضر  بلقت�سى 

بتاريخ)0))فبرا2ر)019).
بلقت�سى محضر الجلعية العامة)

املختلطة بتاريخ)6)أبريل)019).
اإل ارة) مجلس  محضر  بلقت�سى 

بتاريخ)15)ماي)019).
اإل ارة) مجلس  محضر  بلقت�سى 

بتاريخ)13)نوفلبر)019).
تقرر ما 2لي):

مجلس) قرارات  عل6  املصا قة 
اإل ارة.

املال) رأس  رفع  عل6  التأكيد 
االجتلاعي من مبلغ)660.808.500.) 
 (.83(.673.500 مبلغ) إ 6   رهم 

 رهم.

التعد2ل املوازي لليظام امسا�سي)

خاصة الفصل)6)كلا 2لي):

في) االجتلاعي  الرأسلال  تحد  

673.500.)83.)) رهم مقسم) مبلغ)

 100 بقيلة) سهلا  ((8.3(6.735 إ 6)

من) وجليعهم  الواحد  للسهم   رهم 

فئة واحدة.

بكتابة) القانوني  اإل2داع  تم 

الضبط لدى املحكلة التجارية بالدار)

 (019 6)) يسلبر) بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)5)50)7.
للخالصة والبيان

امستاذ عبد هللا العزم

8 P

STE HYGIENE D’ORE
SARL AU

رأسلالها : 100.000  رهم

املقر االجتلاعي : حي املسيرة 1 رقم 

596 تلارة

إعالن عن قفل التصفية
بلقت�سى عقد عرفي بتلارة) ( (- (1

شركاء) قرر  ((019 نوفلبر) (7 بتاريخ)

شركة اجيين  وغ ش.ذ.م.م.ش.و ما)

2لي):

قفل التصفية لشركة اجيين  وغ)

ش.ذ.م.م.ش.م وتعيين السيد بنسالم)

الطاخ�سي كلصفي للشركة وعيوان)

 596 رقم) (1 التصفية هو حي املسيرة)

تلارة.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 (966 رقم) تحت  بتلارة  االبتدائية 

بتاريخ)3)2يا2ر)0)0).

9 P

STE EUROPASTRY RABAT
SARL AU

تعد2ل
بلقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط)

قرر الجلع) ((019 نوفلبر) ((9 بتاريخ)

 STE لشركة) العا ي  الغير  العام 

 EUROPASTRY RABAT SARL AU

ما 2لي):
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للحساب) تعيوض  طريق  عن 
من) الرفعد  تم  لشركاء) الجاري 
 10.000.000 ب) الشركة  رأسلال 
15.000.000) رهم) ليصبح)  رهم 
وذلك بخلق)100.000)حصة من فئة)

100) رهم للحصة.
ليصبح التقسيم الجد2د لرأسلال)

الشركة):
كروب) هولد2يغ  املاس  شركة 
السيد علي سالم) امللثلة من طرف 
 100 فئة) حصة من  (150.000 علي)

 رهم للحصة.
 150.000 الحصص) مجلوع 

حصة من فئة)100) رهم للحصة.
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
11) يسلبر) التجارية بالرباط بتاريخ)

019))تحت رقم))10363.
10 P

STE MOBIDIS
SARL

ش.ذ.م.م.
الشركة ذات املسؤولية املحدو ة
رأسلالها وقدره 600.000  رهم

املقر االجتلاعي : 3 سيدي 2حيى زعير 
مزارع  وار لكواو ة علالة الصخيرات 

تلارة
تحويل املقر االجتلاعي

العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 
بتاريخ) عليه  املصا ق  العا ي  الغير 
واملسجل بالرباط) ((019 نوفلبر) ((5
اجتلع) ((019 10) يسلبر) بتاريخ)
مسيرو شركة)MOBIDIS)شركة ذات)

املسؤولية املحدو ة.
والسيدة) محلد  بالفريج  السيد 
االجتلاعي) باملقر  خد2جة  الرجراجي 
الرباط) زنقة كاميليا  (،8 ب) (: الكائن)
ملقر) ا  تحويل  فقرر  الرياض،) حي 
زعير) 2حيى  سيدي  (3 إ 6) االجتلاعي 
مزارع  وار لكواو ة علالة الصخيرات)

تلارة.
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
2يا2ر) (( بتاريخ) بالرباط  التجارية 

0)0))تحت رقم)103759.
السيد بالفريج محلد

11 P

شركة بالتين سبيس
شركة ذات مسؤولية محدو ة

2قدر رأسلالها  ب 10.000  رهم

العيوان : سيدي حفيظ س 3 تلارة

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

اتفق الجلع العام) ((019 3) يسلبر)

ذات) شركة  سبيس  بالتين  لشركة 

رأسلالها) 2قدر  محدو ة  مسؤولية 

مقرها) ويوجد  10.000) رهم  ب)

سيدي) (: التا ي) بالعيوان  االجتلاعي 

حفيظ س)3)تلارة عل6 ما 2لي):

تغيير هدف الشركة.

لشركة) الوحيد  الشريك  قرر 

وذلك) هدف  تغيير  سبيس  بالتين 

بإضافة):

أعلال) ومقاول  عقاري  ميعش 

مختلفة.

الغذاء)العام.

التجارة.

تحيين القوانين امساسية لشركة.

بكتابة) القانوني  اإل2داع  تم 

الضبط باملحكلة االبتدائية بالرباط)

تحت رقم) ((019 6)) يسلبر) بتاريخ)

.103685
لالستشارة والتيبيه

صوفا 2كوم

12 P

شركة ويب جيت كونساي
شركة ذات مسؤولية محدو ة

لشريك وحيد

2قدر رأسلالها ب 300.000  رهم

العيوان : حي نهضة مجلوعة 

الوحدة رقم )0) الرباط

زيا ة رأسلال
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

اتفق الجلع العام) ((019 3) يسلبر)

شركة) كونساي  جيت  ويب  لشركة 

لشريك) محدو ة  مسؤولية  ذات 

 300.000 ب) رأسلالها  2قدر  وحيد 

االجتلاعي) مقرها  ويوجد   رهم 

:)حي نهضة مجلوعة) بالعيوان التا ي)

الوحدة رقم))0))الرباط عل6 ما 2لي):

زيا ة رأسلال الشركة

ويب) لشركة  العام  الجلع  قرر 

رأسلال) زيا ة  كونساي  جيت 

700.000) رهم لتحويله من) شركة)

 1.000.000 ( ( إ 6) 300.000) رهم 

حصة) (7000 بخلق) وذلك   رهم 

للحصة) 100) رهم  بلقدار) جد2دة 

مسجلة وبهذا 2كون التوزيع الجد2د)

كالتا ي):

(: بللجدوب) أمين  محلد  السيد 

10.000)حصة.

بكتابة) القانوني  اإل2داع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكلة  الضبط 

بتاريخ)))2يا2ر)019))رقم)103755.

13 P

رشكة شنور يوسف مناجمنت

 STE CHENNOUR YOUSSEF

MANAGEMENT

SARL AU

املقر االجتلاعي : رقم 15 بلوك   ج 

حي امكواس، حي يعقوب امليصور 

الرباط

الرأسلال االجتلاعي : 100.000 

 رهم

في) حرر  استثيائي  قرار  بلقت�سى 

لشركة) الوحيد  املسير  قرر  الرباط 

شيور 2وسف مانجليت ش.م.م.ش.و)

ما 2لي):

حل مسبق للشركة.

2وسف) شيور  السيد  تعيين 

مصفي للشركة.

تحد2د مقر التصفية))ب):)رقم)15 

حي يعقوب) بلوك   ج حي امكواس،)

امليصور الرباط.

بكتابة) القانوني  اإل2داع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكلة  الضبط 

رقم) تحت  ((019 11) يسلبر) في)

.1036(7

14 P

STE SIS WORKS
SARL AU

 W املقر االجتلاعي : رقم 1 علارة

مجلوعة )0 إقامة الخيزران 01 

شارع طارق بن زيا  تلارة

الرأسلال االجتلاعي : 60.000  رهم

في) حرر  عرفي  عقد  بلقت�سى 

لشركة) الوحيد  املسير  قرر  الرباط 

سيس وركس ش.م.م.و ما 2لي):

املسبق) للحل  النهائية  التصفية 

للشركة.

جعيط) جالل  السيد  تعيين 

مصفي للشركة.

رقم) ب  التصفية  مقر  تحد2د 

إقامة) (0( مجلوعة) (W علارة) (1

زيا ) بن  طارق  شارع  (01 الخيزران)

تلارة.

بكتابة) القانوني  اإل2داع  تم 

بتلارة) االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

تحت رقم)66151.

15 P

STE ABC GENERALE
RC(N° 129263

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس
في مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 

 ))2يا2ر)0)0))بتلارة قد تم تأسيس)

شركة ذات املسؤولية املحدو ة والتي)

تحلل الخصائص التالية):

.STE ABC GENERALE(:((التسلية

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدو ة.

الهدف االجتلاعي):

بيع وشراء)موا  البياء.

أعلال البياء.
رأس املال):)10.000) رهم مقسم)

100) رهم) حصة من فئة) (100 إ 6)

للحصة الواحدة كلا 2لي):

 50 (: الشرافي) ابراهيم  السيد 

حصة اجتلاعية.

 50 (: بوسترة) اليبي  عبد  السيد 

حصة اجتلاعية.
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املجلوع)):)100)حصة اجتلاعية.

من) ابتداء) سية  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

من فاتح 2يا2ر إ 6) (: السية املالية)

31) يسلبر من كل سية ما عدا السية)

امو 6 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

 1 املسيرة) (967 (: املقر االجتلاعي)

تلارة.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيد ابراهيم الشرافي.

اإل2داع) تم  (: القانوني) اإل2داع 

التجاري) السجل  بلحكلة  القانوني 

بتلارة تحت رقم)63)9)1.

16 P

 STE ECOLE MAJD AL

MADINA PRIVEE
SARL

شركة محدو ة املسؤولية

في) العرفي  العقد  تسجيل  بتاريخ 

تم) البيضاء) بالدار  ((019 2ونيو) ((0

املسؤولية) محدو ة  شركة  تأسيس 

والتي تحلل الخصائص التالية):

 STE ECOLE MAJD AL (: االسم)

.MADINA PRIVEE

املقر االجتلاعي):)))زنقة الصيوبر)

الشقة))1)الطابق)6)الدار البيضاء.

رأسلالها):)100.000) رهم.

وقد اشترك في رأس املال الشركة)

أربعة أشخاص.

املدة):)99)سية.

النشاط التجاري):

التعليم الخاص.

االبتدائية) امطفال،) روض 

واملتوسطة أو اإلعدا 2ة والثانوية.

مسير الشركة):)أحلد القزوي.

والتسجيل) القانوني  اإل2داع  تم 

املحكلة) لدى  التجاري  بالسجل 

بتاريخ البيضاء) بالدار   التجارية 

 17)2ونيو)019))تحت رقم)611515.

17 P

أم العيد أكري
ش.م.م

OUM LAID AGRI SARL AU
رأسلالها : 10.000  رهم

املقر االجتلاعي : رقم 6) شارع مرس

سلطان الطابق امول شقة 3

الدار البيضاء

السجل التجاري 651815

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار)

019))تم) 8))نوفلبر) بتاريخ) البيضاء)

لشركة) امسا�سي  القانون  وضع  تم 

محدو ة املسؤولية ذات الخصائص)

التالية):)

OUM LAID AGRI(:(التسلية

الهدف االجتلاعي):

تربية) الزراعة  فالحي  نشاط 

املوا�سي امعالف.
شارع) ((6 رقم) (: االجتلاعي) املقر 

 3 مرس سلطان الطابق امول شقة)

الدار البيضاء.

من تاريخ) سية ابتداء) (99 (: املدة)

التسجيل بالسجل التجاري.
رأسلال) حد   (: الشركة) رأسلال 

مقسلة) 10.000) رهم  في) الشركة 

100) رهم) حصة من فئة) (100 عل6)

للواحدة موزعة كالتا ي):

حصة) (50 السيد اوحليد محلد)

اجتلاعية.

50)حصة) السيدة بن بيهي أميية)

اجتلاعية.

املجلوع):)100)حصة اجتلاعية.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

غير) ملدة  محلد  اوحليد  السيد 

محدو ة.

السية االجتلاعية):)تبتدئ السية)

االجتلاعية))من فاتح 2يا2ر وتنتهي في)

31) يسلبر من كل سية.

السجل التجاري):)651815.

اال2داع) تم  (: القانوني) اال2داع 

بالدار) التجارية  باملحكلة  القانوني 

 (019 6)) يسلبر) بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)6980)7.
مقتطف من أجل إشهار
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سعيد برومو
ش.م.م ذات الشريك الوحيد

SAID PROMO SARL AU

رأسلالها : 10.000  رهم

املقر االجتلاعي : رقم 6) شارع مرس

سلطان الطابق امول شقة 3

الدار البيضاء

السجل التجاري 651817

عرفي) عقد  تأسيس  بلقت�سى 

بتاريخ البيضاء) بالدار   مؤرخ 

وضع) تم  تم  ((019 نوفلبر) ((8  

محدو ة) لشركة  امسا�سي  القانون 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات)

الخصائص التالية):)

SAID PROMO(:(التسلية

الهدف االجتلاعي):

اإلنعاش العقاري وأشغال البياء)

استغالل البيا2ات وامرا�سي.

شارع) ((6 رقم) (: االجتلاعي) املقر 

 3 مرس سلطان الطابق امول شقة)

الدار البيضاء.

من تاريخ) سية ابتداء) (99 (: املدة)

التسجيل بالسجل التجاري.

رأسلال) حد   (: الشركة) رأسلال 

مقسلة) 10.000) رهم  في) الشركة 

100) رهم) حصة من فئة) (100 عل6)

للواحدة موزعة كالتا ي):

السيدة بن بيهي أميية)100)حصة)

اجتلاعية.

املجلوع):)100)حصة اجتلاعية.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

غير) ملدة  أميية  بيهي  بن  السيدة 

محدو ة.

السية االجتلاعية):)تبتدئ السية)

االجتلاعية))من فاتح 2يا2ر وتنتهي في)

31) يسلبر من كل سية.

السجل التجاري):)651817.

اال2داع) تم  (: القانوني) اال2داع 

بالدار) التجارية  باملحكلة  القانوني 

 (019 6)) يسلبر) بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)6981)7.
مقتطف من أجل إشهار
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 STE ITALIANO CARROSSIER
REPARATEUR

SARL AU
بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 
10) يسلبر)019))تم تأسيس شركة)

محدو ة املسؤولية لشريك وحيد.
 STE ITALIANO (: التسلية)
 CARROSSIER REPARATEUR

SARL AU
تجزئة) (((3 (: االجتلاعي) املقر 

الهاشلية حي امليصور الذهبي تلارة.
الهدف االجتلاعي):)إصالح هياكل)

السيارات،)استيرا  أجزاء)السيارات.
رأسلال الشركة):)100.000) رهم)
 100 ب) حصة  (1000 إ 6) مقسلة 

 رهم للحصة.
املسير):)الضعيف مصطفى.

للشركة) القانوني  اإل2داع  تم 
بتاريخ بالرباط  التجارية   باملحكلة 
رقم) تحت  ((019 13) يسلبر)

.1(9(11
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ائتلانية ماجستيك كونساي ش.ذ.م.م
الهاتف):)05.37.66.60.68

شركة نوفيل طغاونس
ش.ذ.م.م

STE NOUVEL TRANS SARL AU
حل الشركة

العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 
الصخيرات) في  املوقع  االستثيائي 
بتاريخ)15)نوفلبر)019))لشركة ذات)
 STE NOUVEL محدو ة) مسؤولية 
قرر) ش.ذ.م.م  (TRANS SARL AU

الشريك الوحيد ما 2لي):
حل الشركة.

تعيين مصف للشركة.
لتصفية) االجتلاعي  املقر  تحد2د 
لحجر) 155) وار  رقم) (: في) الشركة 

الصخيرات.
اال2داع) تم  (: القانوني) اال2داع 
القانوني باملحكلة التجارية بالرباط)
تحت رقم) ((019 )1) يسلبر) بتاريخ)

.10366(
للنشر والبيان

21 P



2282 الجريدة الرسميةعد )5595 - 6))جلا ى امو 6)1661 ))))2يا2ر)0)0)) 

ائتلانية ماجستيك كونساي ش.ذ.م.م

الهاتف):)05.37.66.60.68

شركة غيستوغو دو الفوني
ش.ذ.م.م

 STE RESTAURANT DE

L’AVENUE SARL

حل الشركة
العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 

بتاريخ تلارة  في  املوقع   االستثيائي 

لشركة) ((019 3) يسلبر)

 STE محدو ة) مسؤولية  ذات 

 RESTAURANT DE L’AVENUE

SARL)ش.ذ.م.م قرر الشركاء)ما 2لي):

حل الشركة.

تعيين مصف للشركة.

لتصفية) االجتلاعي  املقر  تحد2د 

حي املغرب العربي رقم) (: الشركة في)

1630)تلارة.

اال2داع) تم  (: القانوني) اال2داع 

القانوني باملحكلة التجارية بالرباط)

تحت رقم) ((019 5)) يسلبر) بتاريخ)

.(919
للنشر والبيان
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PREFABEN
شركة محدو ة املسؤولية

ذات شريك وحيد

رأسلالها : 100.000  رهم

املقر االجتلاعي : كرييات الوا 

سيدي قاسم

تأسيس شركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 

قاسم،) بسيدي  ((019 18) يسلبر)

قد تم تأسيس شركة ذات املسؤولية)

والتي) وحيد  شريك  ذات  املحدو ة 

تحلل الخصائص التالية):

PREFABEN(:(التسلية

اللوح) صانع  (: االجتلاعي) الهدف 

والور ي وتاجر موا  البياء.

الوا ،) كرييات  (: االجتلاعي) املقر 

سيدي قاسم.

من) ابتداء) سية  (99 (: املدة)

التأسيس.

 100.000 (: الشركة) رأسلال 

 رهم.

ابن) السيد  (: الوحيد) املساهم 

شارع) ((6 ب) القاطن  حلزة  وحو  

ما ي،) 2ور الجامع،)الرباط.

:)السيد ابن وحو  حلزة) التسيير)

ما ي،) 2ور) شارع  ((6 ب) القاطن 

الجامع،)الرباط.

اإل2داع) تم  (: القانوني) اإل2داع 

لدى) التجاري  بالسجل  القانوني 

قاسم،) بسيدي  االبتدائية  املحكلة 

019))ومسجل تحت) 31) يسلبر) في)

رقم)8313).
عن الشركة
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FREYSSIMA

SAS

س.ت الرباط رقم 73101

تغيير في اإل ارة
العام) الجلع  ملحضر  وفقا 

للشركة) ((019 2ونيو) ((8 في) املؤرخ 

شركة مساهلة) (،FREYSSIMA SAS

300.000) رهم،) رأسلالها) مبسطة 

بالرباط،) االجتلاعي  مقرها  والكائن 

شارع) زنقة محلد ابن اسحاق،) (،13

احلد بالفرج،)قرر ما 2لي):

مانويل) السيد  استقالة  معا2ية 

مهامه) من  (Manuel Peltier بيلتي)

كرئيس للشركة)؛

خالد  وغري) السيد  تعيين 

فرن�سي) مواطن  (،Khalid( Doghri

والقاطن ب سيليكون اوازيس فيال،)

اإلمارات املتحدة) 66) بي،) فيال رقم)

العربية،)كرئيس جد2د للشركة.

تم إنجاز اإل2داع القانوني بكتابة)

الضبط باملحكلة التجارية بالرباط،)

في)))2يا2ر)0)0)،)تحت رقم)103779.
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 AYA DE شركة

PARTICIPATION
SARL

مقرها االجتلاعي : الرباط، 66 شارع 

عقبة الطابق الثاني، أكدال

رأسلالها االجتلاعي : 75.000  رهم

تلقتهم) توثيقية  عقو   بلقت�سى 

امستاذة  2يا اليعقوبي موثقة بسال)

الجد2دة بتاريخ)0)) يسلبر)019).

العيا ي) حكيم  السيد  وهب 

العيا ي جليع) والسيد محلد أمين 

2للكونها) التي  االجتلاعية  الحصص 

 AYA DE PARTICIPATION(في شركة

وذلك للسيد أشرف العيا ي) (SARL

بنسبة)500)حصة.

من) الشركة  تغيير  إ 6  أ ى  ملا 

إ 6) محدو ة  مسؤولية  ذات  شركة 

محدو ة) مسؤولية  ذات  شركة 

صياغة) وإعا ة  وحيد،) بشريك 

القانون امسا�سي للشركة مع تقليص)

غرض الشركة وتعيين السيد محلد)

العيا ي مسير للشركة.

بكتابة) القانوني  اإل2داع  تم 

الضبط باملحكلة التجارية بالرباط،)

بالسجل) (،(0(0 2يا2ر) (3 بتاريخ)

التجاري تحت رقم)0/66)0).
بلثابة مقتطف من  2وان

امستاذة  2يا اليعقوبي

-)موثقة بسال الجد2دة)-
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 ITIHAD AL MAHARAT

RESEAUX
SARL

بلقت�سى عقد جلع عام استثيائي)

»اتحا  املهارات) الشركة) قرر شركاء)

ريزو«)ش.م.م ما 2لي):

طرف) من  حصة  (300 تفويت)

السيد سلير الكالطي إ 6 السيد احلد)

00))حصة و100)حصة إ 6) الكريمي)

السيد رضوان حدا .

السيد) الشركة  مسير  استقالة 

رضوان حدا .

تعيين مسير جد2د للشركة السيد)

عا ر الداو ي.

من) و13) (7 (،6 املوا ) تعد2ل 

القانون امسا�سي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإل2داع  تم 

الضبط باملحكلة التجارية بالرباط،)

بتاريخ)19) يسلبر)019).
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 COFFEE & CREPES

SEVENTIES
بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 

تم تأسيس شركة) ((019 نوفلبر) (15

ذات املسؤولية املحدو ة والتي تحلل)

الخصائص التالية):

 COFFEE( &( CREPES (: التسلية)

SEVENTIES

SARL(:(الصفة القانونية

تاجر) مقهى،) (: الهدف االجتلاعي)

الحلويات،)تاجر.

رأسلال الشركة):)100.000) رهم)

فئة) من  حصة  (1000 إ 6) مقسلة 

100) رهم للحصة الواحدة موزعة)

بين الشركاء)عل6 الشكل التا ي):

 500 الصويري) لبنى  السيدة 

حصة.

السيد محلد املكازي)500)حصة.

من) ابتداء) سية  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

من فاتح 2يا2ر إ 6) (: السية املالية)

31) يسلبر من كل سية ما عدا السية)

امو 6 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

 8 علارة رقم) (1 (: املقر االجتلاعي)

القبيبات) الجد2دي شارع  زنقة علر 

الرباط.

السيدة لبنى الصويري) (: املسيران)

والسيد محلد املكازي.

التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.16(009
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SOCIETE LIZAR
SARL AU

الجلع) محضر  قرار  بلقتضىيات 
العام االستثيائي امليعقد بسال بتاريخ)
قرر الجلع العام) ((019 أكتوبر) ((3
 LIZAR SARLAU(غير العا ي لشركة

ما 2لي):
تحويل املقر االجتلاعي للشركة):

من):))1) وار  وسليم شارع زر ال)
متجر رقم))1)مكرر بوقيا ل سال.

تجزئة سيدي عبد هللا) (569 (: إ 6)
متجر رقم)))لعيا2دة سال.

كتابة) لدى  القانوني  اإل2داع  تم 
بسال) االبتدائية  باملحكلة  الضبط 
019)،)تحت رقم) 16) يسلبر) بتاريخ)

.33838
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SONETRADAS
SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدو ة
بشريك وحيد

رأسلال الشركة):)100.000) رهم)
مقسم إ 6)1000)حصة من فئة)100 
بين) موزعة  الواحدة  للحصة   رهم 

الشركاء)عل6 الشكل التا ي):
 1000 (: اصرا2ح) محلد  السيد 

حصة.
(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.1(3399
العام) الجلع  ملحضر  طبقا 
أكتوبر) فاتح  في  امليعقد  االستثيائي 
 SONETRADAS لشركة) ((019

SARLAU)تقرر ما 2لي):
الرفع من رأسلال الشركة الشركة)
 1.000.000 100.000) رهم إ 6) من)
 900.000 إضافة) تلت  حيث   رهم 

 رهم.
العام) الجلع  ملحضر  وطبقا 
5)) يسلبر) في) امليعقد  االستثيائي 
 SONETRADAS لشركة) ((019

SARL AU)تقرر ما 2لي):
)أعلال) الشركة) نشاط  توسيع 

بياء)الشبكات الكهربائية).

تحيين القانون امسا�سي للشركة.
لدى) القانوني  اإل2داع  تم  وقد 
التجارية) باملحكلة  الضبط  كاتب 
تحت رقم) ((0(0 2يا2ر) (3 بالرباط في)

.103790
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CABINET CONSEIL D’EXPERTS
شركة محدو ة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد
رأسلالها):)500.000) رهم

1،)شارع الشهيد ضياء)الرحلان
قطاع)1)بلوك ج السوي�سي الرباط

 LA MAROCAINE POUR LE
 DEVELOPPEMENT DES

AFFAIRES
شركة محدو ة املسؤولية

ذات شريك وحيد
رأسلالها : 100.000  رهم

15، شارع امبطال، شقة رقم 6
أكدال، الرباط

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
 (019 )1) يسلبر) بتاريخ) للشركة 

تقرر ما 2لي):
استقالة مسيرة الشركة الحالية):

استقالة) الوحيد  الشريك  2قبل 
أحلد،) بابا  الزهراء) فاطلة  السيدة 
رقم) الوطيية  للبطاقة  الحاملة 
فهو 2ليحها إبراء) وبالتا ي،) (N71777

كامال  ون تحفظ.
(: للشركة) جد2دة  مسيرة  تعيين 
تعيين) عل6  الوحيد  الشريك  2وافق 
الحاملة) مصلح،) مريم  السيدة 
 A636763 رقم) الوطيية  للبطاقة 
لديها) للشركة  وحيدة  كلسيرة 
الشركة) وإ ارة  التوقيع  في  الحق 
وهي) للتجد2د،) قابلة  شهرين،) ملدة 
مستثلرة في جليع صالحيات اإل ارة)
املعامالت) اليومية للشركة باستثياء)
مسبقة) موافقة  تتطلب  التي  املالية 

ورسلية من الشريك الوحيد.
تعد2ل اليظام امسا�سي للشركة):)
تعد2ل املا ة))1)من اليظام امسا�سي)

عل6 اليحو التا ي):
وصالحيات) تعيين  (: (1( املا ة)

املدراء):

تتم إ ارة الشركة من قبل شخص)

وحيد أو أكثر 2ختارهم ويتم تعيينهم)

من طرف الشريك الوحيد.

الحاملة) مصلح،) مريم  السيدة 

 A636763 رقم) الوطيية  للبطاقة 

شهرين،) ملدة  الشركة  إ ارة  تلارس 

في) مستثلرة  وهي  للتجد2د  قابلة 

اليومية) اإل ارة  صالحيات  جليع 

املالية) املعامالت  باستثياء) للشركة 

التي تتطلب موافقة مسبقة ورسلية)

من الشريك الوحيد.

الوكالة للقيام باإلجراءات.

اإل2داع) تم  ( (: القانوني) اإل2داع 

القانوني باملحكلة التجارية بالرباط)

بتاريخ)6)2يا2ر)0)0))تحت رقم)65.
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QUADRIPACK
SARL

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم) بالرباط،) ((019 )1) يسلبر)

للشركة) امسا�سي  القانون  وضع 

تحلل) املحدو ة  املسؤولية  ذات 

الخصائص التالية):

الشركاء):

الحسين نا2ت ميصور) السيد م.)

التعريف) لبطاقة  الحامل  السلال ي 

.AB66303(الوطيية رقم

الحامل) إ2دوهيا  الحسين  السيد 

رقم) الوطيية  التعريف  لبطاقة 

.JD69988

QUADRIPACK SARL(:(التسلية

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدو ة.

أشغال) (: االجتلاعي) الهدف 

مختلفة،)والبياء.

مدة الشركة):)99)سية ابتداء)من)

التأسيس النهائي.

100.000) رهم) (: الرأسلال)

فئة) من  حصة  (1000 إ 6) مقسلة 

100) رهم للحصة.

 ( رقم) تلارة  (: االجتلاعي) املقر 

تجزئة العرو�سي شارع القاهرة.

التسيير):
الحسين نا2ت ميصور) السيد م.)
التعريف) لبطاقة  الحامل  السلال ي 

.AB66303(الوطيية رقم
الحامل) إ2دوهيا  الحسين  السيد 
رقم) الوطيية  التعريف  لبطاقة 

.JD69988
من) تبتدئ  (: املالية) السية 
في وتنتهي  سية  كل  من  2يا2ر   فاتح 
31) يسلبر من كل سية ما عدا السية)
امو 6 تبتدئ من تاريخ التسجيل في)
السجل التجاري إ 6 غا2ة)31) يسلبر)

.(019
تم اإل2داع القانوني لدى املحكلة)
التقييد) رقم  بتلارة،) االبتدائية 

بالسجل التجاري)37)9)1.
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BFF
SARLAU

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم وضع) بتلارة،) ((019 10) يسلبر)
تحلل) للشركة  امسا�سي  القانون 

الخصائص التالية):
الشريك الوحيد):

الحاملة) أبوالشكر  منى  السيدة 
.A3769(0(للبطاقة الوطيية رقم

BFF SARL AU(:(التسلية
ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 
شريك) ذات  املحدو ة  املسؤولية 

وحيد.
الحالقة) (: االجتلاعي) الهدف 

للنساء)والرجال.
مدة الشركة):)99)سية ابتداء)من)

التأسيس النهائي.
100.000) رهم) (: الرأسلال)
فئة) من  حصة  (1000 إ 6) مقسلة 
خصصت) كلها  للحصة  100) رهم 

للسيدة منى أبوالشكر.
مشروع) تلارة  (: االجتلاعي) املقر 

أوال  مطاع سيكتور)3)رقم)383.
التسيير):)السيدة منى أبو الشكر.

من) تبتدئ  (: املالية) السية 
في وتنتهي  سية  كل  من  2يا2ر   فاتح 
31) يسلبر من كل سية ما عدا السية)

امو 6 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
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تم اإل2داع القانوني لدى املحكلة)

رقم) تحت  وذلك  بتلارة،) االبتدائية 

التقييد بالسجل التجاري)71)9)1.

32 P

STE HORIZON BLANC
SARL

رأسلالها : 100.000  رهم

االستثيائي) العام  الجلع  إن 

شركة) (HORIZON BLANC لشركة)

رأسلالها) محدو ة  مسؤولية  ذات 

2وم وامليعقد   100.000) رهم 

6)أكتوبر)019))قرر ما 2لي):

 36 تحويل مقرها االجتلاعي من)

جبل لعيا�سي اكدال الرباط إ 6 تجزئة)

الوفاق ا2راك رقم)83)1)شقة رقم)3 

تلارة.)

تم اإل2داع القانوني لدى املحكلة)

3) يسلبر) 2وم) بالرباط  التجارية 

019))تحت رقم)75)103.

33 P

LUXPROCOM
شركة ذات مسؤولية محدو ة

بشريك وحيد

تأسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 
تم وضع القانون) ((019 3)) يسلبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

ذات) وحيد  بشريك  محدو ة 

الخصائص التالية):

شركة) (LUXPROCOM (: االسم)

بشريك) محدو ة  مسؤولية  ذات 

وحيد.

تجارة) (: االجتلاعي) الهدف 

تجارة) اإلعالميات،) أجهزة  جليع 

بالجللة) التجارة  اإللكترونيات،)

والشراء) البيع  أنشطة  وبالتقسيط،)

مع االستيرا ) عن بعد عبر امنترنيت.)

والتصد2ر.

اللة) شارع  (61 (: االجتلاعي) املقر 

املعاني،) مصطفى  زاوية  الياقوت 
الدار) (،6( رقم) الثاني،) الطابق 

البيضاء.

رأسلال الشركة):)100.000) رهم)
 100 حصة بثلن) (1000 مقسلة إ 6)

 رهم للحصة):
 1000 (: طارق) جبران  السيد 

حصة.
من تاريخ) سية ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.
السية االجتلاعية):)السية املدنية)
31) يسلبر من كل) من فاتح 2يا2ر إ 6)

سية.
السيد) تعيين  تم  لقد  (: التسيير)
للشركة) وحيد  كلسير  طارق  جبران 
الصالحيات) مع  محدو ة  غير  ملدة 

الكاملة.
املحكلة) تم  (: القانوني) اإل2داع 
بتاريخ البيضاء) بالدار   التجارية 

31) يسلبر)019))تحت رقم)))380 
بالسجل) الشركة  تسجيل  وتم 

التجاري تحت رقم)135)65.
34 P

STE FABI PHARM
SARL AU

بتاريخ) املؤرخ  املحضر  بلوجب 
قرر الجلع العام) ((019 )1) يسلبر)
 FABI شركة) لشركاء) االستثيائي 
ذات) شرطة  (PHARM SARL AU
وحيد،) بشريك  محدو ة  مسؤولية 
والكائية) 500.000) رهم  رأسلالها)
املنزه،) (166 رقم) (: اآلتي) بالعيوان 
اتخاذ) الرباط  امليصور،) يعقوب  حي 
القرارات التالية بالترا�سي واالجلاع):

من) الشركة  رأسلال  رفع 
800.000) رهم) 500.000) رهم إ 6)
اجتلاعية) حصة  (8000 إ 6) موزعة 

من فئة)100) رهم.
السيد عبد الواحد ا ري�سي)8000 

حصة.
 166 :)رقم) تغيير مقر الشركة من)
الرباط) امليصور،) يعقوب  حي  املنزه،)
إ 6 العيوان التا ي):)70،)زنقة الكر ان،)

حي املنزه،)ح.ي.م الرباط.
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  2تم 
 (019 5)) يسلبر) التجارية بالرباط)

تحت رقم)103678.
35 P

SIJILMASSA AGRI
شركة ذات مسؤولية محدو ة
برأسلال قدره : 60.000  رهم

املقر الرئي�سي : )1، زنقة صبري 
بوجلعة، الشقة 6، الدار البيضاء

تفويت حصص
ورفع رأسلال الشركة

في)5)أكتوبر)019) :
عا ي) الغير  العام  الجلع  قرر 
املحدو ة) املسؤولية  ذات  للشركة 
االعتراف) (SIJILMASSA AGRI

واملوافقة عل6 ما 2لي):
1)-)تفويت حصص الشركة):)قرر)
الجلع العام الغير عا ي للشركة ذات)
تفويتات) قبول  املحدو ة  املسؤولية 
عل6 عقو ) الحصص التي تلت بياء)

مسجلة بين امطراف التالية):
قرر السيد مروان بوزيدي،)الحامل)
 UC100537 رقم) الوطيية  للبطاقة 
نقل وتحويل)6)حصص من)60)حصة)
الحامل) نظيم،) عثلان  السيد  إ 6 

للبطاقة الوطيية رقم)U169751)؛
قرر السيد مروان بوزيدي،)الحامل)
 UC100537 رقم) الوطيية  للبطاقة 
نقل وتحويل)6)حصص من)60)حصة)
الحامل) الرزكي،) زكريا  السيد  إ 6 

للبطاقة الوطيية رقم)D360655)؛
قرر السيد حسن البوكيلي،)الحامل)
للبطاقة الوطيية رقم)A165(16)نقل)
حصص) (6 من) حصص  (6 وتحويل)
الحامل) بوزيدي،) مروان  السيد  إ 6 

.UC100537(للبطاقة الوطيية رقم
قرر) (: الشركة) رأسلال  رفع  (- ((
للشركة) عا ي  الغير  العام  الجلع 
زيا ة) املحدو ة  املسؤولية  ذات 
طريق  مج) عن  الشركة  رأسلال 
بلبلغ) للشركاء) الجارية  الحسابات 
إ 6) ليرتفع  9.960.000) رهم   وقدره)

ما مجلوعه)10.000.000) رهم.
3)-)تحيين امنظلة امساسية):)قرر)
الجلع العام الغير عا ي للشركة ذات)
املا تين) تعد2ل  املحدو ة  املسؤولية 
6)و7)من امنظلة امساسية للشركة.

اإل2داع) تم  (: القانوني) اإل2داع 
الضبط) مكتب  لدى  القانوني 
لللحكلة التجارية بالدار البيضاء)في)
8))نوفلبر)019))تحت رقم)1786)7.

مختصر للنشر

36 P

IYAD LOISIRS
SARL AU

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
قد) ((019 6) يسلبر) بتاريخ) الرباط 
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدو ة بشريك وحيد.
السياحة) (: االجتلاعي) الهدف 

والترفيه.
10.000) رهم) (: رأسلال الشركة)
مقسلة إ 6)100)حصة من فئة)100 

 رهم للحصة الواحدة.
من) ابتداء) سية  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.
من فاتح 2يا2ر إ 6) (: السية املالية)
31) يسلبر من كل سية ما عدا السية)

امو 6 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
شقة) (57 غرانا ا) علارة  (: املقر)
رياض االندلس،) الطابق الثاني،) (11

برستيجيا،)الرباط.
املسير):)املختار السهلي.

(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 
.16(069

37 P

KEY MEDICAL
RC(N° : 142129

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة

في) مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 
))2يا2ر)0)0))بالرباط،)قد تم تأسيس)
شركة ذات املسؤولية املحدو ة والتي)

تحلل الخصائص التالية):
.KEY MEDICAL SARL(:(التسلية
ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدو ة.
الهدف االجتلاعي):

بيع وشراء،)استيرا  وتوزيع املوا )
االستهالكية وامجهزة الطبية.

رأس املال):)50.000) رهم مقسم)
100) رهم) حصة من فئة) (500 إ 6)

للحصة الواحدة كلا 2لي):
50))حصة) السيد عا ل حدا ي)

اجتلاعية)؛
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حصة) ((50 ملزيوي) السيدة رجاء)

اجتلاعية)؛

املجلوع)500)حصة اجتلاعية.

من) ابتداء) سية  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

من فاتح 2يا2ر إ 6) (: السية املالية)

31) يسلبر من كل سية ما عدا السية)

امو 6 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر االجتلاعي):)علارة)30)شقة)8 
حسان،) زنقة موالي احلد الوكيلي،)

الرباط.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيد عا ل حدا ي والسيدة رجاء)

ملزيوي.

اإل2داع) تم  (: القانوني) اإل2داع 
التجاري) السجل  بلحكلة  القانوني 

تحت) ((0(0 2يا2ر) (3 بالرباط بتاريخ)
رقم)103786.

38 P

FIRST AGENCY
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

والرأسلال : 100.000  رهم

 Siège(social : 3C(Résidence

 les roche grises Témara Plage

TEMARA

السجل التجاري رقم 3659)1

بلقت�سى عقد عرفي املصا ق عليه)

2تلثل) الذي  ((019 2يا2ر) ((9 بتاريخ)

في تفويت الحصص االجتلاعية وفي)

تقرير الجلع العام غير العا ي للشركة)

تقرر ما 2لي):

 300 بيع السيدة سعيدة العلري)

حصة لصالح السيد أنس الريمي)؛

 30 ملعلم) مصطفى  السيد  بيع 

حصة لصالح السيد أنس الريمي)؛

 330 ملعلم) مصطفى  السيد  بيع 

اللطيف) عبد  السيد  لصالح  حصة 

جياح.
القانون) من  (7 الفصل) تعد2ل 

امسا�سي.

إعا ة تصحيح القانون امسا�سي.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
االبتدائية تلارة بتاريخ))))2وليو)019) 
التحليلي) للسجل  ((18( رقم)  تحت 

رقم)873.
للنشر والبيان

39 P

STE KHMISSA SINIRA
SARL AU

تأسيس
مسجل) عرفي  عقد  بلقت�سى 
وضع) تم  ((019 سبتلبر) ((6 بتاريخ)
ذات) لشركة  امسا�سي  القانون 
واحد) بشريك  املحدو ة  املسؤولية 

ذات الصفات التالية):
 STE KHMISSA (: التسلية) (- (1

.SINIRA SARL AU
:)مستشارة) الهدف االجتلاعي) (- ((
في التسيير والتدبير،)وبصفة عامة كل)
العلليات التجارية الصياعية املالية)
املتعلقة) امليقولة  الغير  أو  امليقولة 
مباشرة) غير  أو  مباشرة  بطريقة 
بامنشطة املذكورة أعاله أو من شأنها)
تسيير) الشركة  تطور  في  املساهلة 

املياسبات.
(،15 املحل) (: املقر االجتلاعي) (- (3
شارع امبطال،)رقم الشقة)6،)أكدال،)

الرباط.
6)-)املدة):)99)سية ابتداء)من 2وم)
إذا) إال  التجاري  بالسجل  التسجيل 
تعرضت الشركة للحل املسبق أو تم)

تلد2دها.
 100.000 (: رأسلال الشركة) (- (5
من) حصة  (1000 إ 6) مقسم   رهم 
الواحدة) للحصة  100) رهم  فئة)

واملفصلة كلا 2لي):
 1000 السيدة سهام أبو عبد هللا)
للحصة) 100) رهم  فئة) من  حصة 

الواحدة)؛
السيدة سهام أبو عبد هللا املسيرة)

الوحيدة وملدة غير محدو ة.
تبدئ) (: االجتلاعية) السية  (- (7
31) يسلبر) 2وم) 2يا2ر وتنتهي  بفاتح 
من نفس السية ما عدا السية امو 6)
تبتدئ من تاريخ التسجيل في السجل)

التجاري.

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

بتاريخ) الرباط  التجارية   لللحكلة 

3)2يا2ر)0)0))تحت رقم)7)1)16.
بلثابة مقتطف وبيان

40 P

STE LINDOUN LE PHENIX
SARL AU

السجل التجاري بسال رقم 16381

الشريك) ومقرر  ملحضر  طبقا 

 LINDOUN LE لشركة) الوحيد 

املسجل بتاريخ) (PHENIX SARL AU

30) يسلبر)019))بالرباط.

رأسلالها)100.000) رهلا ومقرها)

الجوية) القاعدة  شارع  االجتلاعي 

امو 6،)بافرا رقم)6)سال تقرر ما 2لي):

من) الشركة  رأسلال  رفع  (- (1

100.000) رهم إ 6)1.000.000) رهم.

خفض رأسلال الشركة من) (- ((

1.000.000) رهم إ 6)100.000) رهم.

كتابة) لدى  القانوني  اإل2داع  تم 

بسال) االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

بتاريخ)))2يا2ر)0)0))تحت رقم)6)339.

41 P

STE HOLZ MENUISERIE
SARL AU

السجل التجاري بسال رقم 1605)

الشريك) ومقرر  ملحضر  طبقا 

 HOLZ لشركة) الوحيد 

املسجل) (MENUISERIE SARL AU

بتاريخ)30) يسلبر)019))بالرباط.

رأسلالها)100.000) رهلا ومقرها)

حي) (10 رقم) جرا ة  زنقة  االجتلاعي 

اممل القرية،)سال تقرر ما 2لي):

من) الشركة  رأسلال  رفع  (- (1

100.000) رهم إ 6)600.000) رهم.

))-)تعد2ل القانون امسا�سي.

كتابة) لدى  القانوني  اإل2داع  تم 

بسال) االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

بتاريخ)))2يا2ر)0)0))تحت رقم)5)339.

42 P

STE SOGEFICOM

 STE PHARMACIE LASRI
GHAFSAI
SARL AU

في) مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 
تحويل) تم  ((019 3)) يسلبر)
العسري) السيد  الذاتي  الشخص 
الحامل لبطاقة التعريف) مصطفى،)
واملسجل) (C556563 رقم) الزطيية 
 6006 رقم) تحت  التجاري  بالسجل 
 STE إ 6 شخص معيوي تحت اسم)
 PHARMACIE LASRI GHAFSAI
شركة في طور التأسيس) (SARL AU
حي) الثاني،) الحسن  شارع  الكائية 

الريف،)غفساي،)تاونات.
التجاري) امصل  تقييم  تم  وقد 

بقيلة)00.000) رهم.
تم اإل2داع القانوني لدى املحكلة)
 19/667 رقم) تحت  فاس  التجارية 

بتاريخ)31) يسلبر)019).
43 P

STE SOGEFICOM

 STE PHARMACIE LASRI
GHAFSAI
SARL AU

الجلعية) قرار  بلقت�سى 
2وم) امليعقدة  العا 2ة  الغير   العامة 
 STE لشركة) ((019 3)) يسلبر)
 PHARMACIE LASRI GHAFSAI
شارع) االجتلاعي  ومقرها  (SARL AU
الحسن الثاني،)حي الريف،)غفساي،)

تاونات.
1)-)تحويل الشخص الذاتي السيد)
العسري مصطفى إ 6 شخص معيوي)
 STE PHARMACIE اسم) تحت 

.LASRI GHAFSAI SARL AU
100.000) رهم) (: رأسلال) (- ((
فئة) من  حصة  (1000 إ 6) مقسلة 

100) رهم لكل واحدة.
للسيد) واإلمضاء) التسيير  (- (3

العسري مصطفى.
6)-)تم اإل2داع القانوني لدى املحكلة)
 19/668 رقم) تحت  فاس  التجارية 

بتاريخ)31) يسلبر)019).
44 P
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STE ITAMARO TRANS
تأسيس شركة

بتاريخ العرفي  للعقد   تبعا 
تم وضع قوانين) ((019 7)) يسلبر)

الشركة ذات املليزات التالية):
 STE ITAMARO (: التسلية)

.TRANS
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
الشريك) وذات  املحدو ة  املسؤولية 

الوحيد.
2تعلق نشاط الشركة) (: املوضوع)

سواء)باملغرب أو خارجه):
جليع امنشطة املتعلقة باليقل.

(،(5 رقم) بقعة  (: الرئي�سي) املقر 
غرب أوصيبا،)الطابق الثاني،)العيون.

الرأسلال):)حد  في مبلغ)100.000 
حصة من) (1000 إ 6)  رهم مقسلة 
للواحدة في ملك املصطفى) (100 فئة)

الرقيوي.
السيد) طرف  من  تسير  (: اإل ارة)

املصطفى الرقيوي.
بكتابة) تم  (: القانوني) اإل2داع 
الضبط باملحكلة االبتدائية بالعيون)
رقم) تحت  ((0(0 2يا2ر) (3 بتاريخ)
0)0)/)1)سجل تجاري رقم)30365.
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PET PLANET
 شركة ذات مسؤولية محدو ة 

وذات شريك وحيد
2قدر رأسلالها ب : 100.000  رهم
املقر االجتلاعي : الرقم )1، زنقة 
صبري بوجلعة، الطابق امول، 

الشقة رقم 6، سيدي بليوط، انفا، 
الدار البيضاء

مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
في) ومسجل  ((019 سبتلبر) ((3  في)
8)أكتوبر)019))قرر الشريك الوحيد)

في الشركة ما 2لي):
تفويت)690)حصة اجتلاعية من)
طرف) من  للحصة  100) رهم  فئة)
رشيد) للسيد  هشام  رحا ي  السيد 

قاصيدي.
السيد) من  كل  2صبح  وبالتا ي 
رحا ي هشام والسيد رشيد قاصيدي)

شركاء)في الشركة.

الجد2د) التقسيم  ويصبح 

لرأسلال الشركة كلا 2لي):

السيد رحا ي هشام)51.000) رهم)؛

 69.000 قاصيدي) رشيد  السيد 

 رهم)؛

املجلوع)100.000) رهم.

للشركة) القانونية  الصفة  تغيير 

مسؤولية) ذات  شركة  (: لتصبح)

محدو ة.

قاصيدي،) رشيد  السيد  تعيين 

الوطيية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
في) ثاني  كلسير  (A330(9( رقم)

الشركة ملدة غير محدو ة.

وبالتا ي 2صبح كل من السيد رحا ي)

التعريف) لبطاقة  الحامل  هشام،)

والسيد) (A56766( رقم) الوطيية 
لبطاقة) الحامل  قاصيدي،) رشيد 

 A330(9( رقم) الوطيية  التعريف 

املسيران في الشركة ملدة غير محدو ة.

بكتابة) القانوني  اإل2داع  تم 

بالدار) التجارية  باملحكلة  الضبط 

 (019 31) يسلبر) بتاريخ) البيضاء)

.(RC(9(095( 7(566((تحت رقم

46 P

عقد تسيير حر ملحل تجاري
في) مؤرخ  عرفي  عقد   بلوجب 

019))بين السيد حلوني) 8))أكتوبر)

عابد والشركة)»ك م فو س«)ملثلة)

السيد) القانوني  ملثلها  طرف  من 

حلوني عابد تم االتفاق عل6 ما 2لي):

يعطي) عابد  حلوني  السيد 

التسيير الحر ملدة ثالثة سيوات قابلة)

فو س«) م  »ك  لشركة) للتجد2د 

 6(5597 ذات السجل التجاري رقم)
التجاري) السجل  ذا  التجاري  املحل 
الكائن بالدار البيضاء) ((88618 رقم)
املوا ) لبيع  واملعد  كرات�سي  زنقة  (31

الغذائية.

هذا التسيير الحر تم االتفاق عليه)

 (500 قيلتها) شهرية  سومة  مقابل 

 رهم.
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هاستاغ إفنست أند 
كومونكسيون

في) مؤرخ  عرفي  عقد   بلوجب 
القانون) وضع  ((019 أكتوبر) (7
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
املحدو ة وذلك باملواصفات التالية):

االسم التجاري):)»هاستاغ إفنست)
أند كومونكسيون«.

مارس،) (( شارع) (: املقر االجتلاعي)
الدار) (،13 رقم) املكتب  (،3 الطابق)

البيضاء.
من تاريخ) سية ابتداء) (99 (: املدة)

التسجيل في السجل التجاري.
االتصاالت) (: االجتلاعي) الهدف 

واملاركتييغ.
الرأسلال):)100.000) رهم مقسم)

عل6 الشكل التا ي):
 50.000 هدى) بيليصور  السيد 

 رهم)؛
السيد كانين معا )50.000) رهم.

التسيير):)عينت السيدة بيليصور)
غير) ملدة  للشركة  مسيرة  هدى 

محدو ة.
تم اإل2داع القانوني لدى املحكلة)
بتاريخ) البيضاء) بالدار   التجارية 
6))أكتوبر)019))تحت رقم)717999.
48 P

شركة اسباس للمحاسبة 
والتسيير

7 زنقة سبتة، إقامة الرامي، الطبقة ) 
مكتب رقم 11، الدار البيضاء

تبعا ملداوالت الجلع العام االستثيائي)
بتاريخ)1))نوفلبر)019))تقرر ما 2لي):

وتصفيتها) الشركة  حل  (- (1
والتشطيب عليها من السجل التجاري.
تعيين السيد بنبوبكر عثلان) (- ((

كلصفي للشركة.
-)تعيين مقرها االجتلاعي محال) (3

للتصفية.
الصالحيات) جليع  تخويل  (- (6
القرارات) هذه  من  نسخة  لحامل 

للقيام باإلجراءات القانونية.
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مغرب فاب
في) مؤرخ  عرفي  عقد   بلوجب 
القانون) وضع  ((019 أكتوبر) (7
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
املحدو ة ذات الشريك الوحيد وذلك)

باملواصفات التالية):
االسم التجاري):)»مغرب فاب«.

مارس،) (( شارع) (: املقر االجتلاعي)
الدار) (،13 رقم) املكتب  (،3 الطابق)

البيضاء.
من تاريخ) سية ابتداء) (99 (: املدة)

التسجيل في السجل التجاري.
وبيع) شراء) (: االجتلاعي) الهدف 

السجائر اإللكترونية.
الرأسلال):)600.000) رهم مقسم)

عل6 الشكل التا ي):
ر�سى) محلد  بوضياف  السيد 

600.000) رهم.
بوضياف) السيد  عين  (: التسيير)
محلد ر�سى مسيرا للشركة ملدة غير)

محدو ة.
تم اإل2داع القانوني لدى املحكلة)
بتاريخ) البيضاء) بالدار   التجارية 
6))أكتوبر)019))تحت رقم)718000.
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رتينا ستراتيجي غروب
في) مؤرخ  عرفي  عقد   بلوجب 
القانون) وضع  ((019 سبتلبر) (16
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
املحدو ة وذلك باملواصفات التالية):

»رتييا ستراتيجي) (: االسم التجاري)
غروب«.

مارس،) (( شارع) (: املقر االجتلاعي)
الدار) (،13 رقم) املكتب  (،3 الطابق)

البيضاء.
من تاريخ) سية ابتداء) (99 (: املدة)

التسجيل في السجل التجاري.
االتصاالت) (: االجتلاعي) الهدف 

واملاركتييغ.
الرأسلال):)100.000) رهم مقسم)

عل6 الشكل التا ي):
السيد الغازي توري و يع)50.000 

 رهم)؛
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مهدي) علوي  فضيلي  السيد 
50.000) رهم.

التسيير):)عين السيد الغازي توري)
مهدي) علوي  فضيلي  والسيد  و يع 

مسيران للشركة ملدة غير محدو ة.
تم اإل2داع القانوني لدى املحكلة)
بتاريخ) البيضاء) بالدار   التجارية 
1))أكتوبر)019))تحت رقم)717553.
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 BUILDING CABANO
INTERNATIONAL

SARL
الغير) العام  الجلع  بلقت�سى 
مارس) فاتح  بتاريخ  امليعقد  العا ي 

019))تقرر ما 2لي):
السيد) املسير  وإعفاء) استقالة 
احليصة محلد أمين وتعيين السيد)
أ2لن احليصة مسير ملدة غير محدو ة.
زنقة) (66 إ 6) الشركة  مقر  تغيير 
امول) الطابق  علي،) سيدي  اكللان 

رقم)7،)أكدال،)الرباط.
تحد2ث القانون امسا�سي للشركة.

رقم) تحت  القانوني  اإل2داع  تم 
لدى) ((019 نوفلبر) ((8 بتاريخ) (7693

املحكلة التجارية بالرباط.
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أعيس

138،)شارع يعقوب امليصور،)الدار البيضاء

الهاتف):))33)3)))05

الفاكس):)7)3)3)))05

 SOCIETE IMMOBILIER LES
LILAS

شركة اموبليي  ي ليالص
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

شريك واحد
رأسلالها : 100.000  رهم

مقرها االجتلاعي : زنقة زاكي 
الد2ن الطاو�سي رقم 116 حي 
املستشفيات، الدار البيضاء
السجل التجاري 0177)1

الشريك) قرار  محضر  بلوجب 
أكتوبر) ((6 بتاريخ) للشركة  الوحيد 

019))قرر ما 2لي):

اموبليي  ي) »شركة  تصفية)
مسؤولية  ذات  شركة  ليالص« 

محدو ة ذات شريك واحد.
تعيين مقر تصفية الشركة.

تصفية  عل6  مشرف  تعيين 
الشركة.

لدى) القانوني  اإل2داع  إنجاز  تم 
التجارية) باملحكلة  الضبط  كتابة 
30) يسلبر) بتاريخ) البيضاء) بالدار 

019))تحت رقم)8)56)7.
للخالصة والبيان

اعيس
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أعيس
138،)شارع يعقوب امليصور،)الدار البيضاء

الهاتف):))33)3)))05
الفاكس):)7)3)3)))05

GOLF EQUIPEMENT
شركة كولف ا2كيبلو

شركة ذات مسؤولية محدو ة 
رأسلالها : 500.000.)  رهم

مقرها االجتلاعي : 63 زنقة موريس 
رفال حي بلفيد2ر، الدار البيضاء

السجل التجاري 160957
العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 
االستثيائي بتاريخ))1)ماي)017))قرر)

ما 2لي):
للشركة) االجتلاعي  املقر  تحويل 
البيضاء) بالدار  الكائن  العيوان  من 
63)زنقة موريس رفال حي بلفيد2ر إ 6)
العيوان الكائن بالدار البيضاء)6)زنقة)
عكاشة) الصياعية  امليطقة  الحوزة 

عين السبع.
القانون  من   6 الفصل  تعد2ل 

امسا�سي للشركة.
ميح السلط.

إنجازه) تم  (: القانوني) اإل2داع 
املحكلة) لدى  الضبط  بكتابة 
 (7 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 
(،7(5190 تحت رقم) ((019  يسلبر)
لدى) التعد2لي  التصريح  إ2داع  تم 
املحكلة) بيفس  الضبط  كتابة 

وبيفس التاريخ تحت رقم)5190)7.
لإلشارة والبيان

اعيس
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I.T.C. 2M
شركة ذات مسؤولية محدو ة

زيا ة في رأس املال ونقل املكتب 
الرئي�سي

زيا ة في رأسلال الشركة من) (- (1

 (.000.000 إ 6) 100.000) رهم 

 رهم عن طريق إنشاء)19.000)سهم)

عن) وهذا  100) رهم  بقيلة) جد2د 

بالتأكيد) الجاري،) الحساب  طريق 

السائل واملستحق ضد الشركة.

املا ة الجد2دة)7 :

بلبلغ) الثابت  املال  رأس 

000.000.)) رهم

))-)نقل املكتب الرئي�سي من زنقة)

شقة) ف،) علارة  الزرقاء،) اليافورة 

5،)سيال،)الدار البيضاء)إ 6 العيوان)

الجد2د):

137،)شارع مهدي بن بركة)-)الدار)

البيضاء.

املا ة الجد2دة)6 :

2قع املكتب الرئي�سي في):

الدار البيضاء،)137،)شارع مهدي)

بن بركة.

سجل) في  القانوني  اإل2داع  تم 

البيضاء) الدار  في  التجارية  املحكلة 

رقم) تحت  ((006 2يا2ر) ((6 بتاريخ)

.(881(8

55 P

AUDIMAK CONSULTING

 CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE

CONSEIL JURIDIQUE

FISCAL ET FONCIER

BLAK ATLAS
SARL

بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 

شركة) قرر شركاء) ((019 5) يسلبر)  

شركة   »BLAK ATLAS SARL»

رأسلالها  املسؤولية  محدو ة 

بني  ببلد2ة  الكائية  100.000  رهم 

2خلف  وار السويلبات عللية رياض 

الثاني  الطابق   8 ج  علارة  الشلال 

رقم 8 املحلد2ة ما 2لي :

جدول امعلال :
1 - تفويت الحصص : 

فوت السيد احيزون علر 1000 
حصة لصالح السا ة :

ابن الصد2ق عبد اللطيف : 510 
حصة.

احيزون لحسن : 0)3 حصة.
ابن الصد2ق ناصر : 130 حصة.

ركييو  فرناند : 60 حصة.
للرأسلال  الجد2د  التقسيم   -  (
االجتلاعي مع الحصص : الرأسلال 
مقسم  100.000  رهم  االجتلاعي 

حاليا كلا 2لي :
 : اللطيف  عبد  الصد2ق  ابن 

51.000  رهم - 510 حصة.
احيزون لحسن : 000.)3  رهم - 

0)3 حصة.
 13.000  : ناصر  الصد2ق  ابن 

 رهم - 130 حصة.
ركييو  فرناند : 6.000  رهم - 60 

حصة.
القانوني  الشكل  تحويل   -  3
الشكل  تحويل  تقرر   : للشركة 
»شركة  من  للشركة  القانوني 
الشريك  ذات  املسؤولية  محدو ة 
الوحيد« إ 6 »شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة«.
6 - استقالة املسير الوحيد القد2م 
للشركة : بعد بيع جليع الحصص في 
الشركة السيد احيزون علر يستقيل 
 BLAK ATLAS» شركة  إ ارة  من 

.«SARL
وإعطائه  تعيين مسير جد2د   -  5
جليع الصالحيات : عين السيد ابن 
 BLAK» الصد2ق ناصر مسيرا لشركة
ATLAS SARL« ملدة غير محدو ة مع 
إل ارة  الصالحيات  جليع  إعطائه 

الشركة بتوقيعه الوحيد.
6 - مسؤوليات املسير الجد2د.

وأسئلة  خاصة  امتيازات   -  7
مختلفة.

التجارية  باملحكلة  اإل2داع  تم 
5)  يسلبر  بتاريخ  املحلد2ة  ملد2ية 
بالسجل   (095 رقم  تحت   (019

التجاري رقم 17655.
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 SOCIETE MTS
CONSULTING

SARL
شركة ذات مسؤولية محدو ة

رأسلالها : 10.000  رهم
مقرها االجتلاعي : وجدة، 7، شارع 

الجيش امللكي، زاوية شارع محلد بن 
عبد هللا، الطابق امول، شقة رقم 3

سجل تجاري : 37)33
رقم التعريف الضريبي : 969)3363

تعد2ل
غير) العام  الجلع  قرار  بلقت�سى 
العا ي امليعقد 2وم)8))نوفلبر)019) 
شركاء) قرر  بوجدة،) الشركة  بلقر 
ما) (»MTS CONSULTING« شركة)

2لي):
للحصص) النهائي  التفويت 
االجتلاعي التي 2للكها السيد الطيبي)
جلال الد2ن والتي تتلثل في)30)حصة)

إ 6):
السيد معا  اليوسفي بحسب)15 

حصة.
 15 السيدة هاجر امبارك بحسب)

حصة.
السيد) الثاني  املسير  استقالة 
ثان) مسير  وتعيين  جلال  الطيبي 

السيد معا  اليوسفي.
تغيير في املوا )6)و)7)و)15)و)18)من)

القانون امسا�سي.
تحد2ث القانون امسا�سي.

للشركة) القانوني  اإل2داع  تم 
 (7 باملحكلة التجارية بوجدة بتاريخ)

 يسلبر)019))تحت رقم))397.
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SOCIETE CONSERVAJAR
SARL

شركة ذات مسؤولية محدو ة
رأسلالها : 000.000.)  رهم

مقرها االجتلاعي : الطريق الوطيية 
رقم 19 إ 6  بدو، قيا ة أهل وا  زا 

تاوريرت
سجل تجاري : 5)9

تعد2ل
غير) العام  الجلع  قرار  بلقت�سى 
العا ي امليعقد 2وم)5) يسلبر)019) 
قرر شركاء) بلقر الشركة بتاوريرت،)
 «CONSERVAJAR SARL«  شركة)

ما 2لي):

التي) املالية  السية  في  تعد2ل 

ستبتدئ من فاتح أكتوبر وتنتهي في)

نها2ة سبتلبر من كل سية.

القانون) من  ((8 املا ة) في  تغيير 

امسا�سي.

للشركة) القانوني  اإل2داع  تم 

باملحكلة االبتدائية بتاوريرت بتاريخ)

9) يسلبر)019))تحت رقم)531.
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SOCIETE AUDIFLEX

SARL

 شركة ذات مسؤولية محدو ة

 ذات الشريك الوحيد

رأسلالها : 100.000  رهم

مقرها االجتلاعي : وجدة، 163، 

شارع محلد الدرفوفي، علارة و ا ، 

الطابق الرابع، شقة رقم 1

سجل تجاري : 3001)

رقم التعريف الضريبي : 30901)60

تعد2ل

الرفع من رأسلال الشركة

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

 (3 امليعقد 2وم) (AUDIFLEX لشركة)

 يسلبر)019))بلقر الشركة بوجدة،)

قرر ما 2لي):

الشركة) رأسلال  من  الرفع 

600.000) رهم أي من) بلبلغ قدره)

500.000) رهم) 100.000) رهم إ 6)

عن الدائنية املقدرة واملستحقة التي)

2حتفظ بها الشريك الوحيد.

من القانون) (8 و) (7 تغيير املا تين)

امسا�سي.

تحد2ث القانون امسا�سي.

للشركة) القانوني  اإل2داع  تم 

 (7 باملحكلة التجارية بوجدة بتاريخ)

 يسلبر)019))تحت رقم)3971.
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 SOCIETE ATLAS TRAVAUX
PUBLICS

SARL
شركة ذات مسؤولية محدو ة
رأسلالها : 9.000.000  رهم

 Casablanca, : مقرها االجتلاعي
 Route(Ouled ,3(/Mazella 2

 Ziane(Et 31 Rue(Libourne 4éme
Etage

سجل تجاري : 388793
تعد2ل

الرفع من رأسلال الشركة
غير) العام  الجلع  قرار  بلقت�سى 
العا ي امليعقد 2وم)6))نوفلبر)019) 
قرر) البيضاء،) بالدار  الشركة  بلقر 
 ATLAS TRAVAUX« شركة) شركاء)

PUBLICS SARL»،)ما 2لي):
الرفع من رأسلال الشركة بلبلغ)
من) أي  1.000.000) رهم  قدره)
 10.000.000 إ 6) 9.000.000) رهم 
حصة) (100.000 بحسب)  رهم 
املقدرة) الدائنية  عن  اجتلاعية 
واملستحقة التي 2حتفظ بها الشركاء)

عل6 اليحو التا ي):
بحسب) حلزة  ملياني  السيد 

5.000)حصة اجتلاعية.
بحسب) كريلة  هوار  السيدة 

5.000)حصة اجتلاعية.
من القانون) (8 و) (7 تغيير املا تين)

امسا�سي.
تحد2ث القانون امسا�سي.

للشركة) القانوني  اإل2داع  تم 
البيضاء) بالدار  التجارية  باملحكلة 
تحت رقم) ((019 30) يسلبر) بتاريخ)

.7(5635
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SOCIETE BUS FAHIM
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة
ذات الشريك الوحيد

رأسلالها : 100.000  رهم
مقرها االجتلاعي :  وار الشهيبات 
بحارة اوال  عيا ، إقليم القييطرة

تأسيس
بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
شركة) تم إنشاء) (،(019 30) يسلبر)

ذات املليزات التالية):

 SOCIETE BUS (: التسلية)
.FAHIM

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
الشريك) ذات  املحدو ة  املسؤولية 

الوحيد.
املوضوع):)نقل املستخدمين.

من) ابتداءا  سية  (99 (: املدة)
تأسيسها النهائي.

:)مقرها االجتلاعي،) املقر الرئي�سي)
عيا ،) اوال   بحارة  الشهيبات   وار 

إقليم القييطرة.
الرأسلال):)حد  في مبلغ)100.000 
حصة) (1000 عل6) مقسم   رهم 
اجتلاعية بقيلة)100) رهم للحصة.

فهيم محلد):)1000)حصة.
فهيم) إ 6  إسيا ها  تم  (: اإل ارة)

محلد.
السية الحسابية):)تبتدئ من فاتح)

2يا2ر وتنتهي في)31) يسلبر.
لدى) الضبط  بكتابة  اإل2داع  تم 
أربعاء) بسوق  االبتدائية  املحكلة 
الغرب بتاريخ)6)2يا2ر)0)0))تحت رقم)

.03/(0(0
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 SOCIETE BAHOUQ AGRI
BUS

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة

رأسلالها : 100.000  رهم
مقرها االجتلاعي :  وار الداللحة 
الحليري موالي بوسلهام، إقليم 

القييطرة
تأسيس

بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
شركة) تم إنشاء) (،(019 17) يسلبر)

ذات املليزات التالية):
 SOCIETE BAHOUQ (: التسلية)

.AGRI BUS
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدو ة.
املوضوع):)نقل املستخدمين.

من) ابتداءا  سية  (99 (: املدة)
تأسيسها النهائي.
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:)مقرها االجتلاعي،) املقر الرئي�سي)

موالي  الحليري  الداللحة   وار 

بوسلهام، إقليم القييطرة.

الرأسلال):)حد  في مبلغ)100.000 

حصة) (1000 عل6) مقسم   رهم 

اجتلاعية بقيلة)100) رهم للحصة.

بيدان سعيد):)500)حصة.

بحوق عبد املالك):)500)حصة.

بيدان) إ 6  إسيا ها  تم  (: اإل ارة)

سعيد.

السية الحسابية):)تبتدئ من فاتح)

2يا2ر وتنتهي في)31) يسلبر.

لدى) الضبط  بكتابة  اإل2داع  تم 

أربعاء) بسوق  االبتدائية  املحكلة 

الغرب بتاريخ)6)2يا2ر)0)0))تحت رقم)

.0(/(0(0
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FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW

B.P 606 - BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL : 05 (8 81 96 60

FAX : 05 (8 81 96 61

STE ASIM 23

SARL 
شركة ذات مسؤولية محدو ة

تأسيس
بتاريخ عرفي  عقد  بلقت�سى  (- (1 

حررت) ببيوكرى  ((019 11) يسلبر)

قوانين شركة ذات مسؤولية محدو ة)

خصائصها كالتا ي):

.STE ASIM (3(االسم):)شركة

امهداف):)االستغالل الفالحي.

الطابق السفلي) (: املقر االجتلاعي)

بلفاع) احلد  بو ي  تجزئة  (10 رقم)

اشتوكة ا2ت باها.

من تاريخ) سية ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

في) حد   (: االجتلاعي) الرأسلال 

إ 6) مقسم  100.000) رهم  مبلغ)

1000)حصة بثلن)100) رهم للواحد)

موزع كالتا ي):

 500 (: امكراز) الحسن  السيد 

حصة.

السيد احلد امكراز):)500)حصة.

املجلوع):)1000)حصة.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السية 

كل) من  31) يسلبر  في) وتنتهي  2يا2ر 

سية.

الشركة) بتسيير  2قوم  (: التسيير)

السيد) السيد  محدو ة  غير  وملدة 

الحسن امكراز.

اإلمضاءات) تكون  (: اإلمضاءات)

السيد) للسيد  والبيكية  االجتلاعية 

احلد) السيد  أو  امكراز  الحسن 

امكراز.

تم اإل2داع) (: اإل2داع القانوني) (- ((

باملحكلة) الضبط  بكتابة  القانوني 

االبتدائية بانزكان بتاريخ)11) يسلبر)

019))تحت رقم)6707.
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INFO HOUSE MAROC

(d’enseignemet privé(
SARL AU

رأسلالها)100.000) رهم

زيا ة في رأسلال الشركة
غير) العام  الجلع  بلقت�سى 

(،(019 16) يسلبر) بتاريخ) العا ي 

 INFO فإن الشريك الوحيد لشركة)

 HOUSE(MAROC((d’enseignemet

privé))شركة ذات مسؤولية محدو ة)

 100.000 رأسلالها) وحيد،) بشريك 

 (0 برقم) االجتلاعي  مقرها   رهم،)

قرر ما) شارع الجوالن أطلس فاس،)

2لي):

الشركة) رأسلال  في  الزيا ة 

من) لينتقل  600.000) رهم  ب)

500.000) رهم) 100.000) رهم إ 6)

مرقلة) جد2دة  حصة  (6000 بخلق)

من)1001)إ 6)5000)وذلك من خالل)

 مج امرباح املتراكلة.

بكتابة) تم  القانوني  اإل2داع 

بفاس) التجارية  باملحكلة  الضبط 

بتاريخ)))2يا2ر)0)0))تحت رقم)0/5).
املسير
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BUREAU IN-GETECHNIQUE
SARL

مكتب ان - جيوتيكييك

شركة ذات مسؤولية محدو ة
رأسلالها : 150.000  رهم

مقرها االجتلاعي : ) شارع أوال  حريز 

الطيران - الرباط

للجلعية) عرفي  محضر  عل6  بياء)

 9 في) املؤرخة  العلومية االستثيائية 

 BUREAU« لشركة) ((019 نوفلبر)

ش.م.م) (»IN-GETECHNIQUE
قرر) 150.000) رهم،) رأسلال) ذات 

الشركاء)بلا 2لي):

املصا قة عل6 نقل املقر االجتلاعي)

في نفس املد2ية لـ)))شارع أوال  حريز)

الطيران)-)الرباط.

املحكلة) في  القانوني  اإل2داع  تم 

16) يسلبر) التجارية بالرباط بتاريخ)

019))تحت الرقم)7903.
الستخراج وذكر

املسير

65 P

شركة سطامكو
شركة ذات املسؤولية املحدو ة 

بشريك واحد
رأسلال الشركة : 50.000  رهم

شارع محلد الخامس، زنقة بغدا ، 
رقم 13، شقة رقم 6، الطابق 

الثاني، الرباط

العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 

أو) »سطامكو«) لشركاء) االستثيائي 
ذات) شركة  سابقا،) بلومب«) »ريفي 

واحد) بشريك  املحدو ة  املسؤولية 

019)،)تم) 18)أكتوبر) امليعقد بتاريخ)

االتفاق عل6 ما 2لي):

الخاصة) امسهم  جليع  نقل  (- (1

لفائدة) مصطفى«) »شعابط  بالسيد)

السيد)»لبيض لحسن«)والبالغة)50) 

سهم ب)100) رهم للسهم.

))-)تيازل السيد شعابط مصطفى)

عن تسيير الشركة.

لحسن) لبيض  السيد  تعيين  (- (3

كلسير وحيد ملدة غير محدو ة.

الخاصة) الصالحيات  تغيير  (- (6

خاص) واحد  توقيع  إ 6  بالتوقيع 

بالسيد لبيض لحسن.

القانوني) الشكل  تحويل  (- (5

املسؤولية) ذات  شركة  من  للشركة 

إ 6 شركة ذات املسؤولية) املحدو ة 

املحدو ة بشريك واحد.
»ريفي) من) التسلية  تغيير  (- (6

بلومب«)إ 6)»سطامكو«.

إ 6) التجاري  النشاط  تغيير  (- (7

والرخام،) التزليج  أشكال  »جليع  (:

امشغال املختلفة والبياء«.

:)»شارع) نقل مقر الشركة إ 6) (- (8
رقم) بغدا ،) زنقة  الخامس،) محلد 

الثاني،) الطابق  (،6 رقم) شقة  (،13

الرباط.«

3)و) و) (( و) (1 -)تعد2ل الفصول) (9

6)و)6)و)7)و)15)من القانون امسا�سي)

للشركة.

امسا�سي) القانون  تحيين  (- (10

للشركة.

11)-)تساؤالت أخرى.

كتابة) لدى  القانوني  اإل2داع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكلة  الضبط 

رقم) تحت  ((019 6)) يسلبر) في)

.103655
بلثابة مقتطف وبيان
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WORLD SERVICES COMPTA

EXTRADIS FOOD
SARL

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة

بلقت�سى عقد عرفي بتلارة بتاريخ)
تم وضع القانون) ((019 نوفلبر) (13

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة بالخصائص التالية):

 EXTRADIS(:(التسلية االجتلاعية

.FOOD SARL

وشراء) بيع  (: االجتلاعي) الهدف 

موا  غذائية.

تاجر.

مقاول في أعلال متعد ة.
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املقر االجتلاعي):)تجزئة الجيد رقم)
5))عين عتيق تلارة.

املدة االجتلاعية):)99)سية ابتداء)
من تاريخ تأسيسها.

 100.000 (: االجتلاعي) الرأسلال 
حصة من) (1000  رهم موزعة عل6)
100) رهم للحصة وزعت كلا) فئة)

2لي):
(: السرحاني) الرحيم  عبد  السيد 

500)حصة.
 (50 (: ملياء) طق  طق  السيدة 

حصة.
السيدة 2اسلين ابن الحاج):)50) 

حصة.
من) تبتدئ  (: االجتلاعية) السية 
فاتح 2يا2ر إ 6)31) يسلبر من كل سية.
الرحيم) عبد  السيد  (: التسيير)
غير) ملدة  للشركة  ( مسير) السرحاني 

محدو ة.
تم إ2داع السجل التجاري بلكتب)
بتلارة) االبتدائية  باملحكلة  الضبط 
تحت رقم) ((019 18) يسلبر) بتاريخ)

.1(9(19
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 STE LA GRANDE SURFACE
DES CONSTRUCTIONS

SARL
رأسلال الشركة 100.000  رهم

زنقة السعد2ين عبد الوهاب 7 رقم 
7 شقة رقم ) البساتين مكياس

تصفية مسبقة للشركة
الجلع) محضر  بلقت�سى 
 STE LA للشركة) العام 
 GRANDE SURFACE DES
CONSTRUCTIONS SARL واملؤرخ 
بتاريخ )  يسلبر 019) واملسجل 18 

 يسلبر 019) قرر الشركاء ما 2لي :
التصفية املسبقة للشركة ابتداء 

من هذا التاريخ.
بوراس  حسن  السيد  قبول 

املصفي الوحيد للشركة.
بكتابة  القانوني  اإل2داع  تم 
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
بلكياس تحت رقم )558 بتاريخ 5) 

 يسلبر 019).
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 SOCIETE GROUPE

SCOLAIRE AL BAYANE
SARL

املقر االجتلاعي : زنقة 3 رقم 88 

سيدي ابراهيم فاس

عل6 الجلع العام االستثيائي) بياء)

بتاريخ) امليعقد  للقوانين  وطبقا 

العلل) بها  الجاري  ((019 6) يسلبر)

 SOCIETE« شركة) شركاء) فإن 

 GROUPE SCOLAIRE AL BAYANE

.«SARL

 100.000  : الشركة  رأسلال 

 رهم.

مقرها االجتلاعي : زنقة 3 رقم 88 

سيدي ابراهيم.

تفويت الحصص   : 2لي  ما  قرروا 

اجتلاعية بالنسبة للشركة :

 BAKKAL MARIA تعلن السيدة

عن تفويت حصتها التي تقدر بقيلة 

30.000  رهم أي 300 سهم بقيلة 

املزا2ا  بجليع  منها  لكل  100  رهم 

السا ة  إ 6  به  املرتبطة  وااللتزامات 

اآلتي ذكرهم :

 10.000  : علر  رحلاني  السيد 

 رهم.

 10.000  : عياش  ريان  السيد 

 رهم.

السيدة بن عبد هللا مريم : 000.) 

 رهم.

 : سلية  هللا  عبد  بن  السيدة 

000.)  رهم.

السيدة بن عبد هللا هيد : 000.) 

 رهم.

 : كريلة  هللا  عبد  بن  السيدة 

000.)  رهم.

السيدة بن عبد هللا هجر : 000.) 

 رهم.

بكتابة   : القانوني  اإل2داع  تم 

بفاس  التجارية  باملحكلة  الضبط 

تحت رقم 19/3897.
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CABINET ITKANTOPO
SARL AU

 3 في) بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ 
019))قد تم تأسيس شركة)  يسلبر)
ذات املسؤولية املحدو ة والتي تحلل)

الخصائص التالية):
 CABINET« (: التسلية)

.«ITKANTOPO
ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدو ة بشريك واحد.
الدراسات) (: االجتلاعي) الهدف 

الطبوغرافية.
100.000) رهم) (: املال) رأس 
فئة) من  حصة  (1000 إ 6) مقسلة 

100) رهم.
 1000 (: تويلي) وحيد  (: الشركاء)

حصة.
املدة):)99)سية.

من فاتح 2يا2ر إ 6) (: السية املالية)
31) يسلبر من كل سية ما عدا السية)

امو 6 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
3)علارة) املكتب) (: املقر االجتلاعي)
بابا) سيدي  ولد  الداي  شارع  مالك 

تجزئة)3))تطوان.
التسيير):)وحيد تويلي.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
االبتدائية بتطوان بتاريخ)19) يسلبر)

019))تحت رقم)6687.
مقتطف للنشر واإلشهار
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 ايمار جانس ألوكا سيون
ص ت م

355، طريق الجد2دة، الدار البيضاء
صيدوق التوظيف املشتركة

تأسيس
العام) الجلع  محضر  بلوجب 
2ونيو) (11 2وم) املؤرخ  العا ي  الغير 
عل6 الطلب املقدم من) بياء) (،(018
فالوريس) املسيرة  املؤسسة  طرف 
الو يعة) واملؤسسة  ماناجلانت 
كبتال) والتدبير  اإل2داع  صيدوق 
عل6) وبياء) (،(018 2وليو) ((6 بتاريخ)
طرف) من  املليوح  الترخيص  قرار 
الرساميل) لسوق  املغربية  الهيئة 
019)،)تحت رقم) 11) يسلبر) بتاريخ)

: GP19(00

التوظيف) صيدوق  تأسيس  تم 
املستركة ذو الخصائص التالية):

التسلية):)ا2لارجانس ألوكا سيون)
ص ت م.

مشتركة) صيدوق  (: الترتيب)
للتوظيف)»متيوع«.

من تاريخ) سية ابتداء) (99 (: املدة)
الضبط) بكتابة  القانوني  اإل2داع 
املبيية) للوثائق  التجارية  لللحكلة 
سبتلبر) ((1 من ظهير) ((6 في الفصل)
رقم) بالقانون  املتعلق  (1993

13.93.1))كلا هو معدل ومكلل.
امولية) املشاركة  حصص  مبلغ 
:)حد  الرأسلال امو 6 لص ت م في)
نقدا مقسلا إ 6) ( 1.000.000) رهم)
قيلة كل واحدة منها) حصة،) (1000

1000) رهم وقد وزع كلا 2لي):
 999.000 ماناجلانت) فالوريس 

 رهم.
 1000 كروب) جيستيون  كابتال 

 رهم.
وعيوانها) املسيرة  املؤسسة  إسم 
(،355 م) ماناجلانت ش  فالوريس  (:

طريق الجد2دة،)الدار البيضاء.
وعيوانها) الو يعة  املؤسسة  إسم 
كبتال) والتدبير  اإل2داع  »صيدوق  (:

ساحة موالي الحسن الرباط.
وعيوانها) التسويق  شبكة  إسم 
وكابتال) ماناجلانت  »فالوريس 
 355 العيوان) كرونب،) جيستيون 

طريق الجد2دة،)الدار البيضاء.
وعيوانه) الحسابات  مراقب  إسم 
مراقب) كاول  م  ش  ج«) م  ب  »ك  (:
سيوات) (3 ملدة) م  ت  ص  لحسابات 
املغربية) الهيئة  موافقة  بعد  مالية 
لسوق الرساميل،)العيوان)11،)محج)

بير قاسم السوي�سي،)الرباط.
السية االجتلاعية):)من فاتح 2يا2ر)
إ 6 غا2ة)31) يسلبر من نفس السية،)
االجتلاعية) للسية  2لكن  استثيائيا 
اإل2داع) تاريخ  من  تبدأ  أن  امو 6 
لللحكلة) الضبط  بكتابة  القانوني 

التجارية  ون أن تتجاوز)18)شهرا.
كتابة) لدى  القانوني  اإل2داع  تم 
للدار) التجارية  باملحكلة  الضبط 
تحت) (،(0(0 2يا2ر) (3 2وم) البيضاء)

رقم)5918)7.
من أجل الخالصة والبيان والنشر

71 P
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H M 3C PROMOTION
SARL AU

تأسيس رشكة
(،(018 أغسطس) ((8 بتاريخ) تم 
وضع القانون امليظم لشركة محدو ة)
الوحيد) الشريك  ذات  املسؤولية 

مليزاتها كاآلتي):
 H M 3C (: التسلية)

.PROMOTION SARL AU
الهدف):)اإلنعاش العقاري.

املقر االجتلاعي):)10)زنقة شرار ة)
الطابق امر�سي  رب لوبيال بوركون،)

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

الشركة) مال  رأس  (: املال) راس 
مسد ة) 100.000) رهم  في) محد ة 
ويلتلكها) الشركة  صيدوق  في  نقدا 

كلها السيد حسن حلزي.
2قوم بتسيير الشركة) (: املتصرف)
ملدة غير محد ة السيد حلزي حسن.
ويعتلد توقيعه توقيعا وحيدا في)

جليع معامالت الشركة.
السية املالية):)تبدأ من فاتح 2يا2ر)

لتنتهي في)31) يسلبر من كل سية.
اإل2داع) تم  (: التجاري) السجل 
بلد2ية) التجارية  باملحكلة  القانوني 
 00678000 تحت) البيضاء) الدار 
018)،)ورقم سجل) 3)أكتوبر) بتاريخ)

.RC613369(تجاري
72 P

A G I N
SARL

RAZK CONSTRUCTION
تم انعقا ) (،(018 6))ماي) بتاريخ)
لشركة) العا ي  الغير  العام  الجلع 
(،RAZK CONSTRUCTION SARL

ثم اتخاذ القرارات التالية):
فسخ الشركة.

تعيين مصفي للشركة السيد عبد)
الرزاق بشاري.

 365 عيوان تصفية الشركة رقم)
حي موالي إسلاعيل سال) (( سكتور)

.BP6583
عبد) السيد  (: املسيران) إعفاء)
لحسن) والسيد  بشاري  الرزاق 

بشاري.

وقد تم اإل2داع القانوني للشركة)
باملحكلة االبتدائية بسال تحت رقم)

1)339)بتاريخ)))2يا2ر)0)0).
73 P

STE SEVICE EL HAJJAM
SARL AU

تأسيس شركة
 6 بتاريخ) خاص  لعقد  طبقا 
شركة) تأسيس  تم  (،(019  يسلبر)
بشريك) محدو ة  مسؤولية  ذات 

وحيد.
الشكل):)ش ذ م م.

 STE SERVICES(التسلية):)شركة
.EL HAJJAM SARL AU

ارميلة) الغراريين  :) وار  العيوان)
بلقصيري.

رأس املال):)100.000) رهم.
التسيير):)محلد الحجام.

بيع) العقاقير،) بيع  (: املوضوع)
اآلالت الفالحية.

بالسجل) الشركة  سجلت  لقد 
التجاري رقم)185)بتاريخ)0)) يسلبر)
االبتدائية) باملحكلة  (،(019

ببلقصيري.
74 P

 EPSON MAROC
SUCCURSALE

مقرها االجتلاعي : رقم )33 شارع 
ابراهيم الرو اني رقم )1 معاريف، 

الدار البيضاء
السجل التجاري : 106719

الدار البيضاء
تحت قرار محضر الشريك الوحيد)
تم) (،(019 2ونيو) ((7 بتاريخ) املوقع 

اتخاذ القرارات التالية):
حل وتصفية الفرع و 2ا.

إنهاء)مهام مسير الفرع.
 CBAKIB ZAARI تعيين التسيدة)
مهامه) وتحد2د  املصفي،) بصفته 

وصالحياته.
في) الشركة  تصفية  مقر  تثبيت 
زنقة مو�سى بيو) (10 (: العيوان التا ي)
الدار) (،6 الطابق) (،11 الشقة) نصير،)

البيضاء.

تغيير تاريخ إنهاء)السية املالية.
للقيام) الصالحيات  تفويض 

باإلجراءات القانونية الالزمة.
كتابة) لدى  القانوني  اإل2داع  تم 
الضبط باملحكلة التجارية باملحلد2ة)
تحت رقم) (،(019 3) يسلبر) بتاريخ)

.7((0(6
قصد النشر واإلعالن

75 P

FIRST SOLAR MOROCCO
SARL

راسلالها : 010.000.)  رهم

مقرها االجتلاعي : 69 زنقة جان 

جوريس، حي جوتيي سيدي بليوط، 

الدار البيضاء

السجل التجاري : 96769)
العام) الجلع  محضر  قرار  تحت 
أكتوبر) فاتح  بتاريخ  العا ي  الغير 

019)،)تم اتخاذ القرارات التالية):
املصفي عيد) تقرير  املوافقة عل6 

عللية التصفية.
مدقق) تقارير  عل6  املوافقة 

الحسابات.
املصفي) ذمة  إبراء) قرار  اتخاذ 

للشركة.
املصا قة عل6 إغالق التصفية.

للقيام) الصالحيات  تفويض 
باإلجراءات القانونية الالزمة.

كتابة) لدى  القانوني  اإل2داع  تم 
بالدار) التجارية  باملحكلة  الضبط 
(،(019 6)) يسلبر) بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم))503)7.
قصد النشر واإلعالن
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IFLIX MAGHREB
SARL

رأسلالها : 10.000  رهم
مقرها االجتلاعي : 6) شارع مرس 
السلطان، الطابق 1، الشقة 3، 

00)0)، الدار البيضاء
السجل التجاري : 39167

العام) الجلع  محضر  قرار  تحت 
فاتح) بتاريخ  املوقع  العا ي  الغير 
القرارات) اتخاذ  تم  (،(019 أكتوبر)

التالية):

حل وتصفية الشركة و 2ا.

إنهاء)مهام مسير الشركة.

إبراء)ذمة مسير الشركة.

مهامه) وتحد2د  املصفي،) تعيين 

وصالحياته.

تثبيت مقر تصفية الشركة.

تغيير تاريخ انهاء)السية املالية.

للقيام) الصالحيات  تفويض 

باإلجراءات القانونية الالزمة.

كتابة) لدى  القانوني  اإل2داع  تم 

بالدار) التجارية  باملحكلة  الضبط 

(،(019 5)) يسلبر) بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)6808)7.
قصد النشر واإلعالن

77 P

PG GROUP MAROC
SARL

راسلالها : 300.000  رهم

مقرها االجتلاعي : 71) شارع 

املقاومة الحسنية 1، زنقة 17 

العالية، املحلد2ة

السجل التجاري : 365)1 املحلد2ة

العام) الجلع  محضر  قرار  تحت 

أكتوبر) (30 بتاريخ) العا ي  الغير 

019)،)تم اتخاذ القرارات التالية):

حل وتصفية الشركة و 2ا

إنهاء)مهام مسير الشركة.

إبراء)ذمة مسير الشركة.

 DE LA CRUZ السيدة) تعيين 

مهامها) وتحد2د  (،GARCI MARTA

وصالحياتها.

تثبيت مقر تصفية الشركة.

تغيير تاريخ انهاء)السية املالية.

للقيام) الصالحيات  تفويض 

باإلجراءات القانونية الالزمة.

كتابة) لدى  القانوني  اإل2داع  تم 

بالدار) التجارية  باملحكلة  الضبط 

(،(019 18) يسلبر) بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)036).
قصد النشر واإلعالن

78 P
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NBA OFFICES & SPACES
SARL

راسلالها : 50.000  رهم
مقرها االجتلاعي : 10 شارع مو�سى 

ابن نصير شقة 11، الطابق 6، 
0000) الدار البيضاء

السجل التجاري : 396857، الدار 
البيضاء

العام) الجلع  محضر  قرار  تحت 
الغير العا ي املوقع بتاريخ)16) يسلبر)

019)،)تم اتخاذ القرارات التالية):
بلبلغ) الشركة  مال  رأس  زيا ة 
از ا ) حيث  00.000).)) رهم،)
إ 6) 50.000) رهم  من) املال  رأس 

50.000).)) رهم.
مال) لرأس  جد2د  توزيع  إقرار 

الشركة.
تقرير التيازل عن حقوق االشتراك)

التفضيلية.
تعد2ل اليظام امسا�سي.

للقيام) الصالحيات  تفويض 
باإلجراءات القانونية الالزمة.

كتابة) لدى  القانوني  اإل2داع  تم 
بالدار) التجارية  باملحكلة  الضبط 
(،(019 5)) يسلبر) بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)6807)7.
قصد النشر واإلعالن
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SEMILZE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

 ذات الشريك الوحيد
رأسلالها : 750.000  رهم

املقر االجتلاعي : زنقة وا   رعة حي 
الزهراء رقم 159 الخليسات
رقم السجل التجاري 6699)

رفع رأسلال الشركة
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
 16 في) املؤرخ  محلد  اجغوغ  السيد 
رأسلال) رفع  تم  (،(019  يسلبر)
إ 6) 100.000) رهم  من) الشركة 
 650.000 750.000) رهم أي بزيا ة)
حصة) (6500 بخلق) وذلك   رهم 
100) رهم) اجتلاعية جد2دة بقيلة)
طريق) عن  وذلك  الواحدة  للحصة 

إ ماج جزء)من امرباح.

تحييت اليظام امسا�سي للشركة.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

االبتدائية بالخليسات بتاريخ)6)2يا2ر)

0)0))تحت رقم)6.

80 P

AIRANE ET DARIF MR
SARL

63 زنقة عباس بن فرناس، الرباط

تعد2ل
بلقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ)

19)نوفلبر)019)،)واملسجل بلصلحة)

6) يسلبر) في) بالرباط  التسجيل 

019)،)تحت رقم)873)3.

شركة) في  املساهلون  قرر 

.AIRANE ET DARIF MR SARL

املوافقة عل6 تصفية الحسابات.

تلت) (: التصفية) أعلال  اغالق 

 AIRANE ET DARIF تصفية شركة)

MR SARL)نهائيا.
املقر االجتلاعي للتصفية)63)زنقة)

عباس بن فرناس،)الرباط.

كتابة) لدى  القانوني  اإل2داع  تم 

الضبط في املحكلة التجارية ملد2ية)

(،(019 5)) يسلبر) بتاريخ) الرباط 

تحت رقم)103669.

81 P

EL IMACHE IMMOBILIER
 SARL

قرر) (،(019 0)) يسلبر) بتاريخ)

 EL IMACHE لشركة) العام  الجلع 

املال) برأس  (،IMMOBILIER SARL

 3000 إ 6) مقسلة  300.000) رهم 

للحصة) 100) رهم  فئة) من  حصة 
الواحدة واملسجلة بالسجل التجاري)

باملحكلة االبتدائية بتلارة تحت رقم)

: 1(5155

رضا) للسيد  سهم  (990 تفويت)

العيلش إ 6 السيدة ميية االحرش.

االبتدائية) باملحكلة  امللف  وضع 

بتلارة بتاريخ)))2يا2ر)0)0))تحت رقم)

.(938

82 P

AKAR BUSINESS CENTER
SARL

العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 
االستثيائي امليعقد بتاريخ)17) يسلبر)
واليظام امسا�سي املحين تم) (،(019

ما 2لي):
القا ري) يسين  السيد  تعيين 
غير) ملدة  للشركة  جد2د  كلسير 

محدو ة.
للشركة) امسا�سي  اليظام  تحيين 
وتعد2ل الفصول التي شللها التغيير.

القانوني لدى كتابة) وتم اإل2داع 
الضبط باملحكلة التجارية في الرباط)
رقم) تحت  ((0(0 2يا2ر) (3 بتاريخ)

.103791
83 P

AMINOR IMPORT EXPORT
شركة ذات مسؤولية محدو ة
السجل التجاري لطيجة عد  

58503
قفل التصفية

بلقت�سى محضر الجلعية العامة)
الشركة املسلاة) االستثيائية لشركاء)
أميور استيرا  وتصد2ر،)شركة ذات)
مسؤولية محدو ة لشريك الوحيد،)
 10.000 قدره) االجتلاعي  برأسلال 
شارع) (،3( االجتلاعي) مقرها   رهم،)
أبي حسن شا  ي إقامة سحر طابق)
مسجلة بالسجل) شقة ا طيجة،) (،6
التجاري لطيجة تحت الرقم التحليلي)

عد )58503،)تقرر):
التصفية) تقرير  عل6  املصا قة 

وانهائها.
االستثيائية) العامة  الجلعية 
لشركاء)تعطي لللصفي السيد محلد)
الحقوق) جليع  االندلو�سي  العربي 
التجاري) السجل  عل6  لتشطيب 

للشركة.
إنجازه) تم  قد  القانوني  اإل2داع 
باملحكلة) الضبط  كتابة  لدى 
6)) يسلبر) التجارية بطيجة بتاريخ)
حيث) (،((8939 رقم) تحت  (،(019
التجاري) بالسجل  مسجلة  الشركة 
عد ) التحليلي  الرقم  تحت  لطيجة 

.58503
مستخرج مطابق لألصل

املسير

84 P

STE CALL APPEL
شركة ذات مسؤولية محدو ة

السجل التجاري عد  91101

قفل التصفية
بلقت�سى محضر الجلعية العامة)

الشركة املسلاة) االستثيائية لشركاء)

مسؤولية) ذات  شركة  أبل،) كال 

قدره) االجتلاعي  برأسلال  محدو ة،)

50.000) رهم،)مقرها االجتلاعي)17،)
رقم) (5 بن نصير طابق) شارع مو�سى 

مسجلة) طيجة،) و79) (،76 (،75 (،69

بالسجل التجاري لطيجة تحت الرقم)

التحليلي عد )91101،)تقرر):

التصفية) تقرير  عل6  املصا قة 

وانهائها.

االستثيائية) العامة  الجلعية 

لشركاء)تعطي لللصفي السيد عدنان)

بوحوت جليع الحقوق لتشطيب عل6)

السجل التجاري للشركة.

إنجازه) تم  قد  القانوني  اإل2داع 

باملحكلة) الضبط  كتابة  لدى 

6)) يسلبر) التجارية بطيجة بتاريخ)

حيث) (،((8960 رقم) تحت  (،(019
التجاري) بالسجل  مسجلة  الشركة 

عد ) التحليلي  الرقم  تحت  لطيجة 

.91101
مستخرج مطابق لألصل

املسير

85 P

STE DRAOUI LAVAGE
شركة ذات مسؤولية محدو ة

السجل التجاري لطيجة عد  

87631

قفل التصفية
بلقت�سى محضر الجلعية العامة)

الشركة املسلاة) االستثيائية لشركاء)

مسؤولية) ذات  شركة  لفج،)  راوي 

قدره) االجتلاعي  برأسلال  محدو ة،)

االجتلاعي) مقرها  10.000) رهم،)
17،)شارع موالي رشيد،)تجزئة الدون)
بالسجل) مسجلة  طيجة،) (،11 رقم)

التجاري لطيجة تحت الرقم التحليلي)

عد )87631،)تقرر):
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التصفية) تقرير  عل6  املصا قة 
وانهائها.

االستثيائية) العامة  الجلعية 
السيد) لللصفي  تعطي  لشركاء)
الدرقاوي عبد املجيد جليع الحقوق)
التجاري) السجل  عل6  لتشطيب 

للشركة.
إنجازه) تم  قد  القانوني  اإل2داع 
باملحكلة) الضبط  كتابة  لدى 
6)) يسلبر) التجارية بطيجة بتاريخ)
حيث) (،((8961 رقم) تحت  (،(019
التجاري) بالسجل  مسجلة  الشركة 
عد ) التحليلي  الرقم  تحت  لطيجة 

.87631
مستخرج مطابق لألصل

املسير

86 P

MORJANA ISMAIL
شركة ذات مسؤولية محدو ة
السجل التجاري لطيجة عد  

76733
قفل التصفية

الجلعية) محضر  بلقت�سى 
الشركة) لشركاء) االستثيائية  العامة 
شركة) اسلاعيل،) مرجانة  املسلاة 
برأسلال) محدو ة،) مسؤولية  ذات 
10.000) رهم،) قدره) االجتلاعي 
مقرها االجتلاعي شارع شاوي قاسم)
طيجة،) فلورنسيا،) (6 رقم) بوشة 
لطيجة) التجاري  بالسجل  مسجلة 
(،76733 تحت الرقم التحليلي عد )

تقرر):
التصفية) تقرير  عل6  املصا قة 

وانهائها.
االستثيائية) العامة  الجلعية 
السيد) لللصفي  تعطي  لشركاء)
الحقوق) جليع  اهال  إسلاعيل 
التجاري) السجل  عل6  لتشطيب 

للشركة.
إنجازه) تم  قد  القانوني  اإل2داع 
باملحكلة) الضبط  كتابة  لدى 
30) يسلبر) التجارية بطيجة بتاريخ)
حيث) (،((9116 رقم) تحت  (،(019
التجاري) بالسجل  مسجلة  الشركة 
عد ) التحليلي  الرقم  تحت  لطيجة 

.76733
مستخرج مطابق لألصل

املسير
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STE IMPRIMERIE MALAGA
شركة ذات مسؤولية محدو ة
السجل التجاري لطيجة عد  

(3639
الحل مبكر للشركة

بلقت�سى محضر الجلعية العامة)
الشركة املسلاة) االستثيائية لشركاء)
شركة ذات مسؤولية) مطبعة ملغ6،)
برأسلال) الوحيد،) لشريك  محدو ة 
100.000) رهم،) قدره) االجتلاعي 
شارع يعقوب) (،3( مقرها االجتلاعي)
بالسجل) مسجلة  طيجة،) امليصور،)
التجاري لطيجة تحت الرقم التحليلي)

عد )3639)،)تقرر):
الحل املبكر للشركة.

في) رشيد  البعقلي  السيد  تعيين 
مهام مصفي.

(،3( ب) التصفية  مقر  تحد2د 
شارع يعقوب امليصور،)طيجة.

إنجازه) تم  قد  القانوني  اإل2داع 
باملحكلة) الضبط  كتابة  لدى 
6)) يسلبر) التجارية بطيجة بتاريخ)
حيث) (،((8917 رقم) تحت  (،(019
التجاري) بالسجل  مسجلة  الشركة 
عد ) التحليلي  الرقم  تحت  لطيجة 

.(3639
مستخرج مطابق لألصل

املسير
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MORATARI
SARL

السجل التجاري لطيجة عد  
36173

تفويت حصص اجتلاعية
بلقت�سى محضر الجلعية العامة)
الشركة املسلاة) االستثيائية لشركاء)
مسؤولية) ذات  شركة  مورتار،) (:
قدره) االجتلاعي  برأسلال  محدو ة،)
االجتلاعي) مقرها  10.000) رهم،)
حرة) مطقة  (،61 رقم) (،3 تجزئة)
مسجلة بالسجل) طيجة،) للتشغيل،)
التجاري لطيجة تحت الرقم التحليلي)
 17 املؤرخ بطيجة في) (،36173 عد )

 يسلبر)019)،)تقرر):

 50 املصا قة عل6 عللية تفويت)
حصة اجتلاعية بقيلة اسلية تبلغ)
مللوكة) واحدة،) لكل  100) رهم 
قا م) امحلد  السيد  للبائع  سلفا 
من الرأسلال) (%50 واملكونة ملجلوع)
لفائدة) وذلك  للشركة،) االجتلاعي 

السيد احلد الطاهري.
للشركة) القانوني  الشكل  تحويل 
محدو ة) مسؤولية  ذات  شركة  من 
ذات) شركة  إ 6  الوحيد  لشريك 

مسؤولية محدو ة.
امسا�سي) القانون  تحد2ث 

للشركة.
إنجازه) تم  قد  القانوني  اإل2داع 
باملحكلة) الضبط  كتابة  لدى 
6)) يسلبر) التجارية بطيجة بتاريخ)
حيث) (،((8916 رقم) تحت  (،(019
التجاري) بالسجل  مسجلة  الشركة 
عد ) التحليلي  الرقم  تحت  لطيجة 

.36173
مستخرج مطابق لألصل

املسير
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LOYALTY CAR RENTAL
شركة ذات مسؤولية محدو ة
السجل التجاري لطيجة عد  

101107
تعيين مسير

بلقت�سى محضر الجلعية العامة)
الشركة املسلاة) االستثيائية لشركاء)
»لويالتي لكراء)السيارات«)شركة ذات)

مسؤولية محدو ة،)تقرر):
السيد) استقالة  عل6  املصا قة 

عا ل املرابط مسير للشركة.
زربوحي،) سياء) السيدة  ( تعيين)
التعريف) للبطاقة  الحاملة  مغربية،)
القاطية) (،K679918 رقم) الوطيية 
(،16 رقم) (66 زنقة) (05 سواني) بحي 

طيجة في مهام املسيرة الوحيدة.
السيدة) بتوقيع  تلتزم  الشركة 

سياء)زربوحي.
لدى) انجازه  تم  القانوني  اإل2داع 
التجارية) باملحكلة  الضبط  كتابة 
تحت) (،(019 6) يسلبر) في) بطيجة 
86)8)))حيث سجلت الشركة) رقم)

بالسجل التحليلي عد )101107.
مستخرج مطابق لألصل

املسير
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SAADANI ET ASSSOCIES
SARL

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : RABAT 279

AVENUE MOHAMED V

وفاة مسري
العام) الجلع  قرار  عل6  بياءا 

)) يسلبر) 2وم) امليعقد  االستثيائي 

 SAADANI ET شركاء) قرر  (،(019

.ASSOCIES SARL

املسؤولية) محدو ة  شركة 

موزع) 100.000) رهم  رأسلالها)

100) رهم) حصة بقيلة) (1000 عل6)

للواحدة ما 2لي):

اعتلا  ورثة املرحوم السيد الغا ي)

في) جد   كشركاء) حسني  سعداني 

الشركة.

من اليظام) و7) (6 تعد2ل املا تان)

امسا�سي لشركة بعد التوزيع الجد2د)

التوزيع) أصبح  وبذلك  املال  لراس 

الجد2د لرأسلال الشركة كلا 2لي):

السيدة وفاء)خلوق)363)حصة ب)

36.300) رهم.

السعداني حسني) السيد 2وسف 

019))حصة ب)1.900)) رهم.

حسني) سعداني  جعفر  السيد 

019))حصة ب)1.900)) رهم.

حسني) السعداني  عثلان  السيد 

019))حصة ب)1.900)) رهم.

حصة ب) (1000 أي ما مجلوعه)

100.000) رهم.

السعداني) 2وسف  السيد  تعيين 

سعداني) عثلان  والسيد  حسني 

حسني كلسير2ن جد  لشركة خالفا)

سعداني) الغا ي  السيد  لللرحوم 

 15 املا ة) تعد2ل  تم  وبذلك  حسني 

وتحيين اليظام امسا�سي للشركة.

تم القيام باإل2داع القانوني بكتابة)

بالرباط) التجارية  باملحكلة  الضبط 

019)،)تحت رقم) 30) يسلبر) بتاريخ)

.103798
مقتطف وبيان

91 P
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AZCREATOR
SARL AU

شركة محدو ة املسؤولية ذات 

شريك واحد

رأسلالها : 100.000  رهم

مقرها اإلجتلاعي : 9 زنقة موالي 

إ ريس شقة 3 الطابق السفلي 

حسان الرباط

تغيير مسير الشركة
بتاريخ) عرفي  محضر  بلقت�سى  أ-)

13)نوفلبر)019))تقرر ما 2لي):

-)اإلبراء)التام للسيد عزيز املربوح)

واستقالته من مهام تسيير الشركة.

البيت) مول  ملياء) السيدة  -تعيين 

رقم) (1993 ماي) (3 بتاريخ) مز ا ة 

البطاقة الوطيية)AE88839)كلسيرة)

للشركة ملد غير محدو ة.

بكتابة) القانوني  اإل2داع  تم  ب-)

بالرباط) التجارية  باملحكلة  الضبط 

عد ) تحت  ((0(0 2يا2ر) (( بتاريخ)
التجاري) السجل  ورقم  (103757

.105105
للخالصة والتذكير

التسيير

92 P

شركة أمناي مود
ش.م.م

تجزئة الجغالف 3، علارة رقم 1، 

زنقة عبدة، بطانة، سال

العام) الجلع  ملحضر  تبعا 

أكتوبر) (3 بتاريخ) اإلستثيائي للشركاء)

 7 املسجلة في الرباط بتاريخ) (،(019

أكتوبر)019)،)تقرر ما 2لي):

الشركة) فرع  عل6  التشطيب 

حي) س  سكتور  (،(96 برقم) الكائن 

الرحلة سال.

الضريبة املهيية رقم)8689510)

كتابة) لدى  القانوني  اإل2داع  تم 

بسال،) اإلبتدائية  باملحكلة  الضبط 

عد ) تحت  ((0(0 2يا2ر) (6 بتاريخ)

.33935

93 P 

 SERENE NETTOYAGE ET
SYNDIC SNS

SARL AU
DISSOLUTION

اإلستثيائي) العام  للجلع  طبقا 
للشركة) اإلجتلاعي  باملقر  تم  الذي 
وحيد) لشريك  املسؤولية  املحدو ة 
 SERENE NETTOYAGE ET

SYNDIC SNS)قرر ما 2لي:
-)انحالل الشركة.

-)تعيين املصفي عبد القا ر رسمي)
زنقة الحسيلة شقة) ((1 الساكن ب)

10)الرباط.
بالعيوان) حد   التصفية  مقر  (-
 10 شقة) الحسيلة  زنقة  ((1 التا ي)

الرباط.
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
 (0(0 2يا2ر) (( التجارية بسال بتاريخ)

الرقم)33919.
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YES BTP
العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 

بتاريخ).....)تم اإلتفاق عل6 ما 2لي):
.YES BTP(الحل املسبق للشركة(-

حليلة) بياوي  السيدة  تعيين  (-
مصفية للشركة.

اإلجتلاعي) املقر  تحد2د  تم  (-
للشركة علارة)30)شقة)8)زنقة موالي)
مقر) الرباط  حسان  لوكلي  احلد 

للتصفية.
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
نوفلبر) (7 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

.D99697(019))تحت رقم
95 P

شركة تموذة كونسبت
STE. TAMOUDA(CONCEPT

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

برأسلال : 10.000.00  رهم
املقر اإلجتلاعي : مقرها 8، إقامة 

امليبع الدارالبيضاء
العام) الجلع  عقد  تم  لقد 
 (019 سبتلبر) (10 اإلستثيائي بتاريخ)

فقرر ما 2لي):

1/)اإلنحالل املسبق للشركة ذات)

شركة) املسلاة  املحدو ة  املسؤولية 

كويك ذ2اك انذ بياس.

حصار) ليل6  السيدة  تعيين  (/(

للتعريف) الوطيية  للبطاقة  الحاملة 

للشركة) كلصفية  (BE(6379 عد )

املذكورة أعاله.

ما) وتوقيع  السلطة  تفويض  (/3

حصار) ليل6  للسيدة  توقعه  2جب 

تصفية) املراحل  جليع  في  املصفية 

الشركة املسلاة تلوذة كونسبت.

في) التصفية  مقر  تحد2د  (/6

العيوان التا ي))مقرها)8،)إقامة امليبع)

الدارالبيضاء.

بالسجل) القانوني  اإل2داع  تم 

التجارية) املحكلة  لدى  التجاري 

أكتوبر) فاتح  بتاريخ  بالدارالبيضاء)

019))تحت عد ))71536.
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A-Z AGRI
SARL

حل مسبق للشركة
العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 

 10 2وم) امليعقد  العا ي  الغير 

 A-Z AGRI لشركة) ((019  يسلبر)

رأسلالها) املحدو ة  املسؤولية  ذات 

بالسجل) واملقيدة  100.000) رهم 

التجارية) املحكلة  لدى  التجاري 

مقرها) (1(5865 رقم) تحت  بالرباط 

اإلجتلاعي)6)زنقة ضا2ة عوى الطابق)

الرابع الشقة)16أكدال الرباط.

مسبق) حل  عل6  املصا قة  تلت 

اجعيفري) السيدة  وتعيين  للشركة 

ثورية كلسؤولة عن التصفية وتلت)

املصا قة عليه باإلجلاع.

بكتابة) القانوني  اإل2داع  تم 

التجارية) املحكلة  لدى  الضبط 

تحت) ((0(0 2يا2ر) (6 بالرباط بتاريخ)

رقم)103809.
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باغادي أليمونتيغ
في مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 
019))قد تأسست شركة)  5)نوفلبر)

والتي تحلل الخصائص التالية):
التسلية):)باغا ي أليلونتيغ.

ذات) شركة  (: القانوني) الصفة 
مسؤول) ذات  املحدو ة  املسؤولية 

واحد.
الهدف اإلجتلاعي):)

بيع وشراء)املوا  الغذائية.
 10.000.00 (: الشركة) رأسلال 

 رهم.
من) ابتداء) سية  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
من فاتح 2يا2ر إ 6) (: السية املالية)
31) يسلبر من كل سية ما عدا السية)

امو 6 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
 SCE((املقر اإلجتلاعي):)محل رقم

6)زنقة جدة الرباط.
التسيير) مهلة  أنيطت  (: التسيير)
غير) لفترة  بوبكر  محلد  السيد  إ 6 

محدو ة.
اإل2داع) تم  (: القانوني) اإل2داع 
لدى) التجاري  بالسجل  القانوني 
رقم) بالرباط  التجارية  املحكلة 

التسجيل)3)1615.
98 P

ALTER NATIVE PRIVE
املل�سي) العقد  بلقت�سى 
تم وضع اإلطار القانوني) خصوصيا،)
وذات) املسؤولية  محدو ة  للشركة 

الخصائص التالية):
 ALTER NATIVE (: التسلية) (-

.PRIVE
شركة) (: القانونية) الصيغة  (-

محدو ة املسؤولية.
زاوية فال ولد) (: املقر اإلجتلاعي) (-
 3 الطابق) (3( ب) بهت  وزنقة  علير 

أكدال الرباط.
بامنشطة) القيام  (: املوضوع) (-
الترفيهية والثقافية والفيية والرياضية)
وبشكل عام جليع امنشطة املدرسية)

والدروس الخصوصية.
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الحفالت) أنواع  جليع  تيظيم 

وأعيا  امليال .

مدة الشركة):)99)سية.

10.000.00) رهم) (: الرأسلال) (-

إجتلاعية) حصة  (100 عل6) موزعة 

من فئة)100) رهم مقسلة كالتا ي):

حصة) (80 افوا فل) فازية  (

إجتلاعية.

مهدي مومني)0))حصة إجتلاعية.

-)التسيير):)السيدة فازية افوا فل)

هي مسيرة للشركة ملدة غير محدو ة.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

التجارية بالرباط تحت رقم)079)16.
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 GREEN OF AFRICA

INVESTMENT

GOAI
شركة مساهلة

رأسلالها : 10.000.000  رهم

املقر امإجتلاعي : علارة التفراوتي، 

كلم 7,5، طريق الرباط، )عين 

السبع) الدارالبيضاء

السجل التجاري رقم : 389.669

إستقالة متصرف
إستقالة الرئيس املد2ر العام
تعيين رئيس مد2ر عام جد2د

 (9 بتاريخ) اإل ارة  مجلس  ((1

 GREEN OF لشركة) ((019 نوفلبر)

 AFRICA INVESTMENT GOAI SA

قد):

السيد) باستقالة  وقبل  علم 

مصطفى امهال من مهامه كلتصرف)

ومن ميصب كرئيس مد2ر عام.

نقوش) احلد  السيد  تعيين  قرر 

بليصب رئيس مد2ر عام وذلك خالل)

مدة انتدابه كلتصرف.

لدى) القانوني  اإل2داع  تم  (((

التجارية) باملحكلة  الضبط  كتابة 

  (0(0 2يا2ر) (( بتاريخ) بالدارالبيضاء)

تحت رقم)5781)7.
من أجل اإل2جاز والبيان
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 SOCIETE AFRIQUIA
 LUBRIFIANTS MAROC

AFRILUB S.A
 شركة مساهلة

رأسلالها : 191.768.600  رهم
املقر اإلجتلاعي : 139، شارع موالي 

اسلاعيل الدارالبيضاء
السجل التجاري عد  107.165

I))مجلس اإل ارة بتاريخ)7))نوفلبر)
019))قد):

 ELS السيدة) ( باستقالة) علم 
DEVRIEDT)من مهاما كلتصرفة.

قرر تعيين متصرف جد2د السيد)
.GEERT TAVERNIER

)))تم اإل2داع القانوني لدى كتابة)
التجارية) املحكلة  لدى  الضبط 
31) يسلبر) بتاريخ) بالدارالبيضاء)

019)))تحت رقم))556)7.
من أجل اإل2جاز والبيان
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مكتب امستاذ محلد ملكي

موثق

تجزئة امليتزه،)قطعة رقم)116،)عين الذئاب،)

أنفا الدارالبيضاء

شركة ساني إكسبو
ش.م.م

1/)وهب السيد حسن ابن الطاهر)
أي) اإلجتلاعية  حصصه  مجلوع 
التي 2للكها) 5700)حصة إجتلاعية،)
الطاهر) ابن  سهام  السيدة  لفائدة 

والسيدة لبنى ابن الطاهر.
)/)توزيع جد2د لرأسلال الشركة)

بعد عقو  الهبة عل6 اليحو التا ي):
الطاهر) ابن  مصطفى  السيد 

3650)حصة.
السيد عبد اللطيف ابن الطاهر)

850))حصة.
الطاهر) ابن  ابن  أمال  السيدة 

3000)حصة.
 (850 السيدة سهام ابن الطاهر)

حصة.
 (850 الطاهر) ابن  لبنى  السيدة 

حصة.
15000)حصة.

تأكيد تعيين السيد مصطفى) (/3
ابن) أمال  السيدة  الطاهر،) ابن 
ابن) اللطيف  عبد  والسيد  الطاهر 
الطاهر كلسير2ن للشركة وذلك ملدة)

غير محد ة.
امسا�سي) اليظام  تحيين  (/6

للشركة.
والتصريح) ( القانوني) اإل2داع  -تم 
التجارية) باملحكلة  الضبط  بكتابة 
بالرباط بتاريخ)6)سبتلبر)019)))تحت)

رقمي)8)1019)و5301.
للخالصة والبيان
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مكتب امستاذ محلد ملكي

موثق

تجزئة امليتزه،)قطعة رقم)116،)عين الذئاب،)

أنفا الدارالبيضاء

شركة برومو سوس
ش.م.م

ابن) حسن  السيد  وهب  (/1
الطاهر مجلوع حصصه اإلجتلاعية)
التي) إجتلاعية،) حصة  (1(000 أي)
ابن) سهام  السيدة  لفائدة  2للكها 

الطاهر والسيدة لبنى ابن الطاهر.
)/)توزيع جد2د لرأسلال الشركة)

بعد عقو  الهبة عل6 اليحو التا ي):
الطاهر) ابن  مصطفى  السيد 

000))حصة.
 600 الطاهر) ابن  سهام  السيدة 

حصة.
 600 الطاهر) ابن  لبنى  السيدة 

حصة.
السيد عبد اللطيف ابن الطاهر)

800)حصة.
6000)حصة.

تأكيد تعيين السيد مصطفى) (/3
وذلك) للشركة  كلسير  الطاهر،) ابن 

ملدة غير محد ة.
امسا�سي) اليظام  تحيين  (/6

للشركة.
والتصريح) ( القانوني) اإل2داع  -تم 
باملحكلة) الضبط  بكتابة  بالتغيير 
سبتلبر) (1( بتاريخ) بأكا 2ر  التجارية 

019)))تحت رقمي)87913)و615).
للخالصة والبيان

امستاذ محلد ملكي
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SOCIETE ZARI IMMOBILIER

SARL

 القييطرة تجزئة املغرب العربي 

الرقم 76 بلوك ب 3 إقامة أوحو  

محل رقم )

السجل التجاري رقم 68661

تعد2الت قانونية
حرر) توثيقي  عقد  بلقت�سى 

موثقة) بريط  كوثر  امستاذة  بلكتب 

الشركاء) جليع  قرر  بالقييطرة،)

التعد2الت القانونية التالية):

1/)تحويل حصص إجتلاعية):

-)تم تحويل)165)حصة إجتلاعية)

بقيلة)100) رهم لكل حصة التي هي)

صابر)) الرحيم  عبد  السيد  ملك  في 

عبد الرحيم لفائدة السيد املهدي أبو)

الصواب.

-)تم تحويل)165)حصة إجتلاعية)

بقيلة)100) رهم لكل حصة التي هي)

صابر)) الرحيم  عبد  السيد  ملك  في 

عبد الرحيم لفائدة السيد املختار أبو)

الصواب.

الرحيم) عبد  السيد  استقالة  (-

صابر من مهلة التسيير.

-)تعيين السيد املهدي أبو الصواب)

السيد) مع  محدو ة  غير  ملدة  مسيرا 

املختار أبو الصواب تخول لهم جليع)

الصالحيات مع اإلمضاء)املشترك عل6)

جليع الوثائق الخاصة بالشركة.

توزيع) تم  التعد2الت  لهذه  تبعا 

رأسلال الشركة عل6 الشكل التا ي):

 505 الصواب) أبو  املختار  السيد 

حصة إجتلاعية.

 695 أبو الصواب) املهدي  السيد 

حصة إجتلاعية.

املجلوع)1000)حصة إجتلاعية.

باملحكلة) ( القانوني) اإل2داع  تم 

رقم) تحت  بالقييطرة  اإلبتدائية 

73819)بتاريخ)))2يا2ر)0)0).
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 SOCIETE MAKHBAZAT
 WA HALAWYAT JAMALI

ANOUAL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رأسلالها : 500.000.)  رهم
شارع طارق ابن زيا  الرقم 15 

القييطرة
السجل التجاري رقم 30103

رفع رأسلال الشركة
بلقت�سى محضر الجلع العام قرر)

الشركاء)ما 2لي):
من) الشركة  رأسلال  رفع 
 3.000.000 إ 6) 500.000.)) رهم 
حصة) (500.000 بإصدار)  رهم 
100) رهم،) جد2دة قيلة كل واحدة)
بكاملها) تحريرها  وتم  كلها  اكتتبت 
بطريقة مقاصة مع الحساب الجاري)
 ائني للشركاء)كلا تم توزيع الرأسلال)

الجد2د للشركة ما 2لي):
 15.000 صالح) جلا ي  السيد 
حصة أي ما يعا ل مبلغ)1.500.000 

 رهم.
 15.000 سعيد) جلا ي  السيد 
حصة أي ما يعا ل مبلغ)1.500.000 

 رهم.
ما) أي  حصة  (30.000 (: املجلوع)

يعا ل مبلغ)3.000.000) رهم.
لدى كتابة) ( القانوني) تم اإل2داع 
اإلبتدائية) باملحكلة  الضبط 
بالقييطرة تحت رقم)67)1)بتاريخ)30 

ماي))01)  .
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SOCIETE AHMADI CAR
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي : زاوية 
شارع اإلمام علي وطارق ابن زيا  

علارة رقم 10 محل رقم6- 16000 
القييطرة املغرب

رقم التقييد في السجل التجاري : 
360(7

تحويل املقر اإلجتلاعي للشركة
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تم) ((019 0)) يسلبر) في) املؤرخ 
تحويل املقر اإلجتلاعي الحا ي للشركة)
وطارق علي  اإلمام  شارع  زاوية  من 

محل رقم) (10 زيا  علارة رقم) ابن  (
6-16000)القييطرة املغرب إ 6 املحل)
رقم)19)الكائن ب)115)زنقة معلورة)
وشارع محلد العلراني إقامة معلورة)

16000)القييطرة املغرب.
باملحكلة) ( القانوني) اإل2داع  تم 
 30 بتاريخ) بالقييطرة  اإلبتدائية 

 يسلبر)019))تحت رقم)73806.
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TISKI شركة
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رأسلالها : 3.000.000  رهم
الكائن مقرها ببئر الرامي زنقة 1 رقم 

0) القييطرة
الرفع من رأسلال الشركة

العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 
 (019 10) يسلبر) اإلستثيائي بتاريخ)
قرر شركاء)شركة))TISKI)شركة ذات)

املسؤولية املحدو ة ما 2لي):
من) الشركة  رأسلال  من  الرفع 
 6.000.000 إ 6) 3.000.000) رهم 
ب) حصة  (30.000 بإصدار)  رهم 
100) رهم للحصة الواحدة،)مكتتبة)
بالكامل مقاصة من  2ون مستحقة)

عل6 الشركة).
اليظام) من  و7) (6 الفصل) بتغيير 

امسا�سي.
بكتابة) القانوني  اإل2داع  تم 
اإلبتدائية) باملحكلة  الضبط 
 (019 30) يسلبر) 2وم) بالقييطرة 

تحت رقم)73790.
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ائتلانية ماجستيك كاونساي

ش.ذ.م.م

TEL : 05.37.66.60.68

شركة اليانس بات 
ش.ذ.م.م

 STE. ALIANCEBAT
 SARL

تفويت الحصص اإلجتلاعية
تعيين مسير جد2د للشركة

العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 
بتاريخ الرباط  في  املوقع   اإلستثيائي 
ذات) ( لشركة) ((019 أكتوبر) (15  
  ALIANCEBAT محدو ة) مسؤولية 

ش.ذ.م.م قرر الشركاء)ما 2لي):

2وسف) بنسعيد  السيد  بيع  (-

للسيد عبد) ( حصة إجتلاعية) (650

65.000) رهم) اللطيف برقوق بثلن)

للسيدة) إجتلاعية  و)50)حصة 

 5.000 بثلن) زيزي  الزهراء) فاطلة 

 رهم.

بيع السيد عبد الرحيم سبابو) (-

عبد) للسيد  إجتلاعية  حصة  (650

65.000) رهم)) اللطيف برقوق بثلن)

للسيدة) إجتلاعية  حصة  و)50))

 5.000 بثلن) زيزي  الزهراء) فاطلة 

 رهم.

البيد) تغيير  تم  البيع  هذا  نتيجة 

رقم)7)كلا 2لي):

 900 السيد عبد اللطيف برقوق)

حصة إجتلاعية.

السيدة فاطلة الزهراء)زيزي)100 

حصة إجتلاعية.

اللطيف) عبد  السيد  تعيين  (-

برقوق مسير جد2د للشركة ملدة غير)

محدو ة مع إمضائه لجليع العقو )

املتعلقة بالشركة.

-)تعد2ل أنظلة الشركة.

اإل2داع) تم  (: القانوني) اإل2داع 

القانوني باملحكلة التجارية بالرباط)

رقم) تحت  ((019 7) يسلبر) بتاريخ)

.1035(7
للنشر والبيان
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ائتلانية ماجستيك كاونساي

ش.ذ.م.م

TEL : 05.37.66.60.68

الف فلوغي
ش.ذ.م.م

STE. LAVFELEURI

SARL

حل الشركة
العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 

الصخيرات) في  املوقع  اإلستثيائي 

لشركة)) ((019 30) يسلبر) بتاريخ)

 STE. محدو ة) مسؤولية  ذات 

قرر) ش.ذ.م.م  ( (LAVFLEURI SARL

الشريك الوحيد ما 2لي):

-حل الشركة.

-)تعيين مصف للشركة.

تحد2د مقر اإلجتلاعي لتصفية) (-

الشركة في تجزئة عبدو فلوري رقم)6 

الصخيرات.

اإل2داع) تم  (: القانوني) اإل2داع 

القانوني باملحكلة التجارية بالرباط)

رقم) تحت  ((019 2يا2ر) (6 بتاريخ)

.103801
للنشر والبيان
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الشركة الوطنية للخطوط 

امللكية املغربية
 COMPAGNIE NATIONAL

ROYAL AIR MAROC

شركة مساهلة

2بلغ رأسلالها : 7000)81)36  رهم

املقر اإلجتلاعي : مطار البيضاء آنفا 

الدارالبيضاء

السجل التجاري بالدارالبيضاء رقم 

9667

عقد تلد2د استئجار طائرة
استئجار) تلد2د  عقد  بلقت�سى 

طائرة بتاريخ)6))أغسطس)019))بين:)

 WELLS FARGO الشركة اممريكية)

 TRUST COMPANY, NATIONAL

مؤجرة) بصفتها  (ASSOCIATION

امللكية) للخطوط  الوطيية  والشركة 

لطائرة) مستأجرة  بصفتها  املغربية 

 (3 B737-800)وذلك إ 6 غا2ة) بوييغ)

العقد،) تاريخ انتهاء) ((0(6 أغسطس)

مليزاتها كالتا ي):

الصانع):)شركة بوييغ.

 WELLS FARGO (: مالك الطائرة)

 TRUST COMPANY, NATIONAL

اإلجتلاعي) مقرها  ( (ASSOCIATION

 (99S.MAIN ST.5 TH FLOOR,

 MAC : U1((8-051 SALT LAKE

 CITY UTAH 86116, UNITED

.STATES OF AMERICA

)جنسيتها):)أمريكية الجنسية.

B737-800)ورقلها)) نوع السلسلة)

.368((



عد )5595 - 6))جلا ى امو 6)1661 ))))2يا2ر)0)0))الجريدة الرسمية   2296

 (CFM املحرك) نوع 
 INTERNATIONAL, INC. MODEL
 CFM56-7B(6E MSM 960165 ET

.960(38
التسجيل) في  فتر  التقييد  تاريخ 

5)) يسلبر)019).
مطار إلحاق الطائرة):)مطار محلد)

الخامس)-الدارالبيضاء.
من أجل التلخيص والنشر

اإل ارة
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 SATYS SEALING &
 PAINTING MAROC EX

STTSMA
S.A

شركة مساهلة
2بلغ رأسلالها : 5.986.100  رهم

املقر اإلجتلاعي : هيكار 3600، خليج 
رقم 1، امليطقة الصياعية للخطوط 
امللكية املغربية مطار محلد الخامس 

اليواصر-الدارالبيضاء السجل 
التجاري بالدارالبيضاء رقم 88631)

تعيين متصرف جد2د مدة مهام 
متصرف واستقالة متصرف

 (( بتاريخ) مداوالت  بلقت�سى 
مارس)019)،)قررت الجلعية العامة)

العا 2ة):
قد2وي) زينب  السيدة  تعيين 
سيوات) ((5( ملدة) متصرفة  بصفتها 
الجلعية) بانعقا   تنتهي مدة مهامها 
العامة التي ستبث في حسابات السية))

املالية))امليتهية في)30)سبتلبر)))0).
تسجيل نها2ة مدة مهام املتصرفة)
مدة) وتجد2د  كزيني  إلهام  السيدة 
تنتهي) ( سيوات) خلس  ملدة  مهامها 
بانعقا  الجلعية العامة التي ستبث)
في حسابات السية املالية امليتهية في)

30)سبتلبر)))0).
بلقت�سى مداوالت مجلس اإل ارة)
تم تسجيل) (،(019 2وليو) ((6 بتاريخ)
من) حبيبي  رجاء) السيدة  استقالة 
 6 من) ابتداء) كلتصرفة  مهامها 

 يسلبر)018).
وبالتا ي 2تكون مجلس اإل ارة من:

 CHRISTOPHE CADOR السيد)
رئيس مجلس اإل ارة.

السيد محلد بلعتيك،)متصرف.
السيدة إلهام كزيني)،)متصرف.

السيدة زينب قد2وي،)متصرفة.

اإل2داع) تم  (: القانوني) اإل2داع 
التجارية) باملحكلة  القانوني 
 (0(0 2يا2ر) (6 بتاريخ) بالدارالبيضاء)

تحت رقم)6098)7.
من أجل التلخيص والنشر

مجلس اإل ارة
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 SAFRAN AIRCRAFT ENGINE
SERVICES MOROCCO

SA
شركة مساهلة

رأسلالها : 60.000).06)  رهم
املقر اإلجتلاعي : املطار الدو ي محلد 

الخامس اليواصر الدارالبيضاء
السجل التجاري بالدارالبيضاء رقم 

97803
تجد2د مدة مهام املد2ر العام

بلقت�سى مداوالت مجلس اإل ارة)
تم) (،(019 أكتوبر) فاتح  بتاريخ 
تجد2د مدة مهام املد2ر العام السيد)
ملدة (JEAN PHILIPPE GREMONT 
أكتوبر) فاتح  من  ابتداء) سيوات  (3  

019))إ 6 غا2ة)30)سبتلبر)))0).
اإل2داع) تم  القانوني  اإل2داع 
التجارية) باملحكلة  القانوني 
بالدارالبيضاء)في)6)2يا2ر)0)0))تحت)

رقم)6096)7.
من أجل التلخيص والنشر

مجلس اإل ارة
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 NATIONAL MARKETING
 COMPANY AMADEUS

MAROC
شركة مساهلة

2بلغ رأسلالها : 7.136.000  رهم
املقر اإلجتلاعي : 7 زنقة نجيب 

محفوظ الدارالبيضاء
السجل التجاري بالدارالبيضاء

 رقم 95103
تغيير تاريخ نها2ة السية املالية

بلقت�سى مداوالت بتاريخ)3)أكتوبر)
العامة غير) الجلعية  قررت  (،(019
امسا�سي اليظام  مالئلة  العا 2ة 

الجلعية) من  الثاني  للقرار  تطبيقا  (
2ونيو) ((1 العامة غير العا 2ة بتاريخ)
اختتام) تاريخ  بتغيير  واملتعلق  (1999
أكتوبر من كل) (31 السية املالية إ 6)
اليظام) من  (6( املا ة) وتغيير  سية 

امسا�سي.
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
التجارية بالدارالبيضاء)بتاريخ)6)2يا2ر)

0)0))تحت رقم)6097)7.
من أجل التلخيص والنشر

مجلس اإل ارة
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ZIRYABE EVEBT
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
A ASSOCIE UNIQUE

 SIEGE(SOCIAL : 15 AVENUE(AL
ABTAL(N°4 AGDAL(RABAT

R.C : 111229 RABAT
اإلستثيائي) الجلعوي  القرار 
2وليو) (16 لللساهلين املؤرخ بتلارة)
019))لشركة ميغ6 بيت ش.م.م قرر)

ما 2لي):
-)تصفية نهائية للشركة.

السعد2ة) خاريج  السيدة  -تعيين 
مسؤولة عن التصفية.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
رقم) تحت  بالدارالبيضاء) التجارية 

8076)بتاريخ)6)) يسلبر)019).
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 SOCIETE NEW CLEAN
ENVIRONNEMENT

SARL AU
رأسلالها : 60.000  رهم

االستثيائي) العام  الجلع  قرر 
نوفلبر) ((6 بتاريخ) وامليعقد  للشركة 
(: من) االجتلاعي  املقر  تغييى  ((019
3))ساحة أبو بكر الصد2ق الشقة)7 
شارع طارق ابن) (: أكدال الرباط إ 6)
5) وار) زيا  تجزئة إ2لان املحل رقم)

الواللدة تلارة.
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  وتم 
االبتدائية بالرباط بتاريخ)18) يسلبر)

019))تحت رقم)103575.
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MULTI STORE JOB
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

السجل التجاري بسال رقم 5161)

الغير) العام  الجلع  بلقت�سى 

 (0 بتاريخ) بسال  املؤرخ  العا ي 

 يسلبر)019))تم اآلتي):

 MULTI STORE تصفية الشركة)

. JOB

قبول استقالة املسير عبد املغيث)

موفيد وميحها اإلبراء)الكامل والنهائي)

إل ارتها.

تعيين السيد عبد املغيث موفيد)

كلصفي للشركة.

(: للتصفية) املقر االجتلاعي  حد  

سال زنقة عبدة رقم)6))بطانة.

مكتب) لدى  القانوني  اإل2داع  تم 

بسال) االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

2وم)5)2يا2ر)0)0))تحت رقم)33918.
املسير
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SOCIETE MECORAB
الحل املسبق

العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 

فاتح) بتاريخ  امليعقد  العا ي  الغير 

 SOCIETE لشركة) ((019  يسلبر)

القرارات) اتخاذ  تم  (MECORAB

التالية):

 SOCIETE لشركة) املسبق  الحل 

.MECORAB

 RANDOLF تعيين السيد حسن)

لجواز) الحامل  (WORDEMANN

السفر رقم)C6W9Y1MHY)كلصفي)

للشركة.

بالعيوان) التصفية  مقر  تحد2د 

التا ي):)71)زاوية شارع محلد الخامس)

وزنقة ازيالل الطابق)3)الدار البيضاء.

تم اإل2داع القانوني لدى باملحكلة)

رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجارية 

6006)7)بتاريخ)6)2يا2ر)0)0).
املسير
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STE AMLA FOOD شركة
الرفع والتخفيض من رأس املال

العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 

الغير العا ي امليعقد بتاريخ)6) يسلبر)

019))تم اتخاذ القرارات التالية):
من) الشركة  رأسلال  رفع 

 6.700.000 إ 6) 3.000.000) رهم 

 3.700.000 قدرها) بزيا ة  أي   رهم 
الجاري) الحساب  من  املأخوذ   رهم 

 37.000 خلق) تم  حيث  للشركاء)

100) رهم) بقيلة) اجتلاعية  حصة 

للحصة الواحدة محررة كالتا ي):

 AMLA GROUP : شركة)

50.00).)) رهم.

 EUROMEDEV : شركة)

00.000).1) رهم.

عدنان امهال):)50.000)) رهم.

من) الرأسلال  تخفيض  تم  كلا 

 1.600.000 إ 6) 6.700.000) رهم 

51.000)حصة)  رهم حيث تم إلغاء)

اجتلاعية من فئة)100) رهم للحصة)

العجز) المتصاص  وذلك  الواحدة 

املتراكم بالشركة.

ونؤكد أن رأسلال الشركة هو في)

إ 6) مجزء) 1.600.000) رهم  حدو )

فئة) من  اجتلاعية  حصة  (16.000

100) رهم للحصة الواحدة.

مالءمة القانون امسا�سي للشركة)

املؤرخ في)6) يسلبر)019).

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

بتاريخ البيضاء) بالدار   التجارية 

رقم) تحت  ((019 30) يسلبر)  

.7(5357
املسير
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 STE ARSAT شركة
MOHAMMEDIA

الرفع من رأس املال
العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 

 (9 بتاريخ) امليعقد  العا ي  الغير 

 STE ARSAT لشركة) ((019 نوفلبر)

اتخاذ) تم  (MOHAMMEDIA

القرارات التالية):

من) الشركة  رأسلال  رفع 
 3.850.000 إ 6) 1.000.000) رهم 
 (.850.000 قدرها) بزيا ة  أي   رهم 
الجاري الحساب  من  املأخوذ    رهم 
KAPSET DEVELOPPEMENT(لشركة 

ومحررة في حدو )1/6.
الكتاني) هشام  السيد  تعيين 
الوطيية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
جد2د) كلسير  (BE8618(6 رقم)

للشركة.
مالءمة القانون امسا�سي للشركة.
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
بتاريخ البيضاء) بالدار   التجارية 

 6)2يا2ر)0)0))تحت رقم)6013)7.
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STE NAS MAROC شركة
SARL AU

الرفع والتخفيض من رأس املال
العام)) الجلع  محضر  بلقت�سى 
امليعقد) الوحيد  للشريك  املختلط 
اتخاذ) تم  ((019 2ونيو) ((8 بتاريخ)

القرارات التالية):
من) الشركة  رأسلال  رفع 
10.000.000) رهم إ 6)68.000.000 
 38.000.000  رهم أي بزيا ة قدرها)

 رهم املأخوذ):
الجاري) الحساب  جهة  من 
 NATIONAL شركة) (: للشريك)
بلا) (AVIATION SERVICES W.LL
تم) حيث  13.500.000) رهم  قدره)
اجتلاعية) حصة  (135000 خلق)

بقيلة)100) رهم للحصة الواحدة.
بواسطة) ثانية  جهة  ومن 
 NAS HOLDING مستحقات شركة)
قدره) بلا  جد2د  كشريك  باعتبارها 
خلق) تم  حيث  6.500.000)) رهم 
بقيلة) اجتلاعية  حصة  ((65.000

100) رهم للحصة الواحدة.
50.000)) رهم.

من) الرأسلال  تخفيض  تم  كلا 
68.000.000) رهم إ 6)10.000.000 
 380.000 إلغاء) تم  حيث   رهم 
100) رهم) حصة اجتلاعية من فئة)
المتصاص) وذلك  الواحدة  للحصة 
حدو  في  بالشركة  املتراكم   العجز 

 31) يسلبر)018).

هو) الشركة  رأسلال  أن  ونؤكد 

10.000.000) رهم مجزء) في حدو )

كالتا ي):

 NATIONAL AVIATION شركة)

 SERVICES W.LL : 6.895.800

 رهم.

 NAS HOLDING : شركة)

00).5.106) رهم.

للشركة) القانوني  الشكل  تغيير 

من شركة ذات املسؤولية املحدو ة)

ذات) شركة  إ 6  وحيد  بشريك 

املسؤولية املحدو ة

مالءمة القانون امسا�سي للشركة.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

بتاريخ البيضاء) بالدار   التجارية 

رقم) تحت  ((019 31) يسلبر)  

.7(5583
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 STE COMPOSITE شركة

INDUSTRIE MAROC
SARL AU

الرفع من رأس املال
العا ي) الغير  القرار  بلقت�سى 

بتاريخ) امليعقد  الوحيد  للشريك 

 STE لشركة) ((019 )) يسلبر)

 COMPOSITE INDUSTRIE

MAROC)تم اتخاذ القرارات التالية):

رفع رأسلال الشركة من)500.000 

أي) 63.000.000) رهم  إ 6)  رهم 

حيث) (6(.500.000 قدرها) بزيا ة 

حصة اجتلاعية) (6(5.000 تم خلق)

بقيلة)100) رهم للحصة الواحدة.

العللية) هذه  خالل  ومن 

قدره) بلا  الشركة  رأسلال  فإن 

في) فهو  63.000.000) رهم 

لشركة) الوحيد  الشريك  ملك 

.HUTCHINSON

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 31 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

 يسلبر)019))تحت رقم)5575)7.
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STE ARSAT AL ISKANE شركة
العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 

الغير العا ي امليعقد بتاريخ))) يسلبر)

019))تقرر ما 2لي):

اجتلاعية) حصة  (1500 تفويت)

عل6 الشكل التا ي):

 KAPSET شركة)

DEVELOPPEMENT : 1000 حصة.

 500 (: بيجلون) سعيدة  السيدة 

حصة.

 SHALYN INVEST شركة) إ 6 

بالدار) التجاري  بالسجل  مسجلة 

668761)وملثلة) البيضاء)تحت رقم)

من طرف السيدة سليلة التازي.

مالءمة القانون امسا�سي للشركة.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجارية 

6010)7)بتاريخ)6)2يا2ر)0)0).
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HDID CONSUL TANTS
6)زنقة فريول أنفا الدار البيضاء

TUYAUTO
شركة مساهلة

رأسلالها : 5.000.000)  رهم

الكائن مقرها بالدار البيضاء )16 

شارع موالي اسلاعيل

السجل التجاري : 7819)

الزيا ة في رأسلال الشركة

غير) العامة  الجلعية  بلوجب 

 (( العا 2ة لللساهلين امليعقدة في)

الزيا ة) إنجاز  تقرر  ((019 نوفلبر)

 TUYAUTO شركة) رأسلال  في 

بتقدمة) 50.000).3) رهم  بلبلغ)

رفع) عيه  نتج  الذي  ال�سيء) نضية،)

الرأسلال من)5.000.000)) رهم إ 6)

50.000).8)) رهم.

لليظام) التالزمي  التعد2ل 

امسا�سي.

تم القيام باإل2داع القانوني بكتابة)

الضبط لدى املحكلة التجارية للدار)

 (019 6)) يسلبر) بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)5060)7.
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شركة ار كا اس سيرفيس
)ش.م.م)

نقل الحصص
استقالة املسير الثاني

تعيين مسير ثاني جد2د
اإلمضاء البيكي واإل اري

2وم) عشر  وتسعة  ألفين  سية 
اس) كا  ار  شركة  عقد  مارس  ((6
رأسلال) ذات  )ش.م.م)) سيرفيس)
يساوي)100.000) رهم جلعها العام)
بوجو ) الشركة  مقر  في  االستثيائي 

الشركاء)لتقرير ما 2لي):
قام السيد كريم فيبيب العروي)
في املائة من الحصص التي) (17 بيقل)
2للكها في شركة ار كا اس سيرفيس)

لفائدة السيد سعيد بال.
قام السيد كريم فيبيب العروي)
في املائة من الحصص التي) (17 بيقل)
2للكها في شركة ار كا اس سيرفيس)

لفائدة السيد رشيد موتشو.
فيبيب) كريم  السيد  استقالة 
ل) ثاني  كلسير  مهامه  من  العروي 

شركة ار كا اس سيرفيس.
تعيين السيد سعيد بال مسير ثاني)

جد2د للشركة ملدة غير محدو ة.
واإل اري) البيكي  التوقيع  إلغاء)

للسيد كريم فيبيب العروي.
شركة ار كا اس سيرفيس ملتزمة)
املشترك) واإل اري  البيكي  بالتوقيع 
للسيد رشيد موتشو والسيد سعيد)

بال.
بكتابة) القانوني  اإل2داع  تم 
التجارية) املحكلة  لدى  الضبط 
تحت) ((019 ماي) (30 بتاريخ) مكا 2ر 

رقم)096)8.
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INOV EKO
تأسيس شركة

في) مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم) قد  بالرباط  ((019 3)) يسلبر)
وضع القانون امسا�سي لشركة))تحلل)

الخصائص التالية):
.INOV EKO SARL(:(التسلية

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 
املسؤولية املحدو ة.

أعلال البياء) (: الهدف االجتلاعي)

البضائع) ونقل  مختلفة  وأعلال 

والتصد2ر واالستيرا .
رأسلال الشركة):)100.000) رهم)

فئة) من  حصة  (1000 إ 6) مقسلة 

100) رهم للحصة الواحدة.

السيد معا�سي سلير)500)حصة.

السيد معا�سي طارق)500)حصة.

من) ابتداء) سية  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التاري.

من فاتح 2يا2ر إ 6) (: السية املالية)

31) يسلبر من كل سية ما عدا السية)

امو 6 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر االجتلاعي):)رقم)79)شارع ابن)

سيياء)شقة رقم)16)أكدال الرباط.

املسير):)السيد معا�سي سلير.
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.16(161
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P.S.T SOLUTION
SARL AU

حل الشركة
بالرباط) مؤرخ  محضر  بلقت�سى 

للجلع) ((019 أبريل) ((3 بتاريخ)

 P.S.T لشركة) االستثيائي  العام 

بشريك) (SOLUTION SARL AU

10.000) رهم،) رأسلالها) وحيد 
مقرها االجتلاعي):)زنقة وا  زيز شقة)

سجلها) الرباط،) اكدال  (3 طابق) (7

عل6 اإلقرار  تم  (13(097  التجاري)

ما 2لي):

حل الشركة و 2ا.

تعيين السيد نوفل ميعم مصفي)

للشركة.

كلحل) الشركة  مقر  تحد2د 

للتصفية.

مكتب) لدى  القانوني  اإل2داع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكلة  الضبط 

رقم) تحت  ((019 نوفلبر) (13 بتاريخ)

.103(78
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HAKAM & CIE
 SOCIETE A RESPONSABILIT

LIMITEE
حكم وشركاؤه

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
رقم التقييد في السجل التجاري 

(9691
مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
 (018 2ونيو) (30 بتاريخ) بالرباط 
»حكم) العا ي لشركة) العام  للجلع 
 HAKAM( &( ش.ذ.م.م.«) وشركاؤه 
املسؤولية) ذات  شركة  ((CIE SARL
املحدو ة رأسلالها)6.550.000) رهم)

تم ما 2لي):
السيد) من  حصة  (9100 تفويت)
للبطاقة) الحامل  عبا ي  حسن 
السيد) إ 6  (A116197 رقم) الوطيية 
حكم جعفر الحامل للبطاقة الوطيية)

.A760199(رقم
السيد) من  حصة  (1000 تفويت)
الحامل) بوحلوش  محلد  شكيب 
إ 6) (A(07183 للبطاقة الوطيية رقم)
السيد حكم جعفر الحامل للبطاقة)

.A760199(الوطيية رقم
السيد) استلرارية  تجد2د  تأكيد 

حكم عبد الحق كلسير للشركة.
مكتب) لدى  القانوني  اإل2داع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكلة  الضبط 
تحت رقم) ((019 6)) يسلبر) بتاريخ)

.103639
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 STE HAMOUZ TRAVAUX
 SARL AU

بتاريخ) امليعقد  م.ج.ع.ط  حسب 
 STE لشركة) ((019 31) يسلبر)
 HAMOUZ TRAVAUX SARL AU

تم االتفاق عل6 ما 2لي):
تصفية الشركة قبل أوانها وتعيين))
كلصفي) هلوز  الحسين  السيد 

للشركة.
بكتابة) القانوني  اإل2داع  أنجز 
االبتدائية) املحكلة  لدى  الضبط 
تحت) ((0(0 2يا2ر) (6 بتاريخ) بتيزنيت 
واملسجل في السجل) ((0(0/07 رقم)

التجاري تحت رقم)3675.
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LAHCENTIZ
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
ومسجل بلد2ية) ((019 16) يسلبر)
 (019 3)) يسلبر) بالتاريخ) تيزنيت 
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدو ة محد ة العياصر كلا 2لي):
 LAHCENTIZ SARL (: التسلية)

.AU
 15 رقم) :) كان  االجتلاعي) املقر 

تفراوت املولو  تيزنيت.
قطع) وتصد2ر  استيرا   (: الغرض)

غيار السيارات.
من تاريخ) سية ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها.
املسير):)لحسن بولهوى.

رأس املال):)10.000) رهم مقسم)
10) راهم) 1000)حصة بلا قدره) إ 6)

لكل حصة موزعة كلا 2لي):
لحسن) للسيد  حصة  (1000

بولهوى.
من) (: السية االجتلاعية أو املالية)

فاتح 2يا2ر إ 6)31) يسلبر.
تم اإل2داع القانوني لدى املحكلة)
رقم) تحت  بتيزنيت  االبتدائية 

0/08)0))بتاريخ)6)2يا2ر)0)0).
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TIGDMUN DISTRIBUTION
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
ومسجل بلد2ية) ((019 18) يسلبر)
 (019 3)) يسلبر) بالتاريخ) تيزنيت 
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدو ة محد ة العياصر كلا 2لي):
 TIGDMUN (: التسلية)

.DISTRIBUTION SARL AU
تكدمين) :) وار  االجتلاعي) املقر 

سيدي احلد اومو�سى تيزنيت.
الغرض):)ميدوب مبيعات.

من تاريخ) سية ابتداء) (99 (: املدة)
تأسيسها.

املسير):)ازروال علر.
رأس املال):)10.000) رهم مقسم)
10) راهم) 1000)حصة بلا قدره) إ 6)

لكل حصة موزعة كلا 2لي):
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1000)حصة للسيد ازروال علر.
من) (: السية االجتلاعية أو املالية)

فاتح 2يا2ر إ 6)31) يسلبر.
تم اإل2داع القانوني لدى املحكلة)
رقم) تحت  بتيزنيت  االبتدائية 

0/05)0))بتاريخ)))2يا2ر)0)0).
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شركة انور سمك
ش.م.م

STE ANWAR SAMAK
SARL

 HAY OULED AISSA BENI ENSAR
P/NADOR

GSM : 06.41.02.52.18
العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 
نوفلبر) ((0 2وم) امليعقد  االستثيائي 
تلت) بلقتضاه  والذي  ((019

املصا قة عل6 ما 2لي):
انور) لشركة  املسير  املكتب  قرر 
الرأسلال) ذات  ش.م.م  سلك 
جليع) أسهم  بيع  100.000) رهم 
امحلد) ابيه  السيد  إ 6  الشركاء)
الوطيية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
هذا) 2صبح  وعليه  (PA10(50 رقم)
الوحيد) واملسير  الشريك  امخير 
حصة بقيلة) (1000 للشركة بحصة)

100) رهم للحصة):
 100.000 (: امحلد) ابيه  السيد 

حصة.
7 (،6 الفصول) تغيير  تم   وبذلك 

و)15)من القانون امسا�سي للشركة.
وقد تم اإل2داع القانوني باملحكلة)
5) يسلبر) 2وم) بالياضور  االبتدائية 

019))تحت رقم))366.
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شركة مجموعة عمري للخدمات
ش.م.م

STE GROUP E AAMRI SERVICES
SARL

 HAY OULED AISSA BENI ENSAR
P/NADOR

GSM : 06.41.02.52.18
العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 
نوفلبر) ((0 2وم) امليعقد  االستثيائي 
تلت) بلقتضاه  والذي  ((019

املصا قة عل6 ما 2لي):

قرر املكتب املسير) (: القرار امول)
للخدمات) علري  مجلوعة  لشركة 
ش.م.م ذات الرأسلال)10.000) رهم)
إ 6 السيد) بيع أسهم جليع الشركاء)
ابيه امحلد الحامل لبطاقة التعريف)
الوطيية رقم)PA10(50)وعليه 2صبح)
الوحيد) واملسير  الشريك  امخير  هذا 
حصة بقيلة) (1000 للشركة بحصة)

10) راهم للحصة):
 10.000 (: امحلد) ابيه  السيد 

حصة.
القرار الثاني):)تم تغيير مقر الشركة)
من حي أوال  عي�سى إ 6 حي عبد املومن)

بني انصار.
7 (،6 الفصول) تغيير  تم   وبذلك 

و)15)من القانون امسا�سي للشركة.
وقد تم اإل2داع القانوني باملحكلة)
5) يسلبر) 2وم) بالياضور  االبتدائية 

019))تحت رقم)3663.
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شركة عربيان ۑيسكا
ش.م.م ش.و

STE ARABIAN PESCA
SARL AU

 HAY OULED AISSA BENI ENSAR
P/NADOR

GSM : 06.41.02.52.18
العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 
نوفلبر) ((9 2وم) امليعقد  االستثيائي 
تلت) بلقتضاه  والذي  ((019

املصا قة عل6 ما 2لي):
قرر املكتب املسير لشركة عربيان)
الرأسلال) ذات  ش.و  ش.م.م  ۑيسكا 
النشاط) تغيير  100.000) رهم 

التجاري للشركة حيث أصبح):
بائع امسلاك بالجللة))سلاك).

مليتوجات) واالستيرا   التصد2ر 
البحر.

من) (( الفصل) تغيير  تم  وبذلك 
القانون امسا�سي للشركة.

وقد تم اإل2داع القانوني باملحكلة)
6) يسلبر) 2وم) بالياضور  االبتدائية 

019))تحت رقم)3668.
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 PRO KAARSC
INTERNATIONAL

 SARL
 SIEGE(SOCIAL : 21 PLACE(ABOU

 BAK(ESSEDIK(APPT 8 AGDAL
RABAT

CAPITAL(DE : 100.000 DH
RC : 142131/RABAT

TP : 25704501
IF : 39459973

 ICE : 00237924000095
تأسيس شركة

بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 
تم تحرير القانون) ((019 16) يسلبر)  
املسؤولية)) ( محدو ة) لشركة  امسا�سي 
ذات الشريك الوحيد مليزاتها كلا 2لي):

 PRO KAARSC (: ( االسم)
.INTERNATIONAL SARL

الهدف االجتلاعي):)تجارة،)استيرا )
وتصد2ر قطع الغيار ولوازم السيارات.

اليقل الدو ي للبضائع.
العلليات) كل  عامة  وبصفة 
وغير) والعقارية  واملالية  التجارية 
العقارية التي لها اتصال مباشر أو غير)
مباشر بهذه امهداف والتي من شأنها)

تيلية وتوسيع الشركة.
املقر االجتلاعي):)1))ساحة أبو بكر)

الصد2ق شقة)8)اكدال الرباط.
100.000) رهم) (: الرأسلال)
فئة) من  حصة  (1000 إ 6) مقسلة 

100) رهم موزعة كلا 2لي):
 (50 الرحيم) عبد  عيوبة  السيد 

حصة.
السيد البرمكي رشيد)50))حصة.

 (50 الرحيم) عبد  اشوقي  السيد 
حصة.

 (50 السيد كارير سخجت سييغ)
حصة.

من تاريخ) سية ابتداء) (99 (: املدة)
إنشائها.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)
السيد عيوبة عبد الرحيم ملدة غير)

محدو ة.)
:)تبتدئ من فاتح) السية التجارية)

2يا2ر إ 6)31) يسلبر.

اإل2داع):)تم اإل2داع القانوني لدى)
3)2يا2ر) املحكلة التجارية بالرباط في)

0)0))تحت رقم)103787.
قصد النشر واالعالن
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AGRI RIDADAM
االستثيائي) العام  الجلع  قرر 
(019 6)) يسلبر) 2وم)  امليعقد 

ما 2لي):
تغيير الهدف االجتلاعي للشركة.

اسلاعيلي) السيدة  استقالة 
ا ريس كلسير للشركة.

ابراهيم) اسلاعيلي  السيد  تعيين 
كلسير للشركة ملدة غير محد ة.

تحيين القانون امسا�سي للشركة.
:)سلم من طرف) اإل2داع القانوني)
تحت) بليدلت  االبتدائية  املحكلة 

رقم)8)2وم)6)2يا2ر)0)0).
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S.A.K MEDIA
SARL

تأسيس
ذات) الشركة  تأسيس  تم 
بتاريخ) بالرباط  املحدو ة  املسؤولية 
العلارة) (: بالعيوان) ((019 9) يسلبر)
زنقة سيام الرباط والتي) (3 الشقة) (6
مقسلة) 100.000) رهم  رأسلالها)
100) رهم) 1000)حصة من فئة) إ 6)

للحصة مقسم كلا 2لي):
 600 البحري) سفيان  السيد 

حصة من فئة)100) رهم.
الكانوني) محلد  خالد  السيد 
 100 فئة) من  حصة  ((00 نغلوش)

 رهم.
سالم) املجيد  عبد  علي  السيد 
 100 حصة من فئة) ((00 البوعي�سي)

 رهم.
سفيان) السيد  من  كل  ومسيرها 
البحري والسيد خالد محلد الكانوني)
املجيد) عبد  علي  والسيد  نغلوش 

سالم البوعي�سي ونشاطها التجاري.
االشهار،)التواصل والدعا2ة.

التجاري) بالسجل  ورقم تقييدها 
بالرباط هو)87631.
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STE IDRILYASS SERVICES
اعالن

في) مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم) قد  بالرباط،) ((019 0)) يسلبر)

وضع القانون االسا�سي لشركة تحلل)

الخصائص التالية):

 STE IDRILYASS (: التسلية)

. SERVICE

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية محدو ة.

أشغال) (: االجتلاعي) الهدف 

مختلفة،)تجارة،)تهيئة املباني.
رأسلال):)100.000) رهم مقسلة)

100) رهم) 1000)حصة من فئة) ا 6)

للحصة كلا بلي):

الياس حجام)..)500)حصة.

ا ريس طيطي))...)500)حصة.

من تاريخ) سية ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.

من فاتح 2يا2ر ا 6) (: السية املالية)

31) يسلبر من كل سية ماعدا السية)

االو 6 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

طريق القييطرة) (: املقر االجتلاعي)

محل) (671 رقم) حجي  سعيد  تجزئة 
رقم)1)سال.

الياس الحجام،)ا ريس) (: التسيير)

طيطي.

بكتابة) القانوني  اال2داع  تم 

الضبط لدى املحكلة االبتدائية سال)

019)،)تحت رقم) 30) يسلبر) بتاريخ)

.8(3
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 STE SALMA & YOUSSEF

TRANS
SARL AU

تأسيس شركة
 ( في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلوجب 

تم تأسيس شركة ذات) ((0(0 2يا2ر)

الشريك) ذات  محدو ة  املسؤولية 

الوحيد لها املواصفات التالية):

 STE( SALMA( & (: التسلية)

.YOUSSEF TRANS SARL AU

نقل البضائع) (: الهدف االجتلاعي)
لحساب الغير)+)التصد2ر واالستيرا .

تجزئة ليل6 رقم) (: املقر االجتلاعي)
)5)تيفلت.

املدة):)99)سية من تاريخ التاسيس.
الرأسلال):)حد  رأسلال الشركة)
في)100.000) رهم مقسلة ا 6)1000 
100) رهم) حصة اجتلاعية من فئة)

للحصة االجتلاعية):
 1000 (.... العسري) الكريم  عبد 

حصة اجتلاعية.
عين السيد عبد) (: تسيير الشركة)
مع) للشركة  مسير  العسري  الكريم 

جليع الصالحيات.
بكتابة) القانوني  اال2داع  تم 
الضبط باملحكلة االبتدائية بتيفلت)

في السجل التجاري تحت رقم)3.
للنسخ والبيان

الوكيل
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STE TOP  PRINTING TIFLET
تاسيس شركة

 (6 بلوجب عقد عرفي مؤرخ في)
شركة) تأسيس  تم  ((019  يسلبر)

التضامن لها املواصفات التالية):
 STE TOP PRINTING(:(التسلية

.TIFLET
الهدف االجتلاعي):)الطباعة)+)بيع)

مستازمات املكتب واملعلوميات.
:)حي عويية موكة) املقر االجتلاعي)

رقم)963)تيفلت..
املدة):)99)سية من تاريخ التأسيس.
الرأسلال):)حد  رأسلال الشركة)
في)100.000) رهم مقسلة ا 6)1000 
100) رهم) حصة اجتلاعية من فئة)

للحصة االجتلاعية):
حصة) (336 (.... ابتسام) ملوك 

اجتلاعية.
حصة) (333 (.... مورا ) هرموش 

اجتلاعية.
حصة) (333 (..... علي) اكريم 

اجتلاعية.
السيدة) عينت  (: الشركة) تسيير 
مع) للشركة  مسيرة  ملوك  ابتسام 

جليع الصالحيات.

بكتابة) القانوني  اال2داع  تم 
الضبط باملحكلة االبتدائية بتيفلت)

في السجل التجاري تحت رقم)).
للنسخ والبيان

الوكيل
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 STE IMMOBILIER
SKY & GARDEN

شركة ذات مسؤولية محدو ة 
بلساهم وحيد
تاسيس شركة

 31 بتاريخ) العرفي  للعقد  تبعا 
قوانين) وضع  تم  (،(019  يسلبر)

الشركة ذات املليزات التالية):)
 STE IMMOBILIER (: التسلية)

.SKY(&(GARDEN
ذات) شركة  ( (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدو ة).
حليع انواع العلليات) (: املوضوع)
املرتبطة بالتقسييم الفرعي والتطور)

العقاري وخدمات العقارية.
االرا�سي) جليع  استغالل 
الحضرية والريفية واستغالله)...)الخ.

الوحدة،) مد2ية  (: الرئي�سي) املقر 
بلوك ب رقم))10)العيون.

مبلغ) في  ( حد ) (: الراسلال)
 1000 ا 6) مقسلة  100.000) رهم 
للواحدة) 100) رهم  حصة من فئة)

مقسلة كاالتي):
 500 (... بوشية) لحسن  السيدة 

حصة.
 150 (.... بوشية) محلد  ( السيد)

حصة.
 150 (.... حلا ) السالكة  السيدة 

حصة.
 150 (.... بوشية) تريا  السيدة 

حصة.
 150 (.... بوشية) ( بدرة) السيدة 

حصة.
السيد) طرف  من  تسير  (: اال ارة)

لحسن بوشية.
بكتابة) القانوني  اال2داع  تم 
الضبط باملحكلة االبتدائية بالعيون)
رقم) تحت  (،(0(0 2يا2ر) (( بتاريخ)
بالسجل) تسجيلها  وتم  (13/(0(0
رقم) التحليلي  الرقم  تحت  التجاري 

.303(7
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 STE WATES DEVLOPPMENT
DU SUD

SARL
سجل تجاري رقم : 6579)

تغيير شركة
بلقت�سى عقد عرفي تم التغييرات)

باملليزات التالية):
ا 6) االمضاء) يعهد  (: االمضاء)
والسيد) عليوط  محجوبة  السيدة 

عيا  الحر بصفة مشتركة.
باملحكلة) تم  (: القانوني) اال2داع 
2يا2ر) (3 بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

0)0)،)تحت رقم)0)0)/15.
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 STE VISCA TRANS
LOGISTIC

SARL AU
تعد2الت قانونية 

الواحد) املساهم  قرار  اثر  عل6 
بتاريخ)13)نونبر)019))ملساهم شركة)
شركة) ( (VISCA TRANS LOGISTIC
البالغ) املحدو ة،) مسؤولية  ذات 
والكائن) 100.000) رهم  رأسلالها)
رقم) بدون  الحزام،) شارع  مقرها 

العيون،)تقرر ما 2لي):)
حل النهائي للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اال2داع  تم 
الضبط باملحكلة االبتدائية بالعيون)
رقم) تحت  (،(0(0 2يا2ر) (( بتاريخ)

.10/(0(0
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STE CASAIDE
SARL

شركة ذات مسؤولية محدو ة
راسلالها : 10.000  رهم

الكائن مقرها : رقم 5) زنقة أبو عبد 
هللا املحاسبي الطابق الثالث، شقة 

رقم 5 الدارالبيضاء
السجل التجاري رقم : 36.839)

العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 
االستثيائي امليعقد بتاريخ)0))سبتلبر)

019)،)فقد تقرر ما 2لي):
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املوافقة عل6 حسابات التصفية):
بعد  راسة تقرير السيدة بورقا ي)
خد2جة،)املصفية،)وفحص حسابات)
عل6) العام  الجلع  وافق  التصفية،)
تقد2لها،) تم  كلا  الحسابات  هذه 
لللصفية) وأعطى،) ون تحفظ ابراء)
وأعلن)) مهامها،) تيفيذ  2خص  فيلا 
اغالق علليات) كذلك الجلع العام،)
التصفية لهذه الشركة املسبق حلها)
الغير) العام  الجلع  قرار  بلوجب 

العا ي بتاريخ)0))ماي)019).
الجلع) الحظ  (: التصفية) اغالق 
العام بان حسابات تصفية الشركة)
فأعل6 عل6 إثر)) قد أصبحت ميتهية،)
والغاء) التصفية،) اغالق هذه  ذلك،)
الشخصية املعيوية للشركة،)إنطالقا)

من هذا اليوم.
املستيدات):)باقتراح من املصفية،)
قرر الجلع العام االحتفاظ باالرشيف)
السيدة) عيد  القانونية  املدة  لكل 

بورقا ي خد2جة بلكان اقامتها.
بكتابة) تم  القانوني:) اال2داع 
التجارية) باملحكلة  الضبط 
31) يسلبر) بتاريخ) بالدارالبيضاء)

019)،)تحت رقم)5.565)7.
للنشر والتوزيع

املصفي
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STE CABINET CONSEIL D›EXPERTS

شركة محدو ة املسؤولية ذات الشريك الوحيد

راسلالها):)500.000) رهم

مقرها االجتلاعي):)1)شارع الشهيد ضياء)

الرحلان،)قطاع)1)بلوك ج السوي�سي الرباط

STE A-CALL
SARL AU

شركة محدو ة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

راسلالها : 100.000  رهم
مقرها االجتلاعي : علارة رقم 68، 

شقة رقم 3 الطابق االول ساحة
 أبو بكر الصد2ق حي أكدال - الرباط

الوحيد) الشريك  قرار  ( بلوجب)
بتاريخ))))اكتوبر)019))تقرر ما 2لي):

(: تحويل املقر االجتلاعي للشركة)
من)15)شارع االبطال،)شقة رقم)16،)
أكدال الرباط ا 6 علارة رقم)68)شقة)
الطابق االول ساحة أبو بكر) (3 رقم)

الصد2ق حي اكدال الرباط.

قرر) (: االسا�سي) اليظام  تعد2ل 

من) (6 املا ة) تغيير  الوحيد  الشريك 

اليظام االسا�سي للشركة.

:)املقر االجتلاعي للشركة) (6 املا ة)

الطابق) (3 68)شقة رقم) :)علارة رقم)

حي) الصد2ق  بكر  أبو  ساحة  االول 

اكدال الرباط.

الوكالة  االسا�سي:  اليظام  تحيين 

للقيام باالجراءات.

باملحكلة  القانوني  اال2داع  تم 

2يا2ر   ( بتاريخ  بالرباط  التجارية 

0)0)، تحت رقم 103777.
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STE CABINET CONSEIL D›EXPERTS

شركة محدو ة املسؤولية ذات الشريك الوحيد

راسلالها):)500.000) رهم

مقرها االجتلاعي):)1)شارع الشهيد ضياء)

الرحلان،)قطاع)1)بلوك ج السوي�سي الرباط

STE LAMAR
 SARL

شركة محدو ة املسؤولية 

راسلالها : 10.000  رهم

مقرها االجتلاعي : شارع محلد 

السا س، كلم 6، السوي�سي الرباط

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

مارس) ((8 للشركة الذي عقد بتاريخ)

019)،)تقرر ما 2لي):

للشركة:) االجتلاعي  املقر  تحويل 

(،6 كلم) السا س،) محلد  شارع  ا 6 

السوي�سي الرباط

تعد2ل اليظام االسا�سي للشركة:)

تعد2ل) للشركة  العام  الجلع  قرر 

املا ة)5)من اليظام االسا�سي..

املا ة)5 :

حد ) للشركة  االجتلاعي  املقر 

(،6 كلم) السا س،) محلد  شارع  في:)

السوي�سي الرباط.

الوكالة للقيام باالجراءات.

باملحكلة  القانوني  اال2داع  تم 

2يا2ر   ( بتاريخ  بالرباط  التجارية 

0)0)، تحت رقم 103780.
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 STE SACHA
DEVELOPPEMENT

SARL AU
رأسلالها : 100.000  رهم

مقرها االجتلاعي : الرباط أكدال، 
رقم 1) شارع عقبة، شقة رقم 10
ICE(N° : 000.219.996.000.097

في طور التصفية
حل املسبق وتعيين مصفي

االستثيائي) العام  الجلع  قرر 
 (019 0)) يسلبر) بتاريخ) امليعقد 
ذات) شركة  نلاء) ساشا  لشركة 
وحيد،) بشريك  محدو ة  مسؤولية 

تقرر ما 2لي):
للشركة) والحبي  املسبق  الحل 

ابتداء)من)0)) يسلبر)019).
تعيين السيد سقاط نصر،)مغربي)
بالرباط،) ((6/06/1977 2وم) مز ا  
 1( رقم) السوي�سي  بالرباط،) مقيم 
(،A70(196(زنقة ا2ت هاني،)ب.و رقم
كافة) ميحه  مع  للشركة  مصفيا 
إلتلام) للقانون  طبقا  الصالحيات 
العلليات االجتلاعية الجارية وانجاز)
واعا ة) الخصوم  وتصفية  االصول 

الباقي ان وحد للشريك الوحيد.
بالرباط) التصفية  مقر  تحد2د 

أكدال،)1))شارع عقبة،)الشقة)10.
بكتابة) القانوني  ( اال2داع) تم 
 ضبط املحكلة التجارية بالرباط 2وم
 7)2يا2ر)0)0)،)تحت رقم)9)1038.

مقتطف وبيان االشهار
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STE ROMO LOGISTIC
شركة ذات مسؤولية محدو ة 

بشريك وحيد
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بسال)
بتاريخ)6)) يسلبر)019)،)تم تأسيس)

شركة ذات الخصائص التالية):
 STE ROMO ( (: التسلية)

.LOGISTIC
الصفة القانونية):)شركة محدو ة)

املسؤولية ذات الشريك الوحيد.
الهدف االجتلاعي):)مقاول في نقل)

البضائع.

الرأسلال للشركة):)حد  رأسلال)
بقيلة) 100.000) رهم  في) الشركة 
100) رهم) فئة) من  سهم  (1000

للسهم الواحد كلها في ملك):
السيد بيطاس ابراهيم)100)سهم)

بقيلة)100.000) رهم.
شارع) (16 رقم) (: االجتلاعي) املقر 
11)حي) )بوعبيد سكتور) عبد الرحيم)

السالم اضافي سال.
بيطاس) السيد  عين  (: التسيير)
غير) لللدة  الشركة  مسير  ابراهيم 

محدو ة.
من تاريخ) سية ابتداء) (99 (: املدة)
التسجيل في السجل التجاري اال اذا)

حصل فسخ أو امتدا .
من فاتح 2يا2ر ا 6) (: السية املالية)
31) يسلبر من كل سية ماعدا السية)
التسجيل) تاريخ  من  تبتدئ  االو 6 
 31 في) وتنتهي  التجاري  السجل  في 

 يسلبر)019).
للشركة) القانوني  اال2داع  تم 

بتاريخ)))2يا2ر)0)0).
السجل) في  الشركة  تسجيل  وتم 
االبتدائية) املحكلة  لدى  التجاري 

بسال تحت رقم)31001.
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االستاذ 2ونس ميتصف
موثق

شارع)193،)محج الحسن الثاني الطابق)8،)
الشقة رقم)15)الدارالبيضاء

الهاتف الثابت):)6.66.00).)).05
الفاكس):)6.66.00).)).05

 STE LYTRO INVESTMENT
MANAGEMENT

رأسلالها : 100.000  رهم
مقرها االجتلاعي : محج اللة 

الباقوت ملتقى مصطفى املعاني 
الطابق )، رقم )6 الدارالبيضاء

تأسيس الشركة
بتاريخ) توثيقي  عقد  بلقت�سى 
حرر من طرف) (،(019 5)) يسلبر)
موثق) ميتصف  2ونس  االستاذ 
شركة) تأسيس  تم  بالدارالبيضاء،)
ذات) املحدو ة  املسؤولية  ذات 

الخصائص التالية):
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 STE LYTRO ( (: التسلية)

 INVESTMENT MANAGEMENT

ش.م.م.

واالرشا ،) التسيير  (: الهدف)

االستثلار،)االستيرا  والتصد2ر.

اللة) محج  (: االجتلاعي) املقر 

املعاني) مصطفى  ملتقى  الياقوت 
الطابق)))رقم))6)الدارالبيضاء.

املدة):)99)سية.

 100.000 في) حد   (: الرأسلال) (

 رهم مقسم ا 6)1000)حصة من فئة)

100) رهم للواحدة مكتتبة ومحررة)

بالكامل في اسم الشريك الوحيد.

من طرف السيد اوكال) (: التسيير)

تركي) (، (Mr OCAL FIKRET فيكرت)

ماي) (3 بتاريخ) مز ا   الجنسية،)

 SEREFLIKOCHISAR EN (،1977

والحامل) واملقيم بليونخ.) (TURQUE

  U06683958 رقم) السفر  الجواز 

صالح ا 6 غا2ة)6)فبرا2ر)3)0).

بالسجل) القانوني  اال2داع  تم 

التجارية) باملحكلة  التجاري 

الشركة) تقييد  وتم  بالدارالبيضاء)
التجاري) بالسجل  اعاله  املذكورة 

رقم) تحت  (،(019 2يا2ر) (( بتاريخ)

.65((67
للخالصة والبيان

االستاذ 2ونس ميتصف

موثق

148 P

مكتب االستاذ بن سو ة فؤا 

موثق

شارع الجيش امللكي علارة التاجلوعتي)»س«

الطابق الثاني فاس

الهاتف):)05.35.66.33.75

STE AMAL FRERES
شركة ذات مسؤولية محدو ة

تأسيس شركة
مؤرخ) توثيقي  عقد  بلقت�سى 

تلقاه) (،(019 0)) يسلبر) بتاريخ)

االستاذ بن سو ة فؤا  موثق بفاس)

وضع القانون االسا�سي لشركة ذات)

خاصيتها) لتكون  محدو ة  مسؤولية 

كالتا ي):

.STE AMAL FRERES(:(التسيلة
 (6 املقر االجتلاعي):)شارع امليامة)

اقامة الشحرور الزهور)1.
املوضوع):)للشركة مهام تتجل6 في):

اقتياء)جليع االرا�سي.
املباني) لجليع  والتيلية  البياء)
أو) واملهيية  والتجارية  السكيية 

الصياعة.
عقارية) بتجزئات  القيام 
كان) كيفلا  العلومية  والصفقات 

نوعها.
وا ارة) التطوير  أو  اكتساب 
وتشغيل وتأجير،)بيع،)كليا أو جزئيا،)
وتبا ل جليع امللتلكات امليقولة وغير)
العلليات ذات) امليقولة وعلوما كل 

الصلة بالتطوير العقاري.
استيرا  جليع املعدات أو ميتجات)

أو موا  لتحقيق غرض الشركة.
العلليات) جليع  عامة  وبصفة 
والعقارية) امليقولة  التجارية  املالية،)
أو الثابتة التي 2لكنها االرتباط بطريقة)
مباشرة أو غير مباشرة بلهام الشركة)
أو بلهام أخرى مشابهة أو مقاربة التي)

2لكنها تسهيل نلو الشركة.
100.000) رهم مجزئة) (: رأسلال)
عل6)1000)حصة من فئة)100) رهم)
للحصة الواحدة موزعة عل6 الشكل)

التا ي):
 350 (..... السيد الطيبي عبد هللا)

حصة.
 150 (..... أمال) الطيبي  االنسة 

حصة.
محلد) االنصاري  السيد 

MHAMED  ...... 300 حصة.
 (00 (.... السيد االنصاري محلد)

حصة.
املجلوع)........)1000)حصة.

املدة):)99)سية.
:)تسير الشركة من طرف) التسيير)
واالنصاري) هللا  عبد  الطيبي  السا ة 

.MHAMED(محلد
السية املالية):)تبتدأ في فاتح 2يا2ر)

وتنتهي في)31) يسلبر من كل سية.
بكتابة) القانوني  اال2داع  تم 
بفاس) التجارية  باملحكلة  الضبط 
رقم) تحت  ((0(0 2يا2ر) (3 بتاريخ)

.(0/68
بلثابة مقتطف
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سوفيجكس
خبير في الحسابات

شركة ذات مسؤولية محدو ة)
رأسلالها):)100.000) رهم

مراكش جليز

STE LAMINASOL
شركة ذات مسؤولية محدو ة 
السجل التجاري رقم : 95663

الجلعية) ملحضر  ( تبعا)
بتاريخ) االستثيائية  العامة 
تقرير) تم  (،(019 أكتوبر) (10 

ما 2لي):
االجتلاعي) رأسلال  في  الزيا ة 
أجل) من  90.000) رهم  بلبلغ)
ا 6) 10.000) رهم  من) بحول  أن 
تعويض) 100.000) رهم عن طريق 

بحساب جاري للشركاء.
من اليظام) و7) (6 تغيير الفصول)

االسا�سي.
في) حد   االجتلاعي  رأسلال 
مجلوع)100.000) رهم مقسلة عل6)

1000)حصة اجتلاعية):
 DAVID REGIS السيد)
(.... حصة)  1000  ....   MONTERIN

100.000) رهم.
بكتابة) القانوني  اال2داع  تم 
الضبط باملحكلة التجارية بلراكش)
رقم) تحت  (،(019 6)) يسلبر) 2وم)

.1106(7
150 P

FIDELCOM
 CABINET DE GESTION ET DE

COMPTABILITE

STE SEBLAEMA SCI
عيد بشرى نعامي

مقرها االجتلاعي : رقم )1 زنقة 
شيكيط تجزئة السقالة الصويرة

تأسيس شركة
بالصويرة)) عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم وضع) (،(019 سبتلبر) ((0 بتاريخ)
مد2ية) لشركة  االسا�سي  اليظام 

عقارية ذات املليزات التالية):
.SEBLAEMA(:(التسلية

بشرى) عيد  (: االجتلاعي) املقر 
)1)زنقة شيكيط تجزئة) نعامي،)رقم)

السقالة الصويرة.

باملغرب) الشركة  غا2ة  (: الهدف)
ميعش) العقار  سواء،) عل6  والخارج 

عقاري.
املدة):)99)سية.

:)تبتدئ بفاتح 2يا2ر) السية املالية)
وتنتهي في)31) يسلبر.

مساهلات):
 BOUSSAR LAETITIA السيدة)

.JOELLE J ........... 16.50%
 ROELAND CORINNE ( )السيد)

.JEANINE H ........... 16.50%
 FREDERIC YVES ( السيد) (

.LEOPOLD G  .......... 36%
 HIRSOIL FRANK ( السيد) (

.GEDEON .............. 16.50%
 DANIELLE LEMAIRE ( السيد) (

............... 16.50%
السيدة) تعيين  تم  (: اال ارة)
 ROELAND CORINNE JEANINE H

مسيرة لشركة ملدة غير محدو ة.
باملحكلة) اال2داع  تم  وقد 
االبتدائية بالصويرة في)6)2يا2ر)0)0) 
التجاري رقم) السجل  (،3 تحت رقم)

.5167
151 P

STE BUGGS BURGER
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
في) املشاركون  قرر  (،(019 ماي) (5

الشركة ما 2لي):
ختم حسابات الشركة.

تصفية الشركة.
اال2داع) تم  (: القانوني) اال2داع 
لدى) الضبط  بكتابة  القانوني 
 ( بتاريخ) بالرباط  التجارية  املحكلة 

2يا2ر)0)0)،)تحت رقم))10376.
مقتطف وبيان

152 P

STE LISBOA CAR
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
قرر املشاركان في) ( (،(019 نونبر) (30

الشركة ما 2لي):
ختم حسابات الشركة.

تصفية الشركة.
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اال2داع) تم  (: القانوني) اال2داع 
لدى) الضبط  بكتابة  القانوني 
بتاريخ بالرباط  التجارية   املحكلة 
 ))2يا2ر)0)0)،)تحت رقم)103771.

مقتطف وبيان
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Z.H.R EXPRESS شركة
ش.م.م

رأسلالها : 100.000  رهم
(01A مقرها االجتلاعي : شقة

الطابق الثاني علارة A إقامة اليخيل
 وار البرج حلدان سيدي بيبي

تغييرات
العام) الجلع  محضر  بلوجب 
16)أكتوبر) االستثيائي امليعقد بتاريخ)

019))تقرر ما 2لي):
تفويت الحصص االجتلاعية عل6)

الشكل التا ي):
330)حصة للسيد حفيض ا بك)

لفائدة السيد رضوان بن اعلرا.
حفيض) السيد  املسير  استقالة 

ا بك من تسيير الشركة.
اعلرا) بن  رضوان  السيد  تعيين 
غير) ملدة  للشركة  وحيدا  مسيرا 

محدو ة.
املا ي) امليفر   اإلمضاء) تخويل 
السيد) الوحيد  لللسير  واإل اري 

رضوان بن اعلرا.
بكتابة) القانوني  اإل2داع  تم  وقد 
الضبط لدى هيئة املحكلة االبتدائية)
وذلك) (16/(0(0 رقم) تحت  بانزكان 

بتاريخ)3)2يا2ر)0)0).
من أجل النسخة والبيان
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STE AL AZIZIA MINI PRIX
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رأسلالها : 00.000)  رهم
املقر االجتلاعي : رقم 3 - 7 شارع
16 نوفلبر حي النهضة خريبكة

من خالل مقتضيات الجلع العام)
االستثيائي امليعقد بتاريخ)17) يسلبر)

019))تقرر ما 2لي):
6))من) حل الشركة تبعا للفصل)

القانون امسا�سي.

تعيين السيد عالل  ومة،)الحامل)
(،Q16757 رقم) التعريف  لبطاقة 

كلصفي للشركة.
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
2يا2ر) (( بتاريخ) بخريبكة  االبتدائية 

0)0))تحت رقم)).
للخالصة والبيان
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STE ISHAK ASSISTANCE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رأسلالها : 10.000  رهم
املقر االجتلاعي : مصحة موالي 

2وسف شارع موالي 2وسف
الحي اإل اري خريبكة

من خالل مقتضيات الجلع العام)
االستثيائي امليعقد بتاريخ)18) يسلبر)

019))تقرر ما 2لي):
6))من) حل الشركة تبعا للفصل)

القانون امسا�سي.
تعيين السيد عالل  ومة،)الحامل)
(،Q16757 رقم) التعريف  لبطاقة 

كلصفي للشركة.
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
2يا2ر) (( بتاريخ) بخريبكة  االبتدائية 

0)0))تحت رقم)6.
للخالصة والبيان
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STE SANE PARA
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

لشريك وحيد
رأسلالها : 100.000  رهم

P1 9 املقر االجتلاعي : رقم )6 بلوك
تجزئة الزيتونة، خريبكة

من خالل مقتضيات الجلع العام)
سبتلبر) (3 االستثيائي امليعقد بتاريخ)

019))تقرر ما 2لي):
13)من) حل الشركة تبعا للفصل)

القانون امسا�سي.
سامية،) نجلة  السيدة  تعيين 
رقم) التعريف  لبطاقة  الحاملة 

Q(35(76،)كلصفي للشركة.
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
2يا2ر) (( بتاريخ) بخريبكة  االبتدائية 

0)0))تحت رقم)8.
للخالصة والبيان
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 VOYAGE AL MADINA

AL MOUNAWARA
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رأسلالها : 00.000)  رهم

املقر االجتلاعي : رقم 13 زنقة القائد 

احلد الشرا ي خريبكة

من خالل مقتضيات الجلع العام)

االستثيائي امليعقد بتاريخ)19) يسلبر)

019))تقرر ما 2لي):

6))من) حل الشركة تبعا للفصل)

القانون امسا�سي.

تعيين السيد عالل  ومة،)الحامل)

(،Q16757 رقم) التعريف  لبطاقة 

كلصفي للشركة.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (( بتاريخ) بخريبكة  االبتدائية 

0)0))تحت رقم)6.
للخالصة والبيان
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AHHL MIAAMAR TRAVAUX
أهل معلار لألشغال

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رأسلالها : 100.000  رهم

الكائية ب : حي التقدم أوال  عيا 

بني مالل

السجل التجاري رقم : 1519

الفقيه بن صالح

فسخ شركة
بلقت�سى الجلع العام غير العا ي)

بتاريخ)30)أكتوبر)019))قرر الشركاء):

فسخ الشركة.

البوفري�سي السيد   تعيين 

عبد السالم كلصفي للشركة.

تعيين مقر فسخ الشركة بلقرها)

عيا  أوال   التقدم  حي  (:  االجتلاعي)

بني مالل.

بكتابة) القانوني  اإل2داع  تم 

االبتدائية) املحكلة  لدى  الضبط 

19) يسلبر) الفقيه بن صالح بتاريخ)

019))تحت رقم):)019)/881.
عن املستخلص والبيان

159 P

 CASABLANCA

PRESTATIONS
شركة مجهولة االسم

رأسلالها : 000.000.)1  رهم

املقر االجتلاعي : 105 شارع

عبد املومن الدا البيضاء

السجل التجاري : 316013

بالدار البيضاء

اإل ارة) مجلس  ملداوالت  تبعا 
تقرر) ((019 ماي) (15 بتاريخ) امليعقد 

ما 2لي):

استقالة السيد عبد زين العابد2ن)

مجلس) كعضو  ميصبه  من  االزهر 

إ ارة الشركة.

السيد) تعيين  عل6  املصا قة 

احلد الفغلومي ذو الجنسية املغربية)

الوطيية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
إ ارة) مجلس  كعضو  (3398 رقم)

الشركة.

إلنجاز) الصالحيات  إعطاء)

اإلجراءات.

اإل2داع القانوني تم بكتابة ضبط)

البيضاء) بالدار  التجارية  املحكلة 

تحت رقم) ((019 30) يسلبر) بتاريخ)

.37916
ملخص قصد النشر
رئيس مجلس اإل ارة

160 P

NATURA INVEST
شركة محدو ة املسؤولية

رأسلالها : 180.000.000  رهم

املقر االجتلاعي : 1075 شارع

محلد السا س تجزئة فتح الزهر

إقامة 17 الدا البيضاء

السجل التجاري : 330991

تبعا ملداوالت الجلع العام الغير)

17) يسلبر) بتاريخ) امليعقد  عا ي 

019)،)قرر الشركاء)ما 2لي):

الحصص) إعطاء) عل6  املصا قة 

التالية):

إعطاء)30)حصة من طرف السيد)

محلد خالد رطل بياني لصالح السيد)

عثلان رطل بياني.
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إعطاء)30)حصة من طرف السيد)

محلد خالد رطل بياني لصالح ولده)

السيد حلزة رطل بياني.

إعطاء)30)حصة من طرف السيد)

محلد أمين رطل بياني لصالح ولده)

ابنته اآلنسة كنزا رطل بياني.

تعد2ل املا تين)6)و)7)من القانون)

امسا�سي للشركة.

للشركة) القانوني  الشكل  تحويل 

إ 6 شركة مجهولة االسم.

محلد) السيد  املسير2ن  استقالة 

خالد رطل بياني والسيد محلد أمين)

رطل بياني.

اعتلا  القانون امسا�سي للشركة)

في شكله الجد2د.

إ ارة) مجلس  أعضاء) تعيين 

الشركة،)ملدة ثالث سيوات كلا 2لي):

السيد محلد خالد رطل بياني.

السيد محلد أمين رطل بياني.

السيد عثلان رطل بياني.

خبير) (AUDICIS مكتب) تعيين 

حسابات،)كلدقق لحسابات الشركة))

ملدة)3)سيوات.

اإل ارة) مجلس  ملداوالت  تبعا 

(،(019 17) يسلبر) بتاريخ) امليعقد 

تقرر ما 2لي):

رطل) خالد  محلد  السيد  تعيين 

ثالث) ملدة  عام  مد2ر  كرئيس  بياني 

سيوات.

رطل) أمين  محلد  السيد  تعيين 

بياني كيائب الرئيس املد2ر العام ملدة)

ثالث سيوات.

إلنجاز) الصالحيات  إعطاء)

اإلجراءات.

اإل2داع القانوني تم بكتابة ضبط)

البيضاء) بالدار  التجارية  املحكلة 

تحت رقم) ((019 31) يسلبر) بتاريخ)

.38168
املسير

اإل2داع والنشر

161 P

MARGLORY
شركة محدو ة املسؤولية
رأسلالها : 500.000  رهم

املقر االجتلاعي : 353، زاوية شارع
محلد الخامس وشارع املقاومة

الطابق 6، الدا البيضاء
السجل التجاري : 0189))

غير) العام  الجلع  ملداوالت  تبعا 
أكتوبر) فاتح  بتاريخ  امليعقد  العا ي 

019)،)قرر الشركاء)ما 2لي):
بلبلغ) الشركة  رأسلال  رفع 
من) ليصبح  00).7.673) رهم 
 8.173.(00 إ 6) 500.000) رهم 
 رهم وذلك بإ ماج الد2ون السائلة)

واملستحقة الدفع.
7)من اليظام) و) (6 تعد2ل املا تين)

امسا�سي للشركة.
رفع رأسلال الشركة نقدا بلبلغ)
من) ليصبح  7.031.100) رهم 

00).8.173)إ 6)06.300).15) رهم.
الجد2د) الشريك  عل6  املصا قة 
 GRUPO ROMEU NVOCC شركة)
اإلسباني) للقانون  الخاضعة  (SL
املسجلة في السجل التجاري برشلونة)

.B3(70868(تحت رقم
7)من اليظام) و) (6 تعد2ل املا تين)

امسا�سي للشركة.
إعطاء)الصالحيات.

اإل2داع القانوني تم بكتابة ضبط)
البيضاء) بالدار  التجارية  املحكلة 
رقم) تحت  ((019 9) يسلبر) بتاريخ)

.7((7(8
املسير

لإل2داع والنشر

162 P

NATURA INVEST
شركة محدو ة املسؤولية

رأسلالها : 180.000.000  رهم
املقر االجتلاعي : 1075 شارع

محلد السا س تجزئة فتح الزهر
إقامة 17 الدا البيضاء

السجل التجاري : 330991
غير) العام  الجلع  ملداوالت  تبعا 
نوفلبر) ((6 بتاريخ) امليعقد  العا ي 

019)،)قرر الشركاء)ما 2لي):

قرر الجلع العام خفض رأسلال)

إ 6) (180.000.000 من) الشركة 

06.000).179) رهم الستيفا  بعض)

الخسائر املتراكلة.

اليظام) من  (7 و) (6 املا ة) تعد2ل 

امسا�سي للشركة.
بلبلغ) الشركة  رأسلال  رفع 

من) ليصبح  6.796.000) رهم 

 186.000.000 إ 6) (179.(06.000

 رهم وذلك بإ ماج الد2ون السائلة)

واملستحقة الدفع للشركاء.

اليظام) من  (7 و) (6 املا ة) تعد2ل 

امسا�سي للشركة.

إلنجاز) الصالحيات  إعطاء)

اإلجراءات.

اإل2داع القانوني تم بكتابة ضبط)

البيضاء) بالدار  التجارية  املحكلة 

تحت رقم) ((019 16) يسلبر) بتاريخ)

.7(35(6
املسير

اإل2داع والنشر

163 P

 CASABLANCA

 TRANSPORTS EN SITE

AMENAGE
شركة مجهولة االسم

رأسلالها : 160.000.000  رهم

املقر االجتلاعي : 6، زنقة موليير

شارع آنفا، الطابق السا س

الدا البيضاء

السجل التجاري : 197693

بالدار البيضاء

قرار الزيا ة في رأسلال الشركة
غير) العام  الجلع  ملداوالت  تبعا 

العا ي امليعقد بتاريخ)8)سبتلبر)009)،)

 CASABLANCA شركة) شركاء) قرر 

 TRANSPORTS EN SITE AMENAGE

ش.م ما 2لي):

الشركة) رأسلال  زيا ة  قرار 

وذلك) 650.000.000) رهم  بلبلغ)

160.000.000) رهم) من) لرفعه 

وافتتاح) 590.000.000) رهم  إ 6)

االشتراكات.

تعد2ل القانون امسا�سي للشركة.
إعطاء)الصالحيات.

اإل2داع القانوني تم بكتابة ضبط)
البيضاء) بالدار  التجارية  املحكلة 
تحت رقم) ((010 سبتلبر) (16 بتاريخ)

.361567
ملخص قصد النشر
رئيس مجلس اإل ارة

164 P

DOC TRAVEL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

بشريك وحيد
العرفي العقد  تسجيل   تاريخ 
0)0))في الرباط والتي تحلل) 6)2يا2ر)

الخصائص التالية):
الهدف االجتلاعي):)وكالة لألسفار.
رأسلال الشركة):)100.000) رهم)
فئة) من  حصة  (1000 إ 6) مقسلة 
100) رهم للحصة الواحدة مللوكة)

للسيد سعيد سعدان.
من) ابتداء) سية  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.
من فاتح 2يا2ر إ 6) (: السية املالية)
31) يسلبر من كل سية ما عدا السية)

امو 6 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
رقم) ف،) بلوك  (: االجتلاعي) املقر 
يعقوب) شلال،) القلرة  حي  (،15

امليصور،)الرباط.
املسير):)سعيد سعدان.

(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 
.16(181

165 P

فهد سارة وسهيلة
ش.م.م

برأسلال : 100.000  رهم
زنقة ابن جابر الطبري والجييد

تجزئة رقم 5 الدار البيضاء
الحل املبكر للشركة

للشركة) الوحيد  الشريك  قرر 
بتاريخ) ش.م.م  وسهيلة«) سارة  »فهد 

30)نوفلبر)019)،
من) انطالقا  للشركة  مبكر  حل 

نفس اليوم.
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السيدة) مصفي  بصفة  تعيين 
للشركة،) مسيرة  املاروني  فاطلة 
135)زنقة الطبري تجزئة) القاطية ب)

شانتيلار املعاريف الدار البيضاء.
باملقر) التصفية  مقر  تحد2د 

االجتلاعي للشركة.
كتابة) لدى  القانوني  اإل2داع  تم 
الضبط باملحكلة التجارية في الدار)
تحت) ((0(0 2يا2ر) (7 بتاريخ) البيضاء)

رقم)6185)7.
166 P

كونسيرفوري إي ويلوري 
شيشاوة
ش.م.م

برأسلال : 810.000  رهم
املقر االجتلاعي : الحي الصياعي

بئر الرامي بقعة 61/)6، القييطرة
الحل املبكر للشركة

بلوجب عقد عرفي لشركاء)شركة)))
»كونسيرفوري إي ويلوري شيشاوة«)
أكتوبر) (31 بتاريخ) امليعقد  ش.م.م.)

019))تم ما 2لي):
من) انطالقا  للشركة  مبكر  حل 

نفس اليوم.
تعيين بصفة مصفي السيد بشير)
القاطن) للشركة،) مسير  الدباغ،)
قصر) إقامة  و)) بلوك  (11 بلقطع)
اليخيل الشقة)7)حي الرياض الرباط.

باملقر) التصفية  مقر  تحد2د 
االجتلاعي للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإل2داع  تم 
في) االبتدائية  باملحكلة  الضبط 
 (019 5)) يسلبر) بتاريخ) القييطرة 

تحت رقم))7375.
167 P

STE MAVIDIS
شركة محدو ة املسؤولية

ذات شريك وحيد
رأسلالها : 100.000  رهم

مقرها االجتلاعي : 10، شارع سعيد 
الداو ي الطابق السفلي رقم )

القييطرة
تفويت حصص

عل6 إثر الجلع العام غير العا ي)
 (019 )) يسلبر) بتاريخ) امليعقد 
شركة) (MAVIDIS شركة) قرر شركاء)
رأسلالها) املسؤولية  محدو ة 
االجتلاعي) مقرها  100.000) رهم 
الطابق) الداو ي  سعيد  شارع  (،10

السفلي رقم)))القييطرة،)ما 2لي):

تفويت)500)حصة من قبل السيد)
السيدة) لصالح  امين  محلد  الرافي 

العبضالوي عواطف.
تعيين السيد عسكري خالد غازي)

مسير للشركة ملدة غير محدو ة.
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
بتاريخ بالقييطرة   االبتدائية 
6)) يسلبر)019))تحت رقم)73768.
168 P

ARGACOSMO
شركة ذات مسؤولية محدو ة

ذات شريك وحيد
بلقت�سى عقد عرفي تم تسجيله)
بالرباط بتاريخ)5))نوفلبر)019)،)تم)

تقرير ما 2لي):
للشركة) االجتلاعي  املقر  تغيير 

كالتا ي):
الحي الصياعي عين عتيق تجزئة)

مبروكة رقم)7)تلارة.
للشركة) التجاري  االسم  تغيير 

كالتا ي):)
ARGACOSMO

بكتابة) القانوني  اإل2داع  تم 
بتلارة) االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

في)))2يا2ر)0)0))تحت رقم)939).
169 P

STE CARMELLA
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رأسلالها : 500.000  رهم
مقرها االجتلاعي : تجزئة مرجان )

رقم 633 مكياس
تعد2ل

بتاريخ عرفي،) عقد   بلقت�سى 
2وم) واملسجل  ((019 سبتلبر) (30
فاتح أكتوبر)019))عقد الجلع العام)
 STE CARMELLA(االستثيائي لشركة
املحدو ة،) املسؤولية  ذات  شركة 
مقرها) 500.000) رهم،) رأسلالها)
االجتلاعي):)تجزئة مرجان)))رقم)633 
مكياس حيث تلت املصا قة وتقرر)

ما 2لي):
استقالة السيدة امليكوب مجيدة)
السيد) وتعيين  كلسيرة  ميصبها  من 
جد2د) كلسير  الهلساس  إ ريس 

للشركة ملدة غير محدو ة.

تعد2ل القانوني امسا�سي للشركة.
بكتابة) القانوني  اإل2داع  تم 
الضبط باملحكلة التجارية بلكياس)
7)) يسلبر) بتاريخ) (5366 تحت رقم)

.(019
170 P

SAMIR BAYYOU

Comptable Agréé

AL GHORFA PROMO
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

املؤرخ في)9) يسلبر)019))لشركة):
 AL GHORFA PROMO
مقرها) املحدو ة،) املسؤولية  ذات 
البطيوي) باب  تجزئة  (: االجتلاعي)

العويجة رقم)15)مكياس قد تقرر):
الحساب النهائي للتصفية.
موافقة عل6 تقرير املصفي.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
2يا2ر) (6 بتاريخ) بلكياس  التجارية 
0)0))تحت رقم)18سجل تجاري رقم)

.36999
171 P

SAMIR BAYYOU

Comptable Agréé

 INSTITUTION AL ZAWYA
AL AMINIYA AL RAZYA

SARLAU
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

بشريك وحيد
بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

املؤرخ في)0))نوفلبر)019))لشركة):
 INSTITUTION AL ZAWYA
شركة) (AL AMINIYA AL RAZYA
مقرها) املحدو ة،) املسؤولية  ذات 
موالي) شارع  (16( رقم) (: االجتلاعي)

مليانة الرياض مكياس قد تقرر):
الحساب النهائي للتصفية.
موافقة عل6 تقرير املصفي.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
2يا2ر) (6 بتاريخ) بلكياس  التجارية 
0)0))تحت رقم)16)السجل التجاري)

رقم)7)380.
172 P

SAMIR BAYYOU

Comptable Agréé

 CARAVANNING IN
MOROCCO

SARLAU
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

بشريك وحيد
بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

املؤرخ في)7) يسلبر)019))لشركة):
 CARAVANNING IN
MOROCCO)شركة ذات املسؤولية)
مقرها) وحيد،) بشريك  املحدو ة 
 ( 58)تجزئة مرجان) :)رقم) االجتلاعي)

مكياس قد تقرر):
الحساب النهائي للتصفية.
موافقة عل6 تقرير املصفي.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
التجارية بلكياس بتاريخ)18) يسلبر)
السجل) (557( رقم) تحت  ((019

التجاري رقم)39)61.
173 P

SAMIR BAYYOU

Comptable Agréé

DANIA CAR
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)
املؤرخ في)16) يسلبر)019))لشركة):

املسؤولية) ذات  (DANIA CAR
رقم) (: االجتلاعي) مقرها  املحدو ة،)
باب) (6 بلوك) التجاري  املركب  (119

بوعلا2ر مكياس قد تقرر):
الحساب النهائي للتصفية.
موافقة عل6 تقرير املصفي.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
2يا2ر) (6 بتاريخ) بلكياس  التجارية 
السجل) رقم  (17 رقم) تحت  ((0(0

التجاري)33599.
174 P

AL HOSNAYAIN
SARLAU

العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 
واليظام) التفويت  وعقد  االستثيائي 
))) يسلبر) بتاريخ) املحين  امسا�سي 
30) يسلبر) بتاريخ) واملسجل  ((019

019))تم ما 2لي):
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مهدي) أصبح السيد حسين عالء)
السفر) لجواز  الحامل  الحكاك 
لحصة) املالك  (A13913908 رقم)
 AL شركة) أسهم  من  املائة  في  مائة 
والكائن   HOSNAYAIN SARLAU
امليطقة  ب  االجتلاعي  مقرها 
 39 أ  رقم  الدوم  الصياعية  وار 

الرباط.
عالء  حسين  للسيد  والتسيير 

مهدي الحكاك.
القانوني لدى كتابة) وتم اإل2داع 
الضبط باملحكلة التجارية في الرباط)
 .68 تحت رقم) ((0(0 2يا2ر) (6 بتاريخ)

والسجل التجاري رقم)9)566.
175 P

امستاذ محلد رشيد التدالوي
موثق بالدار البيضاء

69/67)شارع موالي ا ريس امول
الطابق امول

 05.((.8(.18.99 / 05.((.8(.(5.88
الفاكس))15.6.)8.)).05

شركة هولدينغ كالج
 شركة محدو ة املسؤولية
رأسلال :  100.000  رهم

املقر االجتلاعي : بالدار البيضاء 
شارع يعقوب امليصور

السجل التجاري : رقم 168119
التعريف الضريبي : رقم 01051900

تفويت حصص اجتلاعية
توثيقيين) عقد2ن  بلقت�سى 
رشيد) محلد  االستاذ  تلقاهلا 
التدالوي موثق بالدار البيضاء)بتاريخ)
2تضلن) امول  (،(019 أكتوبر) (31
للحصص) التفويت  للعقد  ملحق 
سبتلبر) ((7 في) املؤرخ  اجتلاعية 
018))والعقد الثاني بلقتضاه فوتت)
 C.J HOLDING املسلاة) الشركة 
بشريك) املسؤولية  محدو ة  شركة 
 STE HOLDING OFFSHORE(وحيد
جليع حصصها االجتلاعية واملقدرة)
ب)999)حصة اجتلاعية التي تلتلكها)
في رأسلال))الشركة املسلاة))هولد2يغ)
كالج شركة محدو ة املسؤولية وذلك)
لفائدة السيد التهامي الشافعي وذلك)

بثلن إجلا ي قدره)99900) رهم.

تلت) التفويت  هذا  وبلوجب 
الشافعي) جوا   السيد  استقالة 
وتعيين) للشركة  كلسير  مهامه  من 
السيد التهامي كلسير وحيد للشركة)
وبه تلتزم الشركة في جليع عقو ها)
التهامي) للسيد  امليفر   بالتوقيع 

الشافعي.
القانوني) الشكل  تغيير  تم  كلا 
محدو ة) شركة  من  للشركة 
املسؤولية لشركة محدو ة املسؤولية)

بشريك وحيد.
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
التجارية الدار البيضاء)بتاريخ)))2يا2ر)

0)0))تحت رقم)5905)7.
امستاذ محلد رشيد التدالوي
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امستاذ محلد رشيد التدالوي

موثق بالدار البيضاء

69/67)شارع موالي ا ريس امول

الطابق امول الشقة رقم)3

 05.((.8(.18.99 / 05.((.8(.(5.(5.88

الفاكس))15.6.)8.)).05

STE LOCADI
SARL

شركة محدو ة املسؤولية
رأسلال :  100.000  رهم

8) زنقة الغضفة الطابق امر�سي 
مكتب رقم 1 املعاريف 

الدار البيضاء 
تلقاه) توثيقي  عقد  بلقت�سى 
االستاذ محلد رشيد التدالوي موثق)
)1) يسلبر) بتاريخ) البيضاء) بالدار 
امسا�سي) اليظام  وضع  تم  (،(019
املحدو ة) املسؤولية  ذات  لشركة 

بالخصائص اآلتية):
STE LOCADI SARL (: التسلية)

شركة محدو ة املسؤولية.
الهدف االجتلاعي):)تهدف الشركة)

إ 6 القيام  اخل أو خارج املغرب ب):
االنعاش العقاري.

التصد2ر واالستيرا .
جليع أنواع الوساطة.

العلليات) كل  عامة  وبصفة 
املالية) الصياعية  والتجارية  التقيية 
لها) التي  امليقولة  الغير  أو  امليقولة 
عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالهدف)

االجتلاعي الها فة إ 6 تطويره.

املقر االجتلاعي):)8))زنقة الغضفة)
الطابق امر�سي مكتب رقم)1)املعاريف)

-)الدار البيضاء.
املدة):)99)سية ابتداء)من تسجيلها)

بالسجل التجاري.
2حد ) (: االجتلاعي) الرأسلال 
 100.000 مبلغ) في  الشركة  رأسلال 
الشكل) عل6  جليعها  محررة   رهم 

التا ي):
(: التجاري) خد2جة  السيدة 

17.000) رهم.
إلياس) وهيب  السيد 
33.000) رهم. (:  التجاري)
(: التجاري) لييدا  شهيياس  السيدة 

17.000) رهم.
(: السلامي) السعد2ة  السيدة 

33.000) رهم.
املجلوع):)100.000) رهم.

في) الحصص  تحد   (: الحصص)
كل) قيلة  اجتلاعية  حصة  (1000
حصة)100) رهم محررة جليعها عل6)

الشكل التا ي):
 170 (: التجاري) خد2جة  السيدة 

حصة.
(: التجاري) إلياس  وهيب  السيد 

330)حصة.
السيدة شهيياس لييدا التجاري):)

170)حصة.
السيدة السعد2ة السلامي):)330 

حصة.
املجلوع):)1000)حصة.

السية االجتلاعية):)من فاتح 2يا2ر)
إ 6)31) يسلبر.

تسير الشركة ملدة غير) (: التسيير)
محد ة من طرف السيدة شهيياس)
خد2جة) والسيدة  التجاري  لييدا 
جليع) في  الشركة  وتلتزم  التجاري 
ملسيريها) امليفر   بالتوقيع  عقو ها 
أو) التجاري  لييدا  شهيياس  السيدة 

السيدة خد2جة التجاري.
باملركز) القانوني  اإل2داع  تم 
البيضاء)) بالدار  لالستثلار  الجهوي 
تحت رقم) ((019 30) يسلبر) بتاريخ)

.65(039
للخالصة والبيان
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امستاذ محلد رشيد التدالوي

موثق بالدار البيضاء
69/67)شارع موالي ا ريس امول

الطابق امول الشقة رقم)3

 05.((.8(.18.99 / 05.((.8(.(5.(5.88

الفاكس))15.6.)8.)).05

STE CALIFORNIE SQUAR
SARL

شركة محدو ة املسؤولية

بشريك وحيد
رأسلال :  100.000  رهم

املقر االجتلاعي :  شارع الهاشمي 

الفيال ي رقم 300 عين الشق 0000) 

- الدار البيضاء 

تلقاه) توثيقي  عقد  بلقت�سى 

االستاذ محلد رشيد التدالوي موثق)

9) يسلبر) بتاريخ) البيضاء) بالدار 

امسا�سي) اليظام  وضع  تم  (،(019

املحدو ة) املسؤولية  ذات  للشركة 

بشريك وحيد بالخصائص اآلتية):

 STE CALIFORNIE (: التسلية)

محدو ة  شركة   SQUAR SARL

املسؤولية بشريك وحيد:

الهدف االجتلاعي):)تهدف الشركة)

إ 6 القيام  اخل أو خارج املغرب ب):

االنعاش العقاري.

التصد2ر واالستيرا .

جليع أنواع الوساطة.

العلليات) كل  عامة  وبصفة 

املالية) الصياعية  والتجارية  التقيية 

لها) التي  امليقولة  الغير  أو  امليقولة 

عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالهدف)

االجتلاعي الها فة إ 6 تطويره.

الهاشمي) شارع  (: االجتلاعي) املقر 

الفيال ي رقم)300)عين الشق)0000) 

-)الدار البيضاء).

املدة):)99)سية ابتداء)من تسجيلها)

بالسجل التجاري.

2حد ) (: االجتلاعي) الرأسلال 
 100.000 مبلغ) في  الشركة  رأسلال 

الشكل) عل6  جليعها  محررة   رهم 

التا ي):

 100.000 (: الحاج) كريم  السيد 

 رهم.

املجلوع):)100.000) رهم.
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في) الحصص  تحد   (: الحصص)
كل) قيلة  اجتلاعية  حصة  (1000
حصة)100) رهم محررة جليعها عل6)

الشكل التا ي):
السيد كريم الحاج):)1000)حصة.

املجلوع):)1000)حصة.
السية االجتلاعية):)من فاتح 2يا2ر)

إ 6)31) يسلبر.
تسير الشركة ملدة غير) (: التسيير)
محد ة من طرف السيد كريم الحاج)
عقو ها) جليع  في  الشركة  وتلتزم 
بالتوقيع امليفر  ملسيريها السيد كريم)

الحاج.
باملركز) القانوني  اإل2داع  تم 
البيضاء)) بالدار  لالستثلار  الجهوي 
تحت رقم) ((019 6)) يسلبر) بتاريخ)

.651869
للخالصة والبيان
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STE KALA INVEST
SARL

تفويت الحصص
تعيين مسير بدال من املسير املستقيل

العرفي) العقد  بلقت�سى  ( (- (1
املؤرخ بالرباط 2وم)6))نوفلبر)019) 
جل) بوعزاوي  نا 2ة  السيدة  فوتت 
 1 من) مرقلة  حصة  (50 الحصص)
شركة) في  تللكها  كانت  التي  (50 إ 6)
رأسلالها) ش.م.م.) (KALA INVEST
10.000) رهم الكائن مقرها بالرباط،)
أحلد) موالي  زنقة  (8 رقم) شقة  (30
بالسجل) واملسجلة  حسان  لوكيلي 
التجاري بالرباط تحت رقم)161.661 
العربي) سفيان  السيد  شريكها  إ 6 
و7  (6 غير الفصلين) ونتيجة ملا ذكر،)

من اليظام التأسي�سي.
 (6 في) املؤرخ  لللحضر  ووفقا 
فإن الشريك الوحيد) ((019 نوفلبر)
الشريك) العربي  سفيان  السيد 
بلا) (KALA INVEST الوحيد لشركة)
واملالك) الشريك  2بقى  أن  قرر  أنه 
املكونة) الحصص  لجليع  الوحيد 
قرر) للشركة  االجتلاعي  لرأسلال 
من (KALA INVEST شركة) تحويل 

)شركة محدو ة املسؤولية إ 6 شركة)
الشريك) ذات  املسؤولية  محدو ة 
السيدة) استقالة  قبل  كلا  الوحيد 
املسير) ميصب  من  بوعزاوي  نا 2ة 
وعين نفسه مسيرا للشركة ملدة غير)

محد ة.
املا ة)7):)رأسلال الشركة):

2قدر رأسلال الشركة ب)10.000 
100)حصة بقيلة)  رهم مقسلة إ 6)
100) رهم للحصة الواحدة مرقلة)
بالكامل) ومخصص  (100 إ 6) (1 من)
الشريك) العربي  سفيان  للسيد 

الوحيد.
القانوني بكتابة) تم اإل2داع  ( (- ((
ضبط املحكلة التجارية بالرباط 2وم)

))2يا2ر)0)0))تحت رقم)103761.
لإلشارة والنشر

املسير):)السيد سفيان العربي
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STE KBS BUILDING
SARL AU

شركة محدو ة املسؤولية
ذات الشريك الوحيد

الرأسلال : 10.000  رهم
املقر االجتلاعي : الرباط، زنقة 

إخالص، إقامة الرباطـ علارة الو ا2ة 
رقم 11

رقم السجل التجاري : 95999 - 
الرباط

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ) ( (- (1
 (019 سبتلبر) (30 بتاريخ) بالرباط 
االستثيائية) العامة  الجلعية  قررت 
 KBS BUILDING شركة) لشركاء)
ش.م.م.)ذات الشريك الوحيد ما 2لي):
الختامية) الحسابات  فحص 

للتصفية بتاريخ)30)سبتلبر)019).
إغالق للتصفية.

توزيع حصيلة التصفية.
اضطالع لللصفي.

لدى) القانوني  اإل2داع  تم  ( (- ((
التجارية) باملحكلة  الضبط  كتابة 
بالرباط بتاريخ)7)نوفلبر)019))تحت)

.D10(93((رقم
180 P

شركة كام كورطاج
شركة ذات مسؤولية محدو ة

لشريك واحد

تأسيس
1)-))بلوجب عقد عرفي حرر بتاريخ)

6)) يسلبر)019))تم تأسيس شركة)

لشريك) محدو ة  مسؤولية  ذات 

واحد مليزاتها كلا 2لي):

التسلية):)شركة كام كورطاج.

الشركة) غرض  2كلن  (: الغرض)

فيلا 2لي):

التأمين) وسيط  مهية  ملارسة 

التي) وامنشطة  املعتلدة  الفروع  في 

التأمين) تعتبر مرتبطة بلهية وسيط 

هذه) تحكم  التي  القوانين  بلوجب 

املهية.
زنقة) (،5 رقم) (: االجتلاعي) املقر 

سال،)حسان)-)10000)الرباط.

تحد2د) تم  (: الشركة) رأسلال 

 100.000 مبلغ) في  الشركة  رأسلال 

إ 6) مقسم  بالكامل  مدفوع   رهم 

100) رهم) بقيلة) حصة  (1000

إ 6) (1 من) مرقلة  الواحدة  للحصة 

1000)وتم اكتتابها من طرف الشريك)

الفالحي) القرض  هو  الذي  الوحيد 

لللغرب.

من تاريخ) سية ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

الشريك) قرار  بلوجب  (: اإل ارة)

لللغرب) الفالحي  القرض  الوحيد 

لشركة)CAM COURTAGE)تم تعيين)

املز ا ة) املعطي  أو  أميية  السيدة 

بتاريخ)5)) يسلبر)1958)من جنسية)

مغربية وذلك ملدة سية واحدة.

2لكنها) الصافية  امرباح  (: امرباح)

قرار) وبعد  قانوني  اقتطاع  كل  بعد 

السيوية) العا 2ة  العامة  الجلعية 

االحتياطي) أموال  تكون  أو  توزع  أن 

امليصوص عليه قانونا.

))-))تم تسجيل الشركة بالسجل)

التجاري بالرباط تحت رقم)103)16.
لإلشارة واليص
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شركة صوفييور لللحاسبة واإلعالميات)

ش.ذ.م.م.

املقر االجتلاعي):)زاوية شارع موالي عبد العزيز)

وزنقة وا  املخازن رقم)5)و8)القييطرة

الهاتف):)0537.37.78.71

اليقال):)36.91.98.)06.6

الفاكس):)5.38).0537.36

STE LEADER DYE
ش.ذ.م.م.

تحويل املقر االجتلاعي للشركة
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ) ( (- (1

019))تم) 18)سبتلبر) بالقييطرة 2وم)

تحد2د ما 2لي تبعا لللحضر):

الكائن) االجتلاعي  املقر  تحويل 

بالقييطرة الحي الصياعي البلدي رقم)

36)إ 6 املقر الجد2د الكائن بالقييطرة)

حي اليخاخسة قطاع ب رقم)57.

لدى) القانوني  اإل2داع  تم  ( (- ((

االبتدائية) باملحكلة  الضبط  كتابة 

 (019 3)) يسلبر) بالقييطرة بتاريخ)

تحت رقم)73736.
للضبط والنشر

من أجل املستخرج واإلشارة

صوفييور
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شركة صوفييور لللحاسبة واإلعالميات)

ش.ذ.م.م.

املقر االجتلاعي):)زاوية شارع موالي عبد العزيز)

وزنقة وا  املخازن رقم)5)و8)القييطرة

الهاتف):)0537.37.78.71

اليقال):)36.91.98.)06.6

الفاكس):)5.38).0537.36

 STE SM AGRODIVERSITY

SCIENCES
ش.ذ.م.م.

حل الشركة
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ) ( (- (1

تم) ((019 أكتوبر) (7 2وم) بالقييطرة 

تحد2د ما 2لي تبعا لللحضر):

انحالل مسبق للشركة.

تسلية املصفي وهو السيد سياني)

محلد.

((: التصفية) فيه  تلت  الذي  املقر 

بالقييطرة رقم)355)تجزئة بريكة.
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لدى) القانوني  اإل2داع  تم  ( (- ((
االبتدائية) باملحكلة  الضبط  كتابة 
 (019 أكتوبر) ((8 بتاريخ) بالقييطرة 

تحت رقم)1)733.
للضبط والنشر
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شركة صوفييور لللحاسبة واإلعالميات)

ش.ذ.م.م.

املقر االجتلاعي):)زاوية شارع موالي عبد العزيز)

وزنقة وا  املخازن رقم)5)و8)القييطرة

الهاتف):)0537.37.78.71

اليقال):)36.91.98.)06.6

الفاكس):)5.38).0537.36

STE DIGIT SPACE SERVICES
ش.ذ.م.م.

توسيع الغرض االجتلاعي
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ) ( (- (1
تم) ((019 نوفلبر) (8 2وم) بالقييطرة 

تحد2د ما 2لي تبعا لللحضر):
توسيع الغرض االجتلاعي بإضافة)

نشاط أشغال الطباعة واإلشهار.
لدى) القانوني  اإل2داع  تم  ( (- ((
االبتدائية) باملحكلة  الضبط  كتابة 
بتاريخ) (73563 بالقييطرة تحت رقم)

8))نوفلبر)019).
للضبط والنشر
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شركة صوفييور لللحاسبة واإلعالميات)

ش.ذ.م.م.

املقر االجتلاعي):)زاوية شارع موالي عبد العزيز)

وزنقة وا  املخازن رقم)5)و8)القييطرة

الهاتف):)0537.37.78.71

اليقال):)36.91.98.)06.6

الفاكس):)5.38).0537.36

STE MBTRAV
ش.ذ.م.م.

تحويل املقر االجتلاعي للشركة
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ) ( (- (1
تم) ((019 ماي) ((( 2وم) بالقييطرة 

تحد2د ما 2لي تبعا لللحضر):
الكائن) االجتلاعي  املقر  تحويل 
إ 6) مهد2ة  قصبة  (783 بالقييطرة)
املقر الجد2د الكائن بالقييطرة تجزئة)

القصبة رقم)905)محل رقم)3.

لدى) القانوني  اإل2داع  تم  ( (- ((
االبتدائية) باملحكلة  الضبط  كتابة 
 (019 6)) يسلبر) بالقييطرة بتاريخ)

تحت رقم)73776.
للضبط والنشر

من أجل املستخرج واإلشارة

صوفييور
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شركة صوفييور لللحاسبة واإلعالميات)
ش.ذ.م.م.

املقر االجتلاعي):)زاوية شارع موالي عبد العزيز)
وزنقة وا  املخازن رقم)5)و8)القييطرة

الهاتف):)0537.37.78.71
اليقال):)36.91.98.)06.6
الفاكس):)5.38).0537.36

 STE ASSISTANCE
 TECHNIQUE ET ETUDE

ENGINEERING
ATEE

ش.ذ.م.م.
تفويت حصص

تفويت) عقد  بلقت�سى  (- (1
بالقييطرة مؤرخ في) ( الحصص املبرم)
تم تحد2د ما 2لي) ((019 10) يسلبر)

تبعا لللحضر):
تفويت السيد ابراهيم سليلان ل)
 100 حصة لكل منهن من فئة) (500
 رهم للواحدة لفائدة السيد  اوو )
 1000 طه 2صبح التوزيع الجد2د ل)

حصة كالتا ي):
 500 (: سليلان) ابراهيم  السيد 

حصة.
السيد  اوو  طه):)500)حصة.

مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
بالقييطرة 2وم)10) يسلبر)019))تم)

تحد2د ما 2لي تبعا لللحضر.
سليلان) ابراهيم  السيد  تسلية 
والسيد  اوو  طه كلسير2ن للشركة)

وإعطائهلا حق التوقيع.
لدى) القانوني  اإل2داع  تم  ( (- ((
االبتدائية) باملحكلة  الضبط  كتابة 
 (019 18) يسلبر) بالقييطرة بتاريخ)

تحت رقم)0)737.
للضبط والنشر

من أجل املستخرج واإلشارة
صوفييور
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شركة صوفييور لللحاسبة واإلعالميات)
ش.ذ.م.م.

املقر االجتلاعي):)زاوية شارع موالي عبد العزيز)
وزنقة وا  املخازن رقم)5)و8)القييطرة

الهاتف):)0537.37.78.71
اليقال):)36.91.98.)06.6
الفاكس):)5.38).0537.36

STE OUTLET ALUMINIUM
ش.ذ.م.م.

تحويل املقر االجتلاعي
تغيير الغرض االجتلاعي
وتغيير تسلية الشركة

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ)) ( (- (1
تم) ((019 3) يسلبر) بالقييطرة 2وم)

تحد2د ما 2لي تبعا لللحضر):
الكائن) االجتلاعي  املقر  تحويل 
بالقييطرة)15)زنقة سبو الطابق امول)
مكتب رقم)6)إ 6 املقر الجد2د الكائن)
بالقييطرة)97)حي امنشطة الساكيية)

رقم)).
حذف نشاط نجارة املومييوم.

غيار) قطع  بيع  نشاط  إضافة 
السيارات املستعللة والجد2دة.

 OUTLET تغيير اسم الشركة من)
 AUTO إ 6) (ALUMINIUM
 PERFORMANCES PIECES

.ACCESSOIRES AUTO
لدى) القانوني  اإل2داع  تم  ( (- ((
االبتدائية) باملحكلة  الضبط  كتابة 
بتاريخ) (73730 بالقييطرة تحت رقم)

19) يسلبر)019).
للضبط والنشر

من أجل املستخرج واإلشارة
صوفييور
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شركة صوفييور لللحاسبة واإلعالميات)
ش.ذ.م.م.

املقر االجتلاعي):)زاوية شارع موالي عبد العزيز)
وزنقة وا  املخازن رقم)5)و8)القييطرة

الهاتف):)0537.37.78.71
اليقال):)36.91.98.)06.6
الفاكس):)5.38).0537.36

STE PIAZZALE VERDI
ش.ذ.م.م.

قفل تصفية الشركة
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ)) ( (- (1
تم) ((019 نوفلبر) (1( بالقييطرة 2وم)

تحد2د ما 2لي تبعا لللحضر):

 PIAZZALE شركة) تصفية  قفل 

.VERDI

إبراء)املصفي.

رقم) التجاري  السجل  شطب 

.696(1

لدى) القانوني  اإل2داع  تم  ( (- ((

االبتدائية) باملحكلة  الضبط  كتابة 

 (019 ( نوفلبر) (17 بالقييطرة بتاريخ)

تحت رقم)73680.
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CABINET OFISCONSEIL

 IMM(258(BUREAU(N°(1(PASSAGE

 NAKHIL AV MOHAMED V RABAT -

MAROC

RC : 105850

IF : 15(97(97

PATENTE : (5151175

 N°(DE(COMPTE(:

((581006660015766101(68(

ICE :00168661900006(

STE IZM CAR

SARL AU

تغييرات مختلفة
عل6 إثر مداوالت الجلعية العامة)

ماي) ((0 االستثيائية امليعقدة بتاريخ)

 IZM شركة) مساهلو  قرر  ((019

CAR SARL AU)والتي 2وجد مقرها ب)

18)زنقة وا  سبو شقة رقم)1)أكدال)

الرباط التغييرات التالية):

بيع الحصص االجتلاعية):)السيد)

1000)حصة إ 6) أكياو إسلاعيل بيع)

السيد مو�سى العريف.

استقالة) (: الشركة) مسير  تغيير 

السيد إسلاعيل أكياو وتعيين مسير)

جد2د للشركة السيد مو�سى العريف

تغيير القوانين امساسية للشركة.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2ونيو) ((0 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

019))تحت رقم)101151.
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 STE AHHL MIAAMAR
TRAVAUX

أهل معلار لألشغال
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رأسلالها : 100.000  رهم
الكائية ب : حي التقدم أوال  عيا  

بني مالل
السجل التجاري رقم 1519 

الفقيه بن الصالح
تصفية شركة

إقفال علليات التصفية
الغير) العام  الجلع  بلقت�سى 
019))قرر) 30)نوفلبر) العا ي بتاريخ)

الشركاء):
تصفيةشركة.

إقفال علليات التصفية.
بكتابة) القانوني  اإل2داع  تم 
االبتدائية) املحكلة  لدى  الضبط 
الفقيه بن صالح بتاريخ)6)2يا2ر)0)0) 

تحت رقم)0)0)/)0.
عن املستخلص والبيان
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STE INSPIRE EDUCATION
شركة ذات مسؤولية محدو ة

رأسلالها االجتلاعي قدره 100.000 
 رهم

املقر االجتلاعي : 17) شارع  ابراهيم 
رو اني إقامة الفتح الطابق امول 

رقم 3 الدار البيضاء
تأسيس

في) علال بعقد خاص تم توقيعه 
تم تأسيس شركة) ((019 أكتوبر) (30
تتلثل) محدو ة  مسؤولية  ذات 

خصائصها فيلا 2لي):
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

مسؤولية محدو ة.
 STE INSPIRE (: التسلية)

.EDUCATION
أهداف الشركة :

املغرب  في  الشركة  هدف 
أو غير  بشكل مباشر  والخارج سواء 
: هو  باملشاركة  أو  لحسابها   مباشر 
املؤسسات  جميع  وإدارة  إنشاء 
االبتدائية  )الحضانة،  التعليمية 
املباني  أو  املراكز  لجميع  والثانوية( 

الثقافية أو الرياضية ذات الصلة.

املشاريع  جميع  وإدارة  إنشاء 

وخاصة  والفندقية،  السياحية 

التي توفر اإلقامة  جميع املؤسسات 

السياحية  الخدمات  أو  املطاعم  أو 

األخرى.

املشاريع  جميع  وإدارة  إنشاء 

بهذا  املتعلقة  والنقل  اللوجستية 

الغرض.

الالمنهجية  األحداث  تنظيم 

)الرسم،  والثقافية  واالجتماعية 

األلعاب  املسرح،  املوسيقى، 

الكمبيوتر،  أجهزة  التعليمية، 

األنترنت والرياضة الخ(.

يجوز لها في إطار أنشطتها الرئيسية، 

واإلجراءات  العمليات  جميع  تنفيذ 

لتحقيق  مفيدة  ببساطة  أو  الالزمة 

 هدفها وعلى وجه الخصوص ما يلي :

القائمة املوضحة أدناه قائمة فقط 

وغير محدودة.

تنظيم الندوات واملؤتمرات وورش 

العمل واالجتماعات املتعلقة بشكل 

مباشر أو غير مباشر بالهدف الرئي�سي.

الطالب  ومراقبة  املدر�سي  الدعم 

الذين يعانون من صعوبات دراسية.

التدريب  بعد،  عن  التعليم 

عام،  وبشكل  والتأهيل،  املستمر 

 أي عمل تدريبي مهما كانت طبيعته

 أو وسطه.

في  الدولي  أو  الوطني  التعاون 

والبحث  والتدريب  التعليم  مجاالت 

والتطوير.

املدنية  للهندسة  العامة  الشركة 

الخاصة  أو  العامة  البناء  أعمال 

وجميع الصفقات.

الترويج العقاري بجميع أشكاله.

جميع العقارات الحضرية  اقتناء 

املطورة  غير  أو  املبنية  القروية  أو 

بغرض إعادة بيعها أو استئجارها كما 

هي أو بعد التحول.

الحصول بأي شكل من األشكال 

املصرح به من قبل األنظمة املعمول 

صغير جزء  من  الجميع  من  بها، 

من رأس املال يعطي السيطرة من   
املشاركة أو أصغر جزء من رأس املال 
أو أصول جميع الشركات أو الشركات 

املدرجة أو غير املدرجة.
جميع معامالت البورصة وكذلك 
الخاص لحسابها  املحافظ   إدارة 

 أو لحساب الغير.
أو تشغيل أي عمل تجاري  اقتناء 

مهما كان نشاطه.
االستيراد والتصدير.

العمليات  جميع  عامة  وبصفة 
املنقولة أو  املالية  أو   التجارية 
املتعلقة بشكل مباشر  العقارية  أو    
أو غير مباشر بالهدف الرئي�سي والتي 

قد تسهل تمديد وتطوير الشركة.
شارع)) ((17  : االجتماعي  املقر 
ابراهيم رو اني إقامة الفتح الطابق)

امول رقم)3)الدار البيضاء.
99)سية من تاريخ تسجيل) (: املدة)

الشركة بالسجل التجاري.
املساهلات):

املساهلات) الشركة  قدمت 
اليقد2ة التالية من خالل):

 66.000 (: السيد 2ونس السا�سي)
 رهم.

 36.000 (: الدرابي) محلد  السيد 
 رهم.

في املجلوع،)مبلغ)100.000) رهم.
تم تحد2د) (: الرأسلال االجتلاعي)
 100.000 في) االجتلاعي  املال  رأس 
حصة) (1000 إ 6) وييقسم   رهم 
منها) لكل  اإلسلية  القيلة  متساوية 
100) رهم لكل منها مدمجة بالكامل)
من قبل املساهلين مدفوعة بالكامل)
ومخصصة لللساهلين بلا 2تياسب)

مع مساهلات كل منهلا وهي):
 660 (: السا�سي) 2ونس  السيد 

حصة.
 360 (: الدرابي) محلد  السيد 

حصة.
في املجلوع):)1000)حصة.

املسيرون):
مغربي) السا�سي،) 2ونس  السيد 
فبرا2ر) (18 مواليد) من  الجنسية،)
1978)بالدار البيضاء)الحامل لبطاقة

 BJ(05036 الوطيية رقم) التعريف  (

زنقة ليير،) والساكن بالدار البيضاء،)

فيال كاليبتو)-)أنفا.

مغربي) الدرابي،) محلد  والسيد 

2ونيو) ((1 مواليد) من  الجنسية،)

1971)بالدار البيضاء)الحامل لبطاقة)

 BK90039 رقم) الوطيية  التعرف 

 56 فيال) تاون  كرين  بكزا  والساكن 

إلو)9)املد2ية الخضراء)اليواصر الدار))

البيضاء.

التقييد) رقم  (: القانوني) اإل2داع 

بالسجل التجاري باملحكلة التجارية)

بالدار البيضاء)651669.
من أجل التلخيص والنشر

التسيير
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SMART WIN

SARL

RABAT

 STE SECURINET GUARDIA 5

STAR
SARL AU

شركة محدو ة املسؤولية

بشريك وحيد

الرأسلال االجتلاعي : 100.000 

 رهم

 LOT 24 HA(SECT : املقر االجتلاعي

1 N 51 TEMARA

التصفية املسبقة
 بقرار من الشريك الوحيد بتاريخ

 8)سبتلبر)017))تقرر ما 2لي):

للشركة) املسبقة  التصفية 

املذكورة أعاله.

الخلري) حسن  السيد  تعيين 

بلقرها) املذكورة  للشركة  كلصفي 

أعاله.

بكتابة) القانوني  اإل2داع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكلة  الضبط 

رقم) تحت  ((017 نوفلبر) (16 بتاريخ)

)655)إ2داع رقم)93856.
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STE MULTINFRA
ش.م.م.ش.و

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
شريك وحيد

رأسلالها : 630.000.)  رهم
مقرها االجتلاعي : زاوية شارع بئر 
أنزران وشارع فلسطين، الطابق 
الثاني، الجهة اليلنى، حي الهيا - 

بوزنيقة
زيا ة رأس مال الشركة

قرر الشريك الوحيد بتاريخ ( (- (1 
6) يسلبر)019))بلا 2لي):

بلبلغ) الشركة  مال  رأس  زيا ة 
طريق) عن  7.570.000)) رهم 
مستحقة) سائلة  مطالبة  تعويض 
إ 6) بذلك  ليصل  الشركة  من 

30.000.000) رهم.
تغيير بيو  القانون امسا�سي.

إتلام) أجل  من  التفويض 
اإلجراءات الالزمة.

وتم اإل2داع القانوني لهذا املحضر)
املحكلة) هيئة  لدى  الضبط  بكتابة 
 30 بتاريخ) سليلان  بابن  االبتدائية 

 يسلبر)019))تحت رقم)19/1131.
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STE ACHOUHAL - INOU
SARL AU

إعالن عن تأسيس شركة
للجلع) العرفي  للعقد  تبعا  ( (- (1
2وليو) (( بتاريخ) التأسي�سي  العام 
تم وضع قوانين الشركة ذات) ((018

املليزات التالية):
 STE ACHOUHAL - (: التسلية)

.INOU SARL AU
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
الشريك) ذات  املحدو ة  املسؤولية 

الوحيد.
املوضوع):)امشغال املخلتفة وحفر)

اآلبار.
املقر الرئي�سي):)رقم)18)شارع علر)
ابن الخطاب شقة)))أكدال)-)الرباط.

 100.000 في) حد   (: الرأسلال)
 رهم مقسم إ 6)1000)حصة من فئة)

100) رهم للواحد.
:)التسيير من طرف السيد) اإل ارة)

رضوان اشحال.
تم اإل2داع) (: اإل2داع القانوني) (- ((

باملحكلة التجارية بالرباط.
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 STE  DEUXIEME CHANCE

D’OR 2020
SARL AU

إعالن عن تأسيس شركة
للجلع) العرفي  للعقد  تبعا  ( (- (1

سبتلبر) (30 بتاريخ) التأسي�سي  العام 

تم وضع قوانين الشركة ذات) ((019

املليزات التالية):

 STE  DEUXIEME (: التسلية)

.CHANCE D’OR (0(0 SARL AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

الشريك) ذات  املحدو ة  املسؤولية 

الوحيد.

كاتب) مفاوض  مكتبة  (: املوضوع)

علومي.

املقر الرئي�سي):)رقم مكرر)78)شارع)

الحسن امول الخليسات.

 (00.000 في) حد   (: الرأسلال)

 رهم مقسم إ 6)000))حصة من فئة)

100) رهم للواحد.

:)التسيير من طرف السيد) اإل ارة)

إ ريس ازكاغ.

تم اإل2داع) (: اإل2داع القانوني) (- ((

بالخليسات) االبتدائية  باملحكلة 

تحت رقم))113)في)3)أكتوبر)019).
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VILLA AYCHE
شركة ذات مسؤولية محدو ة

ذات رأسلال : 100.000  رهم

املقر االجتلاعي : مراكش، مقاطعة 

الحوز،  ائرة تحياوت، جلاعة 

تامصلوحت

مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

019))واملسجل) بتاريخ فاتح  يسلبر)

 (019 5)) يسلبر) بتاريخ) بلراكش 

VILLA AYCHE)شركة) أبرمت شركة)

بشريك) محدو ة  مسؤولية  ذات 

وحيد عقد تسيير حر لألصل التجاري)

املتواجد في مراكش مقاطعة الحوز)

جلاعة تامصلوحت)  ائرة تحياوت،)

تحت التجاري  بالسجل  واملسجل 

شركة) مع  بلراكش  (81697 رقم) (
HISOITRE D’AMITIES)شركة ذات)
مسؤولية محدو ة بشريك وحيد وقد)
سيوات) (10 مدة) في  العقدة  حد ت 
إ 6) ((019 فاتح  يسلبر) من  تبتدئ 

غا2ة)31) يسلبر)9)0).
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IMANE NET
SARL AU

تعد2ل القانون امسا�سي
بلقت�سى عقد عرفي للجلع العام)
 IMANE NET لشركة) العا ي  غير 
 (019 نوفلبر) (5 بتاريخ) (SARL AU

بسال تقرر ما 2لي):
االجتلاعي) النشاط  تلد2د  (- (1

للشركة بإضافة):
نقل) واملؤقتة،) املراقبة  أشغال 
وملون) السائقين،) توفير  املر�سى،)

الحفالت))الطبخ...).
- (

القانون) من  (( املا ة) تعد2ل  (
امسا�سي للشركة.

امسا�سي) القانون  تعد2ل  (- (3
للشركة.

باملحكلة) تم  (: القانوني) اإل2داع 
6)) يسلبر) بتاريخ) بسال  االبتدائية 

019))تحت رقم)33881.
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IMAMIA SERVICE AUTO
SARL AU

تأسيس) تم  بلقت�سى عقد عرفي 
املحدو ة) املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد.
التسلية):)»امامية سرفيس اوطو«.
الهدف االجتلاعي)):))تاجر إكسسوارات)

وقطع غيارات السيارات.
رأسلال الشركة):)100.000) رهم)
مقسم إ 6)1000)حصة من فئة)100 

للحصة الواحدة.
 1000 الكداري) أمين  السيد 

حصة.
التأسيس) من  سية  (99 (: املدة)
السجل) وضع  تاريخ  من  أي  النهائي 

التجاري.

شقة) شارع امشعري،) (16 (: املقر)

6،)الرباط.

املسير):)السيد أمين الكداري.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

التجارية بالرباط بتاريخ)6)2يا2ر)0)0) 

تحت الرقم)155)16.
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SICILZAPPA Succursale
املقر االجتلاعي : 10 زنقة الحرية، 

الطابق الثالث، شقة 5

 الدار البيضاء

RC : 405545

إغالق فرع بالدار البيضاء املغرب
اإل اري) املجلس  قرار  بلقت�سى 
امليعقد بتاريخ)30)سبتلبر)019))قرر)

ما 2لي):

الشركة) لفرع  املسبق  الحل 

SICILZAPPA)بالدار البيضاء.

وضعها في التصفية.

 SALVATORE السيد) تعيين 

كلصف) (MARIA GIARDINA

للشركة.

باملقر) التصفية  محل  تعيين 
الطابق) الحرية،) زنقة  (،10 الرئي�سي)

الثالث،)شقة)5،)الدار البيضاء.

بكتابة) القانوني  اإل2داع  تم 

بالدار) التجارية  باملحكلة  الضبط 

 (019 19) يسلبر) بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)6161)7.
قصد النشر واإلعالن
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لوكا برود
LOCA PROD

شركة محدو ة املسؤولية
رأسلالها : 100.000  رهم

املقر االجتلاعي : 10 زنقة الحرية، 

الطابق الثالث، شقة 5 

الدار البيضاء

بتاريخ) عرفي  عقد   بلقت�سى 
تم تحرير القانون) ((019 أكتوبر) ((8

امسا�سي لشركة محدو ة املسؤولية)

مليزاتها كاآلتي):



2(22 الجريدة الرسميةعد )5595 - 6))جلا ى امو 6)1661 ))))2يا2ر)0)0)) 

 LOCA برو «) »لوكا  (: التسلية)
.PROD

الشكل القانوني):)شركة محدو ة)
املسؤولية.

الشركة لديها) (: الهدف االجتلاعي)
وجو  في كل من املغرب والخارج)؛

في) امفالم  إنتاج  في  املساعدة 
املغرب في هذا السياق بتيفيذ جليع)
العلليات امولية املتعلقة باالتصال،)
السلعية) املعدات  واستئجار 
معدات) من  غيرها  أو  والبصرية 
الخدمات) جليع  وكذلك  اإلنتاج،)
املتعلقة بصياعة امفالم بشكل عام.

البيضاء،) الدار  (: املقر االجتلاعي)
الثالث،) الطابق  الحرية،) زنقة  (10

شقة)5.
الرأسلال):)100.000) رهم مقسلة)
100) رهم) بقيلة) حصة  (1000 إ 6)

للحصة.
الشركاء):

 Bénédicte( Bellocq السيدة)
500 حصة)؛

 500  Souad( Bennani السيدة)
حصة)؛

املجلوع)1000)حصة.
بقرار محضر عا ي من) (: الشركة)
تم) ((019 أكتوبر) ((8 بتاريخ) الشركاء)
 Bénédicte( Bellocq السيدة) تعيين 
Souad(Bennani)مسيرتان) والسيدة)

للشركة ملدة غير محدو ة.
من) تبدئ  (: االجتلاعية) السية 
31) يسلبر من) فاتح 2يا2ر وتنتهي في)

كل سية.
من تاريخ) سية ابتداء) (99 (: املدة)

تسجيلها بالسجل التجاري.
التسيير.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
بتاريخ) البيضاء) بالدار   التجارية 
19) يسلبر)019))تحت رقم)6068)7.
السجل) في  الشركة  تسجيل  تم 
بتاريخ) البيضاء) بالدار   التجاري 
19) يسلبر)019))تحت رقم)11)651.

قصد النشر واإلعالن
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 DOMAINES LOGISTIQUES 
E LAASSILAT

 ومين لوجيستيك لعسيالت
بتاريخ) عرفي  عقد   بلقت�سى 
اليظام وضع  تم  ((016 نوفلبر) (8

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي  (
املحدو ة لشريك واحد والتي تحلل)

الخصائص التالية):
 DOMAINES (: التسلية)

LOGISTIQUES LAASSILAT
ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدو ة لشريك واحد.
الهدف االجتلاعي):)

شراء،)تدبير،)كراء)وبيع امللتلكات)
امليقولة وغير امليقولة)؛

الترويج العقاري.
املال) رأس  حد   (: املال) رأس 

الشركة بلبلغ)100.000) رهم.
السيد عاصمي ابراهيم)100.000 

 رهم.
من) ابتداء) سية  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
من فاتح 2يا2ر إ 6) (: السية املالية)

31) يسلبر من كل سية.
املقر االجتلاعي):))1،)زنقة صبري)
بوجلاع،)الطابق امول،)شقة رقم)6،)

الدار البيضاء.
للسيد) التسيير  أعطي  (: التسيير)

عاصمي ابراهيم ملدة غير محدو ة.
اإل2داع القانوني):)تم اإل2داع القانوني)
بكتابة الضبط باملحكلة التجارية للدار)
كلا تم) (669109 تحت رقم) البيضاء)
التجاري) بالسجل  الشركة  تسجيل 

بتاريخ)5))نوفلبر)019).
من أجل االستخالص والبيان

201 P

 MAROC ABATTAGE
PROCESSING

 Société A Responsabilité
Limitée(d’Associé(Unique

Au(Capital : 3.000.000 dhs
 Siège(Social : Domaine(Laassilat

 CR(Sahel(Ouled(Hriz(Had
Soualem, BERRECHID

RC : 6293 IF 40461907
ICE 000022020000004

الشريك) قرار  بلقت�سى  (- (1
 MAROC املسلاة) للشركة  الوحيد 
املؤرخ) (ABATTAGE PROCESSING
بتاريخ)0)) يسلبر)019))تقرر ما 2لي):

تفويت)30.000)حصة من السيد)
عاصمي علي إ 6 السيد عبد الرحيم)

حدان.
استقالة السيد علي عاصمي من)

ميصبه كلسير للشركة.
تعيين السيد عبد الرحيم حدان)

كلسير للشركة ملدة غير محدو ة.
تحيين القانون امسا�سي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإل2داع  تم  (- ((
الضبط باملحكلة االبتدائية ببرشيد)

بتاريخ)6)2يا2ر)0)0))تحت رقم)05.
قصد النشر واإلعالن
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LOCAM
لوكام

 شركة محدو ة املسؤولية 
ذات شريك وحيد

رأسلالها : 100.000  رهم
املقر االجتلاعي : رقم 9، زنقة كرات�سي، 

الطابق الثاني، بالدار البيضاء
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
امليعقد) »لوكام«) املسلاة) للشركة 
6)) يسلبر) بتاريخ) البيضاء) بالدار 

018))فقد قرر ما 2لي):
بلا) الشركة  رأسلال  في  الزيا ة 
من) لرفعه  900.000) رهم  قدره)
100.000) رهم إ 6)1.000.000) رهم)

مدفوعة نقدا.
تحيين القانون امسا�سي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإل2داع  تم 
بالدار) التجارية  باملحكلة  الضبط 
البيضاء)بتاريخ)9))2يا2ر)019))تحت)

رقم)00690796.
قصد النشر واإلعالن
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بنابريم
شركة محدو ة املسؤولية

رأسلالها : 1.500.000  رهم
املقر االجتلاعي : 355، محلد 

 الخامس، الطابق العاشر، 
الدار البيضاء

للشركة) الشركاء) قرار  بلقت�سى 
بتاريخ) املؤرخ  »بيابريم«)  املسلاة)

5)) يسلبر)019)،)تقرر ما 2لي):

السيدة) من  حصة  (6.500 هبة)
نعيلة الصفراوي مقسلة كلا 2لي):

السيدة سلمى بياني)1.500)حصة)؛
السيدة عيدة بياني)1.500)حصة)؛

 1.500 بياني) أمين  احلد  السيد 
حصة)؛

املجلوع)6.500)حصة.
تعد2ل) تم  السابق  للقرار  نتيجة 
املا ة)6)من اليظام امسا�سي كلا 2لي):
السيدة سلمى بياني)6.500)حصة)؛
السيدة عيدة بياني)6.500)حصة)؛

 6.000 بياني) أمين  احلد  السيد 
حصة)؛

املجلوع)15.000)حصة.
تحيين القانون امسا�سي للشركة.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
بتاريخ) البيضاء) بالدار   التجارية 
6)2يا2ر)0)0))تحت رقم)5965)007.

قصد النشر واإلعالن
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Z.O.M TRAVAUX
ش.م.م

تجزئة 60C اليانس  ارنا، محل )، 
القييطرة

االستثيائي) املحضر  بلقت�سى 
تقرر) ((018 2وليو) (10 في)  املؤرخ 

ما 2لي):
للشركة) االجتلاعي  املقر  تغيير 
زاوية شارع معلورة ومحلد) (66 من)
 60C(إ 6 تجزئة(A((العلراوي،)مكتب

اليانس  ارنا،)محل))،)القييطرة.
ولقد تم اإل2داع القانوني بالسجل)
االبتدائية) باملحكلة  التجاري 

بالقييطرة تحت رقم)66713.
205 P

PETROLINELUB
في) االستثيائي  العام  الجلع   قرر 

9) يسلبر)019).
تفويت)600)حصة اجتلاعية من)
لفائدة) بونيدان  سلير  السيد  طرف 
السيد محلد ميتصر وقد تم تأكيد)
جليع) مع  للشركة  مسير  امخير  هذا 
سلير) السيد  واستقالة  الصالحيات 

بونيدان من مهامه كلسير للشركة.
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القانوني) الشكل  تغيير  تم  كلا 
مسؤولية) ذات  شركة  من  للشركة 
مسؤولية) ذات  شركة  إ 6  محدو ة 
من) والحد  وحيد  بشريك  محدو ة 
الهدف االجتلاعي املتلثل في التجارة)

وتذويب القانون امسا�سي وتعد2له.
الضبط) بكتابة  اإل2داع  تم 
تحت) بالرباط  التجارية   باملحكلة 

رقم)161065)بتاريخ)7)2يا2ر)0)0).
206 P

Z.O BATI
تأسيس شركة

بلوجب عقد عرفي مؤرخ في) (- (I 
شركة) تأسيس  ((019 3)) يسلبر)
بشريك) محدو ة  مسؤولية  ذات 

وحيد لها املواصفات التالية):
.Z.O BATI(:(التسلية

امشغال) (: االجتلاعي) الهدف 
املختلفة أو البياء.

املقر االجتلاعي):)ا2ت بيقسو،)ا2ت)
علي ولحسن البحراوي،)تيفلت.

الراسلال):)حد  رأسلال الشركة)
في)100.000) رهم.

تسيير الشركة):)عين السيد عالل)
اليقاز مسير للشركة مع جليع.

بكتابة) القانوني  اإل2داع  تم  (- (II
الضبط باملحكلة االبتدائية بتيفلت)

تحت رقم)1)بتاريخ)3)2يا2ر)0)0).
للسيخ والبيان

الوكيل

207 P

كرفطي طرانس
شركة ذات املسؤولية املحدو ة 

بشريك وحيد
رأسلال الشركة : 100.000  رهم

املقر االجتلاعي : 0) زنقة اكللان، 
سيدي علي، شقة رقم )، أكدال، 

الرباط
رقم السجل التجاري التحليلي : 

1(9769
حل مسبق

العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 
2وم) بالرباط  محرر   االستثيائي 
وسجل) للشركة  ((019 نوفلبر) (((

بيفس املد2ية تلت التغييرات التالية):

حل مسبق للشركة.
مصطفى،) كرفطي  السيد  تعيين 
الوطيية) التعريف  للبطاقة  الحامل 

رقم)A770186)مصفي للشركة.
لحل) االجتلاعي  املقر  تحد2د 
سيدي) اكللان،) زنقة  ((0 (: الشركة)

علي،)شقة رقم))،)أكدال،)الرباط.
بكتابة) القانوني  اإل2داع  تم 
بالرباط) التجارية  لللحكلة  الضبط 
رقم) تحت  ((0(0 2يا2ر) (7 بتاريخ)

.1038(7
للخالصة والنشر
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GRATA
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدو ة 
بشريك وحيد

رأسلالها : 10.000  رهم
مقرها االجتلاعي : 0) زنقة اكللان، 
سيدي علي، شقة رقم )، أكدال، 

الرباط
رقم السجل التجاري : 61)0)1

التصفية النهائية
العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 
2وم) بالرباط  محرر   االستثيائي 
وسجل) للشركة  ((019 11) يسلبر)
بيفس املد2ية تلت التغييرات التالية):

التصفية النهائية للشركة.
محلد،) اكري  السيد  تعيين 
الوطيية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

رقم)UB1((53)مصفي للشركة.
لتصفية) االجتلاعي  املقر  تحد2د 
سيدي) اكللان  زنقة  ((0 (: الشركة)

علي،)شقة رقم))،)أكدال،)الرباط.
بكتابة) القانوني  اإل2داع  تم 
بالرباط) التجارية  لللحكلة  الضبط 
بتاريخ)7)2يا2ر)0)0))تحت رقم)5)1038.

للخالصة والنشر
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مجموع اوه.إر.اش.د
ذات الشريك الوحيد

العا ي) غير  املحضر  عل6  بياءا 
بتاريخ)6))2يا2ر)018))املسجل بتاريخ)

6))2يا2ر)018))تقرر ما 2لي):

تغيير املقر االجتلاعي من)13)زنقة)
الطابق) إقامة ألب،) أحلد املجاطي،)
الدار) املعاريف،) حي  (،8 رقم) امول،)
طريق) إ 6 العيوان الجد2د،) البيضاء)
سيدي) (،108 رقم) (1( الزنقة) الخير،)
قرر) البيضاء،) الدار  البرنو�سي،)

الشريك الوحيد للشركة ما 2لي):
بيع حصص):

املتيازل له السيد الرشدي 2اسين)
حصة) (1000 أصل) من  حصة  (660

املتحصل عليها.
املتيازل له السيد الرشدي محلد)

330)حصة)؛
املتيازل له السيد الرشدي خالد)

330)حصة.
تم تغيير الصفة القانونية للشركة)
من شركة ذات املسؤولية املحدو ة)
إ 6 شركة ذات) ذات شريك الوحيد 

املسؤولية املحدو ة.
بلكتب) القانوني  اإل2داع  تم 
بالدار) التجارية  باملحكلة  الضبط 
 البيضاء)تحت رقم)00656818)بتاريخ)

8)فبرا2ر)018).
210 P

NET CAR 75
ش.م.م

الرأسلال االجتلاعي : 100.000  رهم
املقر االجتلاعي : رقم 65 حي النهضة 

طريق القييطرة، سال
تعد2ل

بلقت�سى الجلع العام الغير العا ي)
امليعقد بتاريخ)7))سبتلبر)019))قررا)
تحت) (NET CAR75 شركة) شركاء)
حي النهضة،) (65 رقم) (: العيوان التا ي)

طريق القييطرة،)سال ما 2لي):
الجلع) قرر  (: نقل ملكية امسهم)
العام بيع الحصص التي كان 2للكها)
حصة) (500 السيد امجاهدي جوا )
شركة) في  2للكها  التي  اجتلاعية 
لفائدة السيد رشيد) (NET CAR 75
الوطيية) البطاقة  صاحب  العلري،)

.BX810656
عل6) التقسيم  2صبح  بالتا ي 

الشكل التا ي):

حصة) (1000 العلري) رشيد 
اجتلاعية)؛

املجلوع)1000)حصة اجتلاعية.
تم تقسيم رأس املال الشركة عل6)

الشكل التا ي):
رشيد العلري)100.000) رهم)؛

املجلوع)100.000) رهم.
2قرر) (: االجتلاعي) املقر  تحويل 
:)من املقر) الجلع العام تحويل املقر)
طريق) حي النهضة،) (65 رقم) القد2م،)
الجد2د) املقر  إ 6  سال  القييطرة،)
 PLACE BRAHIM ROUDANI RUE
 LA SENA RES BEETHOVEN II

.3EME(ETAGE(N°(82,(TANGER
الجلع) 2قرر  (: املسير) استقالة 
السيد) املسير  استقالة  العام 

امجاهدي جوا .
2قرر الجلع) (: تعيين مسير جد2د)
العلري) رشيد  السيد  تعيين  العام 

كلسير وحيد للشركة.
(: للشركة) القانوني  الشكل   تغيير 
الشكل) تغيير  العام  الجلع  قرر 
مسؤولية) ذات  للشركة  القانوني 
عوض) وحيد  شريك  ذات  محدو ة 

شركة ذات مسؤولية محدو ة.
للشركة) القانوني  الوضع  تم 

حسب الفصل)5.96.
للشركة) القانوني  اإل2داع  تم 
تاريخ) في  بسال  االبتدائية   باملحكلة 

6)2يا2ر)0)0))تحت الرقم)33933.
211 P

AMOR LUXE TOURS
SARL AU

إنشاء شركة
العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 
امليعقد بالرباط بتاريخ)5) يسلبر)019) 
املسؤولية) ذات  الشركة  تأسيس  تم 
املحدو ة والتي تحل الخصائص التالية):

 AMOR LUXE (: التسلية)
.TOURS SARL AU

الهدف االجتلاعي):)كراء)السيارات)
بدون سائق.

املقر االجتلاعي):)تجزئة املستقبل،)
الطابق امر�سي،) (،8 رقم) فتح الخير،)

تلارة.
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رأسلال الشركة):)100.000) رهم.
التسيير):)من طرف السيدة سكيية)
التعريف) لبطاقة  الحاملة  صغير،)
الوطيية)BK513803)ملدة غير محدو ة.

املدة):)99)سية.
السية االجتلاعية):)من فاتح 2يا2ر)

إ 6)31) يسلبر.
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
املركز) طريق  عن  بالرباط  التجارية 
الجهوي لالستثلار 2وم)6)2يا2ر)0)0) 

رقم السجل التجاري)73)9)1.
212 P

شركة غنتوت
شركة مجهولة االسم
عقد التسيير الحر 

في) املؤرخ  العقد  بلقت�سى 
شركة) قامت  ((019 سبتلبر) فاتح 
االسم،) مجهولة  شركة  »غيتوت«)
100.000.000) رهم،) رأسلالها)
مقرها االجتلاعي بشارع باريس الحي)
لدى) واملسجل  مراكش،) الشتوي،)
املحكلة التجارية بلراكش تحت رقم)
57657،)بإبرام عقد تسيير حر تخول)
شركة) (TIEGER A بلقتضاه لشركة)
رأسلالها) محدو ة،) مسؤولية  ذات 
االجتلاعي) مقرها  50.000) رهم،)
غانم،) سيدي  الصياعي  الحي  ((08
امصل) ذات  مراكش  أسفي،) شارع 
املحكلة) لدى  املسجل  التجاري 
التجارية بلراكش تحت رقم)99165،)
الحر) التسيير  العقد  مدة  وحد ت 
)1)شهرا ابتداء)من فاتح سبتلبر) في)
أغسطس) (31 نها2ة) وحتى  (،(019
0)0)،)الكل حسب قيلة االستغالل)
والشروط امليصوص عليها في العقد)

وملحقاته.
213 P

ECOVA MAROC
CAPITAL(SOCIAL : 500.000 DH

RC : 104321
تغيير في الشركة

في إطار الجلع االستثيائي لشركة)
بتاريخ وامليعقد  (ECOVA MAROC 

 5) يسلبر)019))تقرر ما 2لي):

تغيير مقر الشركة.
حي) (،5 شقة) (،180 علارة) من 
)3،)الشقة) الفتح،)الرباط إ 6 علارة)
)،)تجزئة رياض وال ) 13،)إقامة) رقم)

مطاع،)تلارة.
الرفع من قيلة رأسلال الشركة)
لتصبح) 500.000) رهم  من)
1.000.000) رهم وذلك بخلق)5000 
حصة جد2دة ثلن الحصة الواحدة)

100) رهم.
تم اإل2داع القانوني للشركة لدى)
التجارية) باملحكلة  الضبط  كتابة 

بالرباط تحت رقم)103803.
مقتطف بلثابة إعالن
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STE SAFELINK
SARL AU

بيع الحصص االجتلاعية
وتغيير املسؤولية

عل6 إثر الجلع العام الغير العا ي)
قرر الشريك) ((019 أكتوبر) (3 بتاريخ)
الوحيد لشركة)»سافليك«)ش.ذ.م.م)
ملشارك واحد،)رأسلالها)100.000) رهم)
(: ب) االجتلاعي  مقرها  2وجد  والتي 
الطابق) سيام،) زنقة  (،5 أ) (6 الشقة)
قرر) الرباط  الجامع،)  الثاني،) 2ور 

ما 2لي):
بيع الحصص االجتلاعية):

 (00 الحق) عبد  2وسف  السيد 
بوكرن) والسيد  اجتلاعية  حصة 
800)حصة اجتلاعية 2بيعون) صالح)
ويحولون تحت الضلانات إ 6 السيد)
اجتلاعية) حصة  ((00 كلال) الفيز 
800)حصة) وإ 6 السيد راشد بوشتى)
شركة) في  2للكونها  التي  اجتلاعية 

»سافليك«.
تغيير املسؤولية):

استقالة السيد املزراوي الحسين)
من مهامه في الشركة وتعيين السيد)
 800 راشد بوشتى املالك الجد2د ل)
حصة املسير الجد2د للشركة ملدة غير)

محدو ة.
لقد تم اإل2داع في املحكلة التجارية)
 (019 11) يسلبر) بتاريخ) بالرباط 

تحت رقم)103635.
215 P

IOUI TRAVAUX
SARL AU

في) حرر  استثيائي  قرار  بلقت�سى 
الرباط)30) يسلبر)019))قرر شركاء)
 IOUI TRAVAUX SARL AU شركة)
ش.م.م ذات الشريك الوحيد ما 2لي):

تصفية نهائية.
السيد) للشركة  املصفي  تعيين 
مكان) وكذا  اويري،) مصطفى  موالي 
التصفية في رقم)1،)زنقة عين زلطن،)

حي النهضة،)القرية،)سال.
بكتابة) القانوني  اإل2داع  تم 
سال) االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

تحت رقم)33936)في)6)2يا2ر)0)0).
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STE TRAMEZ
SARL AU

بيع الحصص االجتلاعية
وتغيير املسؤولية

الغير) العام  الجلع  إثر  عل6 
قرر) ((019 سبتلبر) (6 العا ي بتاريخ)
»طراميتز«) لشركة) الوحيد  الشريك 
رأسلالها) واحد،) ملشارك  ش.ذ.م.م 
مقرها) 2وجد  والتي  100.000) رهم 
 االجتلاعي ب):)شارع املجد مسيرة)3،)
قرر) الرباط  (،16 علارة) (،57  رقم)

ما 2لي):
بيع الحصص االجتلاعية):

2بيع) الحسين  املزراوي  السيد 
التي) االجتلاعية  الحصص  جليع 
 1000 تبلغ) والتي  الشركة  في  2للك 
راشد) السيد  إ 6  اجتلاعية  حصة 
الحصص) هذه  2قبل  الذي  بوشتى 

بثلن)100) رهم للحصة.
تغيير املسؤولية):

استقالة السيد املزراوي الحسين)
من مهامه في الشركة وتعيين السيد)
راشد بوشتى املالك الجد2د ل)1000 
حصة املسير الجد2د للشركة ملدة غير)

محدو ة.
لقد تم اإل2داع في املحكلة التجارية)
بالرباط بتاريخ)16)نوفلبر)019))تحت)

رقم)3)1030.
217 P

HAPPYCULTURES
SARL

رأسلالها : 100.000  رهم

مقرها االجتلاعي : رقم 15، شارع 

امبطال، رقم 6، أكدال، الرباط

الحل السابق موانه
بتاريخ) عرفي  عقد   بلقت�سى 

019))واملسجل بالرباط) 9)) يسلبر)

الجلع) خالل  الشركة  شركاء) قرر 

العام االستثيائي بيفس التاريخ أعاله)

ما 2لي):

لشركة) موانه  السابق  الحل  (- (1

ابتداء) (HAPPYCULTURES SARL

من تاريخ)9)) يسلبر)019).

))-)تعيين السيدة شقرون أسلاء)

االجتلاعي) باملقر  للشركة  كلصفية 
الكائن بالعيوان التا ي):)رقم)15،)شارع)

امبطال،)رقم)6،)أكدال،)الرباط.

3)-)تم اإل2داع القانوني باملحكلة)

التجارية بالرباط لدى كتابة الضبط)

رقم) تحت  ((0(0 2يا2ر) (7 بتاريخ)

.1038(1
للخالصة والبيان

218 P

SOCIETE WIFI MAROC
شركة ويفي ماروك

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

 ذات شريك وحيد
رأسلالها 100.000  رهم

املقر االجتلاعي : رقم ) السالم ) 

العلارة 1511 شارع الحاج مسعو  

الوفقاوي حي السالم 1 أكا 2ر

الجلع) محضر  بلقت�سى  (- (1

بأكا 2ر امليعقد  العا ي  غير   العام 

واملسجل بتاريخ) ((019 )1) يسلبر)  

تلت) بأكا 2ر  ((019 16) يسلبر)

املصا قة عل6 ما 2لي):

فتح فرع للشركة):

املصا قة عل6 فتح فرع للشركة في)

العيوان التا ي):

الطابق) (E بلوك) تجاري  محل 

الحاج) شارع  مكرر  (61 السفلي رقم)

عبد هللا الكرسفي حي الهدى أكا 2ر.
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التسيير):)تم تعيين السيد بوناصر)
الحسن كلسير لفرع الشركة ملدة غير)

محدو ة.
بكتابة) القانوني  اإل2داع  تم  (- ((
بأكا 2ر) التجارية  باملحكلة  الضبط 
تحت رقم) ((019 30) يسلبر) بتاريخ)

.89077
للخالصة والبيان

املسير

219 P

TG2R
SARL AU

إعالن تعد2الت بالشركة
.TG(R SARL AU(:(اسم الشركة

 60 (: الشركة) حصص  تفويت 
إ 6) السايغ  و ا   السيدة  من  حصة 

السيد نبيل بيلو�سى.
استقالة السيدة و ا  السايغ من)

تسيير الشركة.
تعيين مسير جد2د لشركة السيد)

نبيل بيلو�سى.
تغيير الشكل القانوني للشركة من)

.SARL AU(6 إ(SARL
باملحكلة) القانوني  اإل2داع 

التجارية بالرباط):)103830.
220 P

LJK COMPANY
شركة ذات املسؤولية املحدو ة في 

طور التصفية
عيوان مقرها االجتلاعي : 67 طابق 1 

زنقة سبو رقم 3 أكدال الرباط
رقم التقييد في السجل التجاري 

71661
حل الشركة

بلقت�سى الجلع العام تقرر حل)
املحدو ة) املسؤولية  ذات  شركة 
امليافسة) نتيجة  (LJK COMPANY
الكافية) السيولة  وتعذر  الشد2دة 

وتعقد اإلجراءات اإل ارية.
حد  مقر التصفية ب)67 طابق 1 

زنقة سبو رقم 3 أكدال الرباط.
باحلا ) صالح  السيد  عين 

كلصفي للشركة.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
3)) يسلبر) التجارية بالرباط بتاريخ)

019))تحت رقم)103616.
221 P

ATLANTIC VEHICULES
SARL

شركة اتالنتيك فهيكول ش.ذ.م.م
املقر االجتلاعي : طريق بوجدور - 

العيون أكا 2ر
سجلها التجاري 1611
الجلع العام االستثيائي
بتاريخ 18  يسلبر 019)

العام) الجلع  ملداولة  طبقا 
18  يسلبر  االستثيائي امليعقد 2وم 

019) تقرر :
للشركة  اثيين  مسير2ن  تعيين 
توقيع  مع  محدو ة  غير  ملدة  وذلك 

ميفصل.
حامل  راشدي  لحسين  السيد 

.J6367 بطاقة التعريف رقم
حامل  حسني  فاظلة  السيدة 

.J8507( بطاقة التعريف رقم
وبذلك تم تعد2ل اليظام امسا�سي 

لشركة اتالنتيك فهيكول.
بكتابة  القانوني  اإل2داع  تم  لقد 
الضبط باملحكلة االبتدائية بالعيون 
بتاريخ 7)  يسلبر 019) تحت رقم 

.3137/(019
املسير

222 P

TIMES SQUARE CAFE
SARL AU

رأسلالها 150.000  رهم
)6 شارع أحفير، وجدة

 IF : 14445643, RC : 26167
Oujda
تعد2ل

الرفع والتخفيض من رأسلال 
الشركة

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
 TIMES SQUARE CAFE« لشركة)
SARL AU« امليعقد 2وم 3)  يسلبر 
قرر بوجدة،  الشركة  بلقر   (019 

 ما 2لي :

الشركة  رأسلال  من  الرفع 
أي  536.860,35  رهم  قدره  بلبلغ 
5.368,60 حصة اجتلاعية جد2دة 
الشريك  قبل  من  بالكامل  مكتتبة 
عن  بالكامل  صدرت  والتي  الوحيد 
طريق تعويض بعض الد2ون السائلة 
استيعاب  أجل  من  واملستحقة 
31  يسلبر  في  املتراكلة  الخسائر 

.(018
الشركة  رأسلال  من  التخفيض 
أي  536.860,35  رهم  قدره  بلبلغ 

5.368,60 حصة اجتلاعية.
للشركة  القانوني  اإل2داع  تم 
باملحكلة التجارية بوجدة بتاريخ 30 

 يسلبر 019) تحت رقم 6030.
223 P

 ENTREPRISE DRISS
 OURRAOUI DE
CONSTRUCTION

 »EDOC»
SARL AU

رأسلالها 6.500.000  رهم
شارع الدرفوفي، رقم 187، الطابق 

امول، شقة رقم )، وجدة
IF : 5301332, RC : 17109 Oujda

تعد2ل
الرفع والتخفيض من رأسلال 

الشركة
الشريك) قرار  بلقت�سى 
 ENTREPRISE« لشركة) الوحيد 
 DRISS OURRAOUI DE
 CONSTRUCTION» «EDOC»
SARL AU امليعقد 2وم 6)  يسلبر 
قرر بوجدة،  الشركة  بلقر   (019 

 ما 2لي :
الرفع من رأسلال الشركة بلبلغ 
أي  7.336.708,83  رهم  قدره 
73.367,08 حصة اجتلاعية جد2دة 
الشريك  قبل  من  بالكامل  مكتتبة 
عن  بالكامل  صدرت  والتي  الوحيد 
طريق تعويض بعض الد2ون السائلة 
استيعاب  أجل  من  واملستحقة 
31  يسلبر  في  املتراكلة  الخسائر 

.(018

الشركة  رأسلال  من  التخفيض 

بلبلغ قدره 7.336.708,83  رهم أي 

73.367,08 حصة اجتلاعية.

للشركة  القانوني  اإل2داع  تم 

بتاريخ بوجدة  التجارية   باملحكلة 

 30  يسلبر 019) تحت رقم 9)60.

224 P

 SOCIETE LE PATISSIER

PROFESSIONNEL
«LPP»

SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدو ة 

ذات الشريك الوحيد
رأسلالها 100.000  رهم

مقرها االجتلاعي : متجر رقم 6، 

تجزئة رقم ET 9A، تجزئة زهرة 

املدائن، طريق عن الشقف

فاس

سجل تجاري رقم 81)67

تصفية الشركة
بلقت�سى تقرير الجلع العام) (- (1

 (019 7)) يسلبر) بتاريخ) امليعقد 

تقرر ما 2لي):)

قرر الجلع العام تصفية الشركة)
التجاري) السجل  عل6  والتشطيب 

للشركة.

لدى) القانوني  اإل2داع  تم  (- ((

التجارية) باملحكلة  الضبط  كتابة 

بفاس بتاريخ)7)2يا2ر)0)0))تحت رقم)

.(0(0/66
للخالصة واإلشارة)-)اإل ارة

225 P

STE TRICOT STYLE
شركة تريكو ستيل

شركة ذات مسؤولية محدو ة

 خفض رأسلال الشركة
فبرا2ر) (6 بتاريخ) تبعا لعقد عرفي 

استثيائي) اجتلاع  عقد  تم  ((019

باملقر) »تريكو ستيل«) شركة) لشركاء)

من طرف) االجتلاعي بعد االستدعاء)

املسير ليتم البث في جدول امعلال)

التا ي):)
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املقدمة) املالية  املوار   صر  
للشركة من طرف املشاركين.

خفض رأسلال الشركة بتسد2د)
امسهم.

تحد2ث القانون امسا�سي.
وقد تم التصد2ق عل6 ما 2لي):

من) الشركة  رأسلال  خفض 
 1.000.000 إ 6) 5.000.000) رهم 
ما) لللشاركين  بتسد2د  وذلك   رهم 
في) ملثلة  6.000.000) رهم  قدره)
حصة بلائة  رهم للحصة) (60.000

الواحدة.
تحد2ث القانون امسا�سي للشركة)

بعد هذا الخفض.
وقد تم اإل2داع القانوني باملحكلة)
بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

5)مارس)019))تحت رقم)65)695.
226 P

SOCIETE TRICOT STYLE
شركة تريكو ستيل

شركة ذات مسؤولية محدو ة
 إلغاء ملحق

تبعا لعقد بتاريخ))) يسلبر)018) 
شركة) شركاء) جليع  اجتلاع  تم 
»تريكو ستيل«)في جلع عام استثيائي)
 عا إليه املسير وقد تم االتفاق عل6)

ما 2لي):)
 97 (: ب) املوجو   امللحق  إلغاء)
امليطقة) الحيصلي،) محلد  شارع 
الدار) معروف  سيدي  الصياعية،)

البيضاء.
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  وتم 
 31 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

 يسلبر)018))تحت رقم)687336.
من أجل اإلشهار

227 P

STE TRICOT STYLE
شركة تريكو ستيل ش.م.م

 استقالة مسير
بتاريخ) مؤرخ  عرفي  لعقد  تبعا 
تم اجتلاع شركاء) ((019 أكتوبر) (10
ش.م.م.) ستيل«) »تريكو  شركة)

لللصا قة عل6 القرارات التالية):)

الحا ي) الوحيد  املسير  استقالة 
للشركة.

تعيين مسير جد2د للشركة.
القانون) من  (15 الفصل) تغيير 

امسا�سي.
بعد اليقاش تلت املصا قة عل6)

ما 2لي):
عل6) واملصا قة  القبول  تم 
(: للشركة) الحا ي  املسير  استقالة 
الحامل) وكيل،) مصطفى  السيد 
رقم) الوطيية  التعريف  لبطاقة 
البيضاء،) بالدار  واملقيم  (B6(8893
 ( مجلوعة) الجد2د  مومن  سيدي 
رقم) السطاتي  التهامي  محلد  زنقة 
66)من مهامه وإعطائه إبراء)تاما عل6)

مدة تسييره.
جد2د) وحيد  كلسير  تعيييه  تم 
ملدة غير محد ة السيد محلد وكيل)
الوطيية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
البيضاء،) بالدار  واملقيم  (BJ69 رقم)
 ( مجلوعة) الجد2د  مومن  سيدي 

زنقة)9)رقم)66.
وقد تم اإل2داع القانوني باملحكلة)
بتاريخ) البيضاء) بالدار   التجارية 
3))أكتوبر)019))تحت رقم)717959.

مقتطف من أجل اإلشهار
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MAGISKANE
ماجيسكان

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة

بتاريخ) مؤرخ  عرفي  لعقد  تبعا 
تأسيس) تم  قد  ((018 مارس) ((6
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات)

الخصائص التالية):
اإلسم):)ماجيسكان.

سيدي) طريق  (: االجتلاعي) املقر 
مسعو  أوال  طالب املجلع السكني)
الطابق) (5 اإلقامة) (GH5 توزر املجلع)

امول رقم)6)الدار البيضاء.
سية ما عدا التحليل (99 (:  املدة)

)أو التلد2د.
100.000) رهم مقسم) (: رأسلال)
1000)حصة بلائة  رهم للحصة) إ 6)
من) نقدا  ومحررة  مسجلة  الواحدة 

طرف الشركاء)كلا 2لي):

محلد كرمو ي)):)00))حصة.
زبيدة كرنو�سي):)100)حصة.

عبد العا ي كرمو ي):)100)حصة.

امال كرمو ي):)50)حصة.

سلية كرمو ي):)50)حصة.

 100 (: مجيدري) سالم  محلد 

حصة.

وليد مجيدري):)100)حصة.

مفيدة مجيدري):)75)حصة.

خد2جة مجيدري):)75)حصة.

سكيية مجيدري):)75)حصة.

صفية مجيدري):)75)حصة.

السية االجتلاعية):)من فاتح 2يا2ر)

إ 6)31) يسلبر.

التسيير):)تسيير الشركة من طرف):

والسيد) كرمو ي  محلد  السيد 

عبد) والسيد  مجيدري  سالم  محلد 

العا ي كرمو ي.

مع التوقيع إما من طرف):

سالم) ومحلد  كرمو ي  محلد 

مجيدري معا.

وعبد) مجيدري  سالم  محلد  أو 

العا ي كرمو ي معا.

وذلك ملدة غير محد ة مع جليع)

الصالحيات الواسعة.

وقد تم اإل2داع القانوني باملحكلة)

بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

 69300 رقم) تحت  ((019 16)فبرا2ر)

بالسجل) الشركة  تسجيل  وتم 

التجاري تحت رقم)6795)6.
من أجل اإلشهار

229 P

OFFSHORLINE
SARL AU

تم تأسيس شركة ذات مسؤولية)

ذات) وحيد  بشريك  محدو ة 

املواصفات التالية):

 «OFFSHORLINE« (: التسلية)

ش.م.م ش.و.

املقر):)1))ساحة أبو بكر الصد2ق،)

شقة رقم)8،)أكدال،)الرباط.

االستيرا ) (: التجاري) النشاط 

والتصد2ر))تاجر أو وسيط).

مجلس اإل ارة.

مقاول أعلال مختلفة.

املدة):)99)سية.

100.000) رهم) (: املال) رأس 

مقسم إ 6)1000)حصة من فئة)100 

السيد) 2حللها  كاملة،) مؤ اة   رهم،)

معا  عبد الحق.

ملدة) الحق،) معا  عبد  (: التسيير)

غير محدو ة.

بالسجل) تم  (: القانوني) اإل2داع 

التجاري لللحكلة التجارية بالرباط)

تحت رقم)173)16.
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BRYCE MINERALS
SARL AU

إعالن تأسيس
بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 

 8))نوفلبر)019)،)تم تأسيس شركة)

بشريك) املحدو ة  املسؤولية  ذات 

وحيد ذات املليزات التالية):

مينرالز) بريس  الشركة:) تسلية 

ش.ذ.م.م ش.و.

100.000) رهم) (: مبلغ رأس املا )

محرر كامال.

الشريك الوحيد):)السيد شاندركار)

ب) املقيم  الجنسية،) هيدي  كونال،)

قلعة س.م.ر،) الطابق الثاني،) (،307

الرئي�سي) الطريق  بياسوا ي،)  و ا 

(- كارنتكا) بانغالور،) بياسوا ي،)

560063،)الهيد.

املقر االجتلاعي):)10)زنقة زا2د ابن)

معاريف،) الثالث،) الطابق  الرفاعي،)

الدار البيضاء.

غرض الشركة):)البحث،)التيقيب،)

عن) استغالل  اقتياء،) استخراج،)

املباشر االستغالل  الكراء،)  طريق 

)أو غير املباشر لللياجم ولكل الحقوق)

امليجلية واملقالع وكذلك اقتياء)وكراء)

كل السلع أو الحقوق العقارية وإعا ة)

بيعها.
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استيرا ) املتاجرة،) بيع،) شراء،)
ميتجات خر ة) وتصد2ر كل املعا ن،)
الضرورية) والتجهيزات  اآلالت  وكذا 

لتحقيق غرض الشركة.
لوسائل) الطرق  بكل  االستغالل 
املوا ) أو  امليتوجات  أو  املعا ن  نقل 

املعيية بغرض الشركة.
التقيية) الدراسات  كل  إنجاز 
الجدوى) و راسات  والجيولوجية 

لألرا�سي واملياجم.
التجارية) العلليات  كل  وعلوما 
والعقارية) واملالية  والصياعية 
املرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر)
بامهداف املحد ة أعاله أو التي من)

شأنها تسهيل تحقيقها.
99)سية من تاريخ) (: مدة الشركة)
تسجيل الشركة في السجل التجاري.

تسير الشركة ملدة غير) (: التسيير)
شاندركار) السيد  طرف  من  محد ة 
ب) املقيم  وحيد،) شريك  كونال،)
قلعة س.م.ر،) الطابق الثاني،) (،307
الرئي�سي) الطريق  بياسوا ي،)  و ا 
(- كارنتكا) بانغالور،) بياسوا ي،)

560063،)الهيد.
السية االجتلاعية):)من فاتح 2يا2ر)

إ 6)31) يسلبر.
بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 
رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجاري 

.651887
للبيان واإلشارة

التسيير

230P مكرر

 STE ALWAHA TAAMIR
CIVILE IMMOBILIER

SCI
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم تغير املؤسس) ((019 30) يسلبر)
املسلاة) املدنية  العقارية  للشركة 
املدنية) العقارية  التعلير  الواحة  (:
بالسجل) الرقم  تحت  املسجلة 

التجاري)3817)1.
تم تغيير املسير السيد الكفلي مرا )
الوطيية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.AB6(6136(رقم

هو) للشركة  الحا ي  املسير  أصبح 

السيد عبد هللا الكفلي.
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SOCIETE MEDICALAND
SARL AU

رأسلال اجتلاعي : 100.000  رهم

املقر االجتلاعي : املحل التجاري 

الحامل لرقم 3 الواقع عل6 واجهة 

شارع البصيري من العلارة الواقعة 

بللتقى شارع و ي العهد وزنقة 

البصيري علارة رقم 31 طيجة

تأسيس
بتاريخ) تم  عرفي  عقد  بلقت�سى 

واملصا قة) وضع  ((019 نوفلبر) (19

بتأسيس) املتعلقة  الوثائق  وتسجيل 

 SOCIETE MEDICALAND SARL

: AU

 SOCIETE (: التجاري) العيوان 

.MEDICALAND SARL AU

التجاري) املحل  (: املقر االجتلاعي)

واجهة) عل6  الواقع  (3 لرقم) الحامل 

شارع البصيري من العلارة الواقعة)

وزنقة) العهد  و ي  شارع  بللتقى 

البصيري علارة رقم)31)طيجة.

املدة):)99)سية.

 100.000 (: الشركة) رأسلال 

 رهم.

بارا) املوا   بيع  (: املزاول) النشاط 

صيدلية.

ولوازم) االستشفاء) أ وات  بيع 

امطباء.

االستيرا  والتصد2ر.

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدو ة بشريك وحيد.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيدة أسلاء)أفقيهي.

والتسجيل) القانوني  اإل2داع  تم 

بتاريخ) بطيجة  التجارية  باملحكلة 

30) يسلبر)019))تحت رقم)9019.
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 SOCIETE AUTOMATIC
DOORS LUXUS

SARL AU
رأسلال اجتلاعي : 100.000  رهم

املقر االجتلاعي : تجزئة املغرب 
الجد2د رقم 1889 العرائش

تأسيس
بتاريخ) تم  عرفي  عقد  بلقت�سى 
واملصا قة) وضع  ((019 نوفلبر) (16
بتأسيس) املتعلقة  الوثائق  وتسجيل 
 SOCIETE AUTOMATIC DOORS

: LUXUS SARL AU
 SOCIETE (: التجاري) العيوان 
 AUTOMATIC DOORS LUXUS

.SARL AU
املغرب  تجزئة   : االجتلاعي) املقر 

الجد2د رقم 1889 العرائش.
املدة):)99)سية.

 100.000 (: الشركة) رأسلال 
 رهم.

النشاط املزاول):)اليجارة املعدنية.
نجارة امبواب واليوافذ.

بيع موا  البياء)املختلفة.
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدو ة بشريك وحيد.
:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيد عبد اإلله الكبز.
والتسجيل) القانوني  اإل2داع  تم 
باملحكلة االبتدائية بالعرائش بتاريخ)

31) يسلبر)019))تحت رقم)951.
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 SOCIETE CLINIQUE
LOUKKOUS

SARL
رأسلال اجتلاعي : 1.000.000  رهم
املقر االجتلاعي : طريق الرباط رقم 

109 القصر الكبير
تأسيس

بتاريخ) تم  عرفي  عقد  بلقت�سى 
واملصا قة) وضع  ((019 3) يسلبر)
املتعلقة) الوثائق  وتسجيل 
 SOCIETE CLINIQUE بتأسيس)

: LOUKKOUS SARL

 SOCIETE (: التجاري) العيوان 
.CLINIQUE LOUKKOUS SARL

الرباط  طريق   : االجتلاعي) املقر 
رقم 109 القصر الكبير.

املدة):)99)سية.
 1.000.000 (: الشركة) رأسلال 

 رهم.
النشاط املزاول):)إحداث بيا2ات.

ميعش عقاري.
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدو ة.
:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيد سلير بلحاج وسهام الدمياتي.
والتسجيل) القانوني  اإل2داع  تم 
الكبير) بالقصر  االبتدائية  باملحكلة 

بتاريخ)7)2يا2ر)0)0))تحت رقم)13.
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TRANSPORT OUSSLILLOU
املسجل) العرفي  العقد  عل6  بياء)
تم) ((019 أكتوبر) ((5 و) (18 في)
لشركة) االستثيائي  العام  الجلع 
ذات) (TRANSPORT OUSSLILLOU
املسؤولية املحدو ة مقرها االجتلاعي)
 5  وار تيكمي لجد2د لجيوبية بلوك)
ترميكت ورزازات،) (89( رقم) (3 زنقة)
مسجلة) 00.000)) رهم  رأسلالها)

بالسجل ا لتجاري تحت رقم)9065.
وتقرر في هذا الجلع):

لفائدة) حصة  ((000 تفويت)
حصة) (1880 از وفال) سلير  السيد 
و) من حساب السيد حد2دان علي،)
0)1)حصة من حساب السيد صالح)

محلد.
السيد) الشركة  مسير  استقالة 
سلير) السيد  وتعيين  علي  حد2دان 

از وفال مسير وحيد للشركة.
للشركة) القانوني  الشكل  تغيير 
من شركة ذات املسؤولية املحدو ة)
إ 6 شركة ذات املسؤولية املحدو ة)

شريك وحيد.
وقد تم اإل2داع القانوني باملحكلة)
16) يسلبر) االبتدائية بورزازات 2وم)

019))تحت رقم)1053/1056.
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RADIOLOGIE DIOURI
مركز امشعة الطبية الد2وري

عرفي) أو  توثيقي  عقد  بلقت�سى 
19)سبتلبر) مسجل في الرباط بتاريخ)
ذات) شركة  تأسيس  تم  قد  ((019

املسؤولية املحدو ة بشريك وحيد):
الطب) مركز  (: االجتلاعي) الهدف 

اإلشعاعي.
10.000) رهم) (: رأسلال الشركة)
مقسلة إ 6)100)حصة من فئة)100 

 رهم للحصة الواحدة.
من) ابتداء) سية  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.
من فاتح 2يا2ر إ 6) (: السية املالية)
31) يسلبر من كل سية ما عدا السية)

امو 6 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
الد2وري) شارع  (156 (: املقر)

القييطرة.
املسير):)الخضير حيان.

(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 
.53877
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YAMINE MOTORS
SARL

شركة ذات مسؤولية محدو ة
2قدر رأسلالها ب : 100.000  رهم
املقر االجتلاعي : املركب التجاري 

عين الحياة املحل رقم 1 - 
الصخيرات - تلارة

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
بتاريخ) ومسجل  ((019 9) يسلبر)
شركاء) قرر  (،(019 7)) يسلبر)

الشركة ما 2لي):
الزيا ة في رأسلال الشركة الذي)
100.000) رهم) في) محد ا  كان 
500.000) رهم وذلك بخلق) ليصبح)
جد2دة) اجتلاعية  حصة  (6.000
تكتتب) 100) رهم للحصة،) من فئة)

وتحرر كلا 2لي):
املحتجزة) امرباح  حساب   مج 
(: قدره) الذي  الشركة  في  الدائن 

600.000) رهم.
الجد2د) التقسيم  ويصبح 

لرأسلال الشركة كلا 2لي):

 150.000 (: عطا) احلد  السيد 
 رهم.

(: بو ركة) الكريم  عبد  السيد 
150.000) رهم.

 100.000 (: بعيز) نبيل  السيد 
 رهم.

 100.000 (: السيدة نسيبة غيام)
 رهم.

املجلوع):)500.000) رهم.
بكتابة) القانوني  اإل2داع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكلة  الضبط 
019)،)تحت رقم) 30) يسلبر) بتاريخ)

.(RC(N°(:(122253( 103767
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 SOCIETE NICE PARA
SERVICE

SARL
الجلع) محضر  قرار  بلقتضيات 
بالرباط) امليعقد  االستثيائي  العام 
قرر الجلع) ((019 3) يسلبر) بتاريخ)
 NICE« لشركة) العا ي  غير  العام 

PARA SERVICE» SARL)ما 2لي):
قبول استقالة السيد علر حلامو)
وتعيين) للشركة  كلسير  ميصبه  من 
كلسير) حلامو  السالم  عبد  السيد 

للشركة.
كتابة) لدى  القانوني  اإل2داع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكلة  الضبط 
رقم) تحت  (،(0(0 2يا2ر) (6 بتاريخ)

.103806
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MAROCBIGSYSTEM
SARL

في) حرر  استثيائي  قرار  بلقت�سى 
الرباط)17) يسلبر)019))قرر شركاء)
 MAROCBIGSYSTEM« شركة)

SARL« ش.م.م ما 2لي :
تصفية نهائية.

السيد  للشركة  املصفي  تعيين 
مكان  وكذا  بوشعيب،  غاندي 
التصفية في 15 شارع امبطال شقة 

6 أكدال - الرباط.
بكتابة  القانوني  اإل2داع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 

تحت رقم 103817 في 6 2يا2ر 0)0).
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STE GMT-STONE
  S.A.R.L  A.U

العام) الجلع  محضر  حسب  (
6)/)019/1)قرر) ( التأسي�سي بتاريخ)
 GMT-STONE  S.A.R.L-شركاء)شركة
A.U)))ذات مسؤولية محدو ة بشريك)

واحدة)100.000,00))) رهم ما 2لي):
مقر الشركة):))متوطن لدى شركة))
MIGA RAPIDE)العيوان  وار بن) ( في)
حي امخوة تلسية) ((68 الشيخ رقم)

أ2ت ملول.)
 100.000 في) حد   (: املال) رأس 
حصة من) (1000  رهم مقسومة إ 6)
وموزعة) الواحدة  100) رهم  فئة)

كتا ي):
)أبوالدهاج توفيق))):)1000))حصة.)
((: الشركة) من أهداف  (: املوضوع)

بيع وشراء))الرخام.
استيرا  والتصد2ر.

أن) العام  الجلع  قرر  ( (: التسيير)
   GMT-STONE S.A.R.L  A.U شركة)
توفيق) ابوالدهاج  السيد  سيسيرها 

ملدة غير محدو ة.
القانوني) اإل2داع  ( تم) (: اإل2داع)
لدى املحكلة ابتدائية بانزكان بتاريخ)))
0/01/07)0))تحت رقم)))36)السجل)

التجاري رقم)19671. 
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SOCIETE FIDUCIAIRE JENANE S.A.R.L AU
.N°(206(RESIDENCE(SAHARA(GUELMIM

 STE  ELBAHJI TRANS
SARL 

CONSTITUTION DE SOCIETE
تأسيس رشكة

بتاريخ) عرفي  عقد  عل6  بياءا 
القوانين) وضع  تم  (،09/1(/(019
امساسية لشركة محدو ة املسؤولية)
الخصائص) ذات  (ELBAHJI TRANS

التالية):)
الهدف):)هدف الشركة في املغرب)

كلا في الخارج هو):
نقل امشخاص.

لحساب) واممتعة  البضائع  نقل 
الغير.

ذات) البضائع  وتصد2ر  استيرا  
الصلة بنشاط الشركة.

شارع) (((0 رقم) (: املقر االجتلاعي)
ابن بطوطة حي املسيرة)03)كلليم.

املدة):))99)سية.
 100.000 في) حد   (: الرأسلال)
حصة) (1000 عل6) مقسم   رهم 
اجتلاعية بقيلة)100) رهم للواحدة)

وهي في نصيب السيد2ن)):)
حصة) (500 (: 2وسف) البهجي 

اجتلاعية.
نازومي عبدالسالم)):)))500)حصة)

اجتلاعية).)
:)تسير الشركة وملدة غير) التسيير)
البهجي) السيد  طرف  من  محدو ة 

2وسف.
تحت) القانوني  اإل2داع  تم 
في) والتسجيل  (536/(019 رقم)
 (763 رقم) تحت  التجاري  السجل 
بتاريخ) ( بكلليم) االبتدائية  باملحكلة 

.(3/1(/(019
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 STE DISFAST
S.A.R.L

تأسيس الشركة
بلوجب عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
الشركة) تأسيس  تم  ((6/1(/(019

ذات املليزات التالية):
  STE (: ( االجتلاعية) التسلية 

.DISFAST sarl
البيع عن) ( (: ( ( الهدف االجتلاعي)

طريق امنترنيت)ـ)
تجارة عامة.

صيوان) علارة  (: االجتلاعي) املقر 
8)1،)الطابق امول،)رقم)101،)فونتي)

العليا أكا 2ر..
 100.000 (: االجتلاعي) الرأسلال 
 رهم مجزأة إ 6)1000)حصة من فئة)

100) رهم للحصة الواحدة.
تم تعين السيد عي�سى) (: التسيير)
عزيز) خوبي  والسيد  أبوالحسان 
كلسير2ن للشركة ملدة)))))))))))))))))))))))))))))))))غير)

محدو ة.
من) ابتداء) سية  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
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تم اإل2داع القانوني لدى مصلحة)
التجارية) باملحكلة  الضبط  كتابة 
0)0)/01/)0)تحت) ( (: ( أكا 2ر بــتاريخ)

رقم))89103.
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مكتب حسابات شحو ي

زنقة)7)بلوك)1)رقم)98)شارع املقاومة با2ت)

ملول،)86150،)با2ت ملول املغرب

STE O&A NEGOCE
    SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة 
وعيوان مقرها االجتلاعي : شقة رقم 
01 الطابق امول علارة  حيين مركز 

سيدي بيبي بيوكرى  املغرب
رقم التقييد في السجل التجاري : 

19655
تأسيس

في مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 
18) يسلبر)019))تم إعدا  القانون)
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية):
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE (: تسليتها) بلختصر  االقتضاء)

.O&A(NEGOCE((SARL
غرض الشركة بإ2جاز):

حفر اآلبار))باملحرك))امليكانيكي.
وامشغال) املختلفة  امشغال 

البياء.
نيكوص.

عيوان املقر االجتلاعي):))شقة رقم)
01)الطابق امول علارة))حيين مركز)

سيدي بيبي بيوكرى))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية.
 100.000 (: مبلغ رأسلال الشركة)

 رهم،)مقسم كالتا ي):
 500 (: ( السيد حيين عبد العزيز)

حصة بقيلة)100 رهم للحصة.
والسيد اخويا))محلد):)500)حصة)

بقيلة)100 رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء)

وصفات ومواطن):

السيد حيين عبد العزيز والسيد)
اخويا محلد.

والعائلية) الشخصية  امسلاء)
ومواطن مسيري الشركة السيد حيين)

عبد العزيز والسيد اخويا محلد.
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
2يا2ر) (3 بتاريخ) ( بانزكان) االبتدائية 

0)0))تحت رقم)11.
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 STE NOUSS
 INTERNATIONAL
شركة محدو ة املسؤولية

لشريك وحيد  
إعالن عن التأسيس

بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
حررت) ــأكـــــــــــــا 2ـــــــــــر  بـــ ( (16.1(.(019
املسؤولية) محدو ة  شركة  قوانين 

لشريك وحيد خصائصها كالتا ي):
 NOUSS شركة) (: االسم)

.INTERNATIONAL
الهدف):)))اســــتــــيـــرا  وتـــصـــد2ــــر.

قاسم) شارع  (: االجتلاعي) املقر 
أمـــيـــن رقم)13)حـــي الــــداخلــة أكـا 2ـــــر.

سية ابتداءا من تاريخ) (99 (: املدة)
التاسيس النهائي.

في) حد   (: االجتلاعي) الرأسلال 
ا 6) مقسم  100.000) رهم  مبلغ)
100) رهم) فئة) من  حصة  (1.000
للواحدة تكتب بكاملها وتحد  وتسيد)
نوس) السيد  الوحيد  املؤسس  إ 6 

سليلان.
فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السية 
كل) من  31) يسلبر  في) وتنتهي  2يا2ر 
سية ما عدا السية املالية االو 6 التي)
ا 6 غا2ة) التأسيس  تاريخ  تبتدئ من 

31) يسلبر).
الشركة) بتسيير  2قوم  (: التسيير)
وملدة غير محدو ة املؤسس الوحيد)

السيد نوس سليلان.
امرباح):))2تم اقتطاع)5)%)لتكوين)
عليه) امليصوص  االحتياطي  الرصيد 
2خصص) أو  2وزع  والصافي  قانونيا 
جد2د) من  مرحل  مبلغ  أو  احتياطا 

برمته أو جزئيا.

اال2داع) تم  (: القانوني) اال2داع 

باملحكلة) الضبط  بكتابة  القانوني 

بتاريخ)) بــأكـــا 2ـــر  الــتجــــاريــة 

0)0).07.01)تحت رقم)89166.
للخالصة والتذكير)

245 P

Société RAMZMEDICAL
Sarl

شركة ذات مسؤولية محدو ة

تأسيس 
محرر) عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم) ((019 3)) يسلبر) 2وم) بانزكان 

وضع القانون امسا�سي لشركة ذات)

بالخصائص) محدو ة  مسؤولية 

التالية):

شركة) (: التسلية)

ذات) شركة  (RAMZMEDICAL

مسؤولية محدو ة.

املوضوع):

تسيير مصحة طبية.

مصحة الشفاء) (: املقر االجتلاعي)

املختار) شارع  أوبركا  علارة  حكونية 

السو�سي انزكان.

سية) (99 وتسعون) تسعة  (: املدة)

من تاريخ تسجيل الشركة في) ابتداء)

السجل التجاري.

الرأسلال):)حد  في مبلغ)100.000  

 رهم موزعة عل6)1000)سهم من فئة)

كلها) 100,00) رهم للسهم الواحد،)

مكتتبة عينيا))ومحررة عيد االكتتاب.

من) (%(5 2حتفظ بنسبة) (: امرباح)

اال خار) لتكوين  الصافية  امرباح 

الفائض،) من  القانوني  االحتياطي 

العام) الجلع  إشارة  رهن  والباقي 

للشركة.

التسيير):)عين السيد االمين سلير)

مسيرا))للشركة ملدة غير محدو ة.

كتابة) لدى  القانوني  اإل2داع  تم 

بانزكان) اإلبتدائية  املحكلة  ضبط 

2وم)06)2يا2ر)0)0))تحت رقم))).
مقتطف للنشر والبيان
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 Société   STE WINWIN

IMMOBILIER
SARL 

شركــة ذات مسؤولية محدو ة

تأسيس
بتاريخ) ( عرفي) عقد  بلقت�سى 

ذات) شركة  تأسست  (30/10/(019

باملواصفات) ( ( محدو ة) مسؤولية 

التالية):))

 STE WINWIN (: التسلية)

.IMMOBILIER

مقاول أعلال مختلفة) (: املوضوع)

أو البياء.
املقر االجتلاعي):)كراج رقم)1)مكرر)

6)بلوك)6)رقم)16)ا2ت ملول.
حد  املبلغ في) (: رأسلال الشركة)

 1000 ( ( إ 6) مجزأ  100.000) رهم 

حصص من فئة)100) رهم للواحدة.)

التسيير):))أسيد التسيير إ 6 السيد)

الكلراني مبارك ملدة سية واحدة.

البيكي،) للتوقيع  بالنسبة  أما 

املشترك) ( بالتوقيع) الشركة  تلتزم 

للسيد عطار نورالد2ن والسيد امللو ي)

الحسن.

عطار) للسيد  املشترك  اوالتوقيع 

نورالد2ن والسيد لقدور رشيد.

)أو التوقيع املشترك للسيد عطار)

نورالد2ن السيد الكلراني حسن.
)أو التوقيع املشترك للسيد لقدور)

رشيد والسيد امللو ي الحسن.

للسيد) املشترك  التوقيع  أو 

امللو ي) والسيد  حسن  الكلراني 

الحسن.

للسيد) املشترك  التوقيع  أو  (

الكلراني حسن والسيد لقدور رشيد.

تأسيس) من  سية  (99 (: املدة)

الشركة.

وقد تم اإل2داع القانوني بلكتب)

الضبط باملحكلة اإلبتدائية بانزكان)

رقم) تحت  (03/01/(0(0 بتاريخ)

الشركة) تسجيل  وتم  (15/(019

بالسجل التجاري تحت رقم)19657.
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شركة ويسـت ماريتـيـم سيرڤـيـس
(WEST MARITIME SERVICES(

شركة ذات مسؤولية محدو ة
رأسلالها :  100.000 رهم 

املقر االجتلاعي  : أڭا 2ر، بلوك 16 
زنقة )1 رقم 38 تيكوين

التعريف املوحد لللقاولة : 
00(365605000061

في) مؤّرخ  ُعرفي  عقد  بلقت�سى 
اليظام) تّلوضع  (،(019 نوفلبر) ((7
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة تحلل املواصفات التالية):
شركة ويست ماريتيـم) (: التسلية)

سيرڤـيس.
الغرض):)2تلثُل)غرض الشركة في):)
وخدمة) واملساعدة  بحرية  وكالة 
الّرحالت) وبواخر  التجارية  السفن 

البحرية السياحية)؛
أنشطة تيقيط وتيظيف وتفتيش)

الحاويات املجّلدة وغيرها)؛)
مراقبة الّسفن وفحصها والتعشير)

واستالم البضائع)؛
الحافالت) واستئجار  الّركاب  نقل 

وسّيارات امجرة)؛)
باستثياء) البضائع  جليع  نقل 

املوا  الخطرةلحساب الغير)؛
بجليع أشكاله) واالقتياء) اإلنشاء)
أغراض) ذات  التجارية  لألصول 
ومبا لتها) فيها  واإلسهام  مشابهة،)

وكراؤها وتحويـلها وتثلينها؛)
بجليع) القيام  عامة،) وبصفة 
واملالية) التجارية  العلليات 
التي) والصياعية وامليقولة والعقارية 
تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في)

تحقيق غرض الشركة)؛
املرتبطة) امعلال  جليع  ملارسة 
كليا) بصورة مباشرة أو غير مباشرة،)
املشار) العلليات  بإحدى  جزئيا،) أو 
إليها أعاله،)والتي من شأنها أن تساهم)
الشركة،) نشاط  تيّمي  أو  تساعد  أو 
املباشرة املساهلات  جليع   وكذا 
في) بجليع أشكالها،) أو غير املباشرة،) (
ملاثلة (

ً
أهدافا تيهُج) التي   املقاوالت 

)أو متصلة بتلك التي تتبعها الشركة.

املقر) ُحّد   (: االجتلاعي) املقر 

 16 االجتلاعي للشركة بـأڭا 2ر بلوك)

زنقة))1)رقم)38)تيكوين.)

من تاريخ) سية ابتداًء) (99 ( (: املدة)

التقييد في السجل التجاري.)

رأسلال) 2بلغ  (: املال) رأس 

)مائة ألف) 100.000) رهم) الشركة)

نصيب في) (1000 مقّسم إ 6)  رهم)،)

قيلة) ذات  نصيب)،) الشركة)ألف 

100،00) رهم))مائة  رهم))لليصيب)

الواحد،)اكتتبت كلها وُسّد ت بكاملها)

بالتياسب مع) ( وخّصصت للشريكين)

حصصهلا كالتا ي):

موالي حسن بوڭري):)500)نصيب)

- 50.000) رهـم.

عبدالقا ر كوحالنـــي):)500)نصيب)

- 50.000) رهـم.

(- نصيب) (1.000 ( (: املجلوع)

100.000) رهـم.

التسيير):)ُيسّير الشركة السيدان):)

القا ر) موالي حسن بوڭريو عبد 

كوحالني،)بصفتهلا مسّيران،)ملدة غير)

محدو ة.

لن)
ُ
تبتدئ ( (: السية املالية للشركة)

31) يسلبر،) في) وتنتهي  2يا2ر  فاتح 

ستبتدُئ)السية املالية امو 6 من 2وم)

التجاري) السجل  في  الشركة  تقييد 

وستنتهي في)31) يسلبر)0)0).

اإل2داع) تّم) (: القانوني) اإل2داع 

الضبط) كتابة  لدى  القانوني 

بتاريخ) بأڭا 2ر  التجارية  باملحكلة 

 89106 رقم) تحت  ((0(0 2يا2ر) ((

التجاري)) السجل  في  التقييد  وتم 

بتاريخ بأڭا 2ر  التجارية   باملحكلة 

))2يا2ر)0)0))تحت رقم)053)6.
مستخرج وبيان مشهو  بلطابقته

جهاز التسيير
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C.A CONSEIL

 Siège social : 67, RUE AL WAHDA

 AL WATANIA, LES AMICALES DES

 ,FONCTIONNAIRES

 Tél/ 05 (8 (37 6(6 Fax 05 (8 (( 81 55

E-mail(:(cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

STE SNOWFRUIT
SARL

العام) الجلع  محضر  بلقت�سى  (
والدي) ((8/11/(019 في) امليعقد 
ذات) شركة  تأسيس  بلوجبه  ثم 
مسؤولية محدو ة مليزاتها كالتا ي:))))))))))))))))
 STE ( ( ( ( ( (: ( ( ( ( ( ( اال سم) (-

.SNOWFRUIT SARL
الصفة))))):))))شركة ذات مسؤولية)

محدو ة.
الرأسلال))):))))100.000)) رهم.
الهدف)))):))))االستغالل الفالحي.

:) وار البويبات جلاعة) ( العيوان)
انشا ن اقليم شتوكة ا2ت بها.

السية املالية):)لتبدأ من فاتح 2يا2ر)
إ 6)31) يسلبر من كل سية.

التسيير)):))تسير))الشركة من طرف)
 MANUELA ANGELA السيدة)
 DENGRA YANEZ TIZON)والسيد)

 .BURRUECO ALFONSO
القانوني باملحكلة)) ( اال 2داع) ( تم)
 06/01/(0(0 في) بانزكان  االبتدائية 

تحت)))رقم))16. 
249 P

فونتيكونصاي ش.م.م.

IF: 06 9( 89 18

RC: 16 009

TP: 68 15 13 16

 TEL: 05 (8 (1 30 08

 APPT(03(N°60(AV(MESSAOUD

WAFQAOUI SALAM- AGADIR

 STE REDMED MAROC
BUSINESS
ش.م.م.ش.و

التأسيس
العام) ( بلوجب عقد عرفي للجلع)
امليعقد 2وم)8) /019)/11)واملسجل)
تم) ((019 13) يسلبر) 2وم) بأكا 2ر 
لشركة امسا�سي  القانون  تحد2د 
REDMED MAROC BUSINESS
ذات مسؤولية محدو ة شريك وحيد)

ذات املواصفات التالية):

الهدف):)يهدف نشاط الشركة إ 6):)
استيرا  و توزيع امجهزة الطبية)؛

استيرا  وتصد2ر وتوزيع ميتوجات)
ومستحضرات التجليل)؛

الكواشف) وتوزيع  استيرا  
التشخيصية املختبر2ة)؛

)املقر االجتلاعي):)كراج االقامة)17 
رقم)06)تيكمي حي تا ارت أكا 2ر.

في) محد   (: الشركة) رأسلال 
50.000) رهم 2للكها):

نبيل لحرش):)500)حصة.
السية االجتلاعية):)من فاتح 2يا2ر)

إ 6)31) يسلبر.
:)يسير الشركة وملدة غير) التسيير)

محدو ة السيد الياس أمزيل.
لدى كتابة) ( القانوني) تم اإل2داع 
بأكا 2ر) التجارية  باملحكلة  الضبط 
رقم) تحت  ((019 نوفلبر) ((7 2وم)

.89069
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 CABINET COMPTABLE   JCE
 AGREE PAR L’ETAT

 STE B2IAIY.SOUSS
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة
تأسيس

في) املؤرخ  للعقد  طبقا 
شركة) تأسيس  تم  (19/1(/(019
بالخصائص) ( محدو ة) املسؤولية 

التالية):))
 STE B(IAIY.SOUSS (: االسم)

.SARL AU
الهدف):)

 AGRICULTURE ET  
 AGROALIMENTAIRES/ AUTRES
 PRODUITS AUTOMOBILES ET

         .BTP/IMPORT ET EXPORT
 100.000 ( ( (: املجلوعة) رأسلال 

)مائة الف)) رهم.)))
التسيير)):)بومال2ك محلد.

الثاني) الطابق  (: االجتلاعي) املقر 
تجزئة اكدال)))بلوك)5)رقم)0))ا2ت)

ملول.
املدة):))99)سية.
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لللجلوعة) القانوني  اإل2داع  تم 
باملحكلة) التجاري  بالسجل 
 6711 رقم) تحت  انزكان  االبتدائية 

بتاريخ)019)/)31/1.
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STE ARJMED
شركة محدو ة املسؤولية

لشريك وحيد  
إعالن عن التأسيس

 06 بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
حررت) بــــانــــزكـــــان  ((019  يسلبر)
املسؤولية) محدو ة  شركة  قوانين 

لشريك وحيد خصائصها كالتا ي):
.ARJMED(االسم):)شركة

الهدف):))أعلال مختلفة و اعلال)
البياء)والعقار.

67)شــــــــــــــارع) رقــم) (: املقر االجتلاعي)
حــــلــــيــــســــة  وغـــــرام تـــــراســــت انـــــزكــــان.)
سية ابتداءا من تاريخ) (99 (: املدة)

التاسيس النهائي.
في) حد   (: االجتلاعي) الرأسلال 
ا 6) مقسم  100.000) رهم  مبلغ)
100) رهم) فئة) من  حصة  (1.000
للواحدة تكتب بكاملها وتحد  وتسيد)
إ 6 املؤسس الوحيد السيد ارجدال)

محلد.
فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السية 
كل) من  31) يسلبر  في) وتنتهي  2يا2ر 
سية ما عدا السية املالية االو 6 التي)
ا 6 غا2ة) التأسيس  تاريخ  تبتدئ من 

31) يسلبر).
الشركة) بتسيير  2قوم  (: التسيير)
وملدة غير محدو ة املؤسس الوحيد)

السيد ارجدال محلد.
امرباح):))2تم اقتطاع)5)%)لتكوين)
عليه) امليصوص  االحتياطي  الرصيد 
2خصص) أو  2وزع  والصافي  قانونيا 
جد2د) من  مرحل  مبلغ  أو  احتياطا 

برمته أو جزئيا.
اال2داع) تم  (: القانوني) اال2داع 
باملحكلة) الضبط  بكتابة  القانوني 
بتاريخ)) بانزكان  االبتدائية 

0)0).03.01)تحت رقم)06.
للخالصة والتذكير) (
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 STE ANTI-ATLAS
INGÉNIERIE

SARL AU

ICE : 002330195000002

تأسيس شركة
بلقت�سى عقد عرفي حرر بتيزنيت)

بتاريخ) مسجل  (،(0/09/(019 2وم)

(،7666 رقم) تحت  (،15/10/(019

مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

مليزاتها) واحد،) بشريك  محدو ة 

كالتا ي):

 STE ANTI-ATLAS ( ( ( (: التسلية)

.INGÉNIERIE  sarl à A.U

الدراسات) مكتب  (: الغرض)

التقيية والهيدسية).)

شارع) (156 (: االجتلاعي) املقر 

بئرانزران))طريق كلليم تيزنيت.
100.000) رهم،)) (: املال) رأس 

2تكون من)1000)حصة من فئة)100 

 رهم للواحدة.

مدة الشركة)):))99)سية.

السية االجتلاعية):)تبدأ من فاتح)

2يا2ر إ 6)31) يسلبر من نفس السية.

)يسير الشركة السيد عبد الحكيم)

اشقران ملدة غير محد ة.

بكتابة) القانوني  اإل2داع  تم 

الضبط باملحكلة االبتدائية بتيزنيت)

رقم:) تحت  (،07/11/(019 ( بتاريخ)

.707/(019
ملخص قصد النشر)
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  STE AJERAIM TECHNO
 إعالن عن تأسيس

بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

حررت قوانين شركة) (09/09/(019

خصائصها) محدو ة  مسؤولية  ذات 

كالتا ي):

(- شركة اجغريم تشيو) (: ( االسـم)

   . AJERAIM TECHNO

بيع اال وات واملعدات) (: امهداف)

التقيية واالعالمية.
حي) (370 زنقة) (: االجتلاعي) املقر 

موالي  ريس القليعة ا2ت ملول.

 100.000 (: االجتلاعي) الرأسلال 
سهم من) ( (1000 إ 6)  رهم مقسلة 
100)) رهم،)التي 2للكها السيد سلير)

اجغريم)100)باملائة.))))))
التسيير):)السيد سلير اجغريم.

اإل2داع القانوني))):)تم اإل2داع لدى)
بتاريخ) بانزكان  االبتدائية  املحكلة 

019)/08/10)تحت رقم)5)61.
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STE AIRES DE JEUX CHAZI
SARL 

بلقت�سى عقد عرفي املؤرخ بتاريخ))
تم تأسيس) ( بانزكان) ( ((0(0 2يا2ر) (3
املحدو ة) املسؤولية  ذات  شركة 

تحلل الخصائص التالية):
 STE AIRES DE JEUX التسلية:) (

.CHAZI SARL
:) وار الخلايس) املقر االجتلاعي) (

القليعة.
)رأس املال):)100.000) رهم.

)املدة):)99)سية.
)املسير):))السيد علر شطير.

(- املعاب) معرض  (: النشاط) (
التنشيط.

تم اإل2داع القانوني لدى املحكلة)
 (0(0 2يا2ر) (6 في) بانزكان  االبتدائية 

تحت رقم))5).
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 SANTACRUZ SURFING
MOROCCO

العيوان : رقم 86) بلوك 6 بنسركاو 
أكا 2ر

تأسيس شركة
بلقت�سى عقدعرفي مؤرخ بتاريخ)
تم وضع القانون) (،(019 أكتوبر) (((
الخصائص) ذات  لشركة  امسا�سي 

التالية):
((: القانونية) التسلية 
  SANTACRUZ SURFING

.MOROCCO
الشكل القانوني):)ش م م.

املقر االجتلاعي):)رقم)86))بلوك)6 
بنسركاو أكا 2ر.

استغالل) (: االجتلاعي) الغرض 

مدرسة للتدريب عل6 رياضة التصفح)

واحتضان) تيظيم  اممواج،) وركوب 

امحداث الرياضية واملتعلقة أساسا)

كراء،) بالرياضات املائية أو البحرية،)

املعدات) أنواع  جليع  وبيع  شراء)

واآلليات مللارسة الرياضات املائية.

االستيرا  والتصد2ر.

املعامالت) جليع  عامة  وبصفة 

أن) شأنها  من  التي  واملالية  التجارية 

تساعد عل6 تيلية الشركة خاصة في)

املجاالت التي تنشط فيها.

في) حد   (: االجتلاعي) الرأسلال 

بالكامل) محرر  100.000) رهم 

حصة اجتلاعية) (1000 إ 6) ومقسم 

الواحدة) للحصة  100) رهم  بقيلة)

وموزعة حسب املساهلة كلا 2لي):

السيد بدر كصار بلساهلة قدرها)

والسيدة) اجتلاعية  حصة  (500

قدرها) بلساهلة  لييدا  جاكوبص 

500)حصة اجتلاعية كذلك.

بدر) السيد  تعيين  تم  (: التسيير)

لييدا) جاكوبص  والسيدة  كصار 

مسير2ن للشركة ملدة غير محدو ة.

سية) (99 الشركة) علر  (: املدة)

ابتداء)من تاريخ تسجيلها في السجل)

التجاري باملحكلة التجارية بأكا 2ر.

من) تبتدئ  (: االجتلاعية) السية 

31) يسلبر من) فاتح 2يا2ر وتنتهي في)

كل سية.

امرباح) من  (%5 تخصم) (: امرباح)

والباقي) القانوني  االحتياط  لتأسيس 

الجلعية) تصرف  تحت  2وضع 

العلومية للشركة.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإل2داع 

التجارية) املحكلة  لدى  الضبط 

تحت) (،(0(0 2يا2ر) (3 بأكا 2ر بتاريخ)

تسجيل) تم  حيث  (،89119 الرقم)

التحليلي) التجاري  بالسجل  الشركة 

تحت الرقم)065)6.
للنشر والبيان

التسيير
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 LOTISSEMENT GOJAD
KHEIR
 SARL

رأس مالها : 100.000  رهم
 8 بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
القانون) انجاز  تم  (،(019 نوفلبر)
امسا�سي لشركة محدو ة املسؤولية)

ذات املليزات التالية):
 LOTISSEMENT GOJAD(:(االسم

KHEIR
.SARL

 C/O DAR (: االجتلاعي) املتجر 
 RAHA CONSTRUCTION RIAD
 SALAM LOT 316D 1ER ETAGE

.AGADIR
التقصير) أعلال  جليع  (: الهدف)
اآلرا�سي) وشراء) بيع  لألرض،) الفرعي 

للبياء،)أشغال مختلفة.
املعامالت) جليع  عامة  وبصفة 
املالية،) الصياعية،) التجارية،)
العقارية أو امليقولة املرتبطة بالغرض)
االجتلاعي للشركة أو التي من شأنها)

املساهلة في تيلية الشركة.
99)سية ابتداء) :)محد ة في) املدة)
السجل) في  التسجيل  تاريخ  من 
االنحالل) حالة  في  عدا  ما  التجاري 
امليصوص) التلد2د  أو  اموان  قبل 
عليه في التشريع القانوني التأسي�سي.

راسلال) (: الشركة) مال  رأس 
مسجلة) 100.000) رهم  الشركة)
حصة من) (1000 نقدا ومقسلة إ 6)
100) رهم للواحدة موزعة عل6) فئة)

الشركاء.
السيد نفات رحال)500)حصة ب)

50.000) رهم.
حصة) (500 السيد كشاني احلد)

ب)50.000) رهم.
:)يسير الشركة وملدة غير) التسيير)
محدو ة السيد نفات رحال والسيد)

كشاني احلد.
باملحكلة) تم  (: القانوني) اإل2داع 
التجارية بأكا 2ر تحت رقم)88750)في)

9))نوفلبر)019).
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STE JEUX KARTING
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة

بلوجب عقد عرفي محرر بأكا 2ر)
019))وضع القانون) نوفلبر) ((8 2وم)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

محدو ة مليزاتها كالتا ي):
ذات) شركة  كرتين  جو  (: االسم)

مسؤولية محدو ة.
املوضوع):)استيرا  وتصد2ر.

الكهربائية) املحركات  جليع  كراء)
للرياضة.

وانعاش) الترفيه  فضاءات  خلق 
االلعاب والرياضة.

استيرا  وتصد2ر.
امليقولة) العلليات   جليع 
التجارية أو الصياعية،) أو العقارية،)
مرتبطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة)
تطوير) تسهيل  قصد  الهدف  لبلوغ 

الشركة.
املقر االجتلاعي):)بلوك)1)رقم)156 

حي بوحسين بنسركاو أكا 2ر.
الرأسلال):)حد  في)50.000) رهم)
 100 500)سهم من فئة) موزعة عل6)
مكتتبة) كلها  الواحد،) للسهم   رهم 

ومحررة عيد االكتتاب.
عين) بيهي  أ2ت  اسلاعيل  السيد 
محدو ة) غير  ملدة  للشركة  مسيرا 
وصالحيات التوقيع للشركة مستركة)

مع 2اسين كامل.
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
6)) يسلبر) 2وم) بأكا 2ر  التجارية 

019)،)تحت رقم)89036.
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BOUSSAID CARS
ش م م ذات شريك وحيد

تأسيس شركة
تبعا للعقد العرفي املؤرخ بأكا 2ر)
تقرر تأسيس) (،(019 6)) يسلبر) في)

شركة ذات املليزات التالية):
(: االجتلاعية) التسلية 
ذات) شركة  (BOUSSAID CARS
شريك) وذات  املحدو ة  املسؤولية 

وحيد.

الهدف االجتلاعي):)كراء)السيارات)

بدون سائق.

العلليات) جليع  عامة  وبصفة 

التجارية املرتبطة بشكل مباشر أو غير)

مباشر بامهداف املذكورة أعاله.
زنقة الييل رقم) (: املقر االجتلاعي)

0))اغراس بواركان أكا 2ر.

 500.000 (: االجتلاعي) الرأسلال 

حصة من) (5000 إ 6)  رهم مقسلة 

الواحدة،) للحصة  فئة100) رهم 

موزعة كالتا ي):

 5000 السيد بوسعيد عبد االله)

حصة.

بوسعيد) السيد  عين  (: التسيير)

عبد االله كلسير وحيد للشركة ملدة)

غير محدو ة.

من تاريخ) سية ابتداء) (99 (: املدة)

التسجيل في السجل التجاري.

من) تبتدئ  (: االجتلاعية) السية 

31) يسلبر من) فاتح 2يا2ر وتنتهي في)

كل سية,

تم اإل2داع القانوني لدى مصلحة)

التجارية) باملحكلة  الضبط  كتابة 

(،(019 30) يسلبر) بتاريخ) بأكا 2ر 

تحت رقم)89081.
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STE GUZEL TRANS
SARL AU

رأسلالها : 100.000  رهم

مقرها االجتلاعي : محل رقم 06 
زنقة 856 حي الياسلين الدشيرة 

الجها 2ة

فاتح) بتاريخ  املحرر  للعقد  تبعا 

شركة) تأسيس  تم  (،(019 أبريل)

شريك) ذات  املسؤولية  محدو ة 

وحيد تحتوي عل6 امليزات التالية):

 GUZEL TRANS (: التسلية)

.SARL AU
املقر التجاري):)محل رقم)06)زنقة)

856)حي الياسلين الدشيرة الجها 2ة.

الرأسلال):)100.000) رهم.

نقل البضائع) (: النشاط التجاري)

للغير محليا و وليا.

امرباح) من  (5% 2قتطع) (: الربح)
الصافية من أجل االحتياط القانوني.
تم تعيين السيد حسن) (: التسيير)

بالسيني كلسير الشركة.
السية االجتلاعية):)من فاتح 2يا2ر)

إ 6 غا2ة)31) يسلبر).
من تاريخ) سية ابتداء) (99 (: املدة)

التسد2ل في السجل التجاري.
قد تم اإل2داع القانوني باملحكلة)
2ونيو) (16 بتاريخ) النزكان  االبتدائية 

019)،)تحت رقم)1077.
بلثابة مقتطف وبيان
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حسابات الوفاء)لتسيير املقاوالت

1)بو 2ه شارع محلد))علارةرقم)V)-)تيزنيت

GROUPE SUD 13
تأسيس شركة

I)-)بياء)عل6 عقد عرفي حرر بتزنيت)
وضع) تم  (،(019 شتيبر) (5 بتاريخ)
القوانين امساسية لشركة محدو ة)
املسؤولية))وذات الخصائص التالية:

 «GROUPE SUD 13«(:(التسلية
ش.م.م.

مقاول أعلال مختلفة) ( الهدف:) ( 
أو إنشاءات.

 6 رقم) الشقة  (: االجتلاعي) املقر 
اليوسفية) شارع  اكوسال  قسارية 

الطابق الثاني تيزنيت.)
الرأسلال االجتلاعي):)10.000)) رهم)
حصة موزعة عل6) (1000 مقسم إ 6)

الشكل التا ي):َ
  500 السيد الكاهية عبد املجيد)

حصة.
السيد بوالشرب محلد)500))حصة.
السا ة:) تعيين  تم  (: التسيير)
وبوالشرب) املجيد  عبد  الكاهية 
غير) وملدة  للشركة  كلسيران  محلد 

محدو ة.
-)تم اإل2داع القانوني باملحكلة) (II
 (0(0 2يا2ر) (( االبتدائية بتزنيت 2وم)

تحت عد )6. 
بالسجل) مسجلة  الشركة  (- (III

التجاري بتزنيت تحت عد )01)6 .  
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حسابات الوفاء)لتسيير املقاوالت
1)بو 2ه شارع محلد))علارةرقم)V))-)تيزنيت

GAMOUNAL
تأسيس شركة

I-)بياء)عل6 عقد عرفي حرر بتزنيت)
وضع) تم  (،(0(0 2يا2ر) (03 بتاريخ)
القوانين امساسية لشركة محدو ة)
املسؤولية))وذات الخصائص التالية:

التسلية):)GAMOUNAL)ش.م.م.)
الهدف):)

مقاول في نجارة امملييوم)؛
اإلستيرا  والتصد2ر)؛

مفاوض)؛
ميعش عقاري.

مكرر) (186 رقم) (: املقر االجتلاعي)
تجزئة النهضة)))-))تيزنيت.)

 100.000 (: االجتلاعي) الرأسلال 
حصة،) (1000 إ 6) مقسم   رهم،)

موزعة عل6 الشكل التا ي:َ
السيد مطيع رشيد))500))حصة)؛

السيد اعلو احلد)500))حصة.
التسيير):)تم تعيين السا ة:)مطيع)
رشيد و اعلو احلد كلسيران للشركة)

وملدة غير محدو ة.
-)تم اإل2داع القانوني باملحكلة) (II
 (0(0 2يا2ر) (8 االبتدائية بتزنيت 2وم)

تحت عد )17. 
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CABINET COMPTABLE FIGHA
 Imm AICHATOU (ème Etage Appart 7

 Avenu(Agadir(GUELMIM
Tél : 05 (8 77 18 63 

شركة  بهلول كار 
ش م م  ات شريك وحيد

إنشاء شركة ذات مسؤولية محدو ة  
اسم التجاري):)»شركة بهلول كار«)

ش م م  ات شريك وحيد.
العيوان):)رقم)67))شارع الشريف)

اال ري�سي كلليم.
املهام):)كراء)السيارات بدون سائق.

رأسلال الشركة):)100.000) رهم)
مقسم عل6 الشكل التا ي):

السيد))بهلول محلد سالم)1000 
حصة))100) رهم للحصة.

التسيير):)السيد  او ي عزيز.

تم اإل2داع القانون امسا�سي لدى)
االبتدائية) باملحكلة  الضبط  كتابة 
019))تحت) 7)) جيبر) كلليم بتاريخ)
التجاري) والسجل  (560/(019 رقم)

تحت رقم)769) .
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SKYRIM
شركة ذات املسؤولية املحدو ة 

وشريك الوحيد
رأسلالها : 60.000  رهم

 الكائن مقرها بلوك   رقم 366 
حي الهدى، اكا 2ر

السجل التجاري رقم 9533)

العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 
31) يسلبر) االستثيائي املؤرخ بتاريخ)

019)،)قرر الشركاء)ما 2لي):
من) لشركة  املسبق   الحل 

31) يسلبر)019).
تعيين السيد ضيف وليد مصفي)

الشركة.
كلقر) االجتلاعي  املقر  تحد2د 

التصفية.
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
التجارية بأكا 2ر بتاريخ)8)2يا2ر)0)0) 

تحت رقم)89169.
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شركة ايجديكن ايدرارن ايدا 
اوتان لألفراح و املناسبات 

 STE IJDDIGNE IDRARNE IDA
 OUTANANE LILAFRAH WA AL

MOUNASABATE
شركة التضامن

رأسلالها : 100.000  رهم
املقر االجتلاعي :  وار تيكي قرب 
السوق االسبوعي قيا ة ا2لوزار 

اكا 2ر
تصفية الشركة

بلقت�سى محضر الجلع العام قرر)
املسلاة) التضامن  شركة  مساهلو 
اوتانان) ا2دا  ا2درارن  با2جد2كن 

لألفراح واملياسبات.)

املسلاة) الشركة  تصفية  (- (1
ا2جد2كن ا2درارن ا2دا اوتان لألفراح)

و املياسبات.
هللا) عبد  السيد  هو  املصفي  (- ((

املتوكل.
3)-)مقر التصفية اقامة  وار تيكي)
قرب السوق االسبوعي قيا ة ا2لوزار)

اكا 2ر.
تم اإل2داع القانون لدى املحكلة)
 89057 رقم) تحت  بأكا 2ر  التجارية 

بتاريخ)6)) يسلبر)019).
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FIDUCIAIRE ZIAD
BP 160 BENSERGAO AGADIR

STE AFYACH
SARL

CITE HASSANIA ANZA AGADIR
إعالن عن تغيير

)بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)
2وم)5) يسلبر)017))تم االتفاق عل6)

ما 2لي):
الحسين) بركاش  السيد  وفاة 
10) رهم) حصة من) (10500 وتوزيع)
عل6) ملكيته  في  كانت  التي  للحصة 

ورثته كلا 2لي):
 131( عائشة) شهيد  السيدة 

حصة)؛
 6596 مصطفى) بركاش  السيد 

جصة)؛
 ((97 فاطلة) بركاش  السيدة 

حصة)؛
 ((97 نا 2ة) بركاش  السيدة 

حصة.
رأسلال) توزيع  2صبح  وبذلك 

( الشركة كلا 2لي):)
 131( عائشة) شهيد  السيدة 

حصة)؛
 6596 مصطفى) بركاش  السيد 

جصة)؛
 ((97 فاطلة) بركاش  السيدة 

حصة)؛
السيدة بركاش نا 2ة)97)))حصة)؛

السيد نجاح علي)6500)حصة)؛
حصة) (15000 مجلوع الحصص)

من فئة)10) رهم للحصة.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع 
 (018 2يا2ر) (( بأكا 2ر 2وم) التجارية 

تحت رقم)6)0.
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 FIDUCIARE DU  
 SOUSS DE TRAVAUX
 INFORMATIQUES ET

COMPTABLES
ش.م.م
تعد2ل

في) املؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 
بتاريخ) واملسجل  ((019 أكتوبر) ((8 
0))نوفلبر)019))بأكا 2ر،)تقرر ما 2لي):

املصا قة عل6 بيع حصص السيد)
حلداوي عبد الوهاب))000))حصة))

للسيدان):
عي�سى حسن)1500))حصة)؛
عي�سى مصطفى)500)حصة.

.م.م) شركة) من  الشركة  تغيير 
لشريك وحيد إ 6 شركة م.م متعد ة)

الشركاء.
حسن)))) عي�سى  السيد  تعيين 
واستقالة) للشركة  جد2د  كلسير 
املسير السابق حلداوي عبد الوهاب.

تغيير التوقيع االجتلاعي للشركة)
باعتلا  توقيع السيد عي�سى حسن.

تغيير املقر االجتلاعي للشركة.
تحيين القانون امسا�سي للشركة.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
التجارية بأكا 2ر بتاريخ)31) جيبر))019) 

تحت رقم)89083.
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 SOCIETE DU SABLE
MAHARA

 sarl
س.ت:6019 تارو انت

حل الشركة 
العام) الجلع  محضر  بلوجب 
قرر) (،(019 نوفلبر) فاتح  في  املؤرخ 
وبيان) الحسابات  عل6  املصا قة 
التام والنهائي) ميح اإلبراء) التصفية،)
مع) الشركة،) ملسير  تحفظ  و ون 
إغالق تصفية الشركة و اإلشها  عل6)

حلها النهائي.



2((3 الجريدة الرسميةعد )5595 - 6))جلا ى امو 6)1661 ))))2يا2ر)0)0)) 

بكتابة) القانوني  اإل2داع  تم 
االبتدائية) املحكلة  لدى  الضبط 
بتاريخ) ( (1559 بتارو انت تحت رقم)

5)) يسلبر)019).
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 ORIENT ET OCCIDENT
COMMERCIAL

 OROCCO SARL AU
 (5 بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
شركاء) قرر  بأكا 2ر  ((019  يسلبر)
 ORIENT ET  OCCIDENT ( شركة)
 COMMERCIAL «OROCCO»

SARL AU))ما 2لي):
 ORIENT ET شركة) تصفية 
   OCCIDENT COMMERCIAL

. SARL AU
اإل2داع) تم  (: القانوني) اإل2داع 
باملحكلة) الضبط  بكتابة  القانوني 
التجارية بأكا 2ر بتاريخ))7)2يا2ر)0)0) 

تحت رقم89139 .
للخالصة و التذكير)
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MEGA D’HOR SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدو ة  ذات 
الشريك الوحيد )في طور التصفية)
وعيوان مقرها االجتلاعي : طريق 
سيدي الحاج بوتابت البالليع  

تارو انت املغرب
رقم التقييد في السجل التجاري 

5167
حل شركة

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
املؤرخ في)7))من  جيبر))019))تقرر)
محدو ة) مسؤولية  ذات  شركة  حل 
 MEGA الوحيد) الشريك  ذات 
مبلغ رأسلالها) ( ( ( (D’HOR SERVICE
مقرها) وعيوان  100.000) رهلا 
الحاج) سيدي  طريق  اإلجتلاعي 
تارو انت نتيجة ل) ( بوتابت البالليع)

:)العجز.
طريق) ( (: وحد  مقر التصفية ب)
البالليع)) بوتابت  الحاج  سيدي 

تارو انت املغرب.)

و عين):
وعيوانه)) الحبيب  نبي  السيد)ة))
بوتريالت البرانية تارو انت))كلصفي)

)ة))للشركة.
وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
املخابرة ومحل تبليغ العقو  والوثائق)

املتعلقة بالتصفية.
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
2يا2ر) (7 االبتدائية بتارو انت بتاريخ)

019)))تحت رقم)6.
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IKHWA AUTO SERVICE
   SNC

 وار الكاو�سي، جلاعة املها ي، 
اوال  تا2لة، اقليم تارو انت

املصا قة عل6 تقرير التصفية
إبراء ذمة املصفي

 IKHWA AUTO تصفية شركة
SERVICE SNC

 (019 نونبر) (18 ( انعقد 2وم) (- (1
لشركاء) االستثيائي  العام  الجلع 
 IKHWA AUTO SERVICE شركـة)
وباإلجلاع) ( فيه) قرر الشركاء) (،SNC

ما 2لي):
املصا قة عل6 تقرير التصفية) أ))-)

وإبراء)ذمة املصفي.
 IKHWA شركة) تصفية  (-( ب)
                                 .AUTO SERVICE SNC

لدى) القـانـوني  اإل2ـداع  تم  (- ((
االبـتـدائيـة) باملحكلـة  الضبـط  كتابـة 
بتـارو انـت 2وم)6) جيبر)019))تحت))

رقـم)1555.
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 STE PROMOTEUR
ALUMINIUM

SNC
Capital(de 100 000 Dhs

 Siège(social : AMSERNAT
 MAGASIN(N°01 RUE(IR

ANZARANE AGADIR
R.C  N° 10299 AGADIR 

حل مسبق للشركة
1)-)بـلـوجـب الجلع العام امليعقد)
بـتـاريـخ)7)) يسلبر)019))تم االتفاق)

عل6 ما 2لي):

حل مسبق للشركة.

محلد) املساوي  السيد  تعيين 

كلصف للشركة).

كلقر) الشركة  مقر  تحد2د 

للتصفية.

القانوني) اإل2داع  تم  وقد  (- ((

املحكلة) هيئة  لدى  الضبط  بكتابة 

 89167 رقم) تحت  بأكا 2ر  التجارية 

بتاريخ)7)2يا2ر)0)0).
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مكتب حسابات ابن عامر

PERFECTIONNEMENT
وقف نهائي  لنشاط الشركة ش.ت.

التعريف املوحد لللقاولة   

 001979668000006

العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 

 (019 6)) يسلبر) االستثيائي بتاريخ)

0)0))تحت) 2يا2ر) (6 واملسجل بتاريخ)
لشركة) (،OR 66و ( (RE   78 رقم)

ش.ت) (»PERFECTIONNEMENT»
مقرها) 10.000) رهم  رأسلالها)

ا2ت) ا هلومو�سى  االجتلاعي:) وار 

الرخاء)سيدي افني)،)تلت املصا قة)

عل6):)

الوقف النهائي))لنشاط الشركة.

تم إ2داع امللف القانوني بلكتب)

االبتدائية) املحكلة  لدى  الضبط 

بتاريخ) ((0(0/11 بتيزنيت تحت رقم)

7)2يا2ر)0)0).
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TRANS FUSION
S.A.R.L ش.م.م 

االنحالل النهائي للشركة
بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

TRANS FUSION S.A.R.L للشركة)
امليعقد) ) رهم  (100.000 ( رأسلالها)

بتاريخ) للشركة  االجتلاعي  باملقر 

019)/15/06))قرر ما 2لي):))

املوافقة عل6 حسابات الحصيلة)

السيوية للتصفية.

-)اإلبراء)لللصفي.

-)اإلغالق النهائي لتصفية الشركة.

القانوني) اإل2داع  ( تم) (: اإل2داع) (-

انزكان) بلد2ية  االبتدائية  باملحكلة 

رقم) تحت  (30/10/(019 بتاريخ)

79)6)السجل التجاري رقم)16935.  
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STE BEAUTE HARMONIE
SARL

Capital(de 10 000 Dhs

 Siège(social : IMM 8N°51.52

 COMPLEXE AFOUD RITA

 ISKANE CITE SALAM

BENSERGAO AGADIR

R.C  n° 11821 AGADIR

حل مسبق للشركة
1)-)بـلـوجـب الجلع العام امليعقد)

االتفاق) تم  ((019  /06/10 بـتـاريـخ)

عل6 ما 2لي):

حل مسبق للشركة.

احلد)) التوبي  السيدة  تعيين 

كلصف للشركة).

كلقر) الشركة  مقر  تحد2د 

للتصفية.

القانوني) اإل2داع  تم  وقد  (- ((

املحكلة) هيئة  لدى  الضبط  بكتابة 

 89168 ( التجارية بأكا 2ر تحت رقم)

بتاريخ)0)0)/07/01.
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STE AMEDJAOU MERCURI
SARL 

شركة ذات مسؤولية محدو ة.  
رأسلالها 10.000  رهم

املقر االجتلاعي : رقم 30 زنقة 1603 

حي السعا ة الدشيرة الجها 2ة 

انزكان  

تصفية الشركة
العام) الجلع  مداولة  بلقت�سى 

(،(019 10)نوفلبر) االستثيائي بتاريخ)

 STE ( لشركة) الوحيد  الشريك  قرر 

مقرها) ( (AMEDJAOU MERCURI
السعا ة) حي  (1603 زنقة) (30 رقم)

الدشيرة الجها 2ة انزكان)،)ما 2لي):)))

-)اغالق التصفية.))))



عد )5595 - 6))جلا ى امو 6)1661 ))))2يا2ر)0)0))الجريدة الرسمية   2((6

بكتابة) تم  (: القانوني) اإل2داع  (-
االبتدائية) املحكلة  لدى  الضبط 
بتاريخ) ((3 رقم) تحت  إلنزكان 

.06/01/(0(0
من اجل النسخة والبيان

عن املسيرة):))السيد امدجاو خالد))
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 QUALITE PRESTATIONS DU
SUD
SARL 

رأسلال الشركة 100.000  رهم
املقر االجتلاعي : بلوك ) رقم 55 

بنسركاو اكا 2ر
رقم السجل التجاري 687)3  
تصفية شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)
تقرر) (،(019 3) يسلبر) في) املؤرخ 
تاريخ) ميذ  اشركة  تصفية  أغالق 
تصريف) وإعطاء) ((019 3) يسلبر)
الحسين) اعفان  السيد  لللصفي 
زنقة ابراهيم الرو اني رقم) (: عيوانه)
69)املسيرة أكا 2ر وإبراء)ذمته وبالتا ي)
تفريغه وإخراجه من مهلته كلصفي.)
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
التجارية بأكا 2ر بتاريخ)6)2يا2ر)0)0) 

تحت رقم)89130.
277 P

RAMA FRESH 
راما فريش 

شركة ذات املسؤولية املحدو ة 
بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى  (- (1

019)/)16/1)قرر الشركاء)ما2لي
تصفية) تقرير  عل6  املوافقة 
الشركة و اعطاء)ابراء)ملصفي الشركة
التصفية اعتبارا من) من  االنتهاء)

هذا التاريخ.
القانوني) اإل2داع  تم  وقد  (- ((
املحكلة) لدى  الضبط  بكتابة 
 36 رقم) تحت  بانزكان  االبتدائية 

بتاريخ)))0/01/07)0).
))للخالصة و البيان

عن املصفي
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RAMA FRESH 
راما فريش 

شركة ذات املسؤولية املحدو ة 
بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى  (- (1

019)/)09/1)قرر الشركاء)ما2لي):
التصفية املسبقة للشركة.

الهاشمي) الكاوى  السيد  تعيين 
مصفيا للشركة.

برقم) املتواجد  املحل  تحد2د 
ملول,) أ2ت  ا مين,) تجزئة  (A  ((1

مقرالتصفية.
القانوني) اإل2داع  تم  وقد  (- ((
املحكلة) لدى  الضبط  بكتابة 
 33 رقم) تحت  بانزكان  االبتدائية 

بتاريخ)))0/01/07)0).
)للخالصة و البيان

عن املصفي
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STE ABARAZ 
 SARL AU

»أبراز« ش.م.م. ش.و
بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى  (- (1
قرر الشريك الوحيد) ((1/1(/(019

ما 2لي):
تصفية) تقرير  عل6  املوافقة  (-
الشركة و اعطاء)ابراء)ملصفي الشركة
-)االنتهاء)من التصفية اعتبارا من)

هذا التاريخ.
القانوني) اإل2داع  تم  وقد  (- ((
املحكلة) لدى  الضبط  بكتابة 
 3( رقم) تحت  بانزكان  االبتدائية 

بتاريخ)0)0)/07/01.
للخالصة و البيان

عن املصفي
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 STE GODACHEM
MULTISERVICES

SARL AU
تفويت الحصص

طبقا ملداوالت الجلع العام الغير)
العا ي قرر املشاركون ما 2لي):

جل) ابراهيم  و اها  السيد  باع 
حصة و اها) ((1000( حصصه الف)

سعيد.

السيد) السابق  املسير  استقالة 
جد2د) مسير  وتعيين  إبراهيم  و اها 

السيد و اها سعيد
إ 6) للشركة  الرئي�سي  املقر  نقل 
القدس رقم) تجزئة  (: التا ي) العيوان 

50)ا2ت ملول.
كتابة) لدى  القانوني  اإل2داع  تم 
انزكان) االبتدائية  باملحكلة  الضبط 
رقم) تحت  ( (0(/01/(0(0 بتاريخ)

.01/(0(0
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 JOUAMAA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رقم التقييد في السجل التجاري 
16(33

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : شقة 
بالطابق  امول  بلوك –س- رقم )0 
زنقة )0 شارع عبدا هلل إبراهيم حي 

اسايس با2ت ملول
تعد2الت متعد ة

)بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)
تم إقرار)) ((019 )1) جيبر) املؤرخ في)

تعد2الت متعد ة):
تفويت حصص اجتلاعية.)تفويت)
السيد) من  اجتلاعية  حصة  (500
عبد هللا الزواني لفائدة))السيد فؤا )

الرافعي.
للشركة) ( تحويل الشكل القانوني)
من شركة ذات املسؤولية املحدو ة)
ذات))الشريك))الوحيد))إ ي شركة ذات)

املسؤولية املحدو ة.
تحويل املقر االجتلاعي للشركة إ 6)
العيوان)):)شقة بالطابق))امول))بلوك)
–س-)رقم))0)زنقة))0)شارع عبد هللا)

إبراهيم حي اسايس با2ت ملول.
تعيين))مسير2ن))جد ):)تم))تعيين))
والسيد) الزواني  هللا  عبد  (: ( السيد)

فؤا  الرافعي كلسير2ن للشركة.
مالئلة اليظام))امسا�سي))للشركة))
:)تغيير))الفصول رقم))6-6-1)و7)من)

اليظام))امسا�سي.
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
2يا2ر) (03 بتاريخ) بانزكان  االبتدائية 

0)0))تحت رقم)13.
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JET SKI EL HIBA
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

مقرها االجتلاعي : رقم 115 بلوك 3 

بنسركاو أكا 2ر 

العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 

بتاريخ) امليعقد  العا ي  الغير 

019)/9/11))تقرر ما 2لي):

500)حصة اجتلاعية) 1)-)تفويت)

من طرف السيد ملكر  سعيد لفائدة)

السيد ملين محلد)؛

500)حصة اجتلاعية) ))-)تفويت)

من طرف السيد ملكر  محلد لفائدة)

السيد عا 2ل الحيلر)؛

استقالة السيد ملكر  سعيد) (- (3

كلسير للشركة)؛

محلد) ملين  السيد  تعيين  (- (6

كلسيران) الحيلر  عا 2ل  والسيد 

للشركة)؛

5)-)التوقيع االجتلاعي)؛

امسا�سي) اليظام  تحيين  (- (6

للشركة.

بكتابة) القانوني  اإل2داع  تم 

التجارية) املحكلة  لدى  الضبط 

بتاريخ) (89131 عد ) تحت  بأكا 2ر 

.07/01/(0(0
املسير
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PALMS MAJHOUL
SARL

مقرها االجتلاعي : مكتب رقم ) 

الطابق التاني )) ب الحي الصياعي 

تاسيال الدشيرة انزكان

بتاريخ)) عرفي  عقد  بلقت�سى 

019)/30/10)بانزكان.)قرر مساهلو)

الشركة ما 2لي):

تفويت)50))حصة اجتلاعية من)

السيد) ا 6  السيد مازن محلد  ملك 

عبدهللا سالمه.

سالمة) عبدهللا  السيدان  تعين 

مع) للشركة  كلسير2ن  اكرم  خالد  و 

امضاءهلا املشترك.

تعد2ل القانون االسا�سي للشركة.
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بكتابة) القانوني  اال2داع  تم 
االبتدائية) املحكلة  لدى  الضبط 
تحت) ((7/1(/(019 بتاريخ) بانزكان 

رقم)6678.  
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SYNERGIE MEDIA
ش.م.م.

)قرر في جلع عام غير عا ي لشركة)
امليعقد 2وم) (»SYNERGIE MEDIA»

019)/8/11)),)املصا قة عل6):)
1)-)تـــفويت الحــــــصص االجتلـــــاعية)
: )30)حصة))من طرف السيد 2ونس)
التعريف) لبطاقة  الحامل  قاسمي،)
J369037)))وذلك لفائدة السيد)) رقم)
محلد املهدي الرغاي الحامل لبطاقة)

.  J601779(التعريف رقم
زيا ة) (: املال) الزيا ة في رأس  (- ((
ا 6) ( 10.000) رهم) من) املال  رأس 
ل1000   مقسلة  100.000) رهم 

حصة قيلة كل واحدة)100) رهم.
3)-)توزيع الحصص):

الحصص االجتلاعية موزعة عل6)
الشكل التا ي):

السيد 2ونس قاسمي):)700)حصة)
-  70.000) رهم.

(: الرغاي) املهدي  محلد  السيد 
300))حصة)-))30.000) رهم.

6)-)تحويل املقر االجتلاعي إ 6):
الطابق الثالث علارة برج اكا 2ر)

شارع القا�سي عياض اكا 2ر.
5)-)اإل2داع):)))

)تم))اإل2داع القانوني لدى املحكلة)
بتاريخ) اكا 2ر  بلد2ية  التجارية 

019)/)31/1)تحت رقم)89085 .    
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VOIRVERT
شركة ذات مسؤولية محدو ة 

رأسلالها 10.000  رهم
املقر االجتلاعي : رقم ))1 

مجلوعة أ  و ا 2ة املوظفين تزنيت
العام) الجلع  محضر  عل6  بياء)
الشركة) بلقر  امليعقد  االستثيائي 

بتاريخ)7)/016/06) :

بالهيم) مصطفى  السيدان  قام 
بتفويت) حسن  بن  اللطيف  وعبد 
 (50( بالشركة) حصصهلا  ( جليع)
للسيد) منهلا)) واحد  لكل  حصة 

الحسين واعمي.
القانوني) اإل2داع  تم  وقد 
بتاريخ) بتزنيت  االبتدائية  باملحكلة 

))/016/07))تحت رقم))16/35.
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 IAMAR D’EXPLOITATION
DES CARRIERES

ش.م.م
الـــزيـــــا ة فـــي رأســـلـــــال الـــشــــركـــة

بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
شركاء) قرر  بأكا 2ر  ((5.11.(019
 IAMAR D’EXPLOITATION(((((شركة

DES CARRIERES))ما 2لي):
الزيا ة في رأســلـــــال))الشركة):)

ا 6) 100.000) رهم  من)
000.000.))) رهم.

القانون) من  (6 و) (5 البيد) تغيير 
االسا�سي))للشركة.

اإل2داع) تم  (: القانوني) اال2داع 
باملحكلة) الضبط  بكتابة  القانوني 
تحت) (31.1(.(019 التجارية بأكا 2ر)

رقم))89090.
للخالصة و التذكير)
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ARNOUZ TRAV
شركة ذات مسؤولية محدو ة

رأسلال الشركة : 50.000  رهم 
املقر االجتلاعي للشركة : حي 

الصحراء بلوك H رقم 66 طانطان 
رقم السجل التجاري : 93)3

زيا ة في رأس مال الشركة
العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 
6)) يسلبر) في) املؤرخ  االستثيائي 

018))تقرر ما 2لي):
 50.000 رفع رأسلال الشركة من)
ذلك) و  600.000) رهم  ا 6)  رهم 
اجتلاعية) حصة  (5500 باكتتاب)
100) رهم) جد2دة قيلة كل واحدة)

كلا 2لي):)

السيد) لفائدة  550.000) رهم 

مبارك عرنوز.

كتابة) لدى  القانوني  اإل2داع  تم 

االبتدائية) باملحكلة  الضبط 

بطانطان بتاريخ)019/10/05))تحت)
رقم)019)/91).
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مكتب ميروش للحسابات

كلليم)

الهاتف):)19 11 77 8) 05

CONTAI شركة
تغيير

2وم) املؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

شركة) شركاء) قرر  ((019/1(/30

املحدو ة) املسؤلية  ذات  (CONTAI
000.000.)) رهم والكائن) راسلالها)

شارع) (17 رقم) في  االجتلاعي  مقرها 

الحسن الثاني طانطان.

من) ( السركة) رأسلال  في  الزيا ة 

 6.500.000 ا 6) 000.000.)) رهم 

 رهم من الحساب الجاري للشركاء.

باملحكلة) القانوني  اال2داع  تم 

 337 )تحت رقم) االبتدائية بطانطان)

2وم)31/)019/1).
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 ENTERPRISE AFAK شركة

SOUSS
ش.م.م. 

التعريف املوحد لللقاوالت 

000(((950000073

السجل التجاري 1669

العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 

االستثيائي املؤرخ في)19)2وليو)019) 

تلت املصا قة عل6):)

السيد) اضافة  عل6  املوافقة 
هني رشيد و هني عبد هللا كلسيري)

للشركة ملدة غير محدو ة.

إ2داع) تم  (: القانوني) اإل2داع 

امللف القانوني بلكتب الضبط لدى)

رقم) بتيزنيت  االبتدائية  املحكلة 

019/761))بتاريخ)0)/)019/1).
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STE PALLMA NEW
SARL

تعد2ل الشركة
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
019))وافق الجلع العام) 19)نوفلبر)

للشركة عل6 التعد2الت التالية):
بن عبد هللا مسير) تعيين محلد 

للشركة.
عن) مسؤول  كيان  لعربي  تعيين 

نشاط اليقل.
بكتابة) تم  (: القانوني) اال2داع 
الضبط باملحكلة االبتدائية بتيزنيت)
تحت رقم))0/1)0))في)0/01/7)0).
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 BOULANGERIE شركة
PÂTISSERIE PAIN PAIN

بقعة رقم 5)8 حي املحلدي اكا 2ر
العا ي) غير  العام  الجلع  خالل 
تم) ((019 سبتلبر) (16 2وم) امليعقد 
اتخاذ القرار بشان التغييرات التالية):)

االستقالة و تعين مسير جد2د):
اجليدة) حسن  السيد  (: استقالة)

من مهامه كلسير لشركة.
انه�سي) حسن  السيد  تعيين  وتم 
كلسير جد2د لشركة وذالك ملدة غير)

محدو ة.
واموراق) الشيكات  جليع  وتبقى 
املصرفية) واملستيدات  التجارية 
حسن) السيد  بتوقيع  فقط  صالحة 

اجليدة وذلك ملدة غير محدو ة.
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
التجارية باكا 2ر بتاريخ فاتح نوفلبر)

019))تحت رقم)88685.
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STE AHLA AL AMANI
SARL

رقم 01 زنقة الحسن الوزاني حي 
الحسني انزكان

طبقا لللحضر االستثيائي املؤرخ)
عل6) االقرار  تم  ((019/1(/(6 في)
تحويل مقر الشركة من العيوان رقم)
01)زنقة الحسن الوزاني حي الحسني)
زنقة) (609 رقم) العيوان  ا 6  انزكان 

630)حي جرف انزكان.
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بلصلحة) تم  القانوني  اإل2داع 

السجل التجاري باملحكلة االبتدائية)

انزكان في)0)0)/03/01.

رقم اإل2داع)03. 

السجل التجاري رقم)5651.
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ADIMA SABLE شركة
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة

ذات الشخص الوحيد

رأسلـــالها : 100.000  رهم

مقرها االجتلاعي : علارة رقم 6

شارع الحسن امول، حي الداخلة

 أكا 2ر

توسيع النشاط اإلجتلاعي للشركة
تغيير املقر اإلجتلاعي للشركة

إنضلام شركاء جد ، بيع امسهم
تعيين مسيرون للشركة

إعطاء حق اإلمضاء
تغيير الصفة القانونية للشركة

العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 

بتاريخ) امليعقد  للشركة  االستثيائي 

1)/019/11))تقرر ما 2لي):

اإلجتلاعي) النشاط  توسيع 

للشركة):)

االجتلاعي) النشاط  توسيع  تم 

النشاط بإضافة  وذلك   للشركة 

التا ي):

اإلستيرا ) مجال  في  مقاولة 

والتصد2ر.

تغيير املقر االجتلاعي للشركة):)

تم تغيير املقر االجتلاعي للشركة)

من العيوان التا ي):)

املحل الكائن بعلارة رقم)6،)شارع)

الحسن امول،)حي الداخلة،)أكا 2ر.)

إ 6 العيوان امتي):

املحل الكائن برقم)118،)بلوك)1،)

بنسركاو،)اكا 2ر.

انضلام شركاء)جد ):)

تم قبول انضلام كل من السيد)

اعدي 2ونس والسيد ككوس حافيض)

و السيد حيداس أناس كشركاء)جد .)

بيع امسهم):
في) هي  التي  حصة  (1000 بيع) تم 
حوزة السيد حروت عا ل ا 6 كل من))
حصة)) (336( 2ونس) اعدي  السيد 
 333( حافيض) ككوس  والسيد 
 333( والسيد حيداس أناس) حصة))

حصة).
تعيين مسيرون للشركة):)

اعدي) السيد  من  كل  تعيين  تم 
حافيض) ككوس  السيد  و  2ونس 
كلسيرون) أناس  حيداس  والسيد 
إستقالة) بعد  ذلك  و  للشركة  جد  

املسير السابق السيد حروت عا ل.
إعطاء)حق االمضاء):)

تم ميح جليع صالحيات التوقيع)
االجتلاعي املشترك ملسير2ن من بين)

الثالثة سواء):
السيد) و  2ونس  اعدي  السيد 

ككوس حافيض)
السيد) و  2ونس  اعدي  السيد  أو 

حيداس أناس)
أو السيد ككوس حافيض والسيد)

حيداس أناس.
تغيير الصفة القانونية للشركة):)

القانونية) الصفة  تغيير  تم  كلا 
املسؤولية) ذات  شركة  من  للشركة 
املحدو ة ذات الشخص الوحيد إ 6)

شركة ذات املسؤولية املحدو ة.)
تم اإل2داع القانوني لدى املحكلة)
التجارية بأكا 2ر بتاريخ)0/01/03)0) 

تحت رقم)89116.
للخالصة البيان
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انفك ش.م.م)–)أكا 2ر

الهاتف):)6.70).)).8).05

الفاكس):)6.66).)).8).05

 SOCIETE VITAL
COSMETIQUE

Sarl
رأسلالها : 0.000)  رهم 

متجر بالطابق السفلي علارة 
بوتغروشت تل�سي 

الحي الصياعي - أكا 2ر
االستثيائي) العام  الجلع  إن 
امليعقد بتاريخ)3)) يسلبر)019))قرر)

ما 2لي):))

تغيير النشاط االجتلاعي للشركة.
طبقا) الشركة  قانون  تعد2ل 

ملقتضيات قانون)96/5.
باإلجراءات)) القيام  صالحية 

القانونية.
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
 (0(0 07)2يا2ر) التجارية باكا 2ر 2وم)

019))تحت عد )89133. 
مقتطف للنشر و البيان
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عقد تسيير حر
تم) ((0(0 2يا2ر) (( وبتاريخ) إنه 

تحرير عقد تسيير حر بين):
الطرف امول):

السيدة أسلاء)2حليدن،)املغربية)
مارس) ((( املز ا ة بتاريخ) الجنسية،)
الوطيية) للبطاقة  الحاملة  (،1999
الساكية بحي تاكلو) (،J536(53 رقم)

أورير،)أكا 2ر.)مالك من جهة أو 6.
الطرف الثاني):

املغربي) شتو،) بن  لحسن  السيد 
(،1976 بتاريخ) املز ا   الجنسية،)
رقم) الوطيية  للبطاقة  الحامل 
بإقامة) الساكن  (،JB173105
(،16 رقم) (،69 علارة) تافوطت،)

الدشيرة،)إنزكان.
الكر وم،) الرحلان  عبد  السيد 
 1( املز ا  بتاريخ) املغربي الجنسية،)
ماي)1979،)الحامل للبطاقة الوطيية)
بتهوارين،) الساكن  (،N13(6(7 رقم)

أورير،)أكا 2ر.)مسير من جهة ثانية.
امول) الطرف  خالله  من  اتفق 
لللحل) الحر  التسيير  مهام  إسيا  
التجاري الكائن بلركز أورير،)أكا 2ر،)
املسجل بالسجل التجاري تحت رقم)

8)616،)إ 6 الطرف الثاني.
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EGZ MAROC شركة
شركة ذات مسؤولية محدو ة
برقم 16 علارة النسيم شارع 

الحسن امول املسيرة اكا 2ر
 (6 بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)
019)،)صا ق شركاء)شركة) سبتلبر)
EGZ MAROC)شركة ذات مسؤولية)

محدو ة عل6 ما 2لي):

 EGZ«(: تغيير تسلية الشركة من)
 O’COMPTA«(إ 6):)شركة(»MAROC

.«SERVICES S.A.R.L
امسا�سي) القانون  صياغة  إعا ة 
التغيير) االعتبار  بعين  أخذا  للشركة 

السالف الذكر.)
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
2يا2ر) (07 بتاريخ) الكا 2ر  التجارية 

0)0))تحت رقم)89136. 
لالستخالص والبيان

املسير
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STE VIDALIA
SARL

الغير) العام  الجلع  بلقتضـى 
(،(019/09/13 في) املؤرخ  العا ي 
 MAJID MULTI SERVICES لشركة)

SARLتقرر ما 2لي):)
  MAJID MULTI تغيير االسم من)
 STE إ 6) (SERVICES SARL STE

.VIDALIA SARL
القانون) من  (( الفقرة) تغيير 

امسا�سي للشركة.
امسا�سي) القانون  تحد2ت 

للشركة.
باملحكلــة) القانوني  اإل2داع  تم 
  (019/10/03 في) بأكا 2ر،) التجارية 

تحت رقم)))6).
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C.A CONSEIL

 Siège social : 67, RUE AL WAHDA

 AL WATANIA, LES AMICALES DES

 FONCTIONNAIRES

 Tél : 05 (8 (37 6(6 - Fax : 05 (8 (( 81 55

E-mail(:(cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

 STE BO HOTEL BO
APPARTEMENTS BO SPA

 SARL
MODIFICATION

العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 
امليعقد في)019/11/16))ثم بلوجبه)
 BO« بشركة) تغييرات  احدات 
 HOTEL BO APPARTEMENT BO
SPA«)شركة ذات مسؤولية محدو ة)

رأسلالها)9.000.000) رهم.



2((7 الجريدة الرسميةعد )5595 - 6))جلا ى امو 6)1661 ))))2يا2ر)0)0)) 

حيث قرر ما 2لي):
 OCEAN(6 تغيير تسلية الشركة ا

ATLANTIC VIEW - OAV
إقالة السيدة صوفيا عطاف من)

ميصبها كلسيرة ثانية.
تحيين القانون امسا�سي للشركة.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  ثم 
 (019/1(/(3 في) باكا 2ر  التجارية 

تحت رقم0)890.
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ASTRACHEM MAROC
SARL A.U

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
ذات الشريك الوحيد

رأسلالها : 010.000.)  رهم
 BP 1303, 15 الحي الصياعي قطعة

أ2ت ملول 
س.ت 3369 إنزكان

تحيين اليظام امسا�سي للشركة
قرر للشريك الوحيد ما2لي):

تحيين اليظام امسا�سي للشركة.
تخويل صالحيات.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
اإلبتدائية بانزكان 2وم)203يا2ر0)0) 

تحت رقم)07.
بيان مختصر
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Ste MR - QUALITY
SARL

استدراك خطا وقع في الجريدة 
الرسلية عد  5591 

بدال من):)ورحيم
يعوض ب :)وارحيم

 Ste MR - شركة) سجلت 
التجاري) بالسجل  (QUALITY SARL
بتاريخ) (19613 رقم) تحت  بانزكان 

.(019/11/(5
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STE EXPERTS TD TEAM
SARL

الجريدة) في  وقع  خطأ  استدراك 
الرسلية رقم)5593

بدال من السيدة هيد ابراقة.
يعوض بالسيد محلد فعراس.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
أكتوبر) (7 بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

019))تحت رقم)019)/)98).
302 P

مكتب املحاسبة ايهاب استشارة ش ذ م م
رأسلال الشركة):)100.000) رهم

مقرها االجتلاعي):)شارع الحسن الثاني،)علارة)
البيك املغربي للتجارة الخارجية،)مكتب

رقم)9)الياظور
س ت):)5615

YAKOTEX SARL
رأسلال الشركة : 3.000.000  رهم

مقرها االجتلاعي : امليطقة 
الصياعية بسلوان الياظور

س ت : 15055
بلقت�سى محضر الجلع العام غير)
العا ي امليعقد في)18) يسلبر)019)،)
 YAKOTEX شركة) مساهلو  قرر 

SARL)ما 2لي):
الجيال ي) الهاشمي  السيد  تعيين 

مسيرا للشركة ملدة غير محد ة.
بكتابة) القانوني  اإل2داع  تم 
االبتدائية) املحكلة  لدى  الضبط 
بالياظور بتاريخ)6)2يا2ر)0)0)،)تحت)

رقم)17.
303 P

مكتب املحاسبة مكتب املحاسبة ايهاب)
استشارة ش ذ م م

رأسلال الشركة):)100.000) رهم
مقرها االجتلاعي):)شارع الحسن الثاني،)علارة)

البيك املغربي للتجارة الخارجية،)مكتب
رقم)9)الياظور
س ت):)5615

YAKOTEX SARL
رأسلال الشركة : 3.000.000  رهم

مقرها االجتلاعي : امليطقة 
الصياعية بسلوان الياظور

س ت : 15055
بلقت�سى محضر الجلع العام غير)
العا ي امليعقد في)18) يسلبر)019)،)
 YAKOTEX شركة) مساهلو  قرر 

SARL)ما 2لي):
الحصص) من  (33% بيع)
االجتلاعية التي 2لتلكها السيد با2ري)
املحجوب حيث باع للسيد الهاشمي)
بقيلة) حصة  (99.000 سعد) محلد 

990.000) رهم.

الحصص) من  (33% بيع)
االجتلاعية التي 2لتلكها السيد با2ري)
املحجوب حيث باع للسيد الهاشمي)
بقيلة) حصة  (99.000 سعد) محلد 

990.000) رهم.
بكتابة) القانوني  اإل2داع  تم 
االبتدائية) املحكلة  لدى  الضبط 
بالياضور بتاريخ)6)2يا2ر)0)0))تحت)

رقم)17.
304 P

مكتب املحاسبة ايهاب استشارة ش ذ م م

رأسلال الشركة):)100.000) رهم

مقرها االجتلاعي):)شارع الحسن الثاني،)علارة)

البيك املغربي للتجارة الخارجية،)مكتب

رقم)9)الياظور

س ت):)5615

RIF COMPTOIR
SARL

رأسلال الشركة : 1.000.000  رهم
مقرها االجتلاعي : حي املطار اعلار 1، 
ص ب : 5180 أوال  ميلون، الياظور

س ت : 365)1
العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 
7)) يسلبر) في) امليعقد  العا ي  غير 
 RIF شركة) مساهلو  قرر  (،(019

COMPTOIR SARL)ما 2لي):
تعيين اليد املقريني رضوان مسيرا)

.RIF COMPTOIR SARL(لشركة
بكتابة) القانوني  اإل2داع  تم 
االبتدائية) املحكلة  لدى  الضبط 
بالياظور بتاريخ)6)2يا2ر)0)0)،)تحت)

رقم)18.
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مكتب املحاسبة ايهاب استشارة ش ذ م م

رأسلال الشركة):)100.000) رهم

مقرها االجتلاعي):)شارع الحسن الثاني،)علارة)

البيك املغربي للتجارة الخارجية،)مكتب

رقم)9)الياظور

س ت):)5615

RIF COMPTOIR
SARL

رأسلال الشركة : 1.000.000  رهم
مقرها االجتلاعي : حي املطار اعلار 1، 
ص ب : 5180 أوال  ميلون، الياظور

س ت : 365)1
العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 
7)) يسلبر) في) امليعقد  العا ي  غير 
 RIF شركة) مساهلو  قرر  (،(0(0

COMPTOIR SARL)ما 2لي):

الحصص) من  نسبة  بيع 

السيد) 2لتلكها  التي  االجتلاعية 

للسيد) باع  حيث  محلد  شوحو 

حصة بقيلة) (6000 املقريني رضوان)

600.000) رهم.

االجتلاعية) الحصص  جليع  بيع 

شلس) شوحو  السيد  2لتلكها  التي 

املقريني) للسيد  باع  حيث  الد2ن 

رضوان)1000)حصة بقيلة)100.000 

 رهم.

بكتابة) القانوني  اإل2داع  تم 

االبتدائية) املحكلة  لدى  الضبط 

بالياظور بتاريخ)6)2يا2ر)0)0)،)تحت)

رقم)18.
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مكتب املحاسبة ايهاب استشارة ش ذ م م

رأسلال الشركة):)100.000) رهم

مقرها االجتلاعي):)شارع الحسن الثاني،)علارة)

البيك املغربي للتجارة الخارجية،

مكتب رقم)9)الياظور

س ت):)5615

JIMAFIBRE
SARL

رأسلال الشركة : 10.000  رهم

مقرها االجتلاعي : شارع الحسن 

الثاني علارة BMCE مكتب رقم 9، 

الياظور

س ت : 19167

بلقت�سى محضر الجلع العام غير)

العا ي امليعقد في)6)) يسلبر)019)،)

 JIMAFIBRE شركة) مساهلو  قرر 

SARL)ما 2لي):

الجيال ي) الهاشمي  السيد  تعيين 

مسيرا للشركة ملدة غير محد ة.

محلد) الهاشمي  السيد  تعيين 

سعد مسيرا للشركة ملدة غير محد ة.

من) و66) (63 البيد2ن) تعد2ل 

القانون امسا�سي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإل2داع  تم 

االبتدائية) املحكلة  لدى  الضبط 

بالياظور بتاريخ)6)2يا2ر)0)0)،)تحت)

رقم)16.
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عد )5595 - 6))جلا ى امو 6)1661 ))))2يا2ر)0)0))الجريدة الرسمية   2((8

PALMAGRI II
SARL

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS
SIEGE : 277(79-, BOULEVARD 

ZERDTOUNI CASABLANCA
IF : 01680456

RC : CASABLANCA 135181
العام) الجلع  مداوالت  بلقت�سى 
االستثيائي امليعقد بتاريخ)30)سبتلبر)

019)،)تقرر ما 2لي):
املوافقة عل6 بيع حصة واحدة من)
طرف شركة باملوري هولد2يغ لفائدة)

السيد عبد العا ي برا ة سني.
تعد2ل القانون امسا�سي للشركة)

وفقا لذلك.
كتابة) لدى  القانوني  اإل2داع  تم 
بالدار) التجارية  باملحكلة  الضبط 
(،(019 18) يسلبر) بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم))389)7.
قصد النشر واإلعالن

املسير

308 P

STE DIRECT LINGES TRANS
SARL

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS
 SIEGE(SOCIAL : DR(KRAIZ

RMEL SEA
بلقت�سى عقد عرفي بتاريخ)))أبريل)
30)أبريل) بتاريخ) املسجل  (،(019
عل6) وتشطيب  تفكيك  تم  (،(019
 DIERCT LINGES TRANS شركة)
بكتابة) تم  القانوني  اإل2داع  تم  وقد 
امربعاء) بسوق  باملحكلة  الضبط 
(،(019 أكتوبر) ((1 بتاريخ) الغرب 

تحت رقم)019)/))3.
309 P

ENGINNOV TECHNOLOGY
SARL

عيوان الشركة : 15 شارع امبطال 
رقم 6 أكدال، الرباط

السجل التجاري : 1803)1
الجلع) محضر  بلقت�سى 
2وليو) ((6 في) االستثيائي  العام 
 ENGINNOV بلؤسسة) ((018
ذات) مؤسسة  (،TECHNOLOGY

مسؤولية محدو ة قرروا ما 2لي):

استقالة الشريك من اإل ارة.
تسلية الشريك الجد2د للشركة.

تغيير العقد التأسي�سي للشركة.
املحكلة) في  القانوني  اإل2داع  تم 
رقم) تحت  بالرباط  االبتدائية 
9)6)10)وتحت الرقم الترتيبي)6106.
310 P

ISTITUT FRANCO-
MAROCAIN

D’OSTEOPATHIE
SARL

عيوان الشركة :  0) زنقة اكللان 
سيدي علي الشقة رقم ) أكدال، 

الرباط
السجل التجاري : 133189.

العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 
 (019 سبتلبر) ((5 في) االستثيائي 
INSTITUT FRANCO- مؤسسة)
MAROCAIN D’OSTEOPATHIE
محدو ة) مسؤولية  ذات  مؤسسة 

قرروا ما 2لي):
بيع أسهم الشركة.

تقد2م الشريك الجد2د للشركة.
تغيير النشاط التجاري للشركة.
تغيير العقد التأسي�سي للشركة.

املحكلة) في  القانوني  اإل2داع  تم 
3319)وتحت) االبتدائية بالرباط رقم)

الرقم الترتيبي)7630.
311 P

SOJIB MAROC
SARL AU

ICE : 000337361000038
IF : 18716673

RC : 24335
العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 
االستثيائي وعقد البيع املسجالن في)
بالرباط تم تقرير) ((019 أكتوبر) ((8

ما 2لي):
بجي) الياس  السيد  حصص  بيع 

500)حصة إ 6 السيد جوا  بجة.
في) بجة  جوا   السيد  تعيين 
وحيدا) مسيرا  (،(019 15)أكتوبر)

للشركة.

للشركة) القانوني  الشكل  تغيير 

من شركة ذات املسؤولية املحدو ة)

إ 6 شركة ذات املسؤولية املحدو ة)

بشريك وحيد.

تعد2ل القانون امسا�سي لشركة.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

3)) يسلبر) بتاريخ) بسال  االبتدائية 

019)،)تحت الرقم)33879.

312 P

STE DROGUERIE ZAYANE
SARL

شارع الزرقطوني رقم 353 حي 

متشفسان خييفرة

غير) اجتلاع  محضر  بلقت�سى 

تم) (،(019 نوفلبر) ((5 بتاريخ) عا ي 

اتخاذ القرار التا ي):

عل6) الكلي  التشطيب  (: (1 القرار)

الشركة.

اإل2داع) تم  (: القانوني) اإل2داع 

القانوني للشركة لدى كتابة الضبط)

بتاريخ) بخييفرة  االبتدائية  باملحكلة 

رقم) تحت  (،(019 18) يسلبر)

رقم) التجاري  السجل  (،917/(019

.1863

313 P

STE YACHFINE TRAVAUX
SNC

شارع الزرقطوني إقامة 2اشفين، 

خييفرة

غير) اجتلاع  محضر  بلقت�سى 

تم) (،(019 6)) يسلبر) عا ي بتاريخ)

اتخاذ القرار التا ي):

التشطيب عل6 الشركة،) (: القرار)

وتعيين السيد محلد 2اشفين مصفي)

للشركة.

اإل2داع) تم  (: القانوني) اإل2داع 

القانوني للشركة لدى كتابة الضبط)

بتاريخ) بخييفرة  االبتدائية  باملحكلة 

 6/(0(0 تحت رقم) (،(0(0 2يا2ر) (3

السجل التجاري رقم)639.

314 P

STE INFO NAVIGATION
SARL

)0 إقامة فا2زة، حلزة
غير) اجتلاع  محضر  بلقت�سى 
تم) (،(019 سبتلبر) (6 بتاريخ) عا ي 

اتخاذ القرار التا ي):
التشطيب عل6 الشركة،) (: القرار)
وتعيين السيد محلد 2اشفين مصفي)

للشركة.
اإل2داع) تم  (: القانوني) اإل2داع 
القانوني للشركة لدى كتابة الضبط)
بتاريخ) بخييفرة  االبتدائية  باملحكلة 
رقم) تحت  (،(019 3)) يسلبر)
رقم) التجاري  بالسجل  ((019/9(0

.(33
315 P

AJDIR IZOURANE
ش م م

الحي اإل اري طريق مكياس، خييفرة
نص التأسيس

بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
شركة) تأسيس  تم  ((0(0 ))2يا2ر)
ذات مسؤولية محدو ة باملواصفات)

التالية):
 AJDIR شركة) (: التسلية)

.IZOURANE
مسؤولية) ذات  شركة  (: الصفة)

محدو ة.
اإل اري) الحي  (: االجتلاعي) املقر 

طريق مكياس،)خييفرة.
الغرض):)فيدق،)مقهى ومطعم.

 100.000 في) حد   (: الرأسلال)
1000)حصة موزعة)  رهم موزع إ 6)

عل6 الشكل التا ي):
عزيز نجيد)500)حصة.

ابراهيم اعيآ)500)حصة.
التسيير):)تسيير الشركة من طرف)
أعبأ) وابراهيم  نجيد  عزيز  السيد 

وذلك ملدة غير محد ة.
تم لدى كتابة) (: اإل2داع القانوني)
الضبط باملحكلة االبتدائية بخييفرة)
رقم) تحت  (،(0(0 2يا2ر) (8 بتاريخ)
رقم) التجاري  السجل  (،6/(0(0

.3177
316 P



2((9 الجريدة الرسميةعد )5595 - 6))جلا ى امو 6)1661 ))))2يا2ر)0)0)) 

 LIFE TECHNOLOGY

SYSTEMS
SARL AU

الحل املسبق للشركة
الجلاعي) القرار  ملحضر  تبعا 

18) يسلبر) بتاريخ) امليعقد  للشركاء)

تكيولوجي) »ال2ف  لشركة) (،(019

شركة) و،) ش  م  م  ش  سيستام«)

محدو ة املسؤوية،)مقرها االجتلاعي)

)،)زنقة) بالدار البيضاء،))حي املسيرة)
13)رقم)36)مسجلة بالسجل التجاري)

(،196393 تحت رقم) بالدار البيضاء)

قرر الشريك الوحيد للشركة ما 2لي):

الحل املسبق للشركة.

محلد) خلليش  السيد  اختيار 

وإعطائه) للشركة  كلصفي 

الصالحيات.

للشركة) االجتلاعي  املقر  تحد2د 

بالدار البيضاء)حي املسيرة)))زنقة)13 

رقم)36،)كلقر للتصفية.

بكتابة) القانوني  اإل2داع  تم 

الضبط لدى املحكلة التجارية للدار)

البيضاء)بتاريخ)31) يسلبر)019).

تحت رقم))565)7.
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BEMTP
SARL

بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

الشركة) تأسيس  تم  (،(0(0 8)2يا2ر)

ذات املسؤولية املحدو ة والتي تتليز)

بلا 2لي):

.BEMTP(:(التسلية االجتلاعية

الهدف االجتلاعي):

ملول عقاري.

خدمات عامة أو البياء.

0))زنقة اكللان) (: املقر االجتلاعي)

أكدال) (( رقم) شقة  علي  سيدي 

الرباط.

رأسلال الشركة):)100.000) رهم)

مكون من)1000)حصة.

السيد عزيز نظري)500)حصة.

 500 العامري) أشرف  السيد 

حصة.

املدة):)99)سية.
نظري) عزيز  السيد  (: التسيير)

مسير2ن) العامري  أشرف  والسيد 

للشركة ملدة غير محدو ة.

السية االجتلاعية):)من فاتح 2يا2ر)

إ 6)31) يسلبر.
رقم السجل التجاري):)03))16.

باملكتب) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (8 بتاريخ) لالستثلار  الجهوي 

.(0(0

318 P

PLANITOI MAROC
سجل تجاري عد  66505 القييطرة

(،(019 6)) يسلبر) بتاريخ)

العام) الجلع  انعقد  بالقييطرة 

 PLANITOI لشركة) االستثيائي 

.MAROC

جدول امعلال.

الفسخ املسبق للشركة.

تسلية املسؤول عن التصفية.
وجدول) العام  الجلع  عل6  بياء)

ونظرا لعجز) امعلال املذكور أعاله،)
التجاري) بالنشاط  للقيام  الشركة 

قرر) أجله،) من  تأسست  الذي 

الشريك الوحيد ما 2لي):

واتخاذ) للشركة  املسبق  الفسخ 

جليع االجراءات لتصفيتها النهائية.

لعرو�سي) حكيم  السيد  تسلية 

الوطيية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
عن) مسؤوال  686)75) ال  رقم)

التصفية.

كلقر) الشركة  مقر  تحد2د 

للتصفية.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإل2داع 

املحكلة) هيئة  لدى  الضبط 

االبتدائية بتاريخ)7)) يسلبر)019)،)

وتم تدوينها بالسجل التجاري ملد2ية)

القييطرة تحت رقم)3616.

319 P

LINE SERVICE

SARL AU

RC : 9739

إنهاء التصفية
التصفية) محضر  بلقت�سى 

بتاريخ) املحررين  التصفية  وتقرير 

املسيرة) قررت  (،(019 15) يسلبر)

 LINE SERVICE لشركة) الوحيدة 

الشريك) ذات  م  م  ش  (SARL AU

10.000) رهم،) رأسلالها) الوحيد،)

9)زنقة) مقرها الرئي�سي في سال قطاع)

فاس رقم)95)1،)حي السالم ما 2لي):

التام) التصفية وميح اإلبراء) إنهاء)

والنهائي لللصفي.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 339(6 سال تحت رقم) (- االبتدائية)

بتاريخ)6)2يا2ر)0)0).
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 STE. JEWEL HALIMA’S

CLOTHING

SARL AU

إعالن عن تصفية
العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 

 (019 6)) يسلبر) اإلستثيائي بتاريخ)

 STE. JEWEL الشركة) قررت مسيرة 

 HALIMA’S CLOTHING SARL

مقرها) الوحيد  الشريك  ذات  (AU

عثلان) زنقة  (610 بسال،) اإلجتلاعي 

ابن حفان حي رحلة،)ما 2لي):

تصفية الشركة.

حليلة) تزاني  السيدة  تعيين 

مصفية للشركة.

نفس) هو  الشركة  تصفية  مقر 

مقرها اإلجتلاعي.

اإل2داع) تم  (: القانوني) اإل2داع 

لدى) الضبط  كتابة  لدى  القانوني 

 ( بتاريخ) بسال  اإلبتدائية  امللحكلة 

2يا2ر)0)0))تحت عد )3)339.
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ACADEMY DES LUMIERES
إعالن عن تأسيس

املسجل) العرفي  العقد  بلقت�سى 
قد) ((019 نوفلبر) (6 بتاريخ) بالرباط 
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 
مواصفاتها) وحيد  بشريك  املحدو ة 

كالتا ي):
 ACADEMY DES  : التسمية 

.LUMIERES
الهدف اإلجتلاعي):)

اإلعالم) التسيير  في  استشارة 
والتواصل.

15)زنقة وا  زيز) (: املقر اإلجتلاعي)
رقم)1)أكدال الرباط.

حد ) (: اإلجتلاعي) الرأسلال 
في) للشركة  اإلجتلاعي  الرأسلال 
100.000.00) رهم موزع عل6)1000 
100) رهم لكل حصة موزعة) حصة)

عل6 الشريك الوحيد كلا 2لي):
السيدة العازم مريم)1000)حصة.
عهد تسيير الشركة مع) (: التسيير)
اإلجتلاعي ملدة غير محد ة) اإلمضاء)

إ 6 السيد مشاهد مصطفى.
اإل2داع) تم  (: القانوني) اإل2داع 
لدى) الضبط  كتابة  لدى  القانوني 
بتاريخ بالرباط  التجارية   املحكلة 
 7))نوفلبر)019))تحت سجل تجاري)

عد )161675.
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OMAPAR
شركة ذات املسؤولية املحدو ة 

بشريك وحيد
الرأسلال : 50.000.00  رهم
املقر اإلجتلاعي : زنقة مكونة 

السوي�سي الرباط
السجل التجاري : 80815

التعريف الضريبي : 3305688
للجلع) العرفي  العقد  بلقت�سى 
 15 ب) املؤرخ  اإلستثيائي  العام 
الوحيد) الشريك  قرر  ((019 نوفلبر)

للشركة ما 2لي):
التصفية) تقرير  عل6  املوافقة 
وحسابات التصفية النهائية للشركة.
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الكامل) التفريغ  املصفي  ميح 

والنهائي لوال2ته.

للتصفية) الختامي  التثبيت 

النهائية للشركة.

طرف) من  القانوني  اإل2داع  تم 

املحكلة التجارية بالرباط تحت رقم)

103663)بتاريخ)5)) يسلبر)019).
لإل2داع والنشر
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املستشار

37)زنقة جبل تازكا،)رقم)1،)أكدال الرباط

الهاتف):)0537.77.50.71

almoustachar@gmail.(:(البر2د اإللكتروني

com

ميدا أفريكا
ش.م

MEDAFRICA SYSTEMS

SA

عل6 إثر جلع عام استثيائي بتاريخ)

للشركة املسلاة) ((019 31) يسلبر)

اإلسم) مجهولة  شركة  أفريكا،) ميدا 

 35.800.000 مالها) رأس  2بلغ  التي 

كائن) اإلجتلاعي  ومقرها   رهم 
بالرباط،)5)زنقة هارون الرشيد،)رقم)

1)أكدال،)تقرر ما 2لي):

رفع) عللية  إنجاز  من  التثبت 

قدره) بلا  نقدا  الشركة  رأسلال 

وذلك برفع القيلة) (15.036.000.00

)6) رهم) اإلسلية لألسهم بلا قدره)

بعللية) متبوعة  الربع،) تحرير  مع 

قدره) بلا  الشركة  رأسلال  خفض 

القيلة) بخفض  (15.036.000.00

اإلسلية لألسهم بلا قدره))6) رهم،)

بقيلة) الشركة  مال  رأس  وليظل 

والقيلة) 35.800.000.00) رهم 

اإلسلية لألسهم بقيلة)100) رهم.

العامة للشركة) فصل اإل ارة  ((-

عن رئاسة مجلس اإل ارة.

في) القانوني  اإل2داع  تم  ولقد 

 8 بتاريخ) بالرباط  التجارية  املحكلة 

2يا2ر)0)0))تحت رقم103.866.
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املستشار
37)زنقة جبل تازكا،)رقم)1،)أكدال الرباط

الهاتف):)0537.77.50.71

almoustachar@gmail.(:(البر2د اإللكتروني

com

بالي فاشن كروب
ش.م.م

PLAYFASHION GROUP
SARL

استثيائي) عام  جلع  إثر  عل6 

للشركة) ((019 11) يسلبر) بتاريخ)

ش.م.م) كروب  فاشن  بالي  املسلاة 

(،PLAYFASHION GROUP

10.000.000) رهم) قدره) برأسلال 

وبلقر إجتلاعي كائن بالدارالبيضاء،)

الثاني،) الطابق  شارع آ2ت أورير،) (3

بوركون،)تقرر ما 2لي):

طرف) من  بيع  عل6  املوافقة  (1-

 (S أنفيست) شركة  واس  من  كل 

ترا2د2ن) وور   فور  وشركة  (INVEST

 FORWARD TRADING .س) ل) ل.)

الشركة) في  حصصهن  لجليع  (LLC

لشركة) (100000 عد ها) والبالغ 

 JOUD HOLDING هولد2يك) جو  

 7.900.000.00 قدره) برأسلال  ـ)

 رهم،)وبلقر إجتلاعي كائن بالرباط،)

القطاع)15،)القطعة)H6،)حي رياض،)
التجاري) الرباط  واملسجلة في سجل 

تحت الرقم)116073.

2اسين) السيد  استقالة  قبول  ((-

كلسير) ميصبه  من  سعيد  سيدي 

كلسير،) محد ة،) غير  لفترة  وتعيين 

للسيد هشام الكروج،)من الجنسية)

سبتلبر) (16 مواليد) من  املغربية،)

(،.CIN( N°FA( 44093 حامل) (،1976

إ ر) بني  شارع  الرباط،) في  واملقيم 

تجزئة السفراء،)السوي�سي.

-3)إعا ة صياغة اليظام امسا�سي)

بعد تحول الشركة إ 6 شركة بشريك)

وحيد.

سجل) في  القانوني  اإل2داع  تم 

في التجارية  الدارالبيضاء)  محكلة 

 8)2يا2ر)0)0))تحت رقم)6387)7.
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STE. ACTU EYES
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة الشريك الوحيد

 (3 بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
القانون) إنشاء) تم  ((019  يسلبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
مليزاتها) الوحيد  الشريك  محدو ة،)

كلا 2لي):
 STE. ACTU EYES (: -التسلية)

.SARL AU
-الهدف):)نظاراتي مبصاري.

رأسلالها) (: -الرأسلال)
100.000.00) رهم.

الصا قي) علي  (: -الشركاء)
100.000.00) رهم.

100.000.00) رهم.
السيد) الشركة  يسير  (: -التسيير)

علي الصا قي ملدة غير محدو ة.
60)شارع عقبة) (: -املقر اإلجتلاعي)

رقم)))اكدال الرباط.
بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 
التجارية) املحكلة  لدى  التجاري 
بتاريخ (16(197 رقم) تحت   بالرباط 

 8)2يا2ر)0)0).
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 STE. PARTENAIRE MEDICAL
GROUP

SARL
شركة ذات مسؤولية محدو ة

تفويت الحصص
العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 
6)) يسلبر) في) املؤرخ  اإلستثيائي 
الشركة) مساهلوا  قرر  (،(019
 STE. املحدو ة) املسؤولية  ذات 
PARTENAIRE MEDICAL GROUP

.SARL
حصة التي تللكها) (500 تفويت) (-
السيدة نهى الضو في رأسلال الشركة)

لصالح السيد علي مجاهد.
-)إبراء)املسيرة السيدة نهى الضو.

-)تسلية املسير السيد علي مجاهد)
كلسير للشركة ملدة غير محدو ة.

والثالث) السابع  البيد  تعد2ل  (-
للشركة) القانون امسا�سي  عشر من 

تبعا لذلك.
اعتلا  تحيين اليظام امسا�سي) (-

للشركة.
بلكتب) القانوني  اإل2داع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكلة  الضبط 
الرقم) تحت  ((0(0 2يا2ر) (8 بتاريخ)

.10386(
327 P

RIMAL SUD SERVICES
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة بلساهم واحد
2يا2ر) (6 تبعا للعقد العرفي بتاريخ)
0)0)،)تم وضع قوانين الشركة ذات)

املليزات التالية):
 RIMAL SUD (: التسلية)

.SERVICES
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدو ة بلساهم واحد.
املوضوع):

تيظيم) واإلقامة،) الطعام 
التظاهرات.

البار ة،) الوجبات  وتوزيع  تسليم 
استئجار خيام مع جليع لوازمها.

ونقل) توزيع  تسويق  بيع  شراء)
الكلبيوتر) وأجهزة  املكتبية  املعدات 
واملعدات) املكتبي  وامثاث  واللوازم 
تركيب) الطباعة والوراقة،) واللوازم،)

وصيانة شبكات الكلبيوتر.
امفرشة،)املالبس وامثواب.

الحفر،) العامة،) البياء) أشغال 
الشبكات) الطرق،) الصحي،) الصرف 
الكهرباء،) الشرب،) مياه  املختلفة،)
السباكة،) وأعلال  والطالء) الهاتف،)

أعلال نجارة الخشب وامملومييوم.
وتنسيق) وتيفيذ  وتصليم   راسة 
جليع) وكذلك  امشغال،) لجليع 
والكهرباء) املائي  العزل  أعلال 
أعلال) وجليع  الصحية  والسباكة 
وامثاث  خول) والترتيب  الد2كور 

انتهاء)التشييدات.
والرمال) الح�سى  ونقل  تسويق 
والجرانيت والرخام وامحجار وجليع)

امليتجات امخرى من التكسير.
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وتسويق) واستيرا   وبيع  شراء)

معدات وموا  البياء)ومعدات الحفر)

واللوازم) الكهربائية  املعدات  وجليع 

واملعدات.

تطوير وصيانة املرافق واملساحات)

الخضراء)والحدائق.

وصيانة) والتيظيف  اليظافة 

((، والخاصة) العامة  املباني  مختلف 

إلخ.....

حي) العيون،) (: الرئي�سي) املقر 
زنقة لفرارين،) (،707 القدس،)تجزئة)

رقم)8)6،)الطابق امر�سي.

مبلغ) في  حد   (: الرأسلال)

إ 6) مقسلة  500.000.00) رهم 

100 رهم) فئة) من  حصة  (5.000

و ا ) السيدة  بالكامل  وتللكها 

الفيال ي.

تسير من طرف السيدة) (: اإل ارة)

و ا  الفيال ي.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإل2داع 
الضبط باملحكلة اإلبتدائية بالعيون)

رقم) تحت  ((0(0 2يا2ر) (8 بتاريخ)

بالسجل) تسجيلها  وتم  ((0(0/50

التحليلي عد ) الرقم  التجاري تحت 

.30373
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FIRST SOUTH BUSINESS
S.A.R.L.D’A.U

تعد2الت قانونية
الواحد) املساهم  قرار  إثر  عل6 

 FIRST SOUTH BUSINESS لشركة)

شركة ذات املسؤولية املحدو ة ذات)

رأسلالها) البالغ  الواحد،) املساهم 

مقرها) والكائن  100.000.00) رهم 

علارة) السعد،) أم  اإلجتلاعي بشارع 

سيدي بوبكر الشقة رقم)1)العيون.

توسيع نشاط الشركة بإضافة ما)

2لي):

تيظيم) واإلقامة،) املطاعم 

التظاهرات،)تسليم وتوزيع الوجبات)

جليع) مع  خيام  استئجار  البار ة،)

املوا  املتعلقة بها.

لدى كتابة) (: تم اإل2داع القانوني)
الضبط باملحكلة اإلبتدائية بالعيون)
رقم) تحت  ((0(0 2يا2ر) (8 بتاريخ)

.(0(0/67
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 STE. AGADIR TANANE
IMMOBILIER

SARL
 SIEGE(SOCIAL : CASABLANCA,
 52, BOULEVARD(ZERKTOUNI,

7 eme(ETAGE
شركة ذات مسؤولية محدو ة

بلقت�سى عقد عرفي بتاريخ)))و19 
مييا) السيدة  وهبت  ((019 سبتلبر)
اإلجتلاعية) حصصها  جليع  بوكير 
بنسبة) بوكير  محلد  السيد  لفائدة 
بوكير) الحليد  عبد  السيد  (،50%
والسيد رضوان بوكير) (،(5% بنسبة)
تللكها بشركة) والتي  (،% ((5 بنسبة)
 AGADIR TANANE IMMOBILIER
مسؤولية) ذات  شركة  (SARL
رأسلالها) وحيد  بشريك  محدو ة 
100.000.00) رهم مقرها اإلجتلاعي)
بالدارالبيضاء،))5)شارع الزرقطوني،)

الطابق السابع.
وبلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
امليعقد بتاريخ)5))نوفلبر)019))تلت)

املصا قة عل6):
السيد) لفائدة  بامسهم  التبرع  (-
السيد) (،% (50 بنسبة) بوكير  محلد 
(،(5% بنسبة) بوكير  الحليد  عبد 

والسيد رضوان بوكير بنسبة)5) %.
-)تحويل الشكل القانوني للشركة)
محدو ة) مسؤولية  ذات  شركة  من 
ذات) شركة  إ 6  وحيد  بشريك 

مسؤولية محدو ة.
وتعد2ل) جد   مسير2ن  -تعيين 
امسا�سي) اليظام  من  و7) (6 املا تين)
أحد) بتوقيع  ملزمة  الشركة  وبالتا ي 
املسير2ن السيد محلد بوكير،)السيد)
رضوان) والسيد  بوكير  الحليد  عبد 

بوكير.
-)تحيين اليظام امسا�سي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإل2داع  تم  (-
التجارية) لللحكلة  الضبط 
31) يسلبر) بتاريخ) بالدارالبيضاء)

019))تحت رقم))560)7.
للنسخة والبيان

امستاذة وفاء)بيدي
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 STE. ALIA GROUP
INDUSTRY

SARL
 SIEGE(SOCIAL : CASABLANCA,

 3 ANGLE(RUE(HASSAN(BEN
 TABIT RACHID REDA ET

ZAOUIAT AHANSAL
شركة ذات مسؤولية محدو ة

توثيقي) عقد  I-بلقت�سى 
موثقة) بيدي  وفاء) امستاذة  تلقته 
أكتوبر) (11 بتاريخ) بالدارالبيضاء)
019))فوت السيد أحلد نصر الد2ن)
الدبال ي،)السيد اليكس محلد فوزي)
الدبال ي) ا ريس  السيد  الدبال ي،)
جليع) الدبال ي  صابريية  واآلنسة 
حصة،) (30.000 بنسبة) حصصهم 
 ALIA GROUP INDUSTRY بشركة)
محدو ة) مسؤولية  ذات  شركة 
مقرها) (65.000.000.00 رأسلالها)
الفيليت،) بالدارالبيضاء،) اإلجتلاعي 
للسيد) الوهراني،) بكر  أبو  زنقة  (5-3

عبد الرحيم بن الضو.
توثيقي) عقد  بلقت�سى  (-II
موثقة) بيدي  وفاء) امستاذة  تلقته 
بالدارالبيضاء)بتاريخ)19)و30)نوفلبر)
وهب السيد عبد الرحيم بن) ((019
إجتلاعية) حصة  (6.000 الضو،)
والسيد) فاضلي  لطيفة  للسيدة 
سارة) السيدة  الضو،) بن  اسلاعيل 
بن الضو والسيدة سلمى بن الضو)
بنسبة)1.500)حصة للواحد،)بشركة) 
. ALIA GROUP INDUSTRY SARL

.وبلقت�سى قرار الجلع العام) (-III
نوفلبر) و30) (19 بتاريخ) اإلستثيائي 

019))تلت):
a-)املوافقة عل6 نقل جليع امسهم)

للسيد عبد الرحيم بن الضو.

b-)املوافقة بالتبرع بامسهم لفائدة)

اسلاعيل) السيد  فاضلي،) لطيفة 

الضو) بن  سارة  السيدة  الضو،) بن 

بنسبة) الضو  بن  سلمى  والسيدة 

1500)حصة للواحد.

c-)تأكيد السلطات املخولة املسير)

الشركة السيد عبد الرحيم بن الضو)

وتحيين اليظام امسا�سي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإل2داع  تم  (-

التجارية) لللحكلة  الضبط 

 (0(0 2يا2ر) (( بتاريخ) بالدارالبيضاء)

تحت رقم)5870)7.
للنسخة والبيان

امستاذة وفاء)بيدي
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 LA SOCIETE MILK

PRODUCT MOROCCO
SARL

 SIEGE(SOIAL : CASABLANCA,

LA VILETTE 3/5

RUE ABOU BAKR AL WAHRANI

شركة ذات مسؤولية محدو ة

توثيقي) عقد  بلقت�سى  (-I

موثقة) بيدي  وفاء) امستاذة  تلقته 

أكتوبر) (11 بتاريخ) بالدارالبيضاء)

019))فوت السيد أحلد نصر الد2ن)

الدبال ي،)السيد اليكس محلد فوزي)

الدبال ي) ا ريس  السيد  الدبال ي،)

جليع) الدبال ي  صابريية  واآلنسة 

حصة،) (65.000 بنسبة) حصصهم 

 MILK PRODUCT SARL بشركة)

MOROCCO)شركة في طور التسوية)

محدو ة) مسؤولية  ذات  شركة 

مقرها) (65.000.000.00 رأسلالها)

الفيليت،) بالدارالبيضاء،) اإلجتلاعي 

للسيد) الوهراني،) بكر  أبو  زنقة  (5-3

عبد الرحيم بن الضو.

توثيقي) عقد  II-بلقت�سى 

موثقة) بيدي  وفاء) امستاذة  تلقته 

بالدارالبيضاء)بتاريخ)19)و30)نوفلبر)

وهب السيد عبد الرحيم بن) ((019

إجتلاعية حصة  (9.000 الضو،)
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السيد) فاضلي  لطيفة  للسيدة  (
سارة) السيدة  الضو،) بن  اسلاعيل 
بن الضو والسيدة سلمى بن الضو)
بنسبة)50).))حصة للواحد،)بشركة)
 MILK PRODUCT MOROCCO

. SARL
العام) الجلع  قرار  وبلقت�سى  (-III
نوفلبر) و30) (19 بتاريخ) اإلستثيائي 

019))تلت):
a-)املوافقة عل6 نقل جليع امسهم)

للسيد عبد الرحيم بن الضو.
b-)املوافقة بالتبرع بامسهم لفائدة)
اسلاعيل) السيد  فاضلي،) لطيفة 
الضو) بن  سارة  السيد  الضو،) بن 
بنسبة) الضو  بن  سلمى  والسيدة 

50)))حصة للواحد.
c-)تأكيد السلطات املخولة ملسير)
الشركة السيد عبد الرحيم بن الضو)

وتحيين اليظام امسا�سي للشركة.
بكتابة) القانوني  اإل2داع  تم  (-
التجارية) لللحكلة  الضبط 
 (0(0 2يا2ر) (( بتاريخ) بالدارالبيضاء)

تحت رقم)5871)7.
للنسخة والبيان

امستاذة وفاء)بيدي
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SFM EXPERTS

شركة الخبرة في املحاسبة

برج الحبوس،)محج الجيش امللكي الدارالبيضاء

الهاتف):)66.10.56.)).57/05

الفاكس):)15.)66.1.)).05

eca@eca.co.ma(:(البر2د اإللكتروني

PHARMACIE CHAOUI
شركة محدو ة املسؤولية لشريك 

وحيد
رأس مالها : 6.600.000.00  رهم

املقر اإلجتلاعي : الدارالبيضاء 697، 
شارع الفداء

السجل التجاري : الدارالبيضاء رقم 
(51805

التعريف الضريبي : 756)6066
تقليص رأس املال اإلجتلاعي

بلوجب قرار إستثيائي مؤرخ) (1-
بالدارالبيضاء)في)16) يسلبر)019)،)
قرر الشريك الوحيد للشركة املسلاة)
لشريك) ش.م.م  الشاوي  صيدلية 

وحيد.

املال) الرأس  من  -التقليص 
1.000.000) رهم) بلبلغ) اإلجتلاعي 
6.600.000) رهم إ 6) لتخفيضه من)
3.600.000) رهم)،)وذلك عن طريق)

السدا  للشريك الوحيد.
-)تعد2ل وفقا لذلك املا تين)6)و7 

من اليظام امسا�سي.
القانوني) اإل2داع  أنجز  ((-
التجارية) لللحكلة  الضبط  بكتابة 
(،(0(0 2يا2ر) (( في) بالدارالبيضاء،)

تحت عد )5798)7.
بلثابة مقتطف وبيان

الهيئة املسيرة

333 P

املركز الجهوي للخدمات

تيزنيت

الهاتف):)6.10).8.60).05

SOUSS 2030
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
العام) الجلع  محضر  عل6  بياء)
9) يسلبر) التأسي�سي امليعقد بتاريخ)
019))تأسست شركة ذات املسؤولية)

املحدو ة باإلعتبارات التالية):
 SOUSS (030 شركة) (: اإلسم) (-

ذات املسؤولية املحدو ة.
العين جلاعة) طريق  (: العيوان) (-

الركا ة تيزنيت.
 COURTIER (: الهدف)
.D’IMMEUBLES SANS EMPLOYE

 IMMEUBLES, PROMOTEUR
.SANS EMPLOYE
.NEGOCIANT

العلليات) كل  عامة  وبصفة 
املالية،) التجارية،) السياحية،)
واإلقتصا 2ة التي من شأنها أن تيمي)

وتطور الشركة املذكورة أعاله.
-)املدة):)99)سية.

-)رأس املال):)رأسلال الشركة هو)
 1000 إ 6) مقسلة  100.000) رهم 

حصة بقيلة)100) رهم لكل حصة.
تعيين السيد معيوف) (: التسيير) (-

أحلد مسيرا للشركة.
اإل2داع) تم  (: القانوني) اإل2داع  (-
القانوني باملحكلة اإلبتدائية بتزنيت)
رقم) تحت  ((0(0 2يا2ر) (3 بتاريخ)

.(0(0/06
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شركة بلمدرع للتصدير 
واإلستيراد

رشكة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

شريك وحيد
رأسلالها : 100.000  رهم

مقرها اإلجتلاعي : 157 سوق 
الخضر والفواكه باب سيدي عبد 

الوهاب
السجل التجاري : 7677)

الوحيد) الشريك  لقرار  وفقا 
 (019 17) يسلبر) بتاريخ) امليعقد 
اتخاذ) تم  ((019 و7)) يسلبر)

القرارات التالية):
إ 6) الشركة  تسلية  تغيير 

.BELMEDARA VAKTE
شركة) إ 6  الشركة  غرض  تغيير 

اممن لللباني العامة أو الخاصة.
محسن) كريوح  السيد  استقالة 
666308)ف من) الحامل ب.ت.و رقم)

التسيير).
امسا�سي) القانون  تحد2ث 

للشركة.
باملحكلة) تم  (: القانوني) اإل2داع 
التجارية بوجدة بتاريخ)6)2يا2ر)0)0) 

تحت رقم))3.
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ائتلانية خريبكة

الخبرة في املحاسبة والتسيير

الهاتف):)3.69.97.75).05

SOCIETE MULTI PROXIMO
زنقة موالي ا ريس علارة السعا ة 
املحل 18 املد2ية الجد2دة خريبكة 

الرأسلال : 000.000.00)  رهم
شركة ذات املسؤولية املحدو ة 

بشريك وحيد
RC : 5109

تغيير
الجلع) محضر  بلقت�سى 
 MULTI لشركة) اإلستثيائي  العام 
املسؤولية  ذات  شركة   PROXIMO
 ( بتاريخ  وحيد  بشريك  املحدو ة 
الكائن  الشركة  019) بلقر   يسلبر 
بزنقة موالي إ ريس املد2ية الجد2دة 
خريبكة   18 رقم  السعا ة  قسارية 
وتم تسجيله بلد2ية خربيكة بتاريخ 

11  يسلبر 019).

الشريك  طرف  من  تقرر  فقد 
الوحيد تغيير وزيا ة العياصر  التالية:

السيد  امول  املسير  استقالة   -
التعريف  لبطاقة  الحامل  أنس  زهر 

.Q3((559 الوطيية رقم
- تعيين مسير جد2د وهي السيدة 
لبطاقة  الحاملة  ابتسام  عيدوني 

.Q301365 التعريف الوطيية رقم
- الزيا ة في الرأسلال اإلجتلاعي 
فئة  من  جد2دة  حصص  بخلق 
 19000 أي  للحصة  100.00  رهم 
1900.000.00  رهم  مقابل  حصة 
 100.000.00 ليصل  الرأسلال من 
000.000.00)  رهم  إ 6   رهم 
ليصل  للحصة  100  رهم  مقابل 
عد  الحصص إ 6 0.000) حصة تم 
 فعها نقدا في حساب البيك املغربي 

للتجارة الخارجية.
- توسيع نشاط الشركة اإلجتلاعي 
إ 6  اليدوي  الصرف  عللية  بزيا ة 
جانب امنشطة املزاولة سابقا وبهذه 
العلليات تم تغيير الفصول 3 و6 و7 
و15 من القانون التيظيمي للشركة 

كلا تم تحيين القانون امسا�سي لها.
بكتابة) القانوني  اإل2داع  تم 
اإلبتدائية) باملحكلة  الضبط 
(،(019 0)) يسلبر) بخريبكة،)بتاريخ)
التجاري) بالسجل  (1650 رقم) تحت 

رقم)5109.
للنشر والبيان
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مقاولة البناء عنانة
شركة محدو ة املسؤولية

رأسلالها اإلجتلاعي : 1.300.000 
 رهم

69 تجزئة سلير2ة فتح الخير تلارة
تفويت الحصص اإلجتلاعية 

وتعيين مسير جد2د للشركة مع 
اعتلا  توقيعه اإلجتلاعي

امليعقد) العام  الجلع  بلقت�سى 
بتاريخ)....)تقرر ما 2لي):

جليع) تفويت  عل6  املصا قة 
2للكها) التي  اإلجتلاعية  الحصص 
مقاولة) من  حلدوني  محلد  السيد 

البياء)عيانة إ 6 السيد محلد عيانة.
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املصا قة عل6 تفويت أربعة أالف)
وتسعلائة وأربعون حصة إجتلاعية)
التي 2للكها السيد محلد عيانة من)
عيانة إ 6 السيد أ2وب) مقاولة البياء)

عيانة.
امسبق) املسير  استقالة  قبول 
إلغاء) مع  عيانة  محلد  للشركة 
وميحه) للشركة  اإلجتلاعي  توقيعه 
التي) السيوات  عن  الذمة  إلبراء)

قضاها في تسيير الشركة.
أ2وب عيانة مسيرا) تعيين السيد 
جد2دا ملقاولة البياء)عيانة ملدة سية.

للسيد) اإلجتلاعي  التوقيع  قبول 
جليع) 2خص  فيلا  عيانة  أ2وب 
بتسيير) املتعلقة  واموراق  الوثائق 

مقاولة البياء)عيانة.
إ خال التغييرات عل6 الفصول)6 
القانون امسا�سي) من  و16) و13) و7)

للشركة.
اإل2داع) تم  القانوني:) اإل2داع 
القانوني باملحكلة التجارية بالرباط،)
رقم) تحت  (،(0(0 2يا2ر) (9 2وم)

.103858
للخالصة وللتذكير)

املسير
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BITUCAB
 LOT, 10 ZONE(INDUSTRIELLE

GZENAYA TANGER
إعالن

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
لللسير2ن امليعقد بتاريخ)0)) يسلبر)
تحويل) تم  بيتوكاب  لشركة  ((019
املقر اإلجتلاعي للشركة إ 6 العيوان)

التا ي):
إقامة) الثاني،) الحسن  شارع 

إ2لان،)علارة رقم)))الصخيرات).
من) (6 وعل6 إثره تم تغيير الفصل)

القانون امسا�سي للشركة.
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
2يا2ر) (7 بتاريخ) بطيجة،) التجارية 

0)0)،)تحت عد )99).9)).
ملخص من أجل النشر
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STE. UPST
SARL

الزيا ة في الرأسلال
الجلاعي) القرار  بلقت�سى 
 5 امليعقد بتاريخ) اإلستثيائي للشركاء)
 UPST SARL لشركة) ((019  يسلبر)
بلوك) (165 رقم) اإلجتلاعي  بلقرها 
ج.) 2ور الحومر ح.ي.م الرباط قرر)

الشركاء)ما 2لي):
الشركة) رأسلال  في  الزيا ة 
 770000 إ 6) ( 100000) رهم) من)
 670000 مبلغ) بزيا ة  وذلك   رهم 
املقتطف) الشركة  رأسلال  في   رهم 
للشركاء) الدائنية  الحسابات  من 
للشركة) املحاسبية  السجالت  في 
وإصدار)6700)حصة جد2دة من فئة)

100) رهم للحصة الواحدة.
اليظام) تحيين  لذلك  نتيجة 

امسا�سي للشركة.
بكتابة) القانوني  اإل2داع  تم 
الضبط باملحكلة التجارية بالرباط،)
رقم) تحت  (،(0(0 2يا2ر) (9 بتاريخ)

.103853
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 ASSURANCE IDRISSI
ACHERKI

شركة محدو ة املسؤولية ذات 
الشريك الوحيد 

رأسلالها : 100.000.00  رهم
مقرها اإلجتلاعي : تجزئة رياض 

الياسلين الطابق امر�سي رقم 18 
طريق عين الشقف، فاس

سجل تجاري رقم 55799 فاس
إشهار

أ-)بلقت�سى عقد عرفي مبرم بتاريخ)
جليع) تحويل  تم  ((019 )) يسلبر)
الحصص التي تلتلكها السيدة هيد)
 1000 تبلغ) والتي  أشرقي  إ ري�سي 
الهالف) السيد عي�سى  لفائدة  حصة 
(،GB(1181 الحامل ل ب.و.ت رقم)
الغرب،) االربعاء) سوق  سكياه  مقر 
ابن زيا  علارة أصوان) شارع طارق 
30،)الذي أصبح شريكا) 6)رقم) بلوك)

وحيدا.

قرارت) محضر  بلقت�سى  ب-)

بيفس) املتخذة  الوحيد  الشريك 

التاريخ،)تم تقرير ما 2لي):

تحويل الحصص):

التي) الشركة  تسلية  تغيير 

أصبحت تأمييات البراق ش.م.م ذات)

الشريك الوحيد.

الهالف) عي�سى  السيد  تعيين 

كلسير ثاني للشركة وذلك ملدة غير)

محدو ة.

حيث) اإلجتلاعي،) اإلمضاء) تغيير 

أصبحت الشركة ملتزمة.

السيد) بتوقيع  امبياك  أمام  (-

عي�سى الهالف.

أمام امغيار في كل امعلال التي) (-

تخصها بتوقيع السيد عي�سى الهالف)

أو بالتوقيع املشترك لللسير2ن.

تحيين القانون امسا�سي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإل2داع  تم  ت-)

بفاس،) التجارية  املحكلة  ضبط 

بتاريخ)6)) يسلبر)019)،)تحت عد )

.019/6(31
للخالصة والتذكير

التسيير
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 LE CERCLE DES

 BANQUIERS DE FAMILLE

GROUPEMENT GIE CBF
RC : 407465

العام) الجلع  I-بلقت�سى 

30)أكتوبر) اإلستثيائي امليعقد بتاريخ)

املجلوعة ذات اليفع) معضاء) ((019

 LE CERCLE DES اإلقتصا ي)

تم) (،BANQUIERS DE FAMILLE

اتخاذ القرارات التالية):

الحل املسبق لللجلوعة.

السيدة غزالن ماموني كلسؤولة)

عن تصفية لللجلوعة.

تحد2د عيوان التصفية في إقامة)

رقم) امول  الطابق  (E باب) روز  فال 

)،بالفيد2ر،)الدارالبيضاء.
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2KT TRAVAUX
تأسيس شركة

في) ميجز  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم) ((019 16) يسلبر) الرباط بتاريخ)

مسؤولية) ذات  شركة  قوانين  إنجاز 

مليزاتها) واحد  بلساهم  محدو ة 

كالتا ي):

.(KT TRAVAUX(:(التسلية(-

-)الهدف):)

أشغال مختلفة والبياء.

(،30 علارة) (: اإلجتلاعي) املقر  (-

زنقة موالي احلد الوكيلي،) (،8 شقة)

حسان الرباط.

-)املدة):)99)سية.

100000) رهم مقسم) (: -رأسلال)

1000)حصة قيلة كل واحد منها) إ 6)

100) رهم.

السيد) الشركة  2د2ر  (: اإل ارة) (-

كركوش خالد ملدة غير محدو ة.

إلنشاء) (% (5 امرباح) من  2قتطع 

اإلحتياط القانوني.

اإل2داع) تم  (: القانوني) اإل2داع  (-

لدى) الضبط  بكتابة  القانوني 

 8 2وم) بالرباط،) التجارية  املحكلة 

رقم) التجاري  السجل  (،(0(0 2يا2ر)

.16(171
عن املسير)

)ائتلانية غريس
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 ETABLISSEMENT AFAQ

PRIVE
SARL

 (7 بتاريخ) الشركة  تأسست 

املليزات) ذات  ((015 أغسطس)

التالية:)

 ETABLISSEMENT (: التسلية)

.AFAQ PRIVE SARL

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدو ة لها شريكين.

مركز سيدي أ ي جلاعة) (: ( املقر)

سيدي املخفي أزرو.
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النشاطات اإلجتلاعية:

)التعليم الخصو�سي.

الرأسلال):)10.000.00) رهم.

السية اإلجتلاعية):)من فاتح 2يا2ر)

إ 6)31) يسلبر.

2وم) من  ابتداء) سية  (99 (: املدة)

تأسيس الشركة الفعلي إال في حالة)

التصفية املسبقة أو التلد2د.

بن) السيد  إ 6  يعهد  (: التسيير)

الهاشمي اليلر.

باملحكلة) تم  (: القانوني) ( اإل2داع)

نوفلبر) (16 بتاريخ) بأزرو،) اإلبتدائية 

015))تحت رقم)633.
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 RICOLLOCAZIONE BENI

MAROCCO RBM
SARL

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

(،(019 16) يسلبر) بتاريخ) الرباط،)

قد تم تأسيس شركة ذات املسؤولية)

املحدو ة.

 RICOLLOCAZIONE (: التسلية)

. BENI MAROCCO RBM SARL

الهدف اإلجتلاعي):

)بيع موا  البياء)بالتقسيط.

رأسلال الشركة):)100000) رهم)

فئة) من  حصة  (1000 إ 6) مقسلة 

100) رهم للحصة الواحدة.

من) ابتداء) سية  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

من فاتح 2يا2ر إ 6) (: السية املالية)

31) يسلبر من كل سية ما عدا السية)

امو 6 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

الطابق) عقبة  شارع  (66 (: املقر)

امول شقة رقم)))أكدال الرباط.

 Mr. ROSITO (: املسير)

.GIUSEPPE

(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.16(165
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SOCIETE UNIVERSAL PLAST
SARL AU

الزيا ة في الرأسلال اإلجتلاعي
العام اإلستثيائي) الجلع  بلوجب 

  (0(0 2يا2ر) (6 بتاريخ) امليعقد 

لشركة) الوحيد  الشريك  قرر 

 UNIVERSAL PLAST SARL AU

اإلجتلاعي) الرأسلال  في  الزيا ة 

800.000) رهم) 600.000) رهم إ 6)

جد2دة) حصة  (6000 بخلق) و الك 

 6000 ( للحصة) 100) رهم  بقيلة)

وتعيين) بومهراز،) ميير  لفائدة  حصة 

البطاقة) رقم  بومهراز  ميير  السيد 

AB3(0(56،)مسير للشركة) الوطيية)

وبدالك تم تجد2د القانون امسا�سي)

للشركة.

باملحكلة) (: القانوني) ( اإل2داع) تم 

 8 بتاريخ) بالخليسات،) اإلبتدائية 

2يا2ر)0)0))تحت رقم)5.

345 P

STE SOFOREC

 FIDUCIAIRE- COMPTABILITE

 -ASSISTANCE- CONSEIL JURIDIQUE

ET FISCAL 

 STE GALAXY CASH

EXCHANGE
شركة محدو ة املسؤولية

رأسلالها : 500.000  رهم

مقرها االجتلاعي : شارع الحسن 

الثاني، رقم 6 حي أوال  الغازي 

سيدي سليلان

عل6 إثر الجلع العام الغير العا ي)

0)0)،)قررت) ))2يا2ر) امليعقد بتاريخ)

شركة) للشركاء) العامة  الجلعية 

 GALAXY CASH EXCHANGE

شركة محدو ة املسؤولية،)راسلالها)

االجتلاعي) مقرها  500.000) رهم،)

شارع الحسن الثاني،)رقم)6)حي أوال )

الغازي سيدي سليلان،)تقرر ما 2لي):

أناس) السيد  استقالة  قبول 

البشيري من ميصب مسير.

القا ر) عبد  بالسيد  االحتفاظ 

التعريف) لبطاقة  الحامل  البشيري،)

الساكن) (،G195916 رقم) الوطيية 

اوجيه) أوال   (66 بلوك) بالقييطرة 

مع) للشركة  وحيد  كلسير  القييطرة 

الصالحيات املطلقة لهذا الغرض.

القانون) من  (1( البيد) تعد2ل 

االسا�سي.

باملحكلة) القانوني  اال2داع  تم 

 7 االبتدائية بسيدي سليلان بتاريخ)

2يا2ر)0)0)،)تحت رقم))0/0)0).
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 STE M4 SERVICES
SARL AU

تاسيس شركة
بلقت�سى عقد عرفي حرر بتلارة في)

فاتح 2يا2ر)0)0)،)تم تحرير القوانين)

مسؤولية) ذات  لشركة  االساسية 

محدو ة،)مليزاتها كالتا ي):

 M6 SERVICES SARL (: التسلية)

.AU

الوطني) الطرقي  اليقل  (: الهدف)

والدو ي للسلع والبضائع.

5)شارع الحسن االول) املقر):)رقم)

حي العبا ي الطابق االول تلارة.

100.000) رهم مقسم) (: رأسلال)

عل6))1000)حصة من فئة)100) رهم)

من) كلها  وحررت  اكتتبت  للواحدة 

طرف السيد هشام الزين.

تسير الشركة ملدة غير) (: التسيير)

هشام) السيد  طرف  من  محدو ة 

الزين.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السية 

2يا2ر وتنتهي في)31) يسلبر.

2وم) من  تبتدئ  سية  (99 (: املدة)

تقييد الشركة بالسجل التجاري.

االمضاء):)تسيد مهلة التوقيع مع)

املؤسسات) وجليع  البيكية  الوكالة 

الوحيد) التوقيع  خالل  من  املالية 

للسيد هشام الزين.

تقييد) تم  (: التجاري) السجل 
السجل) مصلحة  لدى  الشركة 
التجاري باملحكلة االبتدائية بتلارة،)
2يا2ر) (7 بتاريخ) (1(9(77 رقم) تحت 

.(0(0
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CABINET YOUNES DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

 SIEGE : AV CHAHID MBAREK BEN

HOMMANI SOUK EL ARBAA DU GHARB

TEL : 05.37.90.(9.78

GSM : 06.61.(5.96.66

STE FANEZ TRA-DIV
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

مقرها االجتلاعي : زنقة الشهيد 

محلد الراشيدي علارة  اوي، متجر 

رقم 8 سوق االربعاء

السجل التجاري رقم : 6657)

عام) جلع  محضر  بلقت�سى 

6)) يسلبر) استثيائي للشركة بتاريخ)

7)) يسلبر) واملسجل بتاريخ) (،(019

019)،)قرر ما 2لي):

تغيير نشاط الشركة من أشغال)

مختلفة ا 6 محطة الوقو  واستغالل)

تلت) وعليه  البياء) موا   وبيع  مقهى 

التغييرات التالية بالقانون االسا�سي)

للشركة):

تعد2ل هدف الشركة.

االجتلاعي) املقر  تغيير  تقرر  كلا 

 (37 رقم) هيد  حي  من  للشركة 

ا 6 زنقة الشهيد محلد) سوق أربعاء)

الراشدي اقامة الضاوي محل رقم)8 

سوق االربعاء)الغرب.

السيد2ن) وتسلية  تعيين  وتقرر 

بوتجد2ر) وخالد  بوتجد2ر  2ونس 

مسير2ن للشركة.

بكتابة) تم  القانوني  اال2داع 

لسوق) االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

االربعاء)الغرب بتاريخ)7)2يا2ر)0)0)،)

تحت رقم)0/06)0).
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CABINET YOUNES DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

 SIEGE : AV CHAHID MBAREK BEN

HOMMANI SOUK EL ARBAA DU GHARB

TEL : 05.37.90.(9.78

GSM : 06.61.(5.96.66

STE FAJKIL TRANS
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

 ADRESSE : DOUAR(MGHITEN

LALLA MIMOUNA

SOUK EL ARBAA

السجل التجاري رقم : 5)56)

عام) جلع  محضر  بلقت�سى 

 1( في) امليعقد  للشركة  استثيائي 

019))واملسجل بسوق االبعاء) 2ونيو)
الغرب))بتاريخ))1)2ونيو))019)،)قرر)

ما 2لي):

ذات) لشركة  النهائي  التفكيك 

 FAJKIL املحدو ة) املسؤولية 

مسؤولية) ذات  شركة  (TRANS

بلحلرة) السيد  وتعيين  محدو ة،)

تخويله) وتم  للشركة  مفكك  خليد 

جليع الصالحيات من أجل انهاء)كل)

العلليات املتعلقة بالتفكيك.

بكتابة) تم  القانوني  اال2داع 
بسوق) االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

أغسطس) (8 بتاريخ) الغرب  االربعاء)

019)،)تحت رقم)019/19).
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STE ECLAIRCIR GARD
SARL

 شركة ذات مسؤولية محدو ة

الراسلال: 100.000  رهم

مقرها االجتلاعي : 63 شارع موالي 

عبد هللا مكتب رقم 16 الطابق 

الخامس القييطرة

بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى  تم 

شركة) تاسيس  (،(019 نونبر) ((6

ذات مسؤولية محدو ة بالخصائص)

التالية):

تحلل الشركة تسلية) (: التسلية)

.ECLAIRCIR GARD SARL

الهدف االجتلاعي):)الحراسة.

63)شارع موالي) (: املقر االجتلاعي)

الطابق) (16 رقم) مكتب  هللا  عبد 

الخامس القييطرة.

حد ) (: االجتلاعي) الراسلال 

 100.000 في) ( االجتلاعي) الرأسلال 

 رهم موزعة كالتا ي):

 600 (.... بيطاهر) محلد  السيد 

حصة اجتلاعية.

(..... زغاري) الد2ن  صالح  السيد 

600)حصة اجتلاعية.

 100 (.... بيطاهر) ( نها ) السيدة 

حصة اجتلاعية.

 100 (.... العويفي) ا2لان  السيدة 

حصة اجتلاعية.

السيد) تعيين  تم  (: التسيير)

عثلان) حسني  عيبري  السرغيني 

غير) ملدة  للشركة  قانوني  كلسير 

محدو ة.

بكتابة) القانوني  اال2داع  تم 

االبتدائية) باملحكلة  الضبط 

(،(0(0 2يا2ر) (7 بتاريخ) بالقييطرة 

تحت رقم)73861.
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STE PROACTIF CONSEIL
السجل التجاري رقم : 106119

التعريف الضريبي : 3371399

بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 

 11)ماي)019)،)قرر الشريك الوحيد)

لشركة)PROACTIF CONSEIL)ما 2لي):

تحويل املقر االجتلاعي من:)) الغاء)

 6 شارع االبطال شقة رقم) (15 رقم)

أكدال الرباط ا 6):)الطابق الثاني رقم)

0)6)سكتور)1)سهل غون تلارة.

(: وعليه فان املقر االجتلاعي هو)

 6 شقة رقم) شارع االبطال،) (15 رقم)

اكدال الرباط.

تحد2ث اليظام االسا�سي للشركة.

باملحكلة) القانوني  اال2داع  تم 

أكتوبر) (30 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

019)،)تحت رقم)857)10.
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STE ARABIADAK NEGOCE
شركة محدو ة املسؤولية

 ذات الشريك الوحيد
تاسيس شركة

مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم) (،(019 3)) يسلبر) بالداخلة في)
لشركة) االسا�سي  القانون  تحد2د 
املليزات) ذات  املسؤولية  محدو ة 

التالية):
 STE (: االجتلاعية) التسلية 

.ARABIADAK NEGOCE
ذات) شركة  (: القانونية) لطبيعة 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
في) التجارة  (: الشركة) غرض 
تجارة) الغيار،) وقطاع  السيارات 

عامة،)استيرا  وتصد2ر.
الحسني،) حي  (: االجتلاعي) املقر 

شارع القدس رقم)35)الداخلة.
من) سية  (99 (: االجتلاعية) املدة 

تاريخ تاسيسها النهائي.
في) حد   (: االجتلاعي) الرأسلال 
 1000 ا 6) مقسم  100.000) رهم 
 100 فئة) من  اجتلاعية  حصة 
 رهم،)كلها لفائدة الشريكة الوحيدة)

السيدة ولد علي سياء.
تعيين السيدة ولد علي) (: التسيير)
سياء)مسيرة وحيدة للشركة ملدة غير)

محدو ة.
بكتابة) تم  (: القانوني) اال2داع 
االبتدائية) باملحكلة  الضبط 
بالداخلة بتاريخ)7)2يا2ر)0)0)،)تحت)
الشركة) تقييد  وتم  (،(0(0/19 رقم)
بالسجل التجاري بالداخلة تحت رقم)

.15169
مقتطف من أجل النشر
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 STE FIDARED CONSEIL ET
 GESTIONS

SARL AU
بلقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ)
نظام) تكوين  تم  ((019 9) يسلبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  االسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  املحدو ة 

خصائصها كالتا ي):

 FIDARED CONSEILS(:(التسلية
.ET GESTIONS

الهدف):))تلارس الشركة االهداف)
التالية):)املحاسبة.

وتكيولوجيا) القانوني  العلل 
املعلومات املتعلقة بإ ارة االعلال.

لللحاسبة) الحاسوبية  املعالجة 
والرواتب.

10)شارع موالي) (: املقر االجتلاعي)
اسلاعيل والقصر الكبير شقة رقم)9 

حسان الرباط.
 10.000 (: االجتلاعي) رأسلال 
 رهم مقسم ا 6)100)حصة قيلة كل)

واحدة)100) رهم.
عبد) السيد  تعيين  تم  (: التسيير)
لبطاقة) الحامل  برعيش  السالم 
(،Z(9(659 رقم) الوطيية  التعريف 

كلسير للشركة وملدة غير محدو ة.
وضع) تم  القانوني  اال2داع 
الضبط) كتابة  لدى  القانوني  امللف 
باملحكلة التجارية بالرباط تحت رقم)

السجل التجاري)137)16.
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STE HEALTH IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدو ة
مقرها االجتلاعي : تجزئة وال  

بياصر، علارة 1 شقة رقم 1 تلارة
االستثيائي) العام  الجلع  اثر  عل6 

بتاريخ)30)نونبر)019))تقرر ما 2لي):
حل الشركة.

مقر التصفية):)جزئة وال  بياصر،)
علارة)1)شقة رقم)1)تلارة.

الصويري) 2ونس  السيد  تعيين 
مصفي للشركة.

وقد تم اال2داع القانوني باملحكلة)
 (0(0 2يا2ر) (6 االبتدائية بتلارة 2وم)

تحت رقم)969).
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STE AI DEVELOPMENT
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

االستثيائي) العام  الجلع  اثر  عل6 
تقرر) ((019 ( 10) يسلبر)  بتاريخ)

ما 2لي):
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مجلوع) من  حصة  (500 تفويت)
حصص السيد طه عصلان الحسين)
الخاتم) سر  طارق  السيد  لفائدة 

محلد عبد هللا.
للشركة) القانوني  الشكل  تغيير 
من شركة ذات املسؤولية املحدو ة)
ذات) شركة  ا 6  وحيد  بشريك 

املسؤولية املحدو ة.
عصلان) محلد  السيد  تعيين 
وحيدا) مسيرا  الرحلان  عبد  محلد 
طه) السيد  استقالة  بعد  للشركة 

عصلان الحسين.
للسيد) نفويض صالحية االمضاء)
محلد عصلان محلد عبد الرحلان)
بكافة) تتعلق  الصالحية  وهذه 

تعامالت اليومية للشركة باستثياء):
شراء)وبيع االرا�سي والعقارات.

عقد قروض من طرف مؤسسات)
مالية أو غيرها.

ميح ضلانات باسم الشركة.
جليع تعامالت الشركة الخارجة)

عن التعامالت اليومية العا 2ة.
أعاله ال2لكن امضاؤها) االستتياء)
إال من طرف السيد محلد عصلان)
طه) رفقة  الرحلان  عبد  محلد 

عصلان الحسين.
وقد تم اال2داع القانوني باملحكلة)
 (0(0 2يا2ر) (( التجارية بالرباط 2وم)

تحت رقم))10378.
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STE WARAK PRESS
شركة مساهلة

راسلالها : 5.000.000  رهم
مقرها : 70 زنقة سجللاسة 

الدارالبيضاء 
السجل التجاري رقم :55663

التعريف الجبائي رقم : 
019000610

الجلعية العامة العا 2ة
بلوجب مداولة الجلعية العامة)
 (019 2ونيو) ((8 العا 2ة امليعقدة في)

تقررت):
استقالة السيد محلد كريم ميير)
اال اري) املجلس  رئيس  ميصب  من 
للشركة مع احتفاظه بليصب عضو)

باملجلس)؛

الشدا ي) خالد  السيد  تعيين 
اال اري) املجلس  رئيس  ميصب  في 

للشركة)؛
استقالة السيد نبيل أحبشان من)

عضوية مجلس ا ارة الشركة.
تعيين السيد محلد أبو مجد في)

ميصب عضو املجلس اال اري.
بكتابة) القانوني  اال2داع  تم 
التجارية) املحكلة  لدى  الضبط 
31) يسلبر) بتاريخ) للدارالبيضاء)

019)،)تحت رقم)5598)7.
االعالم)

امللثل القانوني
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 STE ARABO - AFRICAINE DE
 DISTRIBUTION D‘EDITION

DE DISTRIBUTION
 D‘EDITION ET DE PRESSE

SAPRESS
شركة مساهلة

راسلالها : 30.000.000  رهم
مقرها االجتلاعي : 70 زنقة 

سجللاسة، الدارالبيضاء
السجل التجاري رقم : 36173

التعريف الجبائي رقم : )0160019
الجلعية العامة العا 2ة

بلوجب مداولة الجلعية العامة)
 (019 2ونيو) ((8 العا 2ة امليعقدة في)

تقررت):
استقالة السيد محلد كريم ميير)
اال اري) املجلس  رئيس  ميصب  من 
للشركة مع احتفاظه بليصب عضو)

باملجلس)؛
الشدا ي) خالد  السيد  تعيين 
اال اري) املجلس  رئيس  ميصب  في 

للشركة)؛
استقالة السيد نبيل أحبشان من)

عضوية مجلس ا ارة الشركة.
تعيين السيد محلد أبو مجد في)

ميصب عضو املجلس اال اري.
بكتابة) القانوني  اال2داع  تم 
التجارية) املحكلة  لدى  الضبط 
31) يسلبر) بتاريخ) للدارالبيضاء)

019)،)تحت رقم)5596)7.
االعالم)

امللثل القانوني
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STE CATERLOC
SARL

حل شركة
الغير) العام  الجلع  محضر  بعد 

العا ي بتاريخ)1)) يسلبر)019)،)قرر)

رأسلال) ذات  (،CATERLOC شركاء)

مسجل) 100.000) رهم  قدره،)

بالدارالبيضاء،) التجاري  بالسجل 

تحت رقم)7)3596،)ما 2لي):

  CATERLOC SARL شركة) حل 

وتصفيتها) اليوم  هذا  من  اعتبار 

تحقيق) صعوبات  بسبب  الو 2ة 

الهدف املؤس�سي عقب وفاة مؤسسها)

في) الهاشمي اال ري�سي  الراحل جالل 

الدارالبيضاء)أنفا في)8)فبرا2ر)019).
املد2رة

)السيدة سعيدة إذ الحسين
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STE ALIA METAL
SARL

 SIEGE : MEDCHAR(EL(KHREB

 MECHLAOU 104 RTE(DE

TETOUAN TANGER

RC(N°: 43711

اشهار
العا ي) الغير  املحضر  اثر  عل6 

(،(019 أكتوبر) ((8 بتاريخ) امليعقد 

الشركاء) قرر  ميطال  عالية   لشركة 

ما 2لي):

 RIAD ا 6) االجتلاعي  املقر  نقل 

 ARRIDA 63 MARINA CENTER

 ANGLE BD ZERKTOUNI ET BD

 MOHAMED BEN ABDELLAH

.CASABLANCA

القانون) من  الرابع  البيد  تغيير 

االسا�سي للشركة.

باملحكلة) القانوني  اال2داع  تم 

رقم) تحت  بالدارالبيضاء،) التجارية 

160)بتاريخ)6)2يا2ر)0)0).
لالشارة والبيان

359  P

STE VITAL FER
SARL

 SIEGE : COMMUNE(RURALE
 MEJJETIA OULED TALEB AIN

 HALLOUF PROVINCE DE
MEDIOUNA CASABLANCA

RCN °: 167771
تفويض سلطات

العا ي) الغير  املحضر  اثر  عل6 
(،(019 أكتوبر) (9 بتاريخ) امليعقد 
لشركة فيتال فير قرر الشركاء)ما 2لي:

املجيد) عبد  للسيد  تفويض 
بللكي الحامل للبطاقة الوطيية رقم)

UC16589)السلطات التالية):
تسيير شركة فيتال فير.

ضلان تدبير جيد ومطابق للقانون)
الجاري به العلل.

البيكية) الحسابات  وغلق  فتح 
باسم الشركة.

الشيكات) وتحرير  امضاء)
والكلبياالت باسم الشركة.

االمتياع عن كل ما 2خوله القانون)
للجلع العام للشركاء.

باملحكلة) القانوني  اال2داع  تم 
رقم) تحت  بالدارالبيضاء،) التجارية 

01))بتاريخ)6)2يا2ر)0)0).
لالشارة والبيان

360  P

STE AYAM FER
CAPITAL : 20.000.000 dhs

SARL
 SIEGE : RIAD(ARRIDA 68

 MARINA(CENTER 1 ETAGE
 05 ANG(BD(ZERKTOUNI(ET

  MOHAMMED BEN ABDELLAH
CASABLANCA

اشهار
العا ي) الغير  املحضر  اثر  عل6 
 8 بتاريخ) بالدارالبيضاء) امليعقد 
بلقر شركة أ2ام فير) (،(019 أكتوبر)

قرر الشركاء)ما 2لي:
استقالة السيد بللكي عبد املجيد)
 UC رقم) الوطيية  للبطاقة  الحامل 

.16589
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تعيين مسير جد2د،)السيد بللكي)
عبد الجليل الحامل للبطاقة الوطيية)

.D33((65(رقم
اليظام) من  (13 البيد) تغيير 

االسا�سي للشركة.
باملحكلة) القانوني  اال2داع  تم 
رقم) تحت  بالدارالبيضاء،) التجارية 

33996،))بتاريخ)7))نونبر)019).
لالشارة والبيان

361  P

STE DIJLA FER
CAPITAL : 11.000.000 dhs

SARL
 SIEGE : RIAD(ARRIDA 63

 MARINA(CENTER  ANG(BD
 ZERKTOUNI ET MOHAMMED
BEN(ABDELLAH  CASABLANCA

اشهار
العا ي) الغير  املحضر  اثر  عل6 
 (5 بتاريخ) بالدارالبيضاء) امليعقد 
أكتوبر)019)،)بلقر شركة  جلة فير)

قرر الشركاء)ما 2لي:
استقالة السيد بللكي عبد املجيد)
 UC رقم) الوطيية  للبطاقة  الحامل 

.16589
السيد) جد2د،) مسير  تعيين 
بللكي عبد العظيم الحامل للبطاقة)

.D330660(الوطيية رقم
من اليظام) ( و15) (1( تغيير البيد)

االسا�سي للشركة.
باملحكلة) القانوني  اال2داع  تم 
رقم) تحت  بالدارالبيضاء،) التجارية 

36366،))بتاريخ))) يسلبر)019).
لالشارة والبيان

362  P

STE RITA FER
SARL

CAPITAL : 30.000.000 dhs
 SIEGE : 408 BD

 ABDELMOUMEN ANGLE
  BD(ANOUAL 4EME(ETAGE

CASABLANCA
اشهار

العا ي) الغير  املحضر  اثر  عل6 
أكتوبر) (8 بتاريخ) بلكياس  امليعقد 
قرر) فير  أ2ام  شركة  بلقر  (،(019

الشركاء)ما 2لي:

استقالة السيد بللكي عبد املجيد)

 UC رقم) الوطيية  للبطاقة  الحامل 

.16589

تعيين مسير جد2د،)السيد بللكي)

للبطاقة) الحامل  الباسط  عبد 

.D5(667((الوطيية رقم

اليظام) من  و15) (1( البيد) تغيير 

االسا�سي للشركة.

باملحكلة) القانوني  اال2داع  تم 

بتاريخ بالدارالبيضاء،)  التجارية 

 7))نونبر)019)،)تحت رقم)33996.
لالشارة والبيان

363  P

STE MEK PREFAT

SARL

CAPITAL : 22.000.000 dhs

 SIEGE : 408 ANGLE(BD

 ABDELMOUMEN(ET  BD

  ANOUAL 4EME(ETAGE

CASABLANCA

اشهار
العا ي) الغير  املحضر  اثر  عل6 

أكتوبر) (8 بتاريخ) بلكياس  امليعقد 

019)،)بلقر شركة مك بريفا ش.م.م)

قرر الشركاء)ما 2لي:

استقالة السيد بللكي عبد املجيد)

 UC رقم) الوطيية  للبطاقة  الحامل 

.16589

تعيين مسير جد2د،)السيد بللكي)

محلد الحامل للبطاقة الوطيية رقم)

.U56715

اليظام) من  و15) (1( البيد) تغيير 

االسا�سي للشركة.

باملحكلة) القانوني  اال2داع  تم 

 ( بتاريخ) بالدارالبيضاء،) التجارية 

 يسلبر)019)،)تحت رقم)36363.
لالشارة والبيان

364  P

STE OUZOUD METAL
SARL

 SIEGE : RIAD(ARRIDA 68
 MARINA(CENTER 1 ETAGE

 05 ANG(BD(ZERKTOUNI(ET
 MOHAMMED BEN ABDELLAH

CASABLANCA
اشهار

العا ي) الغير  املحضر  اثر  عل6 
(،(019 أكتوبر) ((8 بتاريخ) امليعقد 
الشركاء) قرر  ( أوزو  ميطال) لشركة 

ما 2لي:
 RIAD ا 6) االجتلاعي  املقر  نقل 
 ARRIDA 68 MARINA CENTER 1
 ETAGE 05 ANG BD ZERKTOUNI
 ET MOHAMMED BEN

.ABDELLAH CASABLANCA
القانون) من  ( (6 البيد) تغيير 

االسا�سي للشركة.
باملحكلة) القانوني  اال2داع  تم 
رقم) تحت  بالدارالبيضاء،) التجارية 

37631)بتاريخ)6)) يسلبر))019).
لالشارة والبيان

365  P

STE FOURAT METAL
SARL

 SIEGE :RESIDENCE  RIAD
 ARRIDA  MARINA(CENTER
 ANGLE(BD(ZEKTOUNI  ET

  MOHAMMED BEN ABDELLAH
 5 EME(ETAGE(APPT 31

CASABLANCA
اشهار

العا ي) الغير  املحضر  اثر  عل6 
(،(019 أكتوبر) (7 بتاريخ) امليعقد 
)قرر الشركاء) لشركة فوارات ميطال)

ما 2لي:
ا 6)) االجتلاعي  املقر  نقل 
 RESIDENCE RIAD ARRIDA
 MARINA CENTER ANGLE BD
 ZERKTOUNI ET MOHAMMED
 BEN ABDELLAH 5EME ETAGE

.APPT 31 CASABLANCA
القانون) من  ( (6 البيد) تغيير 

االسا�سي للشركة.

باملحكلة) القانوني  اال2داع  تم 

رقم) تحت  بالدارالبيضاء،) التجارية 

9)376،)بتاريخ)6)) يسلبر))019).
لالشارة والبيان

366  P

STE OUARGHA FER
SARL

 SIEGE :RESIDENCE  RIAD

 ARRIDA  63 APPT 34 MARINA

  CENTER ANGLE BD ZEKTOUNI

 ET MOHAMMED BEN

ABDELLAH  CASABLANCA

اشهار
العا ي) الغير  املحضر  اثر  عل6 

(،(019 أكتوبر) ((8 بتاريخ) امليعقد 

ما) قرر الشركاء) ( ( لشركة ورغة فير)

2لي:

ا 6)))) االجتلاعي  املقر  نقل 

 RESIDENCE RIAD ARRIDA 63

 APPT 36 MARINA CENTER

 ANGLE BD ZERKTOUNI ET

  MOHAMMED BEN ABDELLAH

.CASABLANCA
القانون) من  ( (6 البيد) تغيير 

االسا�سي للشركة.

باملحكلة) القانوني  اال2داع  تم 

رقم) تحت  بالدارالبيضاء،) التجارية 

37630،)بتاريخ)6)) يسلبر))019).
لالشارة والبيان

367  P

STE ESSALHI PROPERTIES
SARL AU

 SIEGE(SOCIAL :  CASABLANCA

 144 RUE(MED(SMIHA

 RESIDENCE JAWHARATE MED

 SMIHA(ETAGE 6 APPT(N°35

RC(N°: 447623 CASABLANCA

العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 

االستثيائي املحرر من طرف االستاذ)

بالدارالبيضاء) موثق  اوثاغني  كلال 

لشركة) ((019 5)) يسلبر) بتاريخ)

.ESSALHI PROPERTIES SARL AU
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املحدو ة) املسؤولية  ذات  شركة 
تم) ولقد  الوحيد  الشريك  ذات 

االتفاق عل6 ما 2لي):
من) الشركة  رأسلال  قيلة  رفع 
 10.1(5.000 ا 6) 100.000) رهم 
 100.(50 باصدار) وذلك   رهم 
100) رهم عن طريق) حصة من فئة)

مساهلة عينية في رأسلال الشركة.
لدى) القانوني  اال2داع  تم 
التجارية) باملحكلة  الضبط  كتابة 
(،(0(0 2يا2ر) (8 بتاريخ) بالبيضاء،)

تحت رقم)6353)7.
للنسخة واالشارة

368 P

االوروبية لللراجعة

وخبرة املغرب

مقرها):))شارع عبد املومن اقامة وليلي)

مكتب رقم)10

الهاتف):)6.30).86.)).05

شركة ميديتيرانيا كوفيي
شركة ذات مسؤولية محدو ة

مقرها : 63 زنقة السلطان عبد 
الحليد بوركون الدارالبيضاء

تفويت حصص الشركة
عضوية شريك جد2د
استقالة مسير الشركة

تحد2ث اليظام االسا�سي
العا ي قرر) الغير  القرار  بلوجب 
كوفيي) ميد2تيرانيا  شركة  شركاء)

ش.م.م ما 2لي):
السيد) (: تفويت حصص الشركة)
كامل) 2يقل  الفيزازي  الرحلان  عبد 
50.000) رهم) يعا ل) بلا  حصصه 

للفائدة السيد عبد االله عبداالوي.
السيد) جد2د:) شريك  عضوية 
عبد االله عبداالوي الحامل للبطاقة)

.D110639(الوطيية رقم
السيد) (: الشركة) مسير  استقالة 
تقد2م) 2قرر  الفيزازي  الرحلان  عبد 
استقالته من ميصب مسير الشركة)

.B670617
تحد2ث اليظام االسا�سي.

بكتابة) (: القانوني) اال2داع  تم 
التجارية) املحكلة  لدى  الضبط 
2يا2ر) (( بتاريخ) بلد2ية الدارالبيضاء)

0)0)،)تحت الرقم)5786)7.
نسخة مع االشارة

369 P

االوروبية لللراجعة

وخبرة املغرب

مقرها):))شارع عبد املومن اقامة وليلي)

مكتب رقم)10

الهاتف):)6.30).86.)).05

الدار العاملية للكتاب

شركة ذات مسؤولية محدو ة

مقرها : 61 شارع موالي ا ريس 

االول الدارالبيضاء

رأسلالها : 5.000.000  رهم

هبة بين أفرا  العائلة الواحدة
عضوية شريك جد2د

التعد2ل القانوني
العا ي) الغير  القرار  بلوجب 

الدار) للشركة  الوحيد  الشريك  قرر 

العاملية للكتاب))ش.م.م ما 2لي):

هبة بين افرا  العائلة الواحدة):

الشريك) مكوار  فؤاذ  السيد 

الوحيد للشركة الدار العاملية للكتاب)

حصصه) من  (% (70 يهب) أن  2قرر 

 3.500.000 بلقدار) االجتلاعية 

 رهم لفائدة زوجته وبياته كلا 2لي):

ا 6) اجتلاعية  حصة  (5000

السيدة نا 2ة الرحلوني.

ا 6) اجتلاعية  حصة  (10.000

السيدة مريم مكوار.

ا 6) اجتلاعية  حصة  (10.000

السيدة سارة))مكوار.

ا 6) اجتلاعية  حصة  (10.000

السيدة هاجر مكوار.

عضوية شركاء)جد :

السيدة نا 2ة الرحلوني.

السيدة مريم مكوار.

السيدة سارة مكوار.

السيدة هاجر مكوار.

تحد2ث القوانين االجتلاعية.

بكتابة) (: القانوني) اال2داع  تم 

التجارية) املحكلة  لدى  الضبط 

 (1 بتاريخ) الدارالبيضاء) بلد2ية 

أكتوبر019)،)تحت الرقم)717558.
نسخة مع االشارة

370 P

اموروبية لللراجعة وخبرة املغرب
شارع عبد املومن إقامة وليلي مكتب رقم)10

الهاتف):)6.30).86.)).05

معاريف أسيت مناجمنت 
كمباني
ش.م.م

إقامة شنتلار الطابق السفلي زاوية 
ابن عدا ي وزنقة رقم 1 معاريف 

الدار البيضاء
السجل التجاري : 388607
تجد2د وال2ة مسير الشركة

قرر شركاء)شركة معاريف أسيت)
مياجليت كومبني ش.م.م ما 2لي):

تجد2د وال2ة مسير الشركة.
تقرر تجد2د وال2ة مسير الشركة)
الخضير) مشان  خضير  خالد  السيد 
العامة) الجلعية  اجتلاع  نها2ة  حتى 
 31 العا 2ة للسية املالية امليتهية في)

 يسلبر)1)0).
السيد خالد خضير مشان الخضير)

يعلن قبول هذا.
تعد2ل اليظام امسا�سي.

 تم اإل2داع القانوني بكتابة ضبط
 املحكلة التجارية بالدار البيضاء)بتاريخ
الرقم) تحت  ((019 سبتلبر) ((6

.715061
نسخة مع االشارة

371 P

اموروبية لللراجعة وخبرة املغرب
شارع عبد املومن إقامة وليلي مكتب رقم)10

الهاتف):)6.30).86.)).05

امركان موروكو ريال إسطايت 
كومباني
ش.م.م

إقامة شنتلار الطابق السفلي زاوية 
ابن عدا ي وزنقة رقم 1 معاريف 

الدار البيضاء
السجل التجاري : 373367
تجد2د وال2ة مسير الشركة

امركان) لشركة  الوحيد  الشريك 
موروكو ريال إسطا2ت كومباني 2قرر)
السيد) الشركة  مسير  وال2ة  تجد2د 
خالد خضير مشان الخضير حتى نها2ة)
العا 2ة) العامة  الجلعية  اجتلاع 
31) يسلبر) للسية املالية امليتهية في)

.(0(1

السيد خالد خضير مشان الخضير)

يعلن قبول هذا التجد2د.

 تم اإل2داع القانوني بكتابة ضبط

 املحكلة التجارية بالدار البيضاء)بتاريخ

الرقم) تحت  ((019 سبتلبر) ((6

.716983
نسخة مع االشارة

372 P

اموروبية لللراجعة وخبرة املغرب

شارع عبد املومن إقامة وليلي مكتب رقم)10

الهاتف):)6.30).86.)).05

 DEO CONSEIL

CONSULTING

ش.م.م

رأسلالها : 50.000)  رهم

السجل التجاري : 118707

نقل املقر االجتلاعي للشركة
إنشاء فرع للشركة

تعد2ل اليظام امسا�سي
بلوجب قرارات الجلعية العامة)

غير العا 2ة قرر املساهلون في شركة)

DEO CONSEIL)ما 2لي):

نقل املقر االجتلاعي للشركة):

إ 6) للشركة  االجتلاعي  املقر  نقل 

العيوان التا ي):)زنقة جهاني الطابق)6 

الدار البيضاء.

إنشاء)فرع للشركة بالعيوان التا ي):

زنقة جالل الد2ن السيوطي إقامة)

مليكة رقم)11)الدار البيضاء.

تعد2ل اليظام امسا�سي):

نتيجة اعتلا  القرار السابق،)قرر)

من اليظام) (6 االجتلاع تعد2ل املا ة)

امسا�سي.

 تم اإل2داع القانوني بكتابة ضبط

لدى املحكلة التجارية بلد2ية الدار)

 (019 17) يسلبر) بتاريخ) البيضاء)

تحت الرقم)3766)7.
نسخة مع االشارة

373 P
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اموروبية لللراجعة وخبرة املغرب

شارع عبد املومن إقامة وليلي مكتب رقم)10

الهاتف):)6.30).86.)).05

ريا بارتنر إكسبرتيز
ش.م.م

زنقة مامون محلد معاريف 

106/108 الدار البيضاء

تأسيس
الخاص) العرفي  العقد  بلوجب 

لشركة) امساسية  القوانين  حد ت 

خصائصها) املسؤولية  محدو ة 

كالتا ي):

إكسبرتيز) بارتنر  ريا  (: التسلية)

ش.م.م.
مامون) زنقة  (: االجتلاعي) املقر 

الدار) (108/106 معاريف) محلد 

البيضاء.

الهدف):)تهدف الشركة إ 6 ما 2لي):

تقييم امصول العقارية.

خبرة امصول العقارية.

الرأسلال):)حد  رأسلال الشركة)

في مبلغ)10.000) رهم مقسلة إ 6)10 

100) رهم) حصص لكل واحدة منها)

بين) ومسيدة  (10 إ 6) (1 من) مرقلة 

الشركاء)كلا 2لي):

ريا بارتنر كنساي)98)حصة.

 1 ميصور) بن  2وسف  السيد 

حصة.

السيد محلد كريم لحلو)1)حصة.

محد ة) غير  ملدة  الشركة  ستدار 

من طرف):

السيد 2وسف بن ميصور مغربي)

سبتلبر) (19 بتاريخ) املز ا   الجنسية 

1981)بالرباط القاطن بالدار البيضاء)

البيضاء) الدار  مول  غاندي  (IM(

ETG6)شارع غاندي معاريف الحامل)

.A361699(للبطاقة الوطيية رقم

مغربي) لحلو  كريم  محلد  السيد 

سبتلبر) (16 بتاريخ) املز ا   الجنسية 

أنوال) شارع  (13( مجلع رقم) (197(

للبطاقة) الحامل  (10 رقم) (5 الطابق)

.BE616363(الوطيية رقم

من فاتح) (: السية املالية للشركة)

2يا2ر إ 6)31) يسلبر من كل سية.

 تم اإل2داع القانوني بكتابة ضبط

السجل) بسال  االبتدائية  املحكلة 

التجاري تحت الرقم)5)6505)بتاريخ)

11) يسلبر)019).
نسخة مع االشارة
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اموروبية لللراجعة وخبرة املغرب

شارع عبد املومن إقامة وليلي مكتب رقم)10

الهاتف):)6.30).86.)).05

أيديم
ش.م.م

75 شارع أنفا زاوية زنية كلو  

بروفانس الطابق التاسع الرقم 108 

الدار البيضاء

تأسيس
الخاص) العرفي  العقد  بلوجب 

لشركة) امساسية  القوانين  حد ت 

خصائصها) املسؤولية  محدو ة 

كالتا ي):

التسلية):)إ2د2م ش.م.م.

أنفا  شارع   75 (: االجتلاعي) املقر 

الطابق  بروفانس  كلو   زنقة  زاوية 

التاسع الرقم 108 الدار البيضاء.

الهدف):)تهدف الشركة إ 6 ما 2لي):

تاجر أحذ2ة.

توزيع امحذ2ة والسلع الجلد2ة.

تصد2ر واستيرا  امحذ2ة والسلع)

الجلد2ة.

تجار جليع السلع ذات الصلة.

الرأسلال):)حد  رأسلال الشركة)

إ 6) مقسلة  30.000) رهم  مبلغ) في 

 300 منها) واحدة  لكل  حصة  (100

300)ومسيدة) 1)إ 6)  رهم مرقلة من)

كلا 2لي):

السيدة عا2دة بيحليم)150)حصة)

اجتلاعية.

حصة) (150 السيدة ريم السالمي)

اجتلاعية.

مدة الشركة):)99)سية.

محد ة) غير  ملدة  الشركة  ستدار 

من طرف):

السيدة عا2دة بيحليلة الجنسية)

2وليو) ((9 بتاريخ) املز ا ة  مغربية 

1988)بالدار البيضاء)الساكية بالدار)

شارع عبد اللطيف بن) (60 البيضاء)

قدور إقامة 2اسلين وياقوت الحاملة)

.PS 809886(للبطاقة الوطيية رقم

الجنسية) السالمي  ريم  السيدة 

أكتوبر) ((5 بتاريخ) املز ا ة  مغربية 

 (0 الساكية) بالدار البيضاء،) (1988

الحاملة) باريس  (75015 لكيال) زنقة 

.BE810575(للبطاقة الوطيية رقم

من فاتح) (: السية املالية للشركة)

2يا2ر إ 6)31) يسلبر من كل سية.

 تم اإل2داع القانوني بكتابة ضبط

البيضاء) بالدار  التجارية  املحكلة 

الرقم) تحت  التجاري  السجل 

650979)بتاريخ)17) يسلبر)019).
نسخة مع االشارة
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STE  JID NEGOCE
SARL AU

شركة محدو ة املسؤولية

بشريك وحيد

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ) ( (- (1

تلت) ((0(0 2يا2ر) ((0 2وم) بالرباط 

لشركة) التأسي�سي  القانون  صياغة 

محدو ة املسؤولية بشريك وحيد لها)

الخصائص التالية):

.STE  JID NEGOCE(:(التسلية

الهدف):)الحراسة واملراقبة.
امشعري) زنقة  (: االجتلاعي) املقر 

العلارة)16)الشقة)6)أكدال الرباط.

من تاريخ) سية ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيس الشركة.

الرأسلال):)حد  رأسلال الشركة)

في مبلغ)100.000) رهم.

اإل ارة):)عهد تسيير الشركة السيد)

محلد بومجيد.

من فاتح 2يا2ر إ 6) (: السية املالية)

غا2ة)31) يسلبر.

))-))تم اإل2داع القانوني وتسجيل)

الشركة بالسجل التجاري لللحكلة)

2يا2ر) (8 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

0)0))تحت رقم)8)1.
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COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

COMPTABLE AGREE PAR L’ETAT

N°48(RUE(MOHAMED(EL(AMRAOUI-

RESIDENCE NIZAR

TEL : 05.37.36.86.39/05.37.37.87.81

FAX : 05.37.90.39.(6

KENITRA

STE COIN COPIES
ش.ذ.م.م

ذات الشريك الوحيد

املقر االجتلاعي : شارع الحسن الثاني 

وزنقة محلد العلراوي، مكتب رقم 

5، إقامة الفر وس - القييطرة

بلقت�سى محضر القرار االستثيائي)

 COIN بشركة) الوحيد  للشريك 

الشريك) ذات  ش.ذ.م.م.) (COPIES

الوحيد امليعقد بالقييطرة بتاريخ)30 

 يسلبر)019))تقرر ما 2لي):

الزيا ة في الرأسلال):

في) الزيا ة  الوحيد  الشريك  قرر 

600.000) رهم) رأسلال الشركة ب)

100.000) رهم إ 6) وذلك لرفعه من)

700.000) رهم وذلك بإصدار)6000 

100) رهم) بقيلة) اجتلاعية  حصة 

للواحدة.

قرر الشريك الوحيد أن الزيا ة في)

الرأسلال تلت عن طريق املقاصة مع)

بقيلة) واملستلزمة  الجاهزة  الد2ون 

الشريك) لفائدة  600.000) رهم 
بحقوق) االحتفاظ  مع  الوحيد 

للشريك) التفضيلية  االشتراك 

الوحيد.

تعد2ل الفصلين)6)و7)من اليظام)

امسا�سي.

لشركة) امسا�سي  اليظام  تحيين 

ذات) ش.ذ.م.م.) (COIN COPIES

الشريك الوحيد.
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لهذا) القانوني  اإل2داع  تم  وقد 
االبتدائية) باملحكلة  املحضر 
 (0(0 2يا2ر) (8 بتاريخ) بالقييطرة 
بللف السجل) (89/(0(0 تحت رقم)

التجاري رقم)31895.
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COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

COMPTABLE AGREE PAR L’ETAT

N°48(RUE(MOHAMED(EL(AMRAOUI-

RESIDENCE NIZAR

TEL : 05.37.36.86.39/05.37.37.87.81

FAX : 05.37.90.39.(6

KENITRA

STE ALATRAV
ش.ذ.م.م

املقر االجتلاعي : رقم 90 تجزئة 
العامرية املهد2ة - القييطرة

الحصص) تفويت  بلقت�سى عقد 
االجتلاعية بين السيد بلعلمي رشيد)
لفائدة السيد صقلي مالك وبلقت�سى)
االستثيائي) العام  الجلع  محضر 
 30 بتاريخ) (ALATRAV SARL لشركة)

نوفلبر)019))فقد تقرر ما 2لي):
املصا قة عل6 تفويت)00))حصة)
رشيد) بلعلمي  السيد  من  اجتلاعية 

لفائدة السيد صقلي مالك.
شخص) في  جد2د  مسير  وتعيين 
السيد صقلي مالك الحامل لبطاقة)
 G(86661 رقم) الوطيية  التعريف 
 1981 مارس) (8 بتاريخ) واملز ا  
محلد) شارع  بالقييطرة،) والساكن 
الخامس،)علارة)C3)الشقة)8)-)مد2ية)

الحدائق بئر الرامي الشرقية.
من) و16) و7) (6 املا تين) تعد2ل 

اليظام امسا�سي للشركة.
تحيين اليظام امسا�سي للشركة.

لهذا) القانوني  اإل2داع  تم  وقد 
العام) الجلع  محضر  مع  العقد 
امسا�سي) اليظام  وكذا  االستثيائي 
االبتدائية) باملحكلة  للشركة  املحين 
 (0(0 2يا2ر) (8 بتاريخ) بالقييطرة 
بللف السجل) ((0(0/90 تحت رقم)

التجاري رقم36511.
378 P

COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

COMPTABLE AGREE PAR L’ETAT

N°48(RUE(MOHAMED(EL(AMRAOUI-

RESIDENCE NIZAR

TEL : 05.37.36.86.39/05.37.37.87.81

FAX : 05.37.90.39.(6

KENITRA

STE FELLAH EL GHARB

ش.ذ.م.م

املقر االجتلاعي : طريق بلقصيري، 

سوق أربعاء الغرب

العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 

 FELLAH EL GHARB(العا ي لشركة

أربعاء) بسوق  امليعقد  ش.ذ.م.م.)

تقرر ما) ((0(0 2يا2ر) (( الغرب بتاريخ)

2لي):

عبد) الوهبي  السيد  استقالة 

العام) الجلع  قرر  حيث  الغني،)

االستثيائي قبول اسقتالته.

قرر الجلع العام تعيين مسير2ن)

جد ):

رقم) العزيز  عبد  الوهبي  السيد 

املقيم) (،G375(6 الوطيية) البطاقة 

الرباط) طريق  الغرب  أربعاء) بسوق 

محطة زيز.

رقم) محلد  الوهبي  والسيد 

املقيم) (GB 15(68 البطاقة الوطيية)

بسوق أربعاء)الغرب،)60))مكرر،)حي)

انجيلة.

رقم) مصطفى،) الوهبي  والسيد 

البطاقة الوطيية)GB 60831،)املقيم)

بسوق أربعاء)الغرب،)حي انجيلة رقم)

.(66

لشركة) امسا�سي  اليظام  تحيين 

FELLAH EL GHARB)ش.ذ.م.م.

لهذا) القانوني  اإل2داع  تم  وقد 

بسوق) االبتدائية  باملحكلة  املحضر 

 (0(0 2يا2ر) (3 بتاريخ) الغرب،) أربعاء)

بللف السجل) ((0(0/01 تحت رقم)

التجاري رقم)6655).
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STE ATLAS TURC PVC
االستثيائي) العام  للجلع  تبعا 
قرر) ((019 2وليو) ((( امليعقد بتاريخ)
 ATLAS TURC PVC شركة)  شركاء)

)ما 2لي):
من) االجتلاعي  املقر  تحويل 
الرو اني) ابراهيم  زنقة  زاوية  (37
والياظور املحلد2ة إ 6 ملكية حليدة)
ميطقة الحي الصياعي مصيع) (9991

فكيونكس عين عتيق.
القانون امسا�سي):)تغيير الفصل)6 

من القانون امسا�سي للشركة.
اإل2داع القانوني):)لقد تم اإل2داع)
االبتدائية) باملحكلة  القانوني 
 (019 أكتوبر) ((6 بتاريخ) باملحلد2ة 

تحت رقم)1697.
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 STE FOUCHID WORLD
SERVICES

SARL 
AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL: 20, RESIDENCE
 SARA 5ème(ETAGE(N°9 BD
MLYABDELLAH - TANGER

RC(N° 49303
شارع موالي عبد هللا إقامة سارة 
رقم 0) الطابق الخامس رقم 9 - 

طيجة
تصفية الشركة

بلقت�سى عقد مؤرخ في))1)نوفلبر)
019))ومسجل بوزارة املالية بطيجة)
رقم) تحت  ((019 نوفلبر) ((1 بتاريخ)
لشركة) (OR 66886-E15A/79813
 FOUCHID WORLD SERVICES
SARL)مقرها االجتلاعي):)شارع موالي)
0))الطابق) عبد هللا إقامة سارة رقم)
طيجة قرر الجلع) (- (9 الخامس رقم)

العام ما 2لي):
تصفية الشركة بصفة نهائية.

تعيين السيد فؤا  شابلي مصف)
للشركة وحد  مقر التصفية بطيجة،)
شارع موالي عبد هللا إقامة سارة رقم)

0))الطابق الخامس رقم)9)-)طيجة.

اإل2داع) وتم  (: القانوني) اإل2داع 

العام) الجلع  ملحضر  القانوني 

بتاريخ بطيجة  التجارية   باملحكلة 

رقم) تحت  ((019 11) يسلبر)  

8535)))من السجل الترتيبي.
هيئة التسيير
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شركة ائتلانية الدار البيضاء
زنقة ملوية رقم)))-))الدار البيضاء

الهاتف):)03.)7.8).)).7.87.56/05).)).05

الفاكس):)7.67.56).)).)0

STE F&G BRANDING CO
SARL

تأسيس
عرفي) عقد  بلوجب  التكوين 

املؤرخ في الدار البيضاء)في)9))أكتوبر)

في) واملسجل في الدار البيضاء) ((019

تم تأسيس اليظام) ((019 نوفلبر) (5

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

محدو ة مع شريك فريد والخصائص)

الرئيسية التي هي):

 STE(F&G(BRANDING(:(التسلية

.CO

املوضوع):)الغرض من الشركة هو)

بشكل) سواء) في املغرب وفي الخارج،)

من) شكل  بأي  مباشر  غير  أو  مباشر 

امشكال.

والشراء) والتصد2ر  االستيرا  

لجليع) والتسويق  املبيعات  (-

مستحضرات.

لتجليل،)امليتجات الطبية.

براءات) جليع  عل6  الحصول 

والتراخيص) والعلليات،) االختراع،)

للشركة) الحصري  الحساب  وأسلاء)

وليس نيابة عن أطراف ثالثة)-)تقد2م)

الخدمات.

العلليات) جليع  أعم  وبشكل 

املالية أو  التجارية  أو   الصياعية 

أو املدنية أو امليقولة أو غير امليقولة) (

التي قد تكون مرتبطة بشكل مباشر أو)

غير مباشر بغرض الشركة أو بأي كائن)

مشابه أو ذي صلة.

الصياعية) كل  عام،) وبشكل 

والتجارية واملالية.
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مقر الشركة الدار البيضاء)))زنقة)
ملوية)-)حي الحد2قة.

رأسلال الشركة):)100.000) رهم)
 100 حصة من فئة) (1000 مجزأ إ 6)

 رهم لكل حصة.
روهيت) السيد  (: الفريد) املسير 

غول فاسواني.
املدة):)99)سية.

السية االجتلاعية):)من فاتح 2يا2ر)
إ 6)31) يسلبر.

االحتياطي) إلنشاء) (%5 (: االرباح)
القانوني أما الباقي فيخصص للشركاء)
أو) التالية  املالية  السية  2حلل  أو 

توضع جانبا.
تم إنجاز اإل2داع القانوني بكتابة)
بالدار) التجارية  لللحكلة  الضبط 
تحت) ((019 نوفلبر) ((5 في) البيضاء)

الرقم)1068)7.
بالسجل) الشركة  تقييد  تم 

التجاري تحت رقم)668887.
عن موجز وبيان

املسير
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STE SAT EURO
SARL A AU

تعيين شريك جد2د في التسيير
 SAT لشركة) الوحيد  الشريك 
EURO SARL A AU)شركة محدو ة)
وحيد) وحيد  شريك  ذات  املسؤولية 
بالدار) االجتلاعي  مقرها  الكائن 
البيضاء)-)))زنقة ملوية حي الحد2قة)

قرر ما 2لي):
تعيين السيد بباني كشور)-)هيدي)
التسيير) في  شريك  بصفة  الجنسية 
 6 التي تبدئ من) ملدة ثالث سيوات 
نوفلبر) (3 في) لتنتهي  ((019 نوفلبر)

.(0((
تم إنجاز اإل2داع القانوني بكتابة)
بالدار) التجارية  باملحكلة  ( الضبط)
تحت) ((019 نوفلبر) ((1 في) البيضاء)

رقم)0937)7.
عن موجز وبيان

املسير
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زنقة ملوية رقم)))-)الدار البيضاء
الهاتف):)03.)7.8).)).7.87.56/05).)).05

الفاكس):)7.67.56).))0

STE SATGURU TRANSPORT
SARL

شركة سبور ستكورو تران
نقل مقر الشركة

العام) الجلع  محضر  بلوجب 
نوفلبر) فاتح  في  املؤرخ  العا ي  غير 
019))قرر الشركاء)في شركة محدو ة)
املسؤولية رأسلالها).....) رهم الكائن)
البيضاء) بالدار  االجتلاعي  مقرها 
أبو) زنقة  و153) مونير  ابن  زنقة  (86
 65 زيد الدا و�سي الطابق امول رقم)

املعاريف ما 2لي):
املعاريف) من  الشركة  مقر  نقل 
86)زنقة ابن مونير و153)زنقة أبو زيد)
الدا و�سي الطابق امول رقم)65)الدار)
لويزية) رياض  املحلد2ة  إ 6  البيضاء)

الطابق الثاني رقم)17)علارة.
تم إنجاز اإل2داع القانوني بكتابة)
بالدار) التجارية  باملحكلة  الضبط 
رقم) تحت  6) يسلبر  في) البيضاء)

.7((337
تحيين القانون امسا�سي للشركة.

القانوني) اإل2داع  إنجاز  تم 
التجارية) باملحكلة  الضبط  بكتابة 
باملحلد2ة في)6)) يسلبر)019))تحت)

رقم)081).
التجاري) بالسجل  تقييد الشركة 

تحت رقم)6873).
عن موجز وبيان
اإل ارة املسيرة
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شركة اما - التعمرتي
ش.م.م.

شركة ذات مسؤولية محدو ة
برأس مال قدره 100.000  رهم

املقر الرئي�سي : شارع محلد الخامس 
سلوان - الياضور

ليوم) التأسي�سي  العقد  بلقت�سى 
قوانين) تحرير  تم  ((019 نوفلبر) ((7
املحدو ة) املسؤولية  ذات  شركة 
الوحيد) الشريك  وذات  ش.م.م.)

واملتليزة بلا 2لي):

(- أما) شركة  (: التجاري) االسم 
التعلرتي ش.م.م.

محلد) شارع  (: التجاري) العيوان 
الخامس سلوان الياضور.

النشاط التجاري):)نجارة الخشب.
املدة):)99)سية.

وموزع) (100.000 (: الرأسلال)
100) رهم) حصة بقيلة) (1000 عل6)

للحصة وموزعة كلا 2لي):
 50.000 (: أمين) التعلرتي  السيد 

 رهم أي)500)حصة.
 (5.000 (: ور ) التعلرتي  السيد 

 رهم أي)50))حصة.
 (5.000 (: السيد التعلرتي شوقي)

 رهم أي)50))حصة.
السيد) من  كل  عين  (: التسيير)
ور ) والتعلرتي  أمين  التعلرتي 
للشركة) مسيرون  شوقي  والتعلرتي 

ملدة غير محدو ة.
الربح) من  (%5 تخصم) (: امرباح)

الصافي من أجل االحتياط القانوني.
وقد تم اإل2داع القانوني باملحكلة)
16) يسلبر) االبتدائية بالياضور 2وم)

019))تحت رقم))351.
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STE AGRISTIM
SARL

شركة رأس مالها : 50.000  رهم
الكائية ب 3)، شارع وا  سبو شقة 

رقم 5 أكدال - الرباط
ملخص محضر الجلع العام 

االستثيائي للشركة
1)-))في إطار الجلع العام االستثيائي)
ذات) شركة  (AGRISTIM لشركة)
مسؤولية محدو ة امليعقد بتاريخ)0) 
شارع) 3)ـ) ب) الكائية  ((019 نوفلبر)
5)أكدال الرباط،) وا  سبو شقة رقم)
باإلجلاع) الشركة  مساهلو  تداول 

عل6 ما 2لي):
تفويت الحصص):

السيد رميدي 2لية تفوت جليع)
السيد) البنها  حصة  ((50 حصصها)
هيد) بكور  والسيدة  رشدي  بكور 
50)حصة من حصصها مخيها) تفوت)

السيد بكور رشدي.

من اليظام) و7) (6 تعد2ل الفصل)
امسا�سي للشركة.

استقالة املسيرة رميدي 2لية.
(: للشركة) جد   مسير2ن  تعيين 
بكور) والسيد  رشدي  بكور  السيد 

أحلد.
من) و16) (13 الفصل) تعد2ل 

اليظام امسا�سي للشركة.
تعد2ل القانون امسا�سي للشركة.

تم اإل2داع القانوني للشركة) ( (- ((
باملحكلة) الضبط  كتابة  لدى 
 (0(0 2يا2ر) (6 في) بالرباط  التجارية 

تحت رقم)103813.
386 P

شركة هي هوليدايز
ش.م.م.ش.و

رأسلالها : 60.000  رهم
املقر االجتلاعي : روت طا2رت إقامة 
العامري وشركة الخالد2ة رقم 5) 

الطابق 6 شقة 11 - وجدة
 19 بتاريخ) عرفي  عقد  بلوجب 
شركة) تأسيس  تقرر  ((019 نوفلبر)
ذات مسؤولية محدو ة ذات شريك)

وحيد بالخصائص اآلتية):
هوليدا2ز) هي  شركة  (: التسلية)

ش.م.م.ش.و.
الشكل القانوني):)شركة محدو ة)

املسؤولية ذات شريك وحيد.
طا2رت) روت  (: االجتلاعي) املقر 
إقامة العامري وشركة الخالد2ة رقم)

5))الطابق)6)شقة)11)-)وجدة.
سفر) وكالة  (: االجتلاعي) الهدف 
)تيظيم رحالت عبر امرا�سي الوطيية).
في) محد   االجتلاعي  الرأسلال 
مبلغ)60.000) رهم بقيلة)100) رهم)

للحصة.
التسيير):)تم تعيين السيد لوطفي)
التعريف) لبطاقة  الحامل  2اسين 
الوطيية رقم ف)608397)مسير وحيد)

للشركة ملدة غير محدو ة.
تم تسجيل الشركة لدى املحكلة)
 36533 التجارية بوجدة تحت الرقم)

بتاريخ)30) يسلبر)019).
عن املتصرف بالشركة

387 P
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 STE TRADE
MEDITERRANEAN
شركة محدو ة املسؤولية

زيا ة رأس املال
قرر الجلع العام لشركاء)الشركة)
3)) يسلبر) بتاريخ) أعاله  املذكورة 
بلبلغ) املال  رأس  في  الزيا ة  ((019
من) لرفعه  وذلك  1.600.000) رهم 
 (.900.000 إ 6) 1.300.000) رهم 
 رهم وذلك بخلق)16.000)حصة من)
100) رهم للواحدة مستخرجة) فئة)

من  2ون الشركاء.
بكتابة) القانوني  الوضع  تم  وقد 
بالدار) التجارية  باملحكلة  الضبط 
 (019 30) يسلبر) بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)))56)7.
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 STE TRADE
MEDITERRANEAN
شركة محدو ة املسؤولية

املصا قة عل6 بيع الحصص
صا ق الجلع العام لشركاء)شركة)
محدو ة املسؤولية بتاريخ)5) يسلبر)
019))عل6 بيع)7000)حصة من طرف)
زوجته) إ 6  حسن  صد2قي  السيد 
السيدة الطلحاوي جليلة التي عينت)
كلسيرة وشريكة ولها التوقيع باسم)
الشركة كلا هو الحال للسيد حسن)
وقرر الجلع العام تحد2ث) صد2قي،)

اليظام امسا�سي للشركة.
بكتابة) القانوني  الوضع  تم  وقد 
بالدار) التجارية  باملحكلة  الضبط 
 (019 19) يسلبر) بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)6161)7.
389 P

 STE PHARMACIE
ALRAHMANE

SARL AU
RC(N° 30405
تأسيس شركة

2يا2ر) (9 بتاريخ) بالعيون  تم 
شركة ذات املسؤولية) إنشاء) ((0(0
املحدو ة بشريك وحيد بالخصائص)

التالية):

 STE PHARMACIE (: التسلية)

.ALRAHMANE

وإ ارة) استغالل  (: النشاط)
صيدلية.

الوفاق) تجزئة  (: االجتلاعي) املقر 
عبد) شعيب  املقدم  شارع  (1500

الواحد رقم)1073)العيون.
من تاريخ) سية ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.
100.000) رهم) (: املال) رأس 
فئة) من  حصة  (1000 عل6) مقسلة 
100) رهم للواحدة جليعها في ملك)

السيدة سارة الشروقي.
تم تعيين السيدة سارة) (: التسيير)
غير) ملدة  للشركة  كلسيرة  الشروقي 

محدو ة.
اإل2داع) تم  (: القانوني) اإل2داع 
بتاريخ) بالعيون  االبتدائية  باملحكلة 

9)2يا2ر)0)0))تحت رقم)0/69)0).
390 P

STE NANNA VISION
تأسيس شركة

بتاريخ عرفي  لعقد   تبعا 
تم وضع قوانين) ((019 11) يسلبر)

شركة باملليزات التالية):
STE NANNA VISION(:(التسلية
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدو ة.
املقر الرئي�سي):)رقم)11)شارع اللة)

أسلاء)املر�سى العيون.
السلعي) اإلنتاج  (: املوضوع)
امشغال) العامة،) التجارة  البصري،)

العامة،)التصد2ر واالستيرا .
الرأسلال):)حد  في مبلغ)100.000 
موزعة) حصة  (1000 إ 6) مقسلة 

كالتا ي):
محلو  التروزي)500)حصة.

مو  التروزي)50))حصة.
الدرجالها التروزي)50))حصة.

:)تسير من الطرف محلو ) اإل ارة)
التروزي ملدة غير محدو ة.

السجل التجاري):)رقم)30378.
باملحكلة) تم  (: القانوني) اإل2داع 
2يا2ر) (8 بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

0)0))تحت رقم)0/56)0).
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BH DEVELOPPEMENT
شركة محدو ة املسؤولية

ذات رأسلال قدره 100.000  رهم
املقر االجتلاعي : 6، زنقة اإلمام 
مسلم، الوازيس، الدار البيضاء
السجل التجاري بالدار البيضاء

((9655
التعريف الضريبي : )6710)60

تفويت حصص اجتلاعية
تعد2الت باليظام امسا�سي

استقالة مسير2ن
الجلعية) محضر  بلقت�سى 
بتاريخ) امليعقدة  العا 2ة  غير  العامة 
قام املساهلون) (،(019 5)) يسلبر)
السيدان) تفويت  عل6  باإلشها  
 Dylan و) (Salomon( Daniel( Himy
حصة) (3(50 لـ) (David( Himy
رأسلال) في  2للكانها  التي  اجتلاعية 
الشركة لفائدة)Babel Tamaris)وكذا)
اليظام) من  (7 و) (6 الفصلين) تعد2ل 

امسا�سي للشركة.
عل6) باإلشها   الجلعية  قامت 
 Salomon Daniel السيد) استقالة 
بالشركة) كلسير  مهامه  من  (Himy

وذلك ابتداء)من تاريخ الجلعية.
تم اال2داع بكتابة ضبط املحكلة)
بتاريخ البيضاء) بالدار   التجارية 

8)2يا2ر)0)0))تحت رقم)6398)7.
392 P

 LAMINATION
AUTOMOTIVE FABRICS

شركة محدو ة املسؤولية
ذات رأسلال قدره 8.610.000 أورو

املقر االجتلاعي : تجزئة 
I3.19-I3.(0، امليطقة الحرة 

أطالنتيك جلاعة عامر السفلية
Amer(Saflia القييطرة

السجل التجاري بالقييطرة 67573
استقالة وعزل مسير2ن

تعيين مسير2ن
بلقت�سى محضر الجلعية العامة)
قام) (،(019 )1) يسلبر) في) املؤرخ 
 LAMINATION شركة) شركاء)
وهي (،AUTOMOTIVE FABRICS

2وجد) املسؤولية،) محدو ة  شركة  (

بالقييطرة،) االجتلاعي  مقرها 

الحرة) امليطقة  (،I3.19-I3.(0 تجزئة)

السفلية) عامر  جلاعة  أطالنتيك،)

بالسجل) املقيدة  (،Amer( Saflia

رقم) تحت  بالقييطرة  التجاري 

67573،)بلا 2لي):

السيدة) استقالة  عل6  اإلشها  

 Cathleen Ann إ2باشير) أن  كاثلين 

Ebacher)من مهامها كلسيرة.

أنطوني) مارك  السيد  عزل 

 Mark( Antony سكونيزني)

Skonieczny)من مهامه كلسير.

لشركة) جد   كلسير2ن  تعيين 

 LAMINATION AUTOMOTIVE

FABRICS)كل من):

 II روتلان) أالن  فليب  السيد 

أمريكي) (Philip Allan Rotman II

أكتوبر) (10 املز ا  بتاريخ) الجنسية،)

املتحدة،) الوال2ات  أوها2و،) (1966

 Orchard (،(03( بالرقم) القاطن 

 Road,(Ottawa(HilLs,(Ohio,(43606

الوال2ات املتحدة اممريكية،)والحامل)

 5676(0(67 رقم) السفر  لجواز 

غا2ة إ 6  صالحيته  تلتد   الذي 

10)2وليو)9)0).

سليث) سكوت  كركوري  السيد 

أمريكي) (Gregory( Scott( Smith

2وليو) (19 بتاريخ) املز ا   الجنسية،)

1968)ببنسلفانيا،)الوال2ات املتحدة،)

 Carrintgton (،(0(5 القاطن بالرقم)

 Drive,( Brooklield( Wisconsin,

املتحدة) الوال2ات  (53065(96

اممريكية،)والحامل لجواز السفر رقم))

صالحيته) تلتد  الذي  (559505909

إ 6 غا2ة)9)2وليو)7)0).

تم اال2داع القانوني بكتابة ضبط)

 املحكلة االبتدائية بالقييطرة بتاريخ

30) يسلبر)019))تحت رقم)73788.
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BH DEVELOPPEMENT
شركة محدو ة املسؤولية

ذات رأسلال قدره 100.000  رهم

املقر االجتلاعي : 6، زنقة اإلمام 

مسلم، الوازيس، الدار البيضاء

السجل التجاري بالدار البيضاء

((9655

التعريف الضريبي : )6710)60

تفويت حصص اجتلاعية
تعد2الت باليظام امسا�سي

الجلعية) محضر  بلقت�سى 

بتاريخ) امليعقدة  العا 2ة  غير  العامة 

قام املساهلون) (،(019 3)) يسلبر)

السيد) تفويت  عل6  باإلشها  

ولحصة) (Salomon( Daniel( Himy

 Dylan( David لفائدة) اجتلاعية 

 (018 2ونيو) (8 بتاريخ) امليجز  (Himy

اليظام) من  (7 الفصل) تعد2ل  كذا 

االسا�سي للشركة.

تم اإل2داع بكتابة ضبط املحكلة)

بتاريخ البيضاء) بالدار   التجارية 

8)2يا2ر)0)0))تحت رقم)6397)7.

394 P

VERGO NET MA
SARL D’AU

تعد2الت قانونية
االستثيائي) العام  الجلع  إثر  عل6 

شركة) (VERGO NET MA ملساهم)

ذات) املحدو ة  املسؤولية  ذات 

رأسلالها) البالغ  الوحيد،) املساهم 

مقرها) والكائن  100.000) رهم 

(،111( رقم) مكة،) بشارع  االجتلاعي 

طريق السلارة،)العيون،)تقرر ما 2لي):

حل مبكر للشركة.

مكان) وتحد2د  املصفي  تعيين 

التصفية.

كتابة) لدى  القانوني  اإل2داع  تم 

الضبط باملحكلة االبتدائية بالعيون)

رقم) تحت  ((0(0 2يا2ر) (9 بتاريخ)

.(0(0/66
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DIAMOND HOME
ش.م.م

راسلالها 10.000  رهم
مقرها االجتلاعي : وجدة، علارة 
الريان رقم 18 زنقة ابن خلدون 

الطابق 5 رقم 17
تفويت حصص الشركة

بتاريخ قرر  قد  الوحيد   الشريك 
6) يسلبر)019)،)قد الحظ):

خالد) السيد  حصص  تفويت 
مويطر لصالح السيد هشام الصغير.

استقالة السيد خالد مويطر من)
ميصب مسير.

تعيين السيد هشام الصغير مسير)
وبإمضاء) محدو ة  غير  ملدة  للشركة 

ميفر .
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
19) يسلبر) بتاريخ) التجارية بوجدة،)

019))تحت رقم))383.
لإلشارة والتيبيه
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JOY GLOBAL
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 
6)) يسلبر)019)،)تم وضع القانون)
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة ذات الخاصيات التالية):
JOY GLOBAL(:(التسلية

الهدف):)
تاجر 2زاول االستيرا  والتصد2ر.

التجارية) العلليات  كل  وعلوما 
الصياعية أو املالية املتعلقة بطريقة)
بالنشاط) مباشرة  غير  أو  مباشرة 

املذكور أعاله.
البيضاء،) الدار  (: املقر االجتلاعي)
10،)زنقة الحرية الطابق)3)الشقة)5.

املدة):)99 .
فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السية 

2يا2ر وتنتهي إ 6)31) يسلبر.
الرأسلال) حد   (: الرأسلال)
االجتلاعي للشركة في)100.000) رهم)
حصة اجتلاعية) (1000 مقسلة إ 6)
100) رهم للواحدة محررة) من فئة)

ومسيدة إ 6):

 600 شيكسيوب) سونك  السيد 

حصة اجتلاعية.

السيد هان بيوم شين)600)حصة)

اجتلاعية.

ويسيرها) الشركة  2د2ر  (: التسيير)

شونك) السيد  محد ة  غير  ملدة 

سيوب.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

بتاريخ البيضاء) بالدار   التجارية 

8)2يا2ر)0)0)،)تحت رقم)99)6)7.
لالستخالص والنشر
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كاجير

58)،)زنقة مصطفى املعاني

الدار البيضاء

(0130

الهاتف):)6).)7.0).)).06/05.)6.0).)).05

الفاكس):)95.03.)).)).05

OUCHENE
ش.ذ.م.م

السجل التجاري بالدار البيضاء
رقم 363363

إقفال التصفية
في مؤرخ  قرار   بلوجب 

30)نوفلبر)019)،)فإن شركاء)شركة)

شركة ذات مسؤولية) (،OUCHENE
50.000) رهم،) رأسلالها) محدو ة،)

 1( البيضاء) بالدار  مقرها  املحد  

الشقة) (1 الطابق) بوجلعة  الصبري 
رقم)6،)قد):

النهائي) الحساب  عل6  صا قوا 

للتصفية.

قرروا إقفال التصفية.

أشرف) السيد  املصفي،) أبرءوا 

اشن من مهامه.

ونهائيا) وتاما  كامال  إبراء) أعطوا 

وبدون تحفظ لللصفي.

تم القيام باإل2داع القانوني بكتابة)

الضبط لدى املحكلة التجارية للدار)

تحت) ((0(0 2يا2ر) (6 بتاريخ) البيضاء)
رقم)5983)7.

عن املستخلص والبيانات

كاجير
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كاجير
58)،)زنقة مصطفى املعاني،)الطابق الثاني

املكتب رقم))،)الدار البيضاء
الهاتف):)6).)7.0).)).06/05.)6.0).)).05

الفاكس):)95.03.)).)).05

MET SOLINPO
G.I.E

مجلوعة ذات نفع اقتصا ي
السجل التجاري رقم 379199

الدار البيضاء
إقفال التصفية

الجلعية) مداوالت  بلوجب 
بتاريخ) امليعقدة  العا 2ة  غير  العامة 
أعضاء) فإن  (،(019 31) يسلبر)
 MET املجلوعة ذات نفع اقتصا ي)
بالدار) مقرها  املحد   (،SOLINPO
البيضاء))1،)صبري بوجلعة الطابق)

1)الشقة رقم)6،)قد):
النهائي) الحساب  عل6  صا قوا 

للتصفية.
قرروا إقفال التصفية.

الخباز) السيد  املصفي،) أبرءوا 
املصطفى من مهامه.

ونهائيا) وتاما  كامال  إبراء) أعطوا 
وبدون تحفظ لللصفي.

القانوني) باإل2داع  القيام  سيتم 
املحكلة) لدى  الضبط  بكتابة 

التجارية بالدار البيضاء.
عن املستخلص والبيانات

MET SOLINPO G.I.E

399 P

STE MEDYOUNIR
SARL AU

رقم السجل التجاري : 36391
تعد2ل بتفويت امنصبة

مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
بلكياس بتاريخ)17) يسلبر)019))تم)

ما 2لي):
تفويت امنصبة):

 800 فوت السيد صد2قي محلد)
نصيب التي 2للكها في الشركة بقيلة)
100) رهم لليصيب القيلة امصلية)
كبائع من جهة،)للسيد صد2قي عبد)
أخرى،) جهة  من  كلشتري  اللطيف 

ليصبح توزيع امنصبة كالتا ي):
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السيد صد2قي عبد اللطيف)800 
حصة.

تسيير الشركة):)2تم تسيير الشركة)
عبد) صد2قي  السيد  طرف  من 
اللطيف بعد استقالة السيد صد2قي)

محلد.
كتابة) لدى  القانوني  اإل2داع  تم 
الضبط باملحكلة التجارية بلكياس)

بتاريخ)))2يا2ر)0)0)،)تحت رقم)31.
لالستخالص والبيان

صد2قي عبد اللطيف

400 P

ائتلانية تكييك أسيسطانس ش.ذ.م.م

111،)شارع و ي العهد،)طيجة

SOCIETE SONOVAL
SARL

 شركة سونوفال ش.ذ.م.م
رأسلالها : 300.000 أورو

مقرها االجتلاعي : القييطرة
القطع رقم I1.96-I1.95، أطالنتيك 

امليطقة الحرة، جلاعة أمور 
السفلية

س.ت. : 175)5
تفويت الحصص االجتلاعية

الجلع) محضر  قرارات  بلوجب 
بطيجة،) استثيائيا  امليعقد  العام 
للشركة) ((019 16) يسلبر) بتاريخ)
ش.ذ.م.م«) »سونوفال  املسلاة)
مقرها) أورو،) (300.000 رأسلالها)
رقم  القطع  القييطرة،  االجتلاعي 
امليطقة  أطالنتيك   ،I1.96-I1.95
تقرر) الحرة، جلاعة أمور السفلية،)

ما 2لي):
حصة) (300 املوافقة عل6 تفويت)
اجتلاعية من فئة)100)أورو للحصة)
مقابلها) واملسد ة  املكتتبة  الواحدة 
والتي تلت من طرف السيد املصطفى)
أجحا لفائدة الشركة)»تيكني)-)بوليلير)
وبالتا ي تغيير مقتضيات) ش.ذ.م.م«،)
7)و8)من القانون امسا�سي) الفصول)

للشركة.
تحيين اليظام امسا�سي للشركة.

لدى) القانوني  اإل2داع  تم 
 املحكلة االبتدائية بالقييطرة بتاريخ
3)) يسلبر)019))تحت رقم)73733.

مقتطف وبيان النشر

ائتلانية تكييك أسيسطانس

401 P

مكتب امستاذ امليضري

موثق

تطوان،)سيدي امليضري،)شارع الجيش امللكي،)

إقامة املنزه

الهاتف):)05.39.99.96.66/56

الفاكس):)05.39.99.69.61

شركة اديلوكس

ش.م.م

السجل التجاري رقم 5035

تلقاه) توثيقي  عقد  بلقت�سى 

موثق) امليضري،) عا ل  امستاذ 

تم) ((019 2وليو) (31 بتاريخ) بتطوان،)

تفويت جليع الحصص وعد ها)500 

100) رهم) واحد) كل  قيلة  حصة 

املللوكة للسيد نور الد2ن الحلداوي)

في) لفائدة السيد محلد الحلداوي،)

شركة محدو ة) »ا2دلوس«،) الشركة)

املسؤولية رأسلالها)100.000) رهم،)

زنقة) بتطوان  االجتلاعي  ومقرها 

الحاجب املحنش)))رقم)7،)وبلقت�سى)

الجلع العام والقرار الجلاعي للشركاء)

تقرر ما 2لي):

االعتراف باإلخبار بتفويت حصص)

السيد نور الد2ن الحلداوي لصالح)

وإعفاء) الحلداوي  محلد  السيد 

امطراف من التبليغ.

قبول استقالة السيد نور الد2ن)

الحلداوي من مهامه كلسير للشركة)

الحلداوي) محلد  السيد  وتيصيب 

السيد) مع  للشركة  جد2د  كلسير 

محلد اليوسفي.

اليظام) تغيير  تم  فقد  وعليه 

قبل) من  وقبوله  للشركة  امسا�سي 

كافة الشركاء)وخاصة الفصول)6)و7 

ميه.

لدى) القانوني  اإل2داع  تم  وقد 

بتاريخ) بتطوان  االبتدائية  املحكلة 

9))أغسطس)019))تحت رقم)5839.
للخالصة والبيان

امستاذ عا ر امليضري

402 P

LA SOCIETE AGRYSA
SARL AU

تغيير نشاط الشركة
العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 

19) يسلبر) بتاريخ) االستثيائي 

قرر الشريك الوحيد شركة) (،(019

شركة) (،LA SOCIETE AGRYSA

رأسلالها) ذات املسؤولية املحدو ة،)

االجتلاعي) مقرها  100.000) رهم 

شقة تقع في زنقة امهرام حي املسيرة)

الطابق الثاني رقم)56)بركان ما 2لي):

تغيير نشاط الشركة.

القانون) من  (3 البيد،) تعد2ل 

امسا�سي.

امسا�سي) القانون  عل6  املصا قة 

بعد تعد2له.

أجل) من  الصالحيات  إعطاء)

القيام باإلجراءات القانونية.

كتابة) لدى  القانوني  اإل2داع  تم 

ملد2ية) االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

بركان بتاريخ)30) يسلبر)019))تحت)

رقم)019)/765.
بلقت�سى مقتطف وبيان

403 P

LA SOCIETE FONTANA CAR
SARL

تغيير املقر االجتلاعي للشركة
العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 

االستنثائي بتاريخ))1) يسلبر)019)،)

 LA SOCIETE شركة) شركاء) قرر 

ذات) شركة  (،FONTANA CAR

رأسلالها) املحدو ة،) املسؤولية 

االجتلاعي) مقرها  100.000) رهم 

شارع محلد الخامس شقة بالطابق)

بركان (5( رقم) الحسني  حي   الثالث 

ما 2لي):

عفاف) بولحروز  السيدة  تعيين 

كلسيرة للشركة.

تغيير املقر االجتلاعي للشركة.

من القانون) (35 (،6 تعد2ل البيد)

امسا�سي.

امسا�سي) القانون  عل6  املصا قة 

بعد تعد2له.

أجل) من  الصالحيات  إعطاء)

القيام باإلجراءات القانونية.

كتابة) لدى  القانوني  اإل2داع  تم 

ملد2ية) االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

بركان بتاريخ)6)) يسلبر)019))تحت)

رقم)019/757).
بلقت�سى مقتطف وبيان

404 P

 FROM-ORIENTAL

DISTRIBUTION

SARL

إنهاء عللية التصفية املسبقة 
لشركة ذات املسؤولية املحدو ة

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بلد2ية)

بركان بتاريخ)7)نوفلبر)019))تم إنهاء)

لشركة) املسبقة  التصفية  عللية 

رأسلالها) املحدو ة  املسؤولية  ذات 

االجتلاعي) مقرها  100.000) رهم 

القطب الفالحي) معلل بالبقعة أ0))

جلاعة مذاغ بركان ذات الخصائص)

التالية):

قراءة تقرير مصفي الشركة حول)

عللية التصفية.

التصفية) حساب   راسة 

واملصا قة عليها.

إعفاء)مصفي الشركة من مهامه.

اإلعالن عن إنهاء)عللية التصفية)

والتشطيب من السجل التجاري.

أجل) من  الصالحيات  إعطاء)

القيام باإلجراءات القانونية.

اإل2داع القانوني والتسجيل

بكتابة) القانوني  اإل2داع  تم 

لبركان) االبتدائية  املحكلة  ضبط 

تحت رقم) ((019 6)) يسلبر) بتاريخ)

.756/(019
بلقت�سى مقتطف وبيان

405 P
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 SOCIETE DE CONFECTION
SKANDINAVIA

شركة ذات مسؤولية محدو ة
ذات شريك وحيد

رأسلالها : 00.000)  رهم
املقر االجتلاعي : الدار البيضاء 60 

زنقة بنزارت
تيازل عن حصص

استقالة مسير وحيد
تعيين مسير وحيد جد2د

تغيير الشركة من شركة ذات 
مسؤولية محدو ة إ 6 شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات شريك 
وحيد

تغيير هدف الشركة
تحد2ث اليظام امسا�سي للشركة

العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 
 (019 6) يسلبر) بتاريخ) االستثيائي 

قد تقرر ما 2لي):
من) حصة  ((000 عل6) تيازل 
اريحي محلد،) السا ة اريحي ميلون،)
الرحلان) عبد  واريحي  رشيد  اريحي 
التي) محلد  الكتبي  السيد  لفائدة 
2لتلكونها في رأسلال الشركة املسلاة)
 SOCIETE DE CONFECTION

SKANDINAVIA)ش.م.م.
استقالة السيد اريحي ميلون من)

مهامه كلسير وحيد.
تعيين السيد الكتبي محلد مسير)

وحيد جد2د.
ذات) شركة  من  الشركة  تغيير 
ذات) شركة  إ 6  محدو ة  مسؤولية 
شريك) ذات  املحدو ة  املسؤولية 

وحيد.
خالل) من  الشركة  هدف  تغيير 

كتابته الجد2دة الذي هو):
جليع أشغال التيظيف الصياعي)

واملنز ي.
خدمة متعد ة.

تحد2ث اليظام امسا�سي للشركة)
8 (،7 (،6 (،1( الفصول) تعد2ل   بعد 

و)16))من قانون الشركة.
بكتابة) القانوني  اإل2داع  تم 
بالدار) التجارية  باملحكلة  الضبط 
 (019 30) يسلبر) بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)5355)7.
للخالصة واالشهار

406 P

AUTO 48
ش.م.م بشريك وحيد

رأسلالها 100.000  رهم
مقرها االجتلاعي : شارع عبد الخالق 

الطريس تجزئة بنز2ان 75 وجدة
تغيير املقر االجتلاعي للشركة

الشريك الوحيد قد قرر بتاريخ)18 
تغيير املقر االجتلاعي) ((019  يسلبر)
وجدة) (: التا ي) العيوان  إ 6  للشركة 
طريق) (I  91 رقم) (3 البستان) تجزئة 

الجزائر.
تغير إثر ذلك الفصل)6)من القانون)

امسا�سي للشركة.
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
7)) يسلبر) بتاريخ) بوجدة  التجارية 

019))تحت رقم)3955.
لإلشارة والتيبيه

407 P

LUNARIA
ش.م.م

رأسلالها 100.000  رهم
مقرها االجتلاعي : وجدة زنقة القدس 
شارع املعراج إقامة صابريية رقم 15 

اكس تجزئة اليخيل شباب 15
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة
بـ مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 
تحرير) تم  قد  ((019 سبتلبر) ((3
ذات) لشركة  امسا�سي  اليظام 
املليزات) ذات  محدو ة  مسؤولية 

التالية):
 LUNARIA شركة) (: التسلية)

ش.م.م.
القدس) زنقة  (: االجتلاعي) املقر 
شارع املعراج إقامة صابريية رقم)15 
اكس تجزئة اليخيل شباب)15)وجدة.

الغرض االجتلاعي):)
مقهى.

مسير مطعم.
مخبزة حلويات.

من) ابتداء) سية  (99 (: املدة)
التصفية في حالة  ما عدا   تأسيسها 

أو إطالة املدة.
100.000) رهم) (: الرأسلال)
فئة) من  حصة  (1000 عل6) مقسلة 

100) رهم للواحدة في حوزة كل من):
 500 لحلامي) عكاشة  السيد 

حصة.
السيدة حياة جعواني)100)حصة.

 (00 السيد محلد أمين لحلامي)
حصة.

السيدة سارة لحلامي)100)حصة.
 100 لحلامي) صابرين  السيدة 

حصة.
يسير الشركة ملدة غير) (: التسيير)
السيد) ميفر   وبإمضاء) محدو ة 

محلد أمين الحلامي.
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
نوفلبر) ((( بتاريخ) بوجدة  التجارية 

019))تحت رقم)3669.
لإلشارة والتيبيه

408 P

 GOLD COMPANY
 PROPERTY JANNATE

G.C.P.J
ش.م.م

رأسلالها 100.000  رهم
مقرها االجتلاعي : وجدة 6) شارع 

2وسف بن تاشفين
تفويت حصص الشركة

الجلعية العامة للشركاء)امليعقدة)
بتاريخ)6) يسلبر)019))قد الحظت):

خالد) السيد  حصص  تفويت 
القا ر) عبد  السيد  لصالح  مويطر 

حضوري.
مويطر) خالد  السيد  استقالة 

مسيرا للشركة.
تعيين السيد عبد القا ر حضوري)

مسيرا للشركة ملدة غير محدو ة.
الوحيد) باإلمضاء) الشركة  تسيير 

للسيد عبد القا ر حضوري.
للشركة القانوني  الشكل   تغيير 

كلا 2لي):
من شركة ذات مسؤولية محدو ة)
محدو ة) مسؤولية  ذات  شركة  إ 6 

بشريك وحيد.
وبذلك تم تغيير القانون امسا�سي)

للشركة.
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
19) يسلبر) بتاريخ) بوجدة  التجارية 

019))تحت رقم)3833.
لإلشارة والتيبيه

409 P

 STE FALAH CONSERVES
SARL AU

تأسيس شركة
019))وضع) 11)أكتوبر) تم بتاريخ)
قانون ميظم لشركة ذات املسؤولية)
باملليزات) وحيد  بشريك  املحدو ة 

التالية):
 STE FALAH (: التسلية)

.CONSERVES  SARL AU
الهدف):)صانع مصبرات غذائية.

املزا ات.
تاجر.

تجزئة) (7( رقم) (: املقر االجتلاعي)
قلعة) العطاوية  مبارك  سيدي 

السراغية.
 11 من) تبتدئ  سية  (99 (: املدة)

أكتوبر)019).
 100.000 (: االجتلاعي) الرأسلال 
من)) سهم  (1000 عل6) مقسم   رهم 

فئة)100) رهم موزع كاآلتي):
 1000 السيد عبد املجيد سدون)

حصة.
من فاتح 2يا2ر إ 6) (: السية املالية)

31) يسلبر).
السيد) طرف  من  تسير  (: اإل ارة)

عبد املجيد سدون.
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
 18 2وم) السراغية  بقلعة  االبتدائية 
أكتوبر)019)))تحت رقم)019/709).

رقم السجل التجاري):)3811.
410 P

TOULAL TEXTILE
شركة ذات مسؤولية محدو ة

الرأسلال : 600.000  رهم
املقر االجتلاعي : مكياس تجزئة 

ريسانة رقم 6 رأس لحرش
رقم السجل التجاري : 5581) 

مكياس
العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 
 18 بتاريخ) غير العا ي املوقع بفاس 
بلكياس) واملسجل  ((019  يسلبر)
تحت) ((019 31) يسلبر) بتاريخ)
قرر) (OR 60((9 RE 61176 رقم)
 TOULAL TEXTILE شركة) شركاء)

ش.ذ.م.م.ش.و.)ما 2لي):
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تخلي السيد رشيد املكري�سي عل6)
حصة)) ((000( في الشركة) حصصه 

لفائدة السيد عبد االاله اشفان.
تخلي السيد املصطفى الصد2قي)
 (000( الشركة) في  حصصه  عل6 
االاله) عبد  السيد  لفائدة  حصة))

اشفان.
املوافقة عل6 تخلي السيد رشيد)
الشركة) في  حصصه  عل6  املكري�سي 
املصطفى) والسيد  حصة)) ((000(
 (000( حصصه) عل6  الصد2قي 
االاله) عبد  السيد  لفائدة  حصة))

اشفان.
تحويل الشكل القانوني من شركة)
شركة) إ 6  محدو ة  مسؤولية  ذات 
بشريك) محدو ة  مسؤولية  ذات 

وحيد.
والسيد) املكري�سي  رشيد  إلغاء)
املصطفى الصد2قي من مهام تسيير)

الشركة وتسليلها اإلبراء.
اشفان) اإلاله  عبد  السيد  تعيين 
غير) ملدة  للشركة  الوحيد  املسير 

محدو ة.
تم اإل2داع القانوني بكتابة ضبط)
 8 املحكلة التجارية بلكياس بتاريخ)

2يا2ر)0)0))تحت رقم)118.
بلثابة مقتطف وبيان

411 P

 CESSION DE DROIT AU
BAIL

تفويت حق اإل2جار
من) حرر  توثيقي  عقد  بلقت�سى 
موثق) جبور  حليد  امستاذ  طرف 
17) يسلبر) بتاريخ) البيضاء) بالدار 
من) اإل2جار  حق  تفويت  تم  ((019
لفائدة) املغرب«) »مصرف  طرف)
»اميية بيك«)متعلق بلتجر مساحته)
املفة) البيضاء) بالدار  كائن  م)) (91
ذو) (10 رقم) التهامي  موالي  تجزئة 
(،33/68.033 عد ) العقاري  الرسم 
املغرب«) »مصرف  لـ) بيكية  وكالة 
مقفلة  ون استعلال،) ون بضاعة،)
التفويت) أثاث وتم   ون معدات وال 
مدة) 600.000) رهم،) قدره) بثلن 
للتجد2د) قابلة  سيوات  (3 اإل2جار)

بصفة تلقائية ليفس املدة.
 2وان ذ حليد جبور

موثق بالدار البيضاء

412 P

GLUNBERSH الشركة
ش.م.م بشريك وحيد
توسيع نشاط الشركة

))2يا2ر) بلقت�سى مداوالتها بتاريخ)
االستثيائي) العام  الجلع  قرر  ((019
ش.م.م) (GLUNBERSH لشركة)
 1.000.000 بشريك وحيد رأسلالها)
 D علارة) االجتلاعي  ومقرها   رهم 
العدوية) رابعة  ساحة  قيس  إقامة 
مكرر) (1 الطابق السفلي عل6 اليسار)
أكدال الرباط توسيع نشاط الشركة)
واالستشارة) العقاري  اإلنعاش  إ 6 
وإ ارة) العقارية  واملساعدة  العقارية 

امللكية املشتركة.
من) (3 الفصل) بذلك  ويعدل 

القانون امسا�سي للشركة.
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
2يا2ر) (( بتاريخ) بالرباط  التجارية 

0)0))تحت رقم)103781.
الخالصة واالنجاز

املسير

413 P

EXCOB)ش.م.م

HEMOLAB PHARMA
ش.م

تعد2ل الرأسلال االجتلاعي
العام) الجلع  بلقتضيات محضر 
 (9 بتاريخ) امليعقد  العا ي  الغير 
اإل ارة) مجلس  وكذا  ((019 2ونيو)
امليعقد بتاريخ)5)2وليو)019))لشركة)
شركة) (HEMOLAB PHARMA
300.000) رهم) رأسلالها) مساهلة 
تجزئة ببرشيد  االجتلاعي   ومقرها 
رقم)5)1)امليطقة الصياعية الساحل)

تم إقرار ما 2لي):
لألسهم) االسلية  القيلة  خفض 

من)1000)إ 6)100) رهم.
رفع رأسلال الشركة من)300.000 

 رهم إ 6)1.000.000) رهم.
القانون) من  (8 الفصل) تعد2ل 

امسا�سي للشركة.
بكتابة) القانوني  اإل2داع  تم 
الضبط باملحكلة االبتدائية ببرشيد)
تحت رقم) ((019 31) يسلبر) بتاريخ)

.6106
ملخص قصد النشر

اككسكوب

414 P

 SCIENCES URBAINES ET DE
DEVELOPPEMENT

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE

 AU CAPITAL SOCIAL DE
300.000 DH

 SIEGE(SOCIAL : 6 RUE(BAHT
APPT 4 AGDAL(RABAT

RC : 44029
العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 
)) يسلبر) االستثيائي امليعقد بتاريخ)

019))قرر الشركاء)ما 2لي):
السيدة) استقالة  عل6  املصا قة 
اقرطيط محجوبة من تسيير الشركة.
والحاج) بيعلي  السيد  تعيين 
الوطيية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

رقم)AE (9(08)كلسير للشركة.
تم اإل2داع القانوني لدى املحكلة)
2يا2ر) (7 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

0)0))تحت رقم)103830.
415 P

)ائتلانية أسفار كونساي

شقة رقم)6)جيان النهضة)1)الرباط

الهاتف):)97.60.)05.37.7

الهاتف اليقال):)76.63.37.)06.6

GALAXIE BIO NETT شركة
SARL AU

رأسلال : 100.000  رهم
العيوان : زنقة الريف مركز املجرة 

متجر 7 سوي�سي الرباط املغرب
تغييرات في شركة

االستثيائي) العام  الجلع  إطار  في 
 GALAXIE BIO NETT SARL(لشركة
AU امليعقد بتاريخ 0) نوفلبر 019) 
التغييرات  وباإلجلاع  امعضاء  قرر 

التالية :
بنسبة  الشركة  رأسلال  رفع 
بذلك  ليصل  600.000  رهم 

رأسلالها إ 6 مبلغ 500.000  رهم.
تحد2ث القانون امسا�سي للشركة :

الجد2دة  التعد2الت  مراعاة  مع 
للشركة.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
 (0(0 2يا2ر) (8 التجارية بالرباط 2وم)

تحت رقم)103860.
للبيان

416 P

STE Q’S CLUB
SARL AU

تفويت حصص الشركة والتسيير
بالرباط) مؤرخ  محضر  بلقت�سى 
019))تم تغيير بعض) )1) يسلبر) في)

قوانين الشركة وحد  ما 2لي):
تدار الشركة من طرف) (: التسيير)
السيد صالح بتكوم ملدة غير محدو ة.
انس) السيد  تفويت  (: الحصص)
حد ) بيلا  الشركة  حصص  عبروق 
صالح) السيد  إ 6  حصة  (100 قدره)

بتكوم.
السيد صالح بتكوم)100)حصة.

املجلوع):)100)حصة.
بكتابة) تم  (: القانوني) اإل2داع 
بالرباط) التجارية  باملحكلة  الضبط 
تحت رقم) ((019 )1) يسلبر) بتاريخ)

السجل)8871)1)التجاري.
417 P

STE BO ALUMINIUM
LIQUIDATION D’UNE SOCIETE

طبقا ملحضر الجلع العام مؤرخ)
في)6))2ونيو)019))تم تصفية الشركة)

.STE BO ALUMINIUM
بوعرفة) 2وسف  السيد  تعيين 

املصفي لهذه الشركة.
مقرها االجتلاعي):)زنقة عين عرمة)

رقم)10)حي النهضة القرية سال.
رقم) تحت  القانوني  اإل2داع  تم 
بسال) االبتدائية  باملحكلة  (33853

بتاريخ)18) يسلبر)019).
418 P

STE MK LEAD
 (5 بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)
بسال قرر الجلع العام) ((019 2وليو)

.STE MK LEAD(االستثيائي لشركة
بيع السيد محلد كيبارك حصص)
مصطفى) السيد  لفائدة  الشركة 

بولغلان.
تعيين السيدة ربيعة الخو كلسيرة)

للشركة.
كيبارك) محلد  السيد  استقالة 

من تسيير الشركة.
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بالسجل) القانوني  اإل2داع  تم 
التجاري بسال)33931)بتاريخ)6)2يا2ر)

.(0(0
419 P

 SOCIETE STE
MAROUCUISINE

SARL AU
في) مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم) قد  بالرباط  ((019 18) يسلبر)
وضع القانون امسا�سي لشركة تحلل)

الخصائص التالية):
.STE MAROUCUISINE(:(التسلية
ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدو ة بشريك وحيد.
في) مقاول  (: االجتلاعي) الهدف 

اليجارة.
أشغال مختلفة أو البياء.

100.000) رهم) (: املال) رأس 
فئة) من  حصة  (1000 إ 6) مقسلة 
100) رهم للحصة الواحدة موزعة)
السقاوي) السيد  التا ي  الشكل  عل6 

حسن)1000.
من) ابتداء) سية  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
من فاتح 2يا2ر إ 6) (: السية املالية)
31) يسلبر من كل سية ما عدا السية)

امو 6 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املراب) مقرها  (: االجتلاعي) املقر 
حي) عو ة  عين  زنقة  (8 رقم) الغربي 

االنبعاث سال.
:)تسير الشركة من طرف) التسيير)
غير) ملدة  حسن  السقاوي  السيد 

محدو ة.
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 
لدى املحكلة االبتدائية بسال تحت)

رقم)31007.
420 P

AVON BEAUTY PRODUCTS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

مساهم وحيد
رأسلالها : 16.598.100  رهم

املقر االجتلاعي : زنقة ابن كوتية، حي 
صياعي عكاشة، الدار البيضاء

رقم السجل التجاري : 95)107
الوحيد) الشريك  لقرارات  وفقا 
 AVON BEAUTY« لشركة)
مارس) (18 بتاريخ) (»PRODUCTS

019)،)تقرر ما 2لي):

طرأت) التي  امسهم  بيع  معا2ية 
 Avon International« الشركة) بين 
 Operations Inc.» AVON
بتاريخ) (COSMETICS LIMITED
أسفرت) والتي  ((019 مارس) (18
الشركة) أسهم  جليع  نقل   عل6 
«AVON BEAUTY PRODUCTS»    

 Avon« الشركة) تلتلكها  والتي 
 «.International Operations Inc
 Avon Cosmetics« لصالح الشركة)

.«Limited
اليظام) من  (7 املا ة) تعد2ل 

امسا�سي للشركة.
بكتابة) القانوني  اإل2داع  تم 
الضبط لدى املحكلة التجارية بالدار)
البيضاء،)في)7)2يا2ر)0)0))تحت رقم)

.7(61(5
من أجل املستخرج واإلشارة

الشريك الوحيد

421 P

SDBM TRAVAUX
S.A.R.L
تأسيس

 (3 بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)
019))قد تم تأسيس شركة)  يسلبر)
ذات املسؤولية املحدو ة والتي تحلل)

الخصائص التالية):
 SDBM TRAVAUX (: التسلية)

.S.A.R.L
امعلال   : االجتلاعي  الهدف 
املتيوعة أو البياء، امعلال اليجارة، 

تيظيف.
 100.000  : الشركة  رأسلال 

 رهم.
من  ابتداء  سية   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
املقر االجتلاعي : علارة 30 شقة 
8 شارع موالي أحلد الوكيلي حسن 

الرباط.
اال ري�سي  2اسين   : التسيير 

بلقاسمي.
التقييد  رقم   : القانوني  اإل2داع 

بالسجل التجاري بالرباط 191)16.
422 P

STE PRODEVEL.T.D
SARL

رقم السجل التجاري 68989
مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
019))تم وضع) 10) يسلبر) بلكياس)
محدو ة) لشركة  امسا�سي  القانون 

املسؤولية ذات الخصائص):
 STE« شركة) (: التسلية)

PRODEVEL.T.D«)ش.م.م.
أو) املختلفة  امشغال  (: الغا2ة)

البياء.
الطابق) في  مكتب  (: الشركة) مقر 
(،1 تجزئة نسيم) (،113 السفلي رقم)

الشطر))،)مكياس.
من تاريخ) سية ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.
الرأسلال):)حد  رأسلال الشركة)
في)100.000) رهم،)2تكون من)1000 
للحصة) 100) رهم  بقيلة) حصة 

موزعة كاآلتي):
 500 (: أمين) احليداني  السيد 

حصة.
 500 (: يسين) احليداني  السيد 

حصة.
تسيير الشركة مشترك) (: التسيير)
أمين) احليداني  السيد  طرف  من 
غير) وملدة  يسين  احليداني  والسيد 

محد ة.
لدى) القانوني  اإل2داع  تم  لقد 
التجارية) باملحكلة  الضبط  كتابة 
019))تحت) 18) يسلبر) بلكياس في)

رقم)5166.
لالستخالص والبيان

احليداني يسين

423 P

كاجير

58)،)زنقة مصطفى املعامي

الدار البيضاء)0130)

الهاتف):)6))70)))05 / 06)60)))05

الفاكس):)9503))))05

NEOTEAM
ش.ذ.م.م بشريك فريد

تكوين شركة ذات مسؤولية 
محدو ة بشريك فريد

مؤرخ) عرفي  عقد  بلوجب  (- (1
(،(019 18)نوفلبر) بالدار البيضاء)في)
لشركة)) امسا�سي  اليظام  وضع  تم 
بشريك) محدو ة  مسؤولية  ذات 

فريد،)تكلن مليزاتها فيلا 2لي):

.NEOTEAM(:(التسلية
وتطوير) إنتاج  (: الشركة) غرض 

وصيانة وبيع البرامج املعلوماتية.
املعلوماتي) والتكوين  االستشارة 

واملكتبي.
حد  مقر الشركة) (: مقر الشركة)
صبري) زنقة  (1( البيضاء،) بالدار 

بوجلعة الطابق)1)الشقة)6.
99)سية ابتداء)من قيدها) (: املدة)

في السجل التجاري.
الرأسلال):)حد  في)10.000) رهم)
ذات) شركة  حصة  (100 إ 6) املقسم 
 1 من) الواحدة  للحصة  100) رهم 
املكتتبة بكاملها واملدفوعة) (،100 إ 6)
للشريك) كليا  واملليوحة  القيلة 

الفريد،) حلان 2وشاع.)
من فاتح) (: السية املالية للشركة)

2يا2ر إ 6)31) يسلبر.
املدبرية):)تم تعيين السيد  حلان)
من جنسية مغربية كلدبر) 2وشاع،)

فريد للشركة ملدة غير محد ة.
القانوني) باإل2داع  القيام  تم  (- ((
(- -م.ج.إ.) لالستثلار) الجهوي  باملركز 

بالدار البيضاء.
بالسجل) الشركة  قيد  تم  (
البيضاء) الدار  بلحكلة  التجاري 
تحت رقم) ((019 11) يسلبر) بتاريخ)

.6505(7
عن املستخلص والبيانات

كاجير

424 P

كاجير
58)،)زنقة مصطفى املعامي،)

الدار البيضاء)0130)

الهاتف):)6))70)))05 / 06)60)))05

الفاكس):)9503))))05

BEEMIND
ش.ذ.م.م بشريك فريد

تكوين شركة ذات مسؤولية 
محدو ة بشريك فريد

مؤرخ) عرفي  عقد  بلوجب  (- (1
(،(019 5) يسلبر) في) بالدار البيضاء)
لشركة)) امسا�سي  اليظام  وضع  تم 
بشريك) محدو ة  مسؤولية  ذات 

فريد،)تكلن مليزاتها فيلا 2لي):
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.BEEMIND(:(التسلية

وتطوير) إنتاج  (: الشركة) غرض 

وصيانة وبيع البرامج املعلوماتية.

املعلوماتي) والتكوين  االستشارة 

واملكتبي.

حد  مقر الشركة) (: مقر الشركة)
صبري) زنقة  (1( البيضاء،) بالدار 

بوجلعة الطابق)1)الشقة)6.

99)سية ابتداء)من قيدها) (: املدة)

في السجل التجاري.

الرأسلال):)حد  في)10.000) رهم)

ذات) شركة  حصة  (100 إ 6) املقسم 

 1 من) الواحدة  للحصة  100) رهم 

املكتتبة بكاملها واملدفوعة) (،100 إ 6)

للشريك) كليا  واملليوحة  القيلة 

الفريد،)محلد خاط.)

من فاتح) (: السية املالية للشركة)

2يا2ر إ 6)31) يسلبر.

تم تعيين السيد محلد) (: املدبرية)

كلدبر) مغربية  جنسية  من  خاط،)

فريد للشركة ملدة غير محد ة.

القانوني) باإل2داع  القيام  تم  (- ((

(- -م.ج.إ.) لالستثلار) الجهوي  باملركز 

بالدار البيضاء.

بالسجل) الشركة  قيد  تم  (

البيضاء) الدار  بلحكلة  التجاري 

تحت رقم) ((019 6)) يسلبر) بتاريخ)

.651603
عن املستخلص والبيانات

كاجير

425 P

BARAYA
شركة مهيية عقارية

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

ومسجل) بالرباط  ((019 أكتوبر) (15

للشركة) ((019 نوفلبر) (1( بتاريخ)

مهيية) شركة  (،BARAYA املسلاة)

10.000) رهم) وبرأسلال) عقارية 

والكائن مقرها علارة شارع مدغشقر)
الكريم  2وري) عبد  زنقة  (6( رقم)

املحيط الرباط.

االستثيائي) العام  الجلع  قرر 

للشركة ما 2لي):

تغيير املقر االجتلاعي للشركة من)
العلارة شارع مدغشقر رقم))6)زنقة)
الرباط) املحيط  الكريم  2وري  عبد 
الكائن) الجد2د  االجتلاعي  املقر  إ 6 
عبد) زنقة  (6( رقم) مدغشقر  بشارع 

الكريم  2وري املحيط الرباط.
رفع رأسلال))الشركة من)10.000 

 رهم إ 6)9.000.000) رهم.
بيدحلان) للسيد  اإل ارة  تجد2د 

فهد والسيد نبيل صدقي.
املصحات) وتجهيز  بياء) إضافة 

الخاصة للهدف االجتلاعي.
كتابة) لدى  القانوني  اإل2داع  تم 
للرباط) التجارية  باملحكلة  الضبط 
رقم) تحت  ((0(0 2يا2ر) (( بتاريخ)

.103776
426 P

 SOCIETE UNIVERSAL
EXCHANGE

SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدو ة 

الوحيد ذات الشريك
رأسلالها 000.000.)  رهم

مقرها االجتلاعي : رقم )7) شارع 
محلد الخامس الخليسات

محضر استثيائي
 (6 بتاريخ) عام  محضر  بلوجب 
تم) ((0(0 2يا2ر) (7 و) ((019 أبريل)

االتفاق عل6 ما 2لي):
(: التا ي) بالعيوان  فرع  إنشاء)
 RESIDENCE WINDSOR PLACE
 RUE MONTAINE MAGASIN

.N9A EL MAARIF CASABLANCA
بلا) الشركة  رأسلال  في  الزيا ة 
قدره)5000)حصة جد2دة كل حصة)
مجلوعه) ما  أي  100) رهم  تساوي)
 (0.000 500.000) رهم تضاف إ 6)
حصة) ((5.000 2صبح) لكي  حصة 
ما) أي  الواحدة  للحصة  100) رهم 

مجلوعه)500.000.)) رهم.
بكتابة) القانوني  اإل2داع  تم 
االبتدائية) باملحكلة  الضبط 
بتاريخ) (7 رقم) تحت  بالخليسات 

8)2يا2ر)0)0).
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 STE B&B GLOBAL

COMPANY
SARL

تكوين شركة محدو ة املسؤولية
بالرباط) مؤرخ  محضر  بلقت�سى 

وضع) تم  ((019 18) يسلبر) بتاريخ)

القوانين امساسية لشركة محدو ة)

املسؤولية ذات املليزات التالية):

جليع) في  التجارة  (: الهدف)

مستلزمات الكلبيوتر واملعدات.

معدات) وتصد2ر  استيرا  

الكلبيوتر.

ملول الحفالت.

املقر):)30)شقة رقم)8)شارع موالي)

أحلد لوكيلي،)حسان،)الرباط.
بلا) املال  رأس  حد   (: املال) رأس 

قدره)100.000) رهم.

تدار الشركة من طرف) (: التسيير)

السيد بدني امين وبلغزال املهدي ملدة)

غير محدو ة.

بكتابة) تم  (: القانوني) لإل2داع 

بالرباط) التجارية  باملحكلة  الضبط 
السجل) رقم  ((0(0 2يا2ر) (( بتاريخ)

التجاري):)5)1)16.

428 P

STE REVAMIN
SARL AU

السجل التجاري بسال رقم 13613

الشريك) ومقرر  ملحضر  طبقا 

 STE REVAMIN لشركة) الوحيد 

SARL AU)املسجل بتاريخ)19) يسلبر)

 10.000 رأسلالها) بالرباط  ((019

 رهم ومقرها االجتلاعي حي الرحلة)

قطاع أ رقم))15)سال تقرر ما 2لي):
من) الشركة  رأسلال  رفع  (- (1

10.000) رهم إ 6)300.000) رهم.

))-)تعد2ل القانون امسا�سي.

كتابة) لدى  القانوني  اإل2داع  تم 

بسال) االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

رقم) تحت  ((0(0 2يا2ر) (( بتاريخ)

.339(0

429 P

EL HARIRI RENT CAR
ش.م.م ش.و

بلوجب عقد عرفي مؤرخ في) (- (I

تأسيس شركة ذات) ((016 نوفلبر) ((

مسؤولية محدو ة بشريك وحيد لها)

املواصفات التالية):

 EL HARIRI RENT (: التسلية)

CAR

الهدف االجتلاعي):)كراء)السيارات.

شانا) شارع  (: االجتلاعي) املقر 

تجزئة املنى) (60 محلد بو ريس رقم)

الخليسات.

املدة):)99)سية من تاريخ التأسيس.

الرأسلال):)حد  رأسلال الشركة)

في)100.000) رهم مقسلة إ 6)1000 

100) رهم) من) اجتلاعية  حصة 

للحصة.

 1000 (: الحريري) 2وسف  السيد 

حصة اجتلاعية.

السيد) عين  (: الشركة) تسيير 

2وسف الحريري وكيال لللجلوعة مع)

جليع الصالحيات.

بكتابة) القانوني  اإل2داع  تم  (- (II

االبتدائية) باملحكلة  الضبط 

بتاريخ) (939 رقم) تحت  بالخليسات 

10)نوفلبر)016).
للنسخ والبيان

الوكيل

430 P

USIMAR
السجل التجاري الدار البيضاء رقم 

166663

حل مسبق
االستثيائي) العام  الجلع  قرر  (- (I

شركة) (،»USIMAR« للشركة)

مساهلة ذات مجلس اإل ارة ومجلس)

اإلشراف،)رأسلالها)300.000) رهم،)

البيضاء،) بالدار  االجتلاعي  مقرها 

الكوتيا،) ابيو  زنقة  التوفيق  تجزئة 

في امليعقد  عكاشة،) الصياعي   حي 

 7))نوفلبر)019)،)ما 2لي):
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الحل املسبق للشركة.

مارك) جون  السيد  مهام  انتهاء)

كرئيس) (Jean Marc Auriol اوريول)

أعضاء) ومهام  االشراف،) مجلس 

السيد) ومهام  االشراف،) مجلس 

 Stéphane Auriol أوريول) ستيفان 

الحل) بحكم  وحيد،) عام  كلد2ر 

املسبق للشركة.
أوريول) ستيفان  السيد  تعيين 

Stéphane Auriol)كلصف.

باملقر) التصفية  مقر  تحد2د 

االجتلاعي املذكور أعاله.

بكتابة) القانوني  اإل2داع  تم  (- (II

بالدار) التجارية  املحكلة  ضبط 

البيضاء)2وم)8)2يا2ر)0)0))تحت رقم)

.7(63(1
املصفي

431 P

LAARAJ PECHE
SARL AU

تعد2الت قانونية
الواحد) املساهم  قرار  إثر  عل6 

ملساهم شركة) ((0(0 2يا2ر) (6 بتاريخ)

ذات) شركة  (»LAARAJ PECHE»

املسؤولية املحدو ة بلساهم واحد،)

100.000) رهم) رأسلاها) البالغ 

والكائن مقرها):)شارع عبد العزيز بن)

العيون،) املر�سى،) (،(0( رقم) إ ريس،)

تقرر):

ليشلل) الشركة  نشاط  توسيع 

امنشطة التالية):

وتسويق) توزيع  تعبئة،) إنتاج،)

اللحوم) أنواع  وجليع  البيض 

شراء) وتصد2ر،) استيرا   البيضاء،)

الصغير،) والدجاج  الدجاج  وبيع 

تربية الدواجن،)تربية،)الذبح،)تعبئة)

وتسويق الدواجن والد2ك الرومي)..الخ

كتابة) لدى  القانوني  اإل2داع  تم 
الضبط باملحكلة االبتدائية بالعيون)

رقم) تحت  ((0(0 2يا2ر) (7 بتاريخ)

.(0(0/33
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SOLI TRADING
SARL

تعد2الت قانونية
االستثيائي) العام  الجلع  إثر  عل6 
 «SOLI TRADING« شركة) ملساهم 
املحدو ة،) املسؤولية  ذات  شركة 
100.000) رهم) رأسلاها) البالغ 
الصياعية) ميطقة  (: مقرها) والكائن 
العيون،) الحليب،) مستو ع  قرب 

تقرر):
استقالة السيد الحبيب احو من)

ميصبه كلسير للشركة.
تعيين السيد عبد الرحيم ميثورا)

كلسير وحيد للشركة.
كتابة) لدى  القانوني  اإل2داع  تم 
الضبط باملحكلة االبتدائية بالعيون)
رقم) تحت  ((0(0 2يا2ر) (6 بتاريخ)

.(0(0/(8
433  P

HAGGOUNI FRERE CAR
SARL

تعد2الت قانونية
االستثيائي) العام  الجلع  إثر  عل6 
 HAGGOUNI« شركة) ملساهمي 
FRERE CAR«)شركة ذات املسؤولية)
 100.000 البالغ رأسلاها) املحدو ة،)
 رهم والكائن مقرها):)حي الفتح،)زنقة)

8)،)رقم)8)،)العيون،)تقرر):
بومهدي) اميليا  السيدة  استقالة 

من ميصبها كلسيرة للشركة.
الخضير) حكوني  السيد  تعيين 

كلسير وحيد للشركة.
كتابة) لدى  القانوني  اإل2داع  تم 
الضبط باملحكلة االبتدائية بالعيون)
رقم) تحت  ((0(0 2يا2ر) (6 بتاريخ)

.(0(0/(9
434  P

CHBIKA METAL
SARL AU

تعد2الت قانونية
الواحد) املساهم  قرار  إثر  عل6 
ملساهم) ((0(0 30) يسلبر) بتاريخ)
شركة (»CHBIKA METAL« شركة)

بلساهم) املحدو ة  املسؤولية  ذات  (

 100.000 رأسلاها) البالغ  واحد،)

ميطقة) (: مقرها) والكائن   رهم 

الحليب،) مستو ع  قرب  الصياعية 

العيون،)تقرر):

استقالة السيد إبراهيم بيحو من)

ميصبه كلسير للشركة.

تعيين السيد عبد الرحيم ميثورا)

كلسير وحيد للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإل2داع  تم 
الضبط باملحكلة االبتدائية بالعيون)

رقم) تحت  ((0(0 2يا2ر) (6 بتاريخ)

.(0(0/(7

435  P

HUILE SAHARA
SARL

تعد2الت قانونية
االستثيائي) العام  الجلع  إثر  عل6 

 HUILE SAHARA شركة) ملساهم 

املحدو ة،) املسؤولية  ذات  شركة 

5.000.000) رهم) رأسلالها) البالغ 

الصياعية) امليطقة  (: مقرها) والكائن 

العيون،) املر�سى  طريق  (60 نقطة)

العيون،)تقرر):
من) الشركة  رأسلال  رفع 

 9.000.000 إ 6) 5.000.000) رهم 

 رهم.

كتابة) لدى  القانوني  اإل2داع  تم 
الضبط باملحكلة االبتدائية بالعيون)

رقم) تحت  ((0(0 2يا2ر) (8 بتاريخ)

.(0(0/5(

436 P

ARCHOS TECHNOLOGY
شركة مجهولة

رأسلالها 7.588.700  رهم

مقرها االجتلاعي : طريق نواصر 

علارة تيكيوبارك

ر.س. 116 و س ت 9)10

 الدار البيضاء

العام) الجلع  قرار  ملحضر  تبعا 

2ونيو) ((8 بتاريخ) امليعقد  العا ي 

019)،)تم تقرير ما2لي):

استقالة جليع املدراء.

تعيين السيد علا  هضور،)السيد)

هوكس روفات والسيد سير2ل مالير في)

ميصب مدراء.

اإل2داع) تم  (: القانوني) اإل2داع 

باملحكلة) الضبط  بكتابة  القانوني 

التجارية للدار البيضاء)في)13) يسلبر)

019))تحت رقم)3615)7.

437 P

ARCHOS TECHNOLOGY
شركة مجهولة

رأسلالها 7.588.700  رهم

مقرها االجتلاعي : طريق نواصر 

علارة تيكيوبارك

 ر.س. 116 و س ت 9)10،

الدار البيضاء

العام) الجلع  قرار  ملحضر  تبعا 

2ونيو) ((8 بتاريخ) امليعقد  العا ي 

019)،)تم تقرير ما2لي):

هشام) محلد  السيد  استقالة 

رئيس) ميصب  من  حساني  شرا2بي 

مجلس اإل ارة.

في) هضور،) علا   السيد  تعيين 

ميصب رئيس مجلس اإل ارة.

اإل2داع) تم  (: القانوني) اإل2داع 

باملحكلة) الضبط  بكتابة  القانوني 

التجارية للدار البيضاء)في)13) يسلبر)

019))تحت رقم)3616)7.

438 P

POINT COPIE
شركة محدو ة املسؤولية بشريك 

وحيد
رأسلالها 0.000)  رهم

مقرها االجتلاعي : 8 زنقة القا�سي 

الياس املعاريف، الدار البيضاء

تصفية الشركة
العام) الجلع  قرار  ملحضر  تبعا 

االستثيائي امليعقد بتاريخ)8))نوفلبر)

019)،)تم اتخاذ القرارات التالية):

تصفية الشركة.

املصا قة عل6 حصيلة التصفية.

إغالق وشطب الشركة.
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اإل2داع) تم  (: القانوني) اإل2داع 
باملحكلة) الضبط  بكتابة  القانوني 
التجارية للدار البيضاء)في)18) يسلبر)

019))تحت رقم)3960)7.
439 P

EBR CONSULTING
شركة محدو ة املسؤولية بشريك 

وحيد
رأسلالها 10.000  رهم

مقرها االجتلاعي : زنقة سلية وشارع 
عبد املومن إقامة شهرزا  3، رقم 

))، الدار البيضاء
تصفية الشركة

العام) الجلع  قرار  ملحضر  تبعا 
االستثيائي امليعقد بتاريخ)9))نوفلبر)

019)،)تم اتخاذ القرارات التالية):
تصفية الشركة.

املصا قة عل6 حصيلة التصفية.
إغالق وشطب الشركة.

اإل2داع) تم  (: القانوني) اإل2داع 
باملحكلة) الضبط  بكتابة  القانوني 
التجارية للدار البيضاء)في)18) يسلبر)

019))تحت رقم)3961)7.
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FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIRE

SARL AU

شركة زويريكا
ش.ذ.م.م.ذ.ش.و.

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات شريك وحيد

بلقت�سى عقد عرفي سجل بالدار)
البيضاء)بتاريخ)6) يسلبر)019)،)تم)
وضع القوانين امساسية لشركة ذات)
مسؤولية محدو ة ذات شريك وحيد.
التسلية):)زويريكا ش.ذ.م.م.ذ.ش.و.
من بين أهداف الشركة) (: الهدف)

ما2لي):
ميعش عقاري.

التجارة.
العلليات) جليع  عامة  وبصفة 
الصياعية،)التجارية،)املالية امليقولة)
االرتباط) 2لكنها  التي  امليقولة  أو غير 
مباشرة أو بصفة غير مباشرة بأهداف)
از هار) عل6  تساعد  والتي  الشركة 

وتيلية الشركة.

6)،)شارع مرس) (: املقر االجتلاعي)

السلطان شقة رقم)3،)الطابق االول،)

الدار البيضاء.

من) ابتداء) سية  (99 (: املدة)

تأسيسها.

في) حد   (: االجتلاعي) الرأسلال 

مبلغ)100.000) رهم.

للسيد) التسيير  أسيد  (: التسيير)

حفيظ زهير.

من) تبتدئ  (: االجتلاعية) السية 

فاتح 2يا2ر إ 6 غا2ة)31) يسلبر من كل)

سية.

ما) امرباح  من  2خصم  (: امرباح)

2قدر ب)%5)من أجل تكوين االحتياط)

عشر) 2بلغ  أن  إ 6  للشركة  القانوني 

الرأسلال االجتلاعي.

كتابة) لدى  القانوني  اإل2داع  تم 

الضبط باملحكلة التجارية بالسجل)

 (3 بتاريخ) بالدارالبيضاء) التجاري 

 7(6357 رقم) تحت  ((019  يسلبر)

بالسجل) الشركة  تسجيل  وتم 

بالدار) التجاري لدى نفس املحكلة 

البيضاء)تحت رقم)9)6516.
من اجل الخالصة والبيان
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FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIRE

SARL AU

شركة ان ) س س
ش.ذ.م.م.ذ.ش.و.

N2SS
تعد2الت بالشركة

RC : 4871

سجل) عرفي  عقد  بلقت�سى 

أغسطس) ((3 بتاريخ) بسطات،)

))س) 019)،)قرر مؤسس شركة ان)

س ما2لي):

االجتلاعية) التسلية  تغيير 

شركة) (N(SS للشركة التي أصبحت)

بشريك) محدو ة  مسؤولية  ذات 

 IRISH POOL من) عوضا  وحيد 

.SARL AU

توسيع النشاط التجاري بإضافة)

امنشطة اآلتية):

التجارة.

مزاولة أشغال مختلفة أو البياء.

كتابة) لدى  القانوني  اإل2داع  تم 

الضبط باملحكلة االبتدائية بسطات)

رقم) تحت  ((019 3) يسلبر) بتاريخ)

.19/11(6
من اجل الخالصة والبيان
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FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIRE

SARL AU

شركة اف اس طراف
ش.ذ.م.م.

 FS TRAV

SARL

تعد2الت بالشركة
RC : 412265

بلقت�سى عقد عرفي حرر بالدار)

(،(019 0)) يسلبر) بتاريخ) البيضاء)

اس) اف  لشركة  العام  الجلع  قرر 

طراف ما2لي):

املحد ) الشركة  مال  رأس  زيا ة 

 6(3000 بقيلة) 100.000) رهم  في)

 رهم ليصبح)3000)5) رهم.

كتابة) لدى  القانوني  اإل2داع  تم 

بالدار) التجارية  باملحكلة  الضبط 

تحت) ((019 2يا2ر) (6 بتاريخ) البيضاء)

رقم)6067)7.
من اجل الخالصة والبيان
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FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIRE

SARL AU

شركة ايبو نيغوس
ش.ذ.م.م.

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة

سجل) عرفي  عقد  بلقت�سى 

بسطات،)بتاريخ)5)نوفلبر)019)،)تم)

وضع القوانين امساسية لشركة ذات)

مسؤولية محدو ة.

التسلية):)ا2بو نيغوس ش.ذ.م.م.

من بين أهداف الشركة) (: الهدف)

ما2لي):

التجارة،

االستيرا  والتصد2ر.

العلليات) جليع  عامة  وبصفة 

الصياعية،)التجارية،)املالية امليقولة)

االرتباط) 2لكنها  التي  امليقولة  أو غير 

مباشرة أو بصفة غير مباشرة بأهداف)

از هار) عل6  تساعد  والتي  الشركة 

وتيلية الشركة.
مرس) ((6 رقم) (: االجتلاعي) املقر 

 3 السلطان الطابق امول شقة رقم)

الدار البيضاء.

من) ابتداء) سية  (99 (: املدة)

تأسيسها.

في) حد   (: االجتلاعي) الرأسلال 

مبلغ)100.000) رهم.

للسيد) التسيير  أسيد  (: التسيير)

امحلد ا2بورك.

من) تبتدئ  (: االجتلاعية) السية 

فاتح 2يا2ر إ 6 غا2ة)31) يسلبر من كل)

سية.

ما) امرباح  من  2خصم  (: امرباح)

2قدر ب)%5)من أجل تكوين االحتياط)

عشر) 2بلغ  أن  إ 6  للشركة  القانوني 

الرأسلال االجتلاعي.

كتابة) لدى  القانوني  اإل2داع  تم 

الضبط باملحكلة االبتدائية بالسجل)

17) يسلبر) التجاري بسطات بتاريخ)

وتم) (7(3677 رقم) تحت  ((019
التجاري) بالسجل  الشركة  تسجيل 

تحت) بسطات  املحكلة  نفس  لدى 
رقم)650989.

من اجل الخالصة والبيان

444 P

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIRE

SARL AU

شركة رر فاطمة
ش.ذ.م.م.ذ.

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة

سجل) عرفي  عقد  بلقت�سى 

بسطات،)بتاريخ)5))2وليو)019)،)تم)

وضع القوانين امساسية لشركة ذات)

مسؤولية محدو ة.
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التسلية):)رر فاطلة ش.ذ.م.م.
بأجهزة) مخبزة  مشغل  (: الهدف)

ميكانيكية.
مشغل مقهى.

العلليات،) جليع  عامة  وبصفة 
املالية،)التجارية الصياعية،)امليقولة)
االرتباط) 2لكنها  التي  امليقولة  أو غير 
مباشرة أو بصفة غير مباشرة بأهداف)
از هار) عل6  تساعد  والتي  الشركة 

وتيلية الشركة.
حي املجازر حي) (: املقر االجتلاعي)

بو راع،)زنقة)1)رقم)19)سطات.
من) ابتداء) سية  (99 (: املدة)

تأسيسها.
في) حد   (: االجتلاعي) الرأسلال 

مبلغ)10.000) رهم.
للسيد) التسيير  أسيد  (: التسيير)
ابو الخير عز الد2ن أو السيد ابو الخير)

2وسف بشكل ميفصل.
من) تبتدئ  (: االجتلاعية) السية 
فاتح 2يا2ر إ 6 غا2ة)31) يسلبر من كل)

سية.
ما) امرباح  من  2خصم  (: امرباح)
2قدر ب)%5)من أجل تكوين االحتياط)
عشر) 2بلغ  أن  إ 6  للشركة  القانوني 

الرأسلال االجتلاعي.
كتابة) لدى  القانوني  اإل2داع  تم 
الضبط باملحكلة االبتدائية برشيد)
تحت رقم) ((019 5)) يسلبر) بتاريخ)
الشركة) تسجيل  وتم  (19/1157
املحكلة) لدى  التجاري  بالسجل 

االبتدائية بسطات تحت رقم)5767.
من اجل الخالصة والبيان

445 P

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIRE

SARL AU

شركة تيليا
ش.ذ.م.م.ذ.ش.و.

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات شريك وحيد

بلقت�سى عقد عرفي سجل بالدار)
البيضاء،)بتاريخ)5)نوفلبر)019)،)تم)
وضع القوانين امساسية لشركة ذات)
مسؤولية محدو ة ذات شريك وحيد.

التسلية):)تيليا ش.ذ.م.م.ذ.ش.و.
من بين أهداف الشركة) (: الهدف)

ما2لي):
ميعش عقاري.

بيع وشراء)العقارات.
مجزئ امرا�سي.

العلليات،) جليع  عامة  وبصفة 
الصياعية،)التجارية املالية،)امليقولة)
االرتباط) 2لكنها  التي  امليقولة  أو غير 
مباشرة أو بصفة غير مباشرة بأهداف)
از هار) عل6  تساعد  والتي  الشركة 

وتيلية الشركة.
6)،)شارع مرس) (: املقر االجتلاعي)
السلطان شقة رقم)3،)الطابق امول،)

الدار البيضاء.
من) ابتداء) سية  (99 (: املدة)

تأسيسها.
في) حد   (: االجتلاعي) الرأسلال 

مبلغ)100.000) رهم.
للسيد) التسيير  أسيد  (: التسيير)

عبد الها ي الياوي.
من) تبتدئ  (: االجتلاعية) السية 
فاتح 2يا2ر إ 6 غا2ة)31) يسلبر من كل)

سية.
ما) امرباح  من  2خصم  (: امرباح)
2قدر ب)%5)من أجل تكوين االحتياط)
عشر) 2بلغ  أن  إ 6  للشركة  القانوني 

الرأسلال االجتلاعي.
كتابة) لدى  القانوني  اإل2داع  تم 
الضبط باملحكلة التجارية بالسجل)
 3 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجاري 
 7((055 رقم) تحت  ((019  يسلبر)
بالسجل) الشركة  تسجيل  وتم 
بالدار) التجاري لدى نفس املحكلة 

البيضاء)تحت رقم)3)6697.
من اجل الخالصة والبيان

446 P

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIRE

SARL AU

شركة ل ل ؤ
ش.ذ.م.م.ذ.ش.و.

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات شريك وحيد

سجل) عرفي  عقد  بلقت�سى 
بسطات،)بتاريخ)6)نوفلبر)019)،)تم)
وضع القوانين امساسية لشركة ذات)
مسؤولية محدو ة ذات شريك وحيد.

التسلية):)ل ل ؤ ش.ذ.م.م.ذ.ش.و.
مختلفة أشغال  مزاولة  (:  الهدف)

)أو البياء.
العلليات) جليع  عامة  وبصفة 
امليقولة) املالية التجارية الصياعية،)
االرتباط) 2لكنها  التي  امليقولة  أو غير 
مباشرة أو بصفة غير مباشرة بأهداف)
از هار) عل6  تساعد  والتي  الشركة 

وتيلية الشركة.
زنقة) (،6 رقم) (: االجتلاعي) املقر 
موالي ابراهيم  رب الصابون سطات.
من) ابتداء) سية  (99 (: املدة)

تأسيسها.
في) حد   (: االجتلاعي) الرأسلال 

مبلغ)100.000) رهم.
للسيد) التسيير  أسيد  (: التسيير)

أحلد مرسلي.
من) تبتدئ  (: االجتلاعية) السية 
فاتح 2يا2ر إ 6 غا2ة)31) يسلبر من كل)

سية.
ما) امرباح  من  2خصم  (: امرباح)
2قدر ب)%5)من أجل تكوين االحتياط)
عشر) 2بلغ  أن  إ 6  للشركة  القانوني 

الرأسلال االجتلاعي.
كتابة) لدى  القانوني  اإل2داع  تم 
الضبط باملحكلة االبتدائية بسطات)
تحت رقم) ((019 10) يسلبر) بتاريخ)
الشركة) تسجيل  وتم  (19/1136
املحكلة) لدى  التجاري  بالسجل 

االبتدائية بسطات تحت رقم)1)57.
من اجل الخالصة والبيان

447 P

 SOCIETE IMPORT-EXPORT
ASEEL

SARLAU
فسخ للشركة

بلقت�سى محضر القرار االستثيائي)
بتلارة بتاريخ)6)نوفلبر)019))للشركة)

تقرر ما 2لي):
من ابتداء) الشركة  لهذه   الفسخ 
السيد) وتعيين  (،(019 نوفلبر) (6
خرموش طه 2اسين مصفيا للشركة،)
باملقر) التصفية  مقر  تعين  كلا 
االجتلاعي للشركة تجزئة كومطراف)

))رقم)51)تلارة.

كتابة) لدى  القانوني  اإل2داع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكلة  الضبط 
رقم) تحت  ((019 نوفلبر) ((8 بتاريخ)

.103(1(
448 P

ذ.)فقيهي الصحراوي
خبير ترجلان محلف

مقبول لدى املحاكم والقيصليات

صندوق االستثمار املشترك
س ف ج

إ ارة) مجلس  مداوالت  عل6  بياء)
ماي) (10 في) تسيير  ج  ف  س  شركة 

018)،)تقرر ما 2لي):
بها) املوجو   املؤسسة  تغيير 

»س.ف.ج«.
الصيا 2ق) تسويق  شبكة  تعد2ل 

املشتركة)»س.ف.ج«.
الصيدوق) في  املشتركين  توسيع 

املشترك)»س.ف.ج«.
ل) الحساسية  فوارق  تغيير 

»س.ف.ج«.
الصيدوق) مرجع  معيار  تغيير 

املشترك)»س.ف.ج«.
موضوع) التغييرات  هذه  كانت 
قبل) من  املليوحة  املوافقة  تجد2د 
تحت) ((019 نوفلبر) (1( في) (AMMC

.GP19197(رقم
بكتابة) القانوني  اإل2داع  تم 
بالدار) التجارية  لللحكلة  الضبط 
تحت) ((0(0 2يا2ر) (9 بتاريخ) البيضاء)

رقم)6697)7.
مد2رية الشؤون القانونية

سسيل هيبيك
محامي أعلال أول

449 P

STE ISHAK ASSISTANCE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رأسلالها : 10.000  رهم
املقر االجتلاعي : مصحة موالي 

2وسف، شارع موالي 2وسف
الحي اإل اري، خريبكة

من خالل مقتضيات الجلع العام)
18) يسلبر) بتاريخ) امليعقد  العا ي 

019))تقرر ما 2لي):
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 (6 تصفية الشركة تبعا للفصل)

من القانون امسا�سي للشركة.

إبراء)ذمة املصفي.

الشركة) تصفية  عل6  املصا قة 

بصفة نهائية.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (( بتاريخ) بخريبكة  االبتدائية 

0)0))تحت رقم)7.
للخالصة والبيان

450 P

 STE AL AZIZIA MINI PRIX
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رأسلالها : 00.000)  رهم

املقر االجتلاعي : رقم 3 - 7 شارع

16 نوفلبر، حي النهضة، خريبكة

من خالل مقتضيات الجلع العام)

17) يسلبر) بتاريخ) امليعقد  العا ي 

019))تقرر ما 2لي):

 (6 تصفية الشركة تبعا للفصل)

من القانون امسا�سي للشركة.

إبراء)ذمة املصفي.

الشركة) تصفية  عل6  املصا قة 

بصفة نهائية.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (( بتاريخ) بخريبكة  االبتدائية 

0)0))تحت رقم)3.
للخالصة والبيان

451 P

 STE VOYAGE AL MADINA

AL MOUNAWARA

 شركة ذات املسؤولية املحدو ة
رأسلالها : 00.000)  رهم

املقر االجتلاعي : رقم 13 زنقة القائد 

احلد الشرا ي، خريبكة

من خالل مقتضيات الجلع العام)

19) يسلبر) بتاريخ) امليعقد  العا ي 

019))تقرر ما 2لي):

 (6 تصفية الشركة تبعا للفصل)

من القانون امسا�سي للشركة.

إبراء)ذمة املصفي.

الشركة) تصفية  عل6  املصا قة 

بصفة نهائية.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
2يا2ر) (( بتاريخ) بخريبكة  االبتدائية 

0)0))تحت رقم)5.
للخالصة والبيان

452 P

STE SANE PARA
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

لشريك وحيد
رأسلالها : 100.000  رهم

املقر االجتلاعي : رقم )6 بلوك 9
1P تجزئة الزيتونة، خريبكة

من خالل مقتضيات الجلع العام)
3) يسلبر) بتاريخ) امليعقد  العا ي 

019))تقرر ما 2لي):
 13 تصفية الشركة تبعا للفصل)

من القانون امسا�سي للشركة.
إبراء)ذمة املصفي.

الشركة) تصفية  عل6  املصا قة 
بصفة نهائية.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
2يا2ر) (( بتاريخ) بخريبكة  االبتدائية 

0)0))تحت رقم)9.
للخالصة والبيان

453 P

 HOLDING
 CASABLANCA MEDICAL

DEVELOPPEMENT
شركة مساهلة

رأسلالها : 30.000.000  رهم
املقر االجتلاعي : 16)، شارع 

الزرقطوني، الدار البيضاء
السجل التجاري 97809)

العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 
غير العا ي امليعقد بتاريخ)9) يسلبر)

019))تقرر ما 2لي):
بلبلغ) الشركة  رأسلال  رفع 
2تم) وبذلك  53.389.000) رهم 
إ 6) 30.000.000) رهم  من) رفعه 
طريق) عن  83.389.000) رهم،)
إصدار)533890)سهم مشترك جد2د)
صدر) للسهم،) 100) رهم  بقيلة)
الد2ون) بعض  تعويض  طريق  عن 

املستحقة الدفع.

القانون) من  (7 الفصل) تعد2ل 
امسا�سي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإل2داع  تم 
الضبط لدى املحكلة التجارية بالدار)
 (0(0 7) يسلبر) بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)6197)7.
ملخص قصد النشر

454 P

JESA
شركة مساهلة

رأسلالها : 65.000.000  رهم
املقر االجتلاعي : علارة رقم 5
من مجلع »زيييث ميلينيوم«

سيدي معروف، مجلع التوفيق
الدار البيضاء

سجلها التجاري رقم 3705))
العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 
املختلط امليعقد في)11)نوفلبر)019) 

قرر ما 2لي):
والتعد2ل) الشركة  موضوع  تغيير 
3)من نظام التأسيس) املتالزم لللا ة)

الذي تم صياغته اآلن كالتا ي):
املغرب في  هدف،) لها   الشركة 
غير) أو  مباشر  بشكل  خارجه،) أو  (

مباشر،
بالفوسفات) متعلق  نشاط  أي 

وامسلدة.)
البنية) ومشروع  بياء) أي مشروع 

التحتية في أفريقيا.
في قطاعات امعلال) أي مشروع 
مكاتب) مع  بالتنسيق  امخرى 

.WORLEY
التطوير املستلر لعلليات وأنشطة)
في) االستشارات  وكذلك  الصيانة 

جليع القطاعات.
استيرا  وتصد2ر أي) بيع،) اقتياء،)
لتحقيق) ضرورية  معدات  أو  سلعة 

الهدف االجتلاعي.
أو) مباشرة  مصلحة  أخذ 
ليفسها) سواء) مباشرة   غير 
في) أو  أخرى  أطراف  عن  نيابة  أو 
طبيعي) شخص  أي  مع   املشاركة 
امشكال) من  شكل  بأي  اعتباري  أو 
في جليع العلليات من خالل إنشاء)

واملساهلات،) جد2دة،) شركات 

اموراق املالية أو) االكتتاب أو شراء)

االجتلاعية أو االندماج أو التحالف)

في) أو االتحا  أو غيرها من الحقوق،)

حدو  عرض الشركة.

العلليات) جليع  عام،) وبشكل 

أو) الصياعية  أو  التجارية  أو  املالية 

من) غيرها  أو  امليقولة  أو  العقارية 

العلليات املتعلقة بشكل كلي أو غير)

مباشر كليا أو جزئيا بلوضوع الشركة)

املوصوف أعاله وأي موضوع مشابه)

أو ذي صلة من املحتلل أن يسهل أو)

يعزز تطوير الشركة ونشاطها.

من) الحا ي  الشركة  اسم  تغيير 

 JESA إ 6) (JACOBS ENGINEERING

من) (6 املا ة) عل6  املترتب  والتعد2ل 

اليظام امسا�سي.

(،1(.3.3 (،1 املوا ) تعد2الت 

من) و36) ((0 (،19 (،18.1 (،1(.3.3.3

اليظام امسا�سي.

والتاسع)) الثامن  الفصلين  حذف 

من موا  التأسيس التي أصبحت  ون)

هدف.

بكتابة) القانوني  اإل2داع  تم 

الضبط لدى املحكلة التجارية بالدار)

 (019 31) يسلبر) بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)5631)7.
ملخص قصد النشر

455 P

BMA SERVICE

SARL AU

تأسيس شركة محدو ة املسؤولية
بشريك وحيد

مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

تلت) (،(0(0 2يا2ر) (( 2وم) بالرباط 

لشركة) التأسي�سي  القانون  صياغة 

وحيد،) بشريك  املسؤولية  محدو ة 

لها الخصائص التالية):

.BMA SERVICE(:(التسلية
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الهدف):)الحراسة واملراقبة.

ابن) شارع  (79 (: االجتلاعي) املقر 

سييا شقة رقم)16)أكدال الرباط.

من تاريخ) سية ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيس الشركة.

الرأسلال):)حد  رأسلال الشركة)

في مبلغ)100.000) رهم.

اإل ارة):)عهد تسيير الشركة السيد)

محلد بوتليت.

من فاتح 2يا2ر إ 6) (: السية املالية)

غا2ة)31) يسلبر.

وتسجيل) القانوني  اإل2داع  تم 

الشركة بالسجل التجاري لللحكلة)

2يا2ر) (9 بتاريخ) بالرباط،) التجارية 

0)0)،)تحت رقم):)160.

456 P

شمسية
SHAMSIYAH

الرأسلال : 666.700  رهم

شركة مساهلة

املقر االجتلاعي : طريق الرباط

كيلومتر 9، عين السبع

ص.ب 613)

50)0) الدار البيضاء

السجل التجاري : الدار البيضاء
رقم 65).375

تغيير التسلية االجتلاعية ومتابعة 
النشاط التجاري

الجلع) محضر  قرار  بلقت�سى 

 DLM لشركة) االستثيائي  العام 

شركة) إر  إن  أو  م  ل    (ENR SA

 مساهلة امليعقد بلقر الشركة بتاريخ

6))سبتلبر)019)،)تقرر ما 2لي):

االجتلاعية) التسلية  تغيير 

SHAMSIYAH(للشركة إ 6 شلسية

تذكير بانخفاض الوضعية املالية)

الرأسلال) ربع  من  م نى  الصافية 

الحساب) نها2ة  عقب  االجتلاعي 

السيوي لسية)018).

قرار عدم تصفية الشركة ومتابعة)

النشاط التجاري للشركة.

تفويت السلط.

كتابة) لدى  القانوني  اإل2داع  تم 

بالدار) التجارية  املحكلة  ضبط 

 (019 19) يسلبر) بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)37)6)7.
للخالصة والبيان

الرئيس

457 P

إيميسابي ماروك

IMESAPI MAROC

رأسلالها : 600.000  رهم

املقر االجتلاعي : حظيرة 11-10-)1

تجزئة أتوفيق، زنقة ابيو الكوتيا

ك.ي عين السبع - الدار البيضاء

السجل التجاري الدار البيضاء

رقم 39511)

تحيين امللف القانوني وتغيير في 

التسيير

بلقت�سى قرار محضر الجلع العام)

االستثيائي لشركة إ2ليسابي ماروك)

IMESAPI MAROC شركة محدو ة 

املسؤولية، الصا ر بتاريخ )) نوفلبر 

019)، للشركاء،

لشركة) القانوني  امللف  تحيين 

إثر  عل6   ،IMESAPI MAROC

مستوى  عل6  حدثت  التي  التغييرات 

امللثلين القانونيين للشركاء.

ماريا  خو�سي  السيد  استقالة 

 M. José( Maria لكبيكس  كستييو 

مهامه  من   CASTILLO LACABEX

كلسير للشركة وإبراء ذمته.

أكوستين  السيد  تعيين 

كوتيير2ز  ي  ألفاريز  فرانسيسكو 

 M. Augstin( Francisco كاندريا 

 ALVAREZ GUTIERREZ DE

GANDARILLA كلسير للشركة ملدة 

غير محدو ة.

تفويت السلط.

كتابة) لدى  القانوني  اإل2داع  تم 

بالدار) التجارية  املحكلة  ضبط 

 (019 6)) يسلبر) بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)6690)7.
للخالصة والبيان

الرئيس

458 P

كروملان مغرب
GROLMAN MAGHREB

شركةمحدو ة املسؤولية
رأسلالها : 00.000)  رهم

املقر االجتلاعي : علارة »بزنيس سيتر 

2اسلييا«، زاوية شارع شفشاوني 

وطريق الرباط، الطابق 1

الشقة 6، عين السبع

50)0)، الدار البيضاء

السجل التجاري رقم : 315699

تحويل املقر االجتلاعي للشركة
وتحيين القوانين امساسية

العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 

»كروملان مغرب«)) االستثيائي لشركة)

 GROLMAN MAGHREB ش.م.م)

بتاريخ الشركة  بلقر  الصا ر   SARL 

 5 سبتلبر 019)، تقرر ما 2لي :

تحويل املقر االجتلاعي للشركة :

من : 35، زنقة الورو ، زاوية سعد 

ابن ابي وقاص، رقم 7، الطابق 3، 

الدار البيضاء.

إ 6 علارة)»بزنيس سيتر يسلييا«،)
زاوية شارع شفشاوني وطريق الرباط،)

السبع،) عين  (،6 الشقة) (،1 الطابق)

50)0)،)الدار البيضاء.

من) الخامسة  املا ة  تعد2ل 

القانون امسا�سي للشركة.

تحيين القوانين امساسية للشركة.

تفويت السلط.

كتابة) لدى  القانوني  اإل2داع  تم 

بالدار) التجارية  املحكلة  ضبط 

 (019 19) يسلبر) بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)38)6)7.
للخالصة والبيان

املسير

459 P

كزانوفا بروجي كونساي
 CASANOVA PROJETS ET

CONSEIL
شركةمحدو ة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد
مقرها االجتلاعي : زنقة سومية

إقامة شهرزا  3، الطابق 5، رقم ))
الدار البيضاء

رأسلالها : 10.000  رهم
السجل التجاري الدار البيضاء

رقم : 88819)
متابعة النشاط التجاري

الشريك) قرار  محضر  بلقت�سى 
بروجي) كزانوفا  لشركة  الوحيد 
 CASANOVA PROJETS كونساي)
ET CONSEIL امليعقد بلقر الشركة 
بتاريخ 6) سبتلبر 019) تقرر ما 2لي :

تذكير بانخفاض الوضعية املالية 
الرأسلال  ربع  من  م نى  الصافية 
الحساب  نها2ة  عقب  االجتلاعي 

السيوي 018).
قرار عدم تصفية الشركة ومتابعة 

النشاط التجاري.
تفويت السلط.

كتابة) لدى  القانوني  اإل2داع  تم 
بالدار) التجارية  املحكلة  ضبط 
 (019 6)) يسلبر) بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)6687)7.
للخالصة والبيان

املسير

460 P

ضايمند فيد أفريكا
DIAMOND - FEED(AFRIKA

تأسيس شركة محدو ة املسؤولية
بلقت�سى عقد عرفي محرر بالدار)
 (019 0)) يسلبر) بتاريخ) البيضاء)
تم وضع القوانين امساسية لشركة)
باملواصفات) املسؤولية  محدو ة 

التالية):
ضا2ليد) (: االجتلاعية) التسلية 
 DIAMOND - FEED أفريكا) فيد 

.AFRIKA
الشكل القانوني):)شركة محدو ة)

املسؤولية.
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تلثيلية) (: االجتلاعي) الهدف 

بيع) إطار  في  امجيبية  الشركات 

امليتجات الكليائية واملوا  الحافظة)

استقطاب) وكذا  املاشية،) لتغذ2ة 

السوق امفريقي لفائدتهم.
زنقة) (،11 (: االجتلاعي) املقر 

الشقة) علي،) اإلمام  إقامة  الوحدة،)
رقم))،)الدار البيضاء.

 100.000 في) محد   (: الرأسلال)

من) حصة  (1000 إ 6) مقسم   رهم 

الواحدة) للحصة  100) رهم  فئة)

الشركاء،) طرف  من  مكتتبةكليا 

الرأسلال) ربع  نسبة  في  محد ة 

االجتلاعي.)وسيتم تحرير الباقي خالل)

املدة القانونية.

الشركاء):

 M. قسو) املجيد  عبد  السيد 

مغربي) (،Abdelmajid( KASSOU

 1961 2ونيو) ((6 الجنسية،)مز ا  في)

الوطيية) للبطاقة  الحامل  بإفران،)
الساكن بزنقة ابن) (،(5066( رقم  )

(،19 شقة) (،6 الطابق) اإلفراني،) 2اال 

الدار البيضاء.

 Mme املوفي) نعيلة  السيدة 

مغربية) (،Naima ELMOUFI

الجنسية،)مز ا ة في)8))أبريل)1976 

الحاملة للبطاقة الوطيية) بلكياس،)
رقم  )606718،)الساكية بزنقة عين)

إقامة طلعات الجراح،) سيدي علي،)

بوركون،)الدار البيضاء.

التسيير):)عين السيد عبد املجيد)

 M.( Abdelmajid( KASSOU قسو)

كلسير للشركة ملدة غير محد ة.

تخصيص):)بواسطة قرار الشركاء،)

2تم توزيع الربح الصافي بعد خصم)

الخسائر السابقة وبعد.

استخالص) (: امرباح) وتوزيع 

احتياط)5%)من امرباح.

من) تبتدئ  (: االجتلاعية) السية 

فاتح 2يا2ر إ 6)31) يسلبر من كل سية.

سية تبتدئ من تاريخ) (99 (: املدة)

التسجيل في السجل التجاري إال إذا)

تم حلها أو تلد2دها.

اإل2داع القانوني):)تم بكتابة ضبط)

البيضاء) بالدار  التجارية  املحكلة 

تحت رقم) ((019 7)) يسلبر) بتاريخ)

وتسجيل الشركة بالسجل) (7(5(15

تحت) املحكلة  نفس  لدى  التجاري 

رقم)3)6519.
للخالصة والبيان

املسير

461 P

تينيكول ماروك

TENYCOL MAROC

شركة محدو ة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد

مقرها االجتلاعي : 11، شارع الوحدة

إقامة اإلمام علي، الشقة رقم )

الدار البيضاء

رأسلالها : 0.000)  رهم

السجل التجاري الدار البيضاء

رقم 3)366)

متابعة النشاط االجتلاعي
الشريك) قرار  محضر  بلقت�سى 

ماروك) تينيكول  لشركة  الوحيد 

TENYCOL MAROC امليعقد بلقر 

 ،(019 سبتلبر   (7 بتاريخ  الشركة 

تقرر ما 2لي :

تذكير بانخفاض الوضعية املالية 

الرأسلال  ربع  من  م نى  الصافية 

الحساب  نها2ة  عقب  االجتلاعي 

السيوي 018).

قرار عدم تصفية الشركة ومتابعة 

النشاط التجاري.

تفويت السلط.

كتابة) لدى  القانوني  اإل2داع  تم 

بالدار) التجارية  املحكلة  ضبط 

 (019 6)) يسلبر) بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)6686)7.
للخالصة والبيان

الرئيس

462 P

امستاذ نور الد2ن سيطرو

STE MKST BAT
SARL

إنشاء شركة
من) محرر  رسمي  عقد  بلقت�سى 
سيطرو) الد2ن  نور  امستاذ  طرف 

تم) ((019 فبرا2ر) (15 بتاريخ) موثق 

إنشاء)شركة ذات مسؤولية محدو ة)

بالخصائص التالية):

 STE MKST BAT SARL(:(التسلية

شركة ذات مسؤولية محدو ة:

املقر االجتلاعي):)الدار البيضاء)حي)
 5 ( 68)رقم س) مباركة القدس علارة)

سيدي البرنو�سي.

تاريخ إنشاء) سية من  (99 (: املدة)

الشركة.

 100.000 (: االجتلاعي) الرأسلال 

 رهم.

الشكل) عل6  الرأسلال  توزيع  تم 

التا ي):

السيد محلد زكرياء):)600)حصة)

اجتلاعية.

السيد خالد زكرياء):)00))حصىة)

اجتلاعية.

حصة) ((00 (: السيد سلير زكرياء)

اجتلاعية.

600)حصة) (: السيد طارق زكرياء)

اجتلاعية.

املجلوع):)1.000)حصة اجتلاعية.

التسيير):

الحامل) زكرياء) محلد  السيد 

رقم) الوطيية  التعريف  لبطاقة 

.B506885

الحامل) زكرياء) خالد  السيد 

رقم) الوطيية  التعريف  لبطاقة 

.BB5979

السية االجتلاعية):)من فاتح 2يا2ر)

إ 6)31) يسلبر.

تم السجل التجاري لدى املحكلة)

رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجارية 

.6((669
مقتطفات من أجل اإلشهار

امستاذ نور الد2ن سيطرو

463 P

STE GREEN BEN CARS
SARL AU

تم تأسيس شركة ذات مسؤولية)
ذات) واحد  شريك  محدو ة 

املواصفات التالية):
 STE GREEN BEN (: التسلية)

CARS)ش.م.م.ش.و.
 6 رقم) امر�سي،) الطابق  (: املقر)
شارع عبد العزيز بوطالب إقامة باب)

تامسيا الرباط.
النشاط التجاري):)كراء)السيارات.

املدة):)99)سية.
100.000) رهم) (: املال) رأس 
مقسم إ 6)1000)حصة من فئة)100 
 رهم مؤ اة كاملة إ 6 السيد بنسالمة)

رضوان.
التسيير):)للسيد بنسالمة رضوان.

بالسجل) تم  (: القانوني) اإل2داع 
التجاري لللحكلة التجارية بالرباط)

تحت رقم)11))16.
464 P

ائتلانية ماغتا ش.م.م.
)1،)زنقة املوحد2ن شقة)01،)حسان)-)الرباط

STE SURMESURE
SARL

االستثيائي) العام  للجلع  تبعا 
 STE شركة) بلقر  انعقد  الذي 
 10 بتاريخ) (SURMESURE SARL

سبتلبر)019))قرر الشركاء)ما 2لي):
تصفية الشركة.

تبرئة ذمة املصفية السيدة سللة)
بياني الدجامة.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
التجارية بالرباط تحت رقم)103810 

بتاريخ)6)2يا2ر)0)0).
465 P

STE ADAMA PECHE
شركة محدو ة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
بالداخلة في)3)2يا2ر)0)0))تم تحد2د)
محدو ة) لشركة  امسا�سي  القانون 

املسؤولية ذات املليزات التالية):
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 STE (: االجتلاعية) التسلية 
.ADAMA PECHE

شركة) (: القانونية) الطبيعة 
الشريك) ذات  املسؤولية  محدو ة 

الوحيد.
في) التجارة  (: الشركة) غرض 
عامة،) تجارة  اليقل،) امسلاك،)

استيرا  وتصد2ر.
النهضة) تجزئة  (: االجتلاعي) املقر 

رقم)1)الداخلة)3765.
من) سية  (99 (: االجتلاعية) املدة 

تاريخ تأسيسها النهائي.
في) حد   (: االجتلاعي) الرأسلال 
 1000 إ 6) مقسم  100.000) رهم 
100) رهم) حصة اجتلاعية من فئة)
كلها لفائدة الشريك الوحيد السيد)

محلد أمين آ ام.
محلد) السيد  تعيين  (: التسيير)
أمين آ ام مسيرا وحيدا للشركة ملدة)

غير محدو ة.
اإل2داع القانوني):)تم بكتابة ضبط)
بتاريخ) بالداخلة  االبتدائية  املحكلة 
 30/(0(0 تحت رقم) ((0(0 2يا2ر) (9
وتم تقييد الشركة بالسجل التجاري)

بالداخلة تحت رقم)15163.
مقتطف من أجل النشر

466 P

STE BOUNSUD TRANS
شركة محدو ة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم) ((0(0 7)) يسلبر) في) بالداخلة 
لشركة) امسا�سي  القانون  تحد2د 
املليزات) ذات  املسؤولية  محدو ة 

التالية):
 STE (: االجتلاعية) التسلية 

.BOUNSUD TRANS

شركة) (: القانونية) الطبيعة 
الشريك) ذات  املسؤولية  محدو ة 

الوحيد.
اليقل) (: الشركة) غرض 
استيرا ) عامة،) تجارة  اللوجستيك،)

وتصد2ر.

املقر االجتلاعي):)حي السالمـ)شارع)
ابن حيبل،)رقم))0)الداخلة.

من) سية  (99 (: االجتلاعية) املدة 

تاريخ تأسيسها النهائي.

في) حد   (: االجتلاعي) الرأسلال 

 1000 إ 6) مقسم  100.000) رهم 

100) رهم) حصة اجتلاعية من فئة)

كلها لفائدة الشريك الوحيد السيد)

عبد الرزاق بيوة.

عبد) السيد  تعيين  (: التسيير)

للشركة) وحيدا  مسيرا  بيوة  الرزاق 

ملدة غير محدو ة.

اإل2داع القانوني):)تم بكتابة ضبط)

بتاريخ) بالداخلة  االبتدائية  املحكلة 

 (9/(0(0 تحت رقم) ((0(0 2يا2ر) (9
وتم تقييد الشركة بالسجل التجاري)

بالداخلة تحت رقم)15161.
مقتطف من أجل النشر

467 P

STE BMF - TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدو ة

شريك وحيد
رأسلالها : 00.000).1  رهم

مقرها االجتلاعي : النساء 1 إقامة 9 

الشقة رقم )، تلارة املركز

للجلعية) عرفي  محضر  عل6  بياء)

واالستثيائية) العا 2ة  العلومية 

املؤرخة في)3)) يسلبر)019))لشركة)

BMF - TRANSPORT)ش.م.م.)شريك)

وحيد ذات رأسلال)00.000).1) رهم)

قرر الشركاء)ما 2لي):

حصة) (6000 بيع) عل6  املوافقة 

الواحدة) للحصة  100) رهم  بقيلة)

لصالح) محلد  صالحي  السيد  بين 

السيد عبد الحق اعييبة.

حصة) (6000 بيع) عل6  املوافقة 

الواحدة) للحصة  100) رهم  بقيلة)

لصالح) فيصل  صالحي  السيد  بين 

السيد عبد الحق اعييبة.

حصة) (6000 بيع) عل6  املوافقة 

الواحدة) للحصة  100) رهم  بقيلة)

بين السيد بوشعيب هارموش لصالح)

السيد عبد الحق اعييبة.

السيد) املسير  استقالة  قبول 
عبد) السيد  وبالتا ي  محلد  صالحي 
الحق اعييبة الشريك الوحيد 2لارس)

تسيير الشركة  ون تحد2د املدة.
للشركة) القانوني  الشكل  تعد2ل 

.SARL AU(ب(SARL(أي استبدال
املحكلة) في  القانوني  اإل2داع  تم 
التجا2ة بالرباط بتاريخ)8)2يا2ر)0)0) 

تحت الرقم)98.
الستخراج وذكر

املسير

468 P

STE JJ  ENGINEERING
SARL

شركة ذات مسؤولية محدو ة
رأسلالها : 100.000  رهم

مقرها االجتلاعي : القييطرة رقم 
5)، الطابق الخامس إقامة تاناغرا 
مركز زاوية زنقة صالح الد2ن، زنقة 

الحيصا ي وشارع محلد الخامس
تأسيس

 (3 بتاريخ) عرفي  عقد  بلوجب 
عل6) املصا قة  تلت  ((019  يسلبر)
ذات) للشركة  امسا�سي  القانون 
مسؤولية محدو ة ذات الخصائص)

اآلتية):
  STE JJ (: التجارية) التسلية 

.ENGINEERING
ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدو ة.
الهدف):)مكتب الدراسات.

العلليات) جليع  عامة  بصفة 
التجارية املرتبطة بصفة مباشرة أو)

غير مباشرة بنشاط الشركة.
رقم) القييطرة  (: االجتلاعي) املقر 
تاناغرا) إقامة  الخامس  الطابق  (،(5
زنقة) مركز زاوية زنقة صالح الد2ن،)

الحيصا ي وشارع محلد الخامس.
100.000) رهم) (: املال) رأس 
فئة) من  حصة  (100 إ 6) مقسلة 

1000) رهم للحصة الواحدة.
املدة):)99)سية بعد التأسيس.

جلال) السيدان  (: التسيير)
غير) ملدة  تاغي  والجيال ي  معطالوي 

محدو ة.

وقد تم اإل2داع القانوني باملحكلة)
2يا2ر) (8 بتاريخ) بالقييطرة  االبتدائية 

0)0))تحت الرقم)53909.
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 STE VISCA TRANS
LOGISTIC
SARL D’AU

تعد2الت قانونية
الواحد) املساهم  قرار  إثر  عل6 
ملساهم) ((019 نوفلبر) (13 بتاريخ)
 VISCA TRANS LOGISTIC شركة)
املحدو ة) املسؤولية  ذات  شركة 
100.000) رهم) رأسلالها) البالغ 
:)شارع الحزام،)بدون) والكائن مقرها)

رقم العيون،)تقرر):
حل الشركة.

ر�سى) محلد  السيد  تعيين 
املصوري للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإل2داع  تم 
الضبط باملحكلة االبتدائية بالعيون)
رقم) تحت  ((019 نوفلبر) ((7 بتاريخ)

.19/(876
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STE FIVE STAR DEAL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس
2يا2ر) (6 تبعا للعقد العرفي بتاريخ)
تم وضع قوانين الشركة ذات) ((0(0

املليزات التالية):
 STE FIVE STAR (: التسلية)

.DEAL
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدو ة.
الشركة) 2تعلق نشاك  (: املوضوع)

سواء)باملغرب أو خارجه):
في) تجارة  املالبس،) تجارة 

امليتوجات التقليد2ة والجلد2ة.
شارع نكة علارة) (: الرئي�سي) املقر 

اموقاف الرقم)17)-)العيون.
الرأسلال):)حد  في مبلغ)100.000 
حصة من) (1000 إ 6)  رهم مقسلة 
موزعة) للواحدة  100) رهم  فئة)

كالتا ي):



عد )5595 - 6))جلا ى امو 6)1661 ))))2يا2ر)0)0))الجريدة الرسمية   2(56

 500 (: بيعلران) السيد  فيد 
حصة.

 500 (: شاف) القا ر  عبد  السيد 
حصة.

السيد) تسيير من طرف  (: اإل ارة)
 فيد بيعلران.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإل2داع 
الضبط باملحكلة االبتدائية بالعيون)
رقم) تحت  ((0(0 2يا2ر) (9 بتاريخ)
0/65)0))سجل تجاري رقم)30603.
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 STE ELITE EXPERTS AFRICA
& MIDDLE EAST

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تأسيس

بتاريخ)3)) يسلبر)019))تم وضع)
قانون ميظم لشركة ذات املسؤولية)

املحدو ة وذات املليزات التالية):
 STE ELITE EXPERTS (: التسلية)
شركة) (AFRICA( &( MIDDLE( EAST

ذات املسؤولية املحدو ة.
املراجعة) االستشارات،) (: الهدف)
املحاسبة،) املالية،) القانونية،)

التدقيق االجتلاعي وغيرها.
الرأسلال):)حد  في مبلغ)100.000 
حصة من) (1000 إ 6)  رهم مقسلة 
موزعة) للواحدة  100) رهم  فئة)

كاآلتي):
 999 (: بهيجة) عدنان  السيدة 

حصة.
 1 (: الد2ن) بدر  عدنان  السيد 

حصة.
املقر االجتلاعي):)تجزئة البحر رقم)

16)املر�سى العيون.
اإل ارة):)تم تعيين السيدة عدنان)
غير) ملدة  للشركة  كلسيرة  بهيجة 
اإلمضاء) اعتلا   تم  كلا  محد ة 

الوحيد لها.
بكتابة) تم  (: القانوني) اإل2داع 
الضبط باملحكلة االبتدائية بالعيون)
تحت رقم) ((019 6)) يسلبر) بتاريخ)

.30(69
472 P

 STE BIO - CELLULAR
 DESIGN AERONAUTICS

AFRICA
S.A

بيو سيليلر  2زا2ن أ2رونوتيك افريقيا 
ش.م.

استلرارية الشركة
الجلع) قرار  ملحضر  تبعا  ( (- (1
بتاريخ) امليعقد  للعا ة  الخارق  العام 
بيو) لشركة  ((019 سبتلبر) (17
افريقيا) أ2رونوتيك  سيليلر  2زا2ن 
رأسلالها) مساهلة،) شركة  ش.م.)
30.000.000) رهم مقرها االجتلاعي)
بالدار البيضاء)1100،)شارع القدس،)
مسجلة) (،(05(0-10 نيرشور) كازا 
بالسجل التجاري للدار البيضاء)تحت)
رقم)1)3601،)قرر شركاء)الشركة ما)

2لي):
من) الرغم  عل6  الشركة  استلرار 
رأس) ربع  من  أقل  امسهم  وضع  أن 

املال.
القانوني بكتابة) تم اإل2داع  ( (- ((
الضبط لدى املحكلة التجارية بالدار)
البيضاء)في تاريخ)8)2يا2ر)0)0))تحت)

رقم)6351)7.
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STE  ARCHIPEL
SARL

ارشبيل م.م.
تحويل املقر االجتلاعي

الخارق) العام  للجلع  تبعا  ( (- (1
بتاريخ امليعقد  للشركاء)  للعا ة 
019))لشركة ارشبيل،) 16) يسلبر)  
شركة محدو ة املسؤولية،)رأسلالها)
1.550.000) رهم مقرها االجتلاعي))
الثاني) الحسن  شارع  زاوية  (،117
 (3 رقم) (،10 الطابق) وزنقة أكا 2ر،)
بالسجل) مسجلة  البيضاء،) الدار 
رقم) تحت  البيضاء) الدار  التجاري 

9)737،)قرر شركاء)الشركة ما 2لي):
تحويل املقر االجتلاعي):

زاوية) (،117 ( الدار البيضاء) (: من)
أكا 2ر،) وزنقة  الثاني  الحسن  شارع 

الطابق)10،)رقم)3) .

ساحة) (،7 البيضاء) الدار  (: إ 6)
ليز2ريس،)حي راسين،)الطابق الثاني.

القوانين) من  (6 البيد) تعد2ل 
امساسية للشركة.

امساسية) القوانين  تعد2ل 
للشركة.

القانوني بكتابة) تم اإل2داع  ( (- ((
الضبط لدى املحكلة التجارية للدار)
تحت) ((0(0 2يا2ر) (8 بتاريخ) البيضاء)

رقم)6367)7.
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 STE  INSTITUTION IBNOU
ARABI

SARL
الزيا ة في الرأسلال من 

60.000.000  رهم إ 6 61.600.000 
 رهم

)طبقا ملحضر القرار الجلاعي) (- (1
نوفلبر) ((8 بتاريخ) امليعقد  للشركاء)
عربي) ابن  مؤسسة  لشركة  ((019
املسؤولية،) شركة محدو ة  ش.م.م.)
60.000.000) رهم مقرها) رأسلالها)
زنقة) (33 بالدار البيضاء،) ( االجتلاعي)
بالسجل) ومسجلة  بيجد2ة  ميتز 
رقم) تحت  البيضاء) للدار  التجاري 
801.)7،)قرر شركاء)الشركة ما 2لي):

جد2د) شريك  عل6  املوافقة 
كجزء) أسكور،) رشيد  موالي  السيد 
 83(0 لعقد) املال،) رأس  زيا ة  من 
 83(.000 سهم أي املبلغ اليقدي ل)
التعويض) طريق  عن  وذلك   رهم 
باعتلا ات مؤكدة نقد2ة ومستحقة)
عربي) ابن  مؤسسة  الشركة  عل6 
من) االجتلاعي  الرأسلال  في  الزيا ة 
60.000.000) رهم إ 6)61.600.000 

 رهم.
تغيير البيد السا س والسابع من)

القوانين امساسية للشركة.
امساسية) القوانين  تعد2ل 

للشركة.
القانوني بكتابة) تم اإل2داع  ( (- ((
الضبط لدى املحكلة التجارية بالدار)
البيضاء)في تاريخ)6)2يا2ر)0)0))تحت)

رقم)6053)7.
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 STE  GRAVETTE ET

BATIMENT

SARL

الزيا ة في الرأسلال من 

0.000.000)  رهم إ 6 0.800.000) 

 رهم

)طبقا ملحضر القرار الجلاعي) (- (1

نوفلبر) (7 بتاريخ) امليعقد  للشركاء)

وباتيلن) كرافيت  لشركة  ((019

املسؤولية،) شركة محدو ة  ش.م.م.)

0.000.000)) رهم مقرها) رأسلالها)

حاللفة،) جوالة  بدوار  ( االجتلاعي)

وال  حريز،)الساحل برشيد ومسجلة)

بالسجل التجاري لبرشيد))تحت رقم)

9)3،)قرر شركاء)الشركة ما 2لي):

املوافقة عل6 شريك جد2د السيد)

موالي رشيد أسكور،)كجزء)من زيا ة)

رأس املال،)لعقد)6160)سهم أي املبلغ)

اليقدي ل)616.000) رهم وذلك عن)

مؤكدة) باعتلا ات  التعويض  طريق 

نقد2ة ومستحقة عل6 شركة كرافيت)

وباتيلن.

الزيا ة في الرأسلال االجتلاعي من)

0.000.000)) رهم إ 6)0.800.000) 

 رهم.

تغيير البيد السا س والسابع من)

القوانين امساسية للشركة.

امساسية) القوانين  تعد2ل 

للشركة.

القانوني بكتابة) تم اإل2داع  ( (- ((

الضبط لدى املحكلة التجارية بالدار)

البيضاء)في تاريخ)6)2يا2ر)0)0))تحت)

رقم)07.
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2(57 الجريدة الرسميةعد )5595 - 6))جلا ى امو 6)1661 ))))2يا2ر)0)0)) 

صوجيم لإلستشارة ش.م.م.ش.و

استشارة قانونية مالية عقارية واملحاسبة

8)6،)شارع ا ريس الحارتي،)قرية الجلاعة،)

الدار البيضاء

 STE HAFSA IMPORT

EXPORT
SARL

الحل املسبق للشركة
بلقت�سى الجلع العام الغير العا ي)

 (019 نوفلبر) (1( بتاريخ)  امليعقد 

 HAFSA IMPORT EXPORT(لشركة
100.000) رهم،) رأسلالها) (SARL

بقيلة) حصة  (1000 إ 6) مجزأة 

ذات) الواحدة  للحصة  100) رهم 

مرس) شارع  ((6 ب) االجتلاعي  املقر 

الطابق) (،3 رقم) الشقة  السلطان،)

امول،)الدار البيضاء)تقرر ما 2لي):

الحل املسبق للشركة.

الركا ي،) حليد  السيد  تعيين 

الوطيية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
رقم)B635617)كلصفي للشركة.

للتصفية) االجتلاعي  املقر  تعيين 

ب) للشركة  االجتلاعي  املقر  بعيوان 

الشقة) السلطان،) مرس  شارع  ((6 
رقم)3،)الطابق امول،)الدار البيضاء.

بكتابة) القانوني  اإل2داع  تم 

بالدار) التجارية  باملحكلة  الضبط 

 (019 نوفلبر) ((1 بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)0938)7.
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صوجيم لإلستشارة ش.م.م.ش.و

استشارة قانونية مالية عقارية واملحاسبة

8)6،)شارع ا ريس الحارتي،)قرية الجلاعة،)

الدار البيضاء

STE TRANS MOUSSI
SARL AU

تحويل املقر االجتلاعي
بلقت�سى الجلع العام الغير العا ي)

 (019 أكتوبر) ((5 بتاريخ)  امليعقد 

 TRANS MOUSSI لشركة)

املسؤولية) ذات  شركة  (SARL AU
رأسلالها) وحيد،) بشريك  املحدو ة 

 100 إ 6) مجزأة  10.000) رهم،)

100) رهم بقيلة) اجتلاعية  حصة 

االجتلاعي) مقرها  الواحدة،) للحصة 

 90  بإقامة جلعية بير انزران الزنقة)

))إقامة أ حي موالي عبد هللا،) الرقم)
تقرر) البيضاء) الدار  الشق،)  عين 

ما 2لي):))

االجتلاعي) املقر  تحويل 

العيوان) إ 6  املذكورة  للشركة 

املجلوعة) الرحلة،) بساتين  (: التا ي)

الشقة) (،(5 العلارة) (،7 السكيية)

بوعزة. الرابع،) ار  الطابق  (،18

الرابع) الفصل  تعد2ل  تم  وعليه 

من القانون امسا�سي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإل2داع  تم 

بالدار) التجارية  باملحكلة  الضبط 

 (019 5)) يسلبر) بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)6930)7.
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VERO PLAST
SARL

شركة ذات مسؤولية محدو ة
رأسلالها : 100.000  رهم

املقر االجتلاعي : 10 شارع الحرية، 

 الطابق الثالث، شقة رقم 5، 

الدار البيضاء

بلقت�سى عقد عرفي حرر بلد2ية)

16) يسلبر) بتاريخ) البيضاء) الدار 

شركة) قوانين  وضع  تم  (،(019

محدو ة املسؤولية ذات املواصفات)

والخصائص التالية):

.VERO PLAST SARL(:(التسلية

(: التسلية) أو  القانوني  الشكل 

شركة ذات مسؤولية محدو ة وذات)

املساهم الوحيد.
رأسلال الشركة):)حد  الرأسلال)

في)100.000) رهم.

الهدف االجتلاعي):)هدف الشركة)

تصنيع) (: وخارجه) املغرب   اخل 

ميتجات بالستيكية للحقن.

املقر االجتلاعي):)10،)شارع الحرية)

الطابق)3)شقة رقم)5،)الدار البيضاء.

مدة الشركة):)حد ت في)99)سية)

تحتسب بدءا من تاريخ ترقيم السجل)

التجاري.

(: املال) رأس  وحصة  مساهلات 
يساهم في الشركة السيد):

السيد سعيد كسابي نقدا بلبلغ)
50.000) رهم)؛

السيد محلد كسابي نقدا بلبلغ)
50.000) رهم)؛

 100.000 مجلوع مبلغ املساهلة)
1000)حصة بلبلغ)  رهم مكونة من)

100) رهم لكل حصة.
اإل ارة والتسيير):)تدار الشركة من)

طرف):
الحامل) كسابي،) سعيد  السيد 
رقم) الوطيية  التعريف  لبطاقة 

BJ63559)؛
الحامل) كسابي،) محلد  والسيد 
رقم) الوطيية  التعريف  لبطاقة 

.BJ698668
مشتركين) كلسير2ن  تعيينهم  تم 
قانونيين للشركة لفترة غير محدو ة)
الشركة) ستكون  أخرى  ناحية  ومن 
امعلال) جليع  في  قانونا  ملزمة 
املشترك) بالتوقيع  بها  املتعلقة 

لللسير2ن معا.
السية االجتلاعية):)تبدئ في فاتح)

2يا2ر وتنتهي في)31) يسلبر.
اإل2داع القانوني):)الشركة مسجلة)
بتاريخ) لالستثلار  الجهوي   باملركز 

7)) يسلبر)019).
قصد استخراج نسخة وتسجيلها
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SA-SAH TRANS
ش.ذ.م.م ش.و

املقر االجتلاعي : حي هيد، مجلوعة 
البطحاء، الرقم )71، سوق امربعاء 

الغرب
رأسلالها : 100.000  رهم

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة

امسا�سي) القانون  وضع  تم  قد 
املحدو ة) املسؤولية  ذات  للشركة 
 (0(0 2يا2ر) (9 في) الوحيد  للشريك 

مليزاتها هي كالتا ي):
شركة) (: الشكل القانوني للشركة)
ذات) املحدو ة  املسؤولية  ذات 

الشريك الوحيد.

.SA-SAH TRANS(:(التسلية

املوضوع الرئي�سي):)اليقل الخاص.

هيد،) حي  (: االجتلاعي) املقر 

(،71( الرقم) البطحاء،) مجلوعة 

سوق امربعاء)الغرب.

املدة):)99)سية.
رأسلال) حد   (: الشركة) رأسلال 

100.000) رهم) مبلغ) في  الشركة 

حصة اجتلاعية) (1000 مقسلة إ 6)

من فئة)100) رهم للواحدة.

توزع الحصص عل6 الشكل التا ي):

عيوانه) الصحراوي،) السعيد 

اسبانيا،)1000)حصة اجتلاعية)؛

املجلوع)1000)حصة اجتلاعية.

السعيد) السيد  تعيين  (: اإل ارة)

لبطاقة) الحامل  الصحراوي،)

 GB133753 الوطيية رقم) التعريف 

كلسير الشركة.

وقد تم اإل2داع القانوني لقوانين)
بسوق) االبتدائية  باملحكلة  الشركة 

 (0(0 2يا2ر) (9 الغرب بتاريخ) امربعاء)

تحت رقم)019)/18.
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شركة إخوان تيربو
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رأسلالها االجتلاعي : 100.000  رهم

املقر االجتلاعي : مكياس، رقم 58، 

تجزئة فتح )، توالل

للجلع) عرفي  عقد  بلقت�سى  (- (1

بتاريخ) للشركاء) العا ي  الغير   العام 

املذكورة) للشركة  ((019 نوفلبر) (15

أعاله تقرر ما 2لي):
من) الشركة  رأسلال  رفع  (- (1

100.000) رهم إ 6)1.300.000) رهم)

00.000).1) رهم) بزيا ة) وذلك 

حصة) (1(.000 إصدار) طريق  عن 

 100 فئة) من  جد2دة  اجتلاعية 

خالل) من  تحققت  للواحدة،)  رهم 

املساهلة العينية وفقا لتقرير خبير)

الحسابات واملفوض عن املساهلات.

تغيير للبيو  اليظام امسا�سي) (- ((

بهذه) عالقة  لها  التي  للشركة 

التغييرات.
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باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

التجارية بلكياس بتاريخ)13) يسلبر)

019))تحت رقم)5070.
للخالصة والنشر

481 P

إخوان تيربو

السجل التجاري رقم : 89)68

تأسيس شركة
1)-)بلقت�سى عقد عرفي بلكياس)

تم تأسيس) (،(019 أغسطس) (9 2وم)

املحدو ة) املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد،)مليزاتها كالتا ي):

التسلية):)»إخوان تيربو«.

الهدف):)تاجر قطع غيار السيارات)

قطع) تاجر  بالتفصيل،) املستعللة 

غيار السيارات الجد2دة بالتفصيل.

املقر االجتلاعي):)مكياس،)رقم)58 

تجزئة فتح))،)توالل.

الرأسلال االجتلاعي):)حد  الرأسلال)

100.000) رهم) االجتلاعي للشركة في)

مقسلة إ 6)1000)حصة من فئة)100 

 رهم حرة نقدا).

 1000 ب) شرتوف  حليد  السيد 

حصة.

اإل ارة):)2د2ر الشركة السيد رشيد)

شرتوف مسير غير شريك في امسهم)

ملدة غير محدو ة.

2وقع الشركة ملدة غير) (: التوقيع)

أو) شرتوف  حليد  السيد  محدو ة 

السيد رشيد شرتوف شريك قانوني.

من) (%5 خصم) بعد  (: امرباح)

امرباح لالحتياط القانوني 2وزع الباقي)

في) مساهلتهم  حسب  الشركاء) عل6 

الرأسلال.

))-)تم اإل2داع القانوني باملركز الجهوي)

لالستثلار بلكياس)19)أغسطس)019) 

تحت رقم السجل التجاري)89)68.
للخالصة والنشر

482 P

 STE CENTRE DE SOUTIEN
SCOLAIRE

 SARL
 SIEGE(SOCIAL : 322 B, APPT

N°3 AV(MED(V, KENITRA
حل مسبق للشركة

العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 
 (019 19) يسلبر) االستثيائي بتاريخ)

تقرر ما 2لي):
حل مسبق للشركة.

بومكران) نجيبة  السيدة  تعيين 
كلصفي للشركة.

من) بومكران  نجيبة  املسير  إبراء)
طرف الشركاء)بعد علليات التصفية)

النهائية.
بكتابة) القانوني  اإل2داع  تم 
االبتدائية) املحكلة  لدى  الضبط 
 (019 31) يسلبر) بالقييطرة بتاريخ)

تحت رقم)73809.
للبيان والنشر

املسير

483 P

DIRKT
SARL AU

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS
 GROUPEMENT EZZOUHOUR,

N°56 TAKADDOUM, RABAT
RC : 96955

الغير) العام  الجلع  بلقت�سى 
العا ي قرر الشريك الوحيد لشركة)

DIRKT)بتاريخ)))2يا2ر)0)0))ما 2لي):
مصفي) تقرير  عل6  املصا قة 
الشركة املعين بلقت�سى الجلع العام)
الغير العا ي بتاريخ)15)نوفلبر)019).
العلليات) جليع  عل6  املصا قة 
عل6) واملوافقة  النهائية  التصفية 

اليتائج السلبية لتصفية.
التصريح باإلغالق النهائي ملسطرة)

التصفية والحل النهائي للشركة.
النهائي) اإلبراء) ميح  عل6  املوافقة 

ملصفي الشركة.
بكتابة) القانوني  اإل2داع  تم  لقد 
التجارية) املحكلة  لدى  الضبط 
تحت) ((0(0 2يا2ر) (9 بالرباط بتاريخ)

رقم)103866.
484 P

HOME LINTAGE
ش.م.م

الرباط 107961 س.ت
فسخ الشركة

بلقت�سى الجلع العام الغير العا ي)
امليعقد بتاريخ)))نوفلبر)019))لشركة)
تقرر) ش.م.م قد  (HOME LINTAGE 

ما 2لي):
فسخ الشركة.

السيدة) (: تعيين مصفية للشركة)
فاطلة الزهراء)اعراري.

علارة) (36 (: تحد2د مقر التصفية)
الطابق) ا،) بلوك  (571 رقم) ماتيس 
السا س،) محلد  شارع  الثاني،)

الرباط.
كتابة) لدى  القانوني  اإل2داع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكلة  الضبط 
في)7)2يا2ر)0)0))تحت رقم)))1038.
485 P

VANADINITE CAR
SARL AU

بتاريخ) عرفي  عقد   بلقت�سى 
بالرباط تم وضع) ((019 10) يسلبر)
ذات) لشركة  امسا�سي  القانون 
وحيد) بشريك  محدو ة  مسؤولية 

مواصفاتها اآلتية):
 VANADINITE (: التسلية) (- (1

.CAR SARL AU
كراء) (: االجتلاعي) الهدف  (- ((

السيارات بدون سائق.
3)-)املقر االجتلاعي):)رقم)66)شقة)

)،)شارع عقبة،)أكدال،)الرباط.
محد ) (: الرأسلال االجتلاعي) (- (6
 1000 100.000) رهم مقسم إ 6) في)
الواحدة) للحصة  100) رهم  حصة)
الشكل) عل6  وموزعة  محررة  كلها 

التا ي):
 1000 السيد عبد الرحيم ارميك)

حصة.
تسيير الشركة من) (: التسيير) (- (5
الرحيم) عبد  السيد  املسير  طرف 
التعريف) لبطاقة  الحامل  ارميك،)

.X336136(الوطيية رقم

بالسجل) اإل2داع  تم  لقد  (- (II

التجاري بالرباط تحت رقم)195)16 

بتاريخ)8)2يا2ر)0)0).

486 P

POLY PLACE

SARL AU

 Création(d’un(succursale(à

Kenitra

الغير) العام  الجلع  لقرارات  تبعا 

العا ي للشركاء)بتاريخ)3)سبتلبر)019) 

تقرر ما 2لي):

تحت) القييطرة  في  فرع  إنشاء)

عالمة بو ي بالس القييطرة.

ا ريس) ا2ت  احلد  السيد  تعيين 

مسيرا للفرع.

كتابة) لدى  القانوني  اإل2داع  تم 

االبتدائية) باملحكلة  الضبط 

رقم) ((0(0 2يا2ر) (7 بالقييطرة بتاريخ)

السجل التجاري)53897.

487 P

HADDAJINET

تبعا لقرارات الجلع العام للشركاء)

لشركة) ((019 )1) يسلبر) بتاريخ)

عيوانها) (HADDAJINET SARL

(،(6 رقم) اطليتيك جيم،) (: التجاري)

يعقوب امليصور،)الرباط تقرر ما 2لي):

حل الشركة.

رشيدة) الهداجي  السيد  تعيين 

مصفية للشركة.

اطليتيك) التصفية  مقر  تحد2د 

امليصور،) يعقوب  (،(6 رقم) جيم 

الرباط.

كتابة) لدى  القانوني  اإل2داع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكلة  الضبط 

تحت رقم) ((019 30) يسلبر) بتاريخ)

.103760

488 P
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STE SN PREMIUM
SARL AU

السجل التجاري رقم : 651659

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد

تبعا ملقررات عقد مسجل بالدار)

تم) ((019 نوفلبر) ((7 في) البيضاء)

وضع القانون امسا�سي لشركة ذات)

وحيد) لشريك  محدو ة  مسؤولية 

باملليزات التالية):

 SN PREMIUM(التسلية):)شركة

ش.ذ.م.م ذات الشريك الوحيد.

لللباني) أميية  شركة  (: الهدف)

مراقبة) مقاول  الخاصة،) أو  العامة 

من) أكثر  توظف  ال  للسرقة  وحلا2ة 

خلسة أشخاص.

شارع) (،(65 (: االجتلاعي) املقر 

(،9( الرقم) (9 الطابق) الزرقطوني،)

00)0))الدار البيضاء.
100.000) رهم مجزأ) رأس املال):)

100) رهم) 1000)حصة من فئة) إ 6)

محررة كلها عل6 الشكل التا ي):

السيد سامية برا ة)1000)حصة.

من تاريخ) سية ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها.

من) الشركة  تسيير  (: التسيير)

طرف السيدة سامية برا ة،)الحاملة)

رقم) الوطيية  التعريف  لبطاقة 

مع) محدو ة  غير  ملدة  (BE751003

جليع الصالحيات لتسيير الشركة.

باملركز) القانوني  اإل2داع  تم 

الجهوي لالستثلار في الدار البيضاء)

سطات بتاريخ)5)) يسلبر)019).

489 P

SOFABDEL
SARL

االنحالل قبل النهائي للشركة
I)-)بلوجب محضر القرار الجلاعي)

املسجلة) (SOFABDEL SARL لشركة)

بالسجل التجاري تحت الرقم)103599 

 (019 نوفلبر) ((7 بتاريخ) وامليعقد 

تلت املصا قة عل6 القرارات التالية):

1)-)االنحالل قبل النهائي لشركة.

الشركي) ليلة  السيدة  تعيين  (- ((

 ريف مامورة التصفية ففوضت له)

جليع السلطات للقيام بهذه املهلة تم)
 رسخ مقر التصفية النهائية للشركة)

الخطاب) ابن  علر  شارع  ((6  في)

الرقم)6)الطابق امول،)أكدال،)الرباط.

-)تم اإل2داع القانوني باملحكلة) (II

 التجارية بالرباط بتاريخ)8)2يا2ر)0)0) 

تحت الرقم)103839.

490 P

MONEGRA SERVICES
SARL

الوحيد) الشريك  قرار  بلوجب 

لشركة) ((019 19) يسلبر) بتاريخ)

 MONEGRA SERVICES SARL

املحدو ة) املسؤولية  ذات  شركة 
قرروا) 100.000) رهم   رأسلالها)

ما 2لي):

1)-)تحويل املقر االجتلاعي للشركة)

مرس) تجزئة  (،3 سكتور) (339 من)

 1 811)الرقم) الخير،)تلارة إ 6 تجزئة)

عين العو ة،)تلارة.

امسا�سي) القانون  تحيين  (- ((

للشركة.

بكتابة) القانوني  اإل2داع  تم 

التجارية) املحكلة  لدى  الضبط 

تحت) ((0(0 2يا2ر) (8 بالرباط بتاريخ)

الرقم)103838.

491 P

SAMSA CONSEIL
SARL

بلوجب الجلع العام فوق العا ة)

 (019 7)) يسلبر) بتاريخ) للشركاء)

 SAMSA CONSEIL SARL لشركة)

املحدو ة  املسؤولية  ذات  شركة 
 7 بلوك   : 100.000  رهم  رأسلالها 

الرقم 13 اليوسفية الغربية الرباط 

قرروا ما 2لي :

تفويت  عل6  املصا قة   -  1

الحصص.

) - تغير الشكل القانوني للشركة.

امسا�سي  القانون  تحيين   -  3

للشركة مع تقسيم جد2د لرأسلال 

الشركة.

6 - استقالة مسير وتعيين مسير 

جد2د للشركة.

بكتابة  القانوني  اإل2داع  تم 

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

تحت   (0(0 2يا2ر   8 بتاريخ  بالرباط 

الرقم 103837.

492 P

WORLD SERVICES COMPTA

TECH TEXTILE
SARL AU

بيع الحصص االجتلاعي
تغيير املقر االجتلاعي

العام) الجلع  محضر  بلوجب 

االستثيائي غير العا ي امليعقد بتاريخ)

مساهم) قرر  ((019 3)) يسلبر)

شركة) (»TECH TEXTILE« الشركة)

ذات) املحدو ة  املسؤولية  ذات 

الشريك الواحد ما 2لي):

بيع الحصص االجتلاعية كالتا ي):)

2بيع السيد أشرف)-)الصد2ق مستعد)

جليع) عا ل  شالوي  السيد  إ 6 

حصصه في الشركة،)أي)1000)حصة)

100) رهم لكل حصة ما يعا ل) ب)

)100.000) رهم).

السيد) (: امول) املسير  استقالة 

من) مستعد  الصد2ق  (- أشرف)

الشركة بشكل نهائي.

السيد) (: جد2د) مسير  تعيين 

لبطاقة) حامل  عا ل  الشالوي 

للشركة) مسير  (BL13396 التعريف)

ملدة غير محد ة.

 1 رقم) (: تغيير املقر االجتلاعي إ 6)

اكللان) زنقة  سحيون  زنقة  ملتقى 

سيدي علي اكدال الرباط.

الضبط) بلكتب  اإل2داع  تم 

باملحكلة التجارية بالرباط بتاريخ)16 

2يا2ر)0)0))تحت رقم)103873.

493 P

 SOCIETE DE TRAVAUX

 AGRICOLES INDUSTRIELS

ET PUBLICS

»STAIP«
رأسلالها 65.000.000  رهم

مقرها 37-35 ملر الليلون عين 

السبع - الدار البيضاء

تعيين مسير جد2د
امليعقد) العام  الجلع  إثر  عل6 

لشركاء) ((019 16) يسلبر) بتاريخ)

شركة)»STAIP«،)قرروا ما 2لي):

 RUIZ MARTINEZ(تعيين السيد

وحيدا) مسيرا  (JUAN ANTONIO

قابلة) ((0(( سنتين) ملدة  للشركة 

للتجد2د.

تعد2ل اليظام امسا�سي للشركة.

اإل2داع) تم  (: القانوني) اإل2داع 

بالدار) التجارية  باملحكلة  القانوني 

تحت) ((0(0 2يا2ر) (( بتاريخ) البيضاء)

رقم)5866)7.

494 P

DEBLI NEGO
SARL AU

املسجل) العرفي  العقد  بلقت�سى 

بتاريخ)7)) يسلبر)019))تم تأسيس)

شركة تحلل الخصائص التالية):

DEBLI NEGO(:(التسلية

SARL AU(:(الشكل القانوني

الهدف االجتلاعي):)إصالح وتركيب)

كل ما 2تعلق بالكهرباء.

رأسلال الشركة):)100.000) رهم)

فئة) من  حصة  (1000 إ 6) مقسلة 

100) رهم للحصة.

معتوقة) تجزئة  (: االجتلاعي) املقر 

رقم)15)الصخيرات.

التسيير):)تم تعيين السيد لحسن)

الدبلي كلسير لشركة.
التجاري) بالسجل  تقييد  تم 

باملحكلة االبتدائية بتلارة تحت رقم)

83)9)1)بتاريخ)8)2يا2ر)0)0).

495 P
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 MAGHREB SIYAHA FUND
RESORTS

S.A
مغرب سياحة فوند روسورت ش.م

شركة مساهلة
ذات رأسلال 600.)6.65)  رهم

مقرها االجتلاعي : 30، شارع موالي 
2وسف الدار البيضاء

السجل التجاري بالدار البيضاء رقم 
(09159

التعريف الضريبي : 963)111
I)-)بلقت�سى محضر مجلس اإل ارة)
(،(019 6)) يسلبر) بتاريخ) امليعقد 

تقرر ما 2لي):
تجد2د وكالة السيدة إلهام سالمة)
غا2ة) إ 6  عام  مد2ر  رئيس  بصفتها 
الجلع العام العا ي املزمع انعقا ه)
النشاط) حسابات  حول  للتداول 

املختتم بتاريخ)30)2ونيو)5)0).
لدى) القانوني  اإل2داع  تم  (- (II
كتابة ضبط املحكلة التجارية بالدار)
تحت) ((0(0 2يا2ر) (9 بتاريخ) البيضاء)

رقم)6565)7.
لللقتطف والبيان

اإل ارة

496 P

MAGHREB SIYAHA FUND
S.A

مغرب سياحة فوند ش.م
شركة مساهلة

ذات رأسلال 800.500.000  رهم
مقرها االجتلاعي : 30، شارع موالي 

2وسف الدار البيضاء
السجل التجاري بالدار البيضاء رقم 

169775
التعريف الضريبي : 1106807

I)-)بلقت�سى محضر مجلس اإل ارة)
(،(019 6)) يسلبر) بتاريخ) امليعقد 

تقرر ما 2لي):
تجد2د وكالة السيدة إلهام سالمة)
غا2ة) إ 6  عام  مد2ر  رئيس  بصفتها 
الجلع العام العا ي املزمع انعقا ه)
النشاط) حسابات  حول  للتداول 

املختتم بتاريخ)30)2ونيو)5)0).

لدى) القانوني  اإل2داع  تم  (- (II

كتابة ضبط املحكلة التجارية بالدار)

تحت) ((0(0 2يا2ر) (9 بتاريخ) البيضاء)
رقم)6566)7.

لللقتطف والبيان

اإل ارة

497 P

CIBUS RETAIL
ش.م.م

السجل التجاري : 637763

تعد2الت قانونية
بلقت�سى محضر الجلع العام غير)
العا ي املؤرخ في)8)2وليو)019))تقرر)

ما 2لي):

جد2د) شريك  عل6  املوافقة 

للشركة.

حصة من أسهم شركة) (500 بيع)

لفائدة شركة) (ABC IMMOBILIERE

.YELLOW STONE CAPITAL
القانون) من  (9 املا ة) تغيير 

امسا�سي.

تحيين القانوني امسا�سي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإل2داع  تم 

الضبط لدى املحكلة التجارية بالدار)

تحت) ((0(0 2يا2ر) (6 بتاريخ) البيضاء)
رقم)6050)7.

لإلعالم):)املسير

498 P

مكتب امستاذ بياني محلد

موثق بالدار البيضاء

الهاتف):))65.16.01/0.)).05

دومين أكرو شمس
ش.م.م. ذات الشريك الوحيد

تأسيس
تلقاه) بلقت�سى عقد توثيقي  (- (1

بالدار) موثق  بياني  محلد  امستاذ 

(،(019 أكتوبر) ((9 بتاريخ) البيضاء)

للشركة) امسا�سي  اليظام  وضع  تم 

الشريك) ذات  املسؤولية  املحدو ة 

الوحيد ذات الخصائص التالية):

جليع) وإنتاج  زراعة  (: الهدف)

املوا  الفالحية)-)الزراعة واالستغالل)

استغالل (- أنواعه) بجليع  الفالحي 

البيع،) (- والخضروات) الفواكه  (
الشراء،)لجليع أنواع املوا  الفالحية)
التكييف،) (- وخارجه) املغرب   اخل 
التصد2ر،) الشراء،)االستيرا ،) البيع،)
تبا ل وتخزين املوا  الفالحية أو التي)
هي من أصل فالحي في مجلدات أو في)
التجليد) التجليد،) (- املجلدات) غير 
املوا ) 2خص  الذي  العا ي  أو  الفائق 

الفالحية ويخص تسويقها.
االستغالل) الحيازة،) اإلنشاء،)
التسيير،) التأجيل،) املباشر،)
بجليع) التجارية  امصول  كراء)
2لكن) التي  املباني  الفروع،) أنواعها،)
استخدامها بأي شكل من امشكال في)

امشياء)السالفة الذكر.
تأجير،) تبا ل،) شراء،) بيع،)
ذلك،) شابه  ما  كل  أو  استئجار 

استغالل كل ملك أو حق عقاري.
بيع،) شراء،) العقاري،) اإلنعاش 
كل) استغالل  سكن،) كراء،) تبا ل،)

ملك أو حق عقاري.
لصالح) الخاص  لحسابه  البياء)
عقارية) صفقات  إنجاز  الغير،)

واستغالل كل ملك عقاري.
العلليات) كل  عامة،) وبصفة 
الصياعية،) املالية،) املشاريع  أو 
العقارية) أو  امليقولة  التجارية،)
وخاصة تلك التي لها عالقة مباشرة)
أو غير مباشرة والتي من شأنها تسهيل)

تيلية نشاطات الشركة.
» ومين) (: االجتلاعية) التسلية 
الشريك) ش.م.م ذات  شلس«) أكرو 

الوحيد.
البيضاء) الدار  (: االجتلاعي) املقر 
شارع) (،6 الرقم) زوال،) إ2ليل  فضاء)

إ2ليل زوال،)الطابق امر�سي.
في) محد ة  الشركة  مدة  (: املدة)
التسجيل) 2وم  من  تبتدئ  سية  (99

بالسجل التجاري.
الوحيد) الشريك  (: املساهلة)
ساهم للشركة بلبلغ)100.000) رهم)

موزعة كالتا ي):
السيد حسن الصواب):)100.000 

 رهم.
املجلوع):)100.000) رهم.

في) حد   (: االجتلاعي) الرأسلال 

عل6) مقسلة  100.000) رهم  مبلغ)

1000)حصة اجتلاعية من فئة)100 

محررة)  رهم للواحدة كلها مكتتبة،)

حسب) كل  الشركاء) عل6  وموزعة 

حصته كالتا ي)):

 1000 (: الصواب) حسن  السيد 

حصة اجتلاعية.

املجلوع):)1000)حصة اجتلاعية.

التسيير):)الشركة مسيرة فقط من)

طرف السيد حسن الصواب كلسير)

وحيد ملدة غير محد ة.

من) تبتدى  (: االجتلاعية) السية 

فاتح 2يا2ر من كل سية وتنتهي 2وم)31 

 يسلبر.

بكتابة) القانوني  اإل2داع  تم  (- ((

بالدار) التجارية  لللحكلة  الضبط 

 (019 )) يسلبر) بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)1866)7.

تم تسجيل الشركة بالسجل) (- (3

2وم) البيضاء) بالدار  التجاري 

)) يسلبر)019))تحت رقم)669587.
مقتطف وبيان

ذ.)محلد بياني

499 P

مكتب امستاذ بياني محلد

موثق بالدار البيضاء

الهاتف):))65.16.01/0.)).05

ليلي إيسلي
ش.م.م. ذات الشريك الوحيد

تأسيس
تلقاه) بلقت�سى عقد توثيقي  (- (1

بالدار) موثق  بياني  محلد  امستاذ 

(،(019 أكتوبر) ((9 بتاريخ) البيضاء)

للشركة) امسا�سي  اليظام  وضع  تم 

الشريك) ذات  املسؤولية  املحدو ة 

الوحيد ذات الخصائص التالية):

»ليلي) (: االجتلاعية) التسلية 

الشريك  ذات  ش.م.م.  إيسلي« 

الوحيد.

والوساطة،) السلسرة  (: الهدف)

الكراء،) التبا ل،) الشراء،) البيع،)

السكن) بغيره،) أو  بالكراء) التأجير،)

واستغالل كل ملك عقاري.
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بيع،) شراء،) العقاري،) اإلنعاش 

استغالل كل ملك أو) كراء،) مبا لة،)

حق عقاري.

البياء)لحسابه الخاص أو لحساب)

العقارية) العلليات  وإنجاز  اآلخرين،)

معد) عقاري  ملك  كل  واستغالل 

للعقار.

العلليات) كل  عامة،) وبصفة 

تجارية،) صياعية،) مالية،) كانت  أ2ا 

ميقولة أو عقارية وبالخصوص التي)

مباشرة) غير  أو  مباشرة  عالقة  لها 

شأنها) من  والتي  الشركة  بأهداف 

تسهيل تيلية أنشطة الشركة.

البيضاء) الدار  (: االجتلاعي) املقر 

شارع) (،6 الرقم) زوال،) إ2ليل  فضاء)

إ2ليل زوال،)الطابق امر�سي.

في) محد ة  الشركة  مدة  (: املدة)

التسجيل) 2وم  من  تبتدئ  سية  (99

بالسجل التجاري.

الوحيد) الشريك  (: املساهلة)

ساهم للشركة بلبلغ)100.000) رهم)

موزعة كالتا ي):

السيد حسن الصواب):)100.000 

 رهم.

املجلوع):)100.000) رهم.

في) حد   (: االجتلاعي) الرأسلال 

عل6) مقسلة  100.000) رهم  مبلغ)

1000)حصة اجتلاعية من فئة)100 

محررة)  رهم للواحدة كلها مكتتبة،)

حسب) كل  الشركاء) عل6  وموزعة 

حصته كالتا ي)):

 1000 (: الصواب) حسن  السيد 

حصة اجتلاعية.

املجلوع):)1000)حصة اجتلاعية.

التسيير):)الشركة مسيرة فقط من)

طرف السيد حسن الصواب كلسير)

وحيد ملدة غير محد ة.

من) تبتدى  (: االجتلاعية) السية 

فاتح 2يا2ر من كل سية وتنتهي 2وم)31 

 يسلبر.

بكتابة) القانوني  اإل2داع  تم  (- ((

بالدار) التجارية  لللحكلة  الضبط 

 (019 )) يسلبر) بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)1863)7.

تم تسجيل الشركة بالسجل) (- (3

2وم) البيضاء) بالدار  التجاري 

)) يسلبر)019))تحت رقم)669585.
مقتطف وبيان

ذ.)محلد بياني

500 P

مكتب امستاذ بياني محلد

موثق بالدار البيضاء

الهاتف):))65.16.01/0.)).05

M R LOGEMENT
SARL

شركة »م ر لوجلون« ش.م.م. 

تأسيس
تلقاه) بلقت�سى عقد توثيقي  (- (1

بالدار) موثق  بياني  محلد  امستاذ 

(،(019 6) يسلبر) بتاريخ) البيضاء)

للشركة) امسا�سي  اليظام  وضع  تم 

املحدو ة املسؤولية ذات الخصائص)

التالية):

ر) »م  (: االجتلاعية) التسلية 

لوجلون« ش.م.م.

الهدف):)اإلنعاش العقاري،)شراء،)

بيع،)مبا لة،)كراء،)استغالل كل ملك)

أو حق عقاري.

البياء)لحسابه الخاص أو لحساب)

العقارية) العلليات  وإنجاز  اآلخرين،)

واستغالل كل ملك معد للعقار.

العلليات) كل  عامة،) وبصفة 

تجارية،) صياعية،) مالية،) كانت  أ2ا 

ميقولة أو عقارية وبالخصوص التي)

مباشرة) غير  أو  مباشرة  عالقة  لها 

شأنها) من  والتي  الشركة  بأهداف 

تسهيل تيلية أنشطة الشركة.

البيضاء) الدار  (: االجتلاعي) املقر 

59،)شارع الزرقطوني،)إقامة الزهور،)

الطابق الثامن،)الرقم)6).

في) محد ة  الشركة  مدة  (: املدة)

التسجيل) 2وم  من  تبتدئ  سية  (99

بالسجل التجاري.

السيد) إن  (: املا 2ة) املساهلة 

محلد امليجرة والسيد سعيد امليجرة)

شركة) املسلاة  للشركة  ساهلا 

بلجلوع) ش.م.م  لوجلون«) ر  »م 

الكائن) الطيب«) »بال   املسمى) امللك 
الرسم) ذو  زناتة  قبيلة  باملحلد2ة 
جزء) س/108667) رقم  العقاري 
بنسبة) االجتلاعي  للرأسلال  ميه 
1.100)8.1)) رهم والباقي للحساب)

الجاري.
في) حد   (: االجتلاعي) الرأسلال 
مقسلة) 1.100)8.1)) رهم  مبلغ)
حصة اجتلاعية من) ((81.(11 عل6)
فئة)100) رهم للواحدة كلها مكتتبة)
محررة وموزعة عل6 الشركاء) نقد2ا،)

كل حسب مساهلته كالتا ي)):
 (10.908 (: السيد محلد امليجرة)

حصة اجتلاعية.
 70.303 (: امليجرة) سعيد  السيد 

حصة اجتلاعية.
حصة) ((81.(11 (: املجلوع)

اجتلاعية.
التسيير):)الشركة مسيرة فقط من)
طرف السيد سعيد امليجرة كلسير)

وحيد ملدة غير محد ة.
من) تبتدى  (: االجتلاعية) السية 
فاتح 2يا2ر من كل سية وتنتهي 2وم)31 

 يسلبر.
بكتابة) القانوني  اإل2داع  تم  (- ((
بالدار) التجارية  لللحكلة  الضبط 
 (019 3)) يسلبر) بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)3363)7.
الشركة) تسجيل  تم  (- (3
البيضاء) بالدار  التجاري  بالسجل 
رقم) تحت  ((019 3)) يسلبر) 2وم)

.651601
مقتطف وبيان
ذ.)محلد بياني

501 P

مكتب امستاذ بياني محلد
موثق بالدار البيضاء

الهاتف):))65.16.01/0.)).05

M R LOGEMENT
SARL

شركة »م ر لوجلون« ش.م.م. 
تعيين مسير جد2د

التوثيقي) املحضر  بلقت�سى  (- (1
الذي تلقاه امستاذ محلد بياني موثق)
6) يسلبر) بتاريخ) البيضاء) بالدار 
العا ي) غير  العام  للجلع  (،(019

»م ر لوجلون« ش.م.م والتي  لشركة)
والتي) 1.100)8.1)) رهم  رأسلالها 
مقرها االجتلاعي بالدار البيضاء)59،)
الزهور،) إقامة  الزرقطوني،) شارع 
واملسجلة) ((6 الرقم) الطابق الثامن،)
البيضاء) بالدار  التجاري  بالسجل 
الجلع  قرر   ،651601 رقم)  تحت 

ما 2لي :
والسيد  نوة  ربيع  السيد  تعيين 
جد2د2ن  مسير2ن  بنشيخ  مصطفى 
للشركة ملدة غير محد ة مع اإلمضاء 

املشترك للشريكين.
))-)تم اإل2داع القانوني تم وضعه)
التجارية) لللحكلة  الضبط  بكتابة 
6)) يسلبر) بتاريخ) البيضاء) بالدار 

019))تحت رقم)6633)7.
وضعه) تم  املعدل  التصريح  (- (3
بالسجل التجاري بالدار البيضاء)2وم)
6)) يسلبر)019))تحت رقم)37169 

بالسجل الترتيبي.
مقتطف وبيان
ذ.)محلد بياني

502 P

مكتب االستاذ بيامي محلد
موثق بالدار البيضاء

الهاتف):)651601))05

شركة م ر لوجلون ش.م.م.

M.R LOGEMENT SARL
تفويت حصص اجتلاعية

تعد2ل اليظام امسا�سي
تلقاه) توثيقي  عقد  بلقت�سى 
بالدار) موثق  بياني  محلد  امستاذ 
 (019 6) يسلبر) بتاريخ) البيضاء)
والسيد) امليجرة  السيد محلد  فوت 
سعيد امليجرة لفائدة السيد ربيع نوة)
خلسون) بنشيخ  مصطفى  والسيد 
مجلوع) من  املائة)) في  (50( املائة) في 
 (81.(11 االجتلاعية) الحصص 
التي 2لتلكها في الرأسلال االجتلاعي)
والتي) ش.م.م.) لوجلون  ر  م  لشركة 
والتي) 1.100)8.1)) رهم  رأسلالها)
البيضاء،) بالدار  االجتلاعي  مقرها 
59،)شارع الزرقطوني،)إقامة الزهور،)
واملسجلة) ((6 الرقم) الطابق الثامن،)
بالسجل التجاري باملحكلة التجارية)

بالدار البيضاء)تحت رقم)651601.
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(: للرأسلال) الجد2د  التوزيع 
فإن) للحصص  التفويت  لهذا  تبعا 
مبلغ) في  حد   قد  الشركة  رأسلال 
عل6) مقسلة  1.100)8.1)) رهم 
حصة اجتلاعية من فئة) ((81.(11
مكتتبة) كلها  للواحدة  100) رهم 
محررة وموزعة عل6 الشركاء) نقد2ا،)

حل حسب مساهلته):
السيد ربيع نوة):)160.605)حصة)

اجتلاعية.
(: بنشيخ) مصطفى  السيد 

160.606)حصة اجتلاعية.
املحضر) بلقت�سى  (: املحلوع)
الغير) العام  التوثيقي ملحضر الجلع 
عا ي بتاريخ)6) يسلبر)019))املو ع)
موثق) بياني،) بلكتب امستاذ محلد 
6) يسلبر) بتاريخ) البيضاء) بالدار 

019))تلت املصا قة عل6 ما2لي):
الحصص) تفويت  معا2ية 

االجتلاعية.
التوزيع الجد2د للرأسلال وتعد2ل)

الفصل)7)من اليظام امسا�سي.
اليظام) تعد2ل  عل6  املصا قة 
املحدو ة) للشركة  امسا�سي 

املسؤولية.
السيد) الوحيد  املسير  استقالة 

سعيد امليجرة وإعطائه ابراء.
تلقاه) توثيقي  عقد  بلقت�سى 
بالدار) موثق  بياني  محلد  امستاذ 
تم) ((019 6) يسلبر) بتاريخ) البيضاء)
للشركة) امسا�سي  اليظام  التعد2ل 
مع) ش.م.م.) لوجلون  ر  م  املسلاة 
التسلية،) اإلبقاء)عل6 نفس الهدف،)

املقر االجتلاعي واملدة والرأسلال.
اإل2داع القانوني تم وضعه بكتابة)
بالدار) التجارية  لللحكلة  الضبط 
 (019 6)) يسلبر) بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)6656)7.
وضعه) تم  املعدل  التصريح 
البيضاء) بالدار  التجاي  بالسجل 
تحت رقم) ((019 6)) يسلبر) بتاريخ)

37150)بالسجل الترتيبي.
مقتطف وبيان
ذ.)محلد بياني

503 P

زينب كاردن
التصفية النهائية للشركة

بسال) املؤرخ  املحضر  بلقت�سى 
بتاريخ)18) يسلبر)019)،)قرر الجلع)
العام لشركة زينب كار ن شركة ذات)
وحيد) بشريك  محدو ة  مسؤولية 
املقدر رأسلالها االجتلاعي ب)10.000 
 رهم،)الكائن مقرها االجتلاعي بسال)
عفان) ابن  عثلان  شارع  ((5 رقم)
املسجلة) الرحلة  الصياعي حي  الحي 
رقم) تحت  بسال  التجاري  بالسجل 
التصفية) حسابات  عل6  (،((559
البراءة) أعطوا  املصفي،) تقرير  وعل6 
الكاملة والنهائية لللصفي ثم نطقوا)
التصفية) لعلليات  النهائي  باإلغالق 
عبد)) السيد  املسيران،) ميحوا  كلا 
بنشقرون) وفاء) والسيدة  بسة  الحي 
جليع) عل6  والنهائية  الكاملة  البراءة 
امعلال التي قاموا بها في إطار الشركة)

ميذ تعيينهم إ 6 2وميا هذا.
تم اإل2داع القانوني بكتابة ضبط)
7)2يا2ر) املحكلة االبتدائية بسال 2وم)

0)0))تحت رقم)33937.
لإلشارة والنشر

504 P

يوسف كاردن
التصفية النهائية للشركة

بسال) املؤرخ  املحضر  بلقت�سى 
بتاريخ)17) يسلبر)019)،)قرر الجلع)
شركة) كار ن  2وسف  لشركة  العام 
بشريك) محدو ة  مسؤولية  ذات 
االجتلاعي) رأسلالها  املقدر  وحيد 
مقرها) الكائن  10.000) رهم،) ب)
االجتلاعي بسال رقم)5))شارع عثلان)
ابن عفان الحي الصياعي حي الرحلة)
املسجلة بالسجل التجاري بسال تحت)
رقم)569))،)عل6 حسابات التصفية)
البراءة) أعطوا  املصفي،) تقرير  وعل6 
الكاملة والنهائية لللصفي ثم نطقوا)
التصفية) لعلليات  النهائي  باإلغالق 
عبد)) السيد  املسيران،) ميحوا  كلا 
بنشقرون) وفاء) والسيدة  بسة  الحي 
جليع) عل6  والنهائية  الكاملة  البراءة 
امعلال التي قاموا بها في إطار الشركة)

ميذ تعيينهم إ 6 2وميا هذا.

تم اإل2داع القانوني بكتابة ضبط)
7)2يا2ر) املحكلة االبتدائية بسال 2وم)

0)0))تحت رقم)33938.
لإلشارة والنشر

505 P

صوميطكس ش.م.م.
التصفية النهائية للشركة

بسال) املؤرخ  املحضر  بلقت�سى 
صا ق) (،(019 16) يسلبر) بتاريخ)
صوميطكس) شركة  مساهلوا 
االجتلاعي) رأسلالها  املقدر  ش.م.م.)
الكائن مقرها) 000.000.)) رهم،) ب)
االجتلاعي بسال رقم)6))شارع عثلان)
ابن عفان الحي الصياعي حي الرحلة)
بسال) التجاري  بالسجل  املسجلة 
حسابات) عل6  (،1(91 رقم) تحت 
التصفية وعل6 تقرير املصفي،)أعطوا)
لللصفي،) والنهائية  الكاملة  البراءة 
نطقوا) ثم  بسة  الحي  ( عبد) السيد 
باإلغالق النهائي لعلليات التصفية،)
عبد) السيد  املسيران،) ميحوا  كلا 
بنشقرون) وفاء) والسيدة  بسة  الحي 
جليع) عل6  والنهائية  الكاملة  البراءة 
امعلال التي قاموا بها في إطار الشركة)

ميذ تعيينهم إ 6 2وميا هذا.
تم اإل2داع القانوني بكتابة ضبط)
7)2يا2ر) املحكلة االبتدائية بسال 2وم)

0)0))تحت رقم)33936.
لإلشارة والنشر

506 P

L’ATELIER DU VOYAGE
SARL

شركة ذات مسؤولية محدو ة
رأسلالها االجتلاعي 850.000  رهم

املقر االجتلاعي : 57، جون جوريس، 
 حي غوتيي، الطابق امر�سي،

الدار البيضاء
س.ت. : 90063 الدار البيضاء

تأسيس فرع للشركة بالدار البيضاء
العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 
 (019 نوفلبر) ((6 االستثيائي بتاريخ)
املسؤولية) ذات  الشركة  شركاء)
 L’ATELIER DU VOYAGE املحدو ة)
البيضاء،) بالدار  فرع  فتح  قرروا 

مليزاته كالتا ي):

حسن) شارع  (: االجتلاعي) املقر 
صغير،)متجر رقم)8،) رب علر،)الدار)

البيضاء.
الهدف):)استغالل مركز بيع وكالة)

أسفار.
السيد  2فانيد) (: الوكيل املفوض)

 والنلال.
بكتابة) القانوني  اإل2داع  تم 
بالدار) التجارية  باملحكلة  الضبط 
 (019 3)) يسلبر) بتاريخ) البيضاء)

تحت الرقم)6.666)7.
للخالصة والبيان
الوكيل املفوض

507 P

ROLAND BERGER
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة 
لشريك وحيد

رأسلالها االجتلاعي : 100.000 
 رهم

املقر االجتلاعي : زاوية شارع ابراهيم 
الرو اني وزنقة جونجوريس، 
الطابق السا س، الدار البيضاء
س.ت. : 651.)19 الدار البيضاء

تغيير تسلية الشركة
تحويل املقر االجتلاعي

استقالة مسير وتعيين مسير جد2د
تعد2ل القانون امسا�سي للشركة

سبتلبر) (17 بلقت�سى قرار بتاريخ)
019)،)الشريك الوحيد للشركة ذات)
وحيد) لشريك  املحدو ة  املسؤولية 

رولون بيرجي،)قرر ما2لي):
تغيير تسلية الشركة التي ستصبح)

رولون بيرجي ش.ذ.م.م.ش.و.
الكائن) االجتلاعي  املقر  تحويل 
سابقا بزاوية شارع ابراهيم الرو اني)
وزنقة جونجوريس،)الطابق السا س)
برج) (: التا ي) املقر  إ 6  البيضاء) الدار 
كازا) (،16 الطابق) (،57 التجزئة) (CFC

أنفا،)الحي الحسني،)الدار البيضاء.
جون) ميشيل  السيد  استقالة 
وتعيين) كلسير  مهامه  من  جاكوب 
السيد مهدي لحلو،)الحامل للبطاقة)
الساكن (BK 130576 الوطيية رقم)



2(63 الجريدة الرسميةعد )5595 - 6))جلا ى امو 6)1661 ))))2يا2ر)0)0)) 

)6،)الزنقة) )بالدار البيضاء)فيال رقم)
عين) (،( تجزئة عين الذئاب) (،3 رقم)
الذئاب،)أنفا كلسير جد2د بالشراكة)

مع السيد لوران بن عروس.
من) (1( و) (5 (،3 تعد2ل الفصول)
بالتسلية) املتعلقين  الشركة  قانون 

املقر االجتلاعي واملسير2ن السلطة.
تعد2ل القانون امسا�سي للشركة)

وتبني نص جد2د.
بكتابة) القانوني  اإل2داع  تم 
بالدار) التجارية  باملحكلة  الضبط 
تحت) ((0(0 2يا2ر) (6 بتاريخ) البيضاء)

الرقم)6.080)7.
للخالصة والبيان

التسيير

508 P

SATGURU CAR
SARL

شركة ذات مسؤولية محدو ة
رأسلالها االجتلاعي : 00.000).1 

 رهم
املقر االجتلاعي : 86، زنقة إ2يوميير، 

الرقم 0)، مركز أندلوسية، الدار 
البيضاء

س.ت. : 391.861 الدار البيضاء
بيع حصص اجتلاعية

الزيا ة في الرأسلال االجتلاعي نت 
500.000  رهم إ 6 00.000).1 

 رهم
بالدار) امليجز  العرفي  للعقد  تبعا 

البيضاء)بتاريخ)15)2يا2ر)019) :
 10 السيد  2فانيد  والنلال ببيع)
التوليي) لشركة  اجتلاعية  حصص 

 ي فوياج ش.ذ.م.م.
العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 
(،(019 5))نوفلبر) االستثيائي بتاريخ)
املسؤولية) ذات  الشركة  شركاء)
املحدو ة صاتكورو كار،)قرروا ما2لي):

واملصا قة) املوتفقة  املالحظة،)
عل6 بيع الحصص االجتلاعية.

بلبلغ) الرأسلال االجتلاعي  زيا ة 
 500.000 700.000) رهم ليقله من)
وذلك) 00.000).1) رهم  إ 6)  رهم 
7.000)حصة اجتلاعية من) بإصدار)
فئة)100) رهم للواحدة مؤ اة مقابل)

الد2ون الجارية واملستحقة.

مالحظة اإلنجاز النهائي للزيا ة في)
الرأسلال االجتلاعي.

من قانون) (7 و) (6 تغيير الفصول)
الشركة املتعلقين ب املقدمات تكوين)

رأسلال والرأسلال االجتلاعي.
بكتابة) القانوني  اإل2داع  تم 
بالدار)) التجارية  باملحكلة  الضبط 
تحت) ((0(0 2يا2ر) (6 بتاريخ) البيضاء)

الرقم)6.068)7.
للخالصة والبيان

التسيير

509 P

TRABOUTIS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

الزيا ة في رأسلال الشركة
بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)
 (019 16) يسلبر) بتاريخ) امليعقد 
ذات) شركة  تربوتيس  لشركة 
رأسلالها) املحدو ة  املسؤولية 

30.000) رهم مقرها االجتلاعي):
 1(9 ص.ب.) امييوزرو  قصر 

ألييف تيغير.
املكتب) تشكيل  بعد  وذلك  قرر 

التكون من السا ة)):
السيد محلد بوتسكاوين):)مسير.
السيد لحلو بوتسكاوين):)مساهم.

(: تلغارت) ا2ت  سعيد  السيد 
مساهم.

(: تلغارت) ا2ت  محلد  السيد 
مساهم.

ما2لي):
من) الشركة  رأسلال  في  الزيا ة 
530.000) رهم) إ 6) 30.000) رهم 
لدى) الزيا ة  مبلغ  إ2داع  خالل  من 
أي) الخارجية  لتجارة  املغربي  البيك 

بخلق)5000)حصة اجتلاعية.
أصبح رأسلال الشركة خلسلائة)
إ 6) مقسلة  ألف  رهم،) وثالثون 
حصة) وثالثلائة  آالف  خلسة 
 100 حصة) كل  مقدار  اجتلاعية 

 رهم.
الحصص):)

(: بوتسكاوين) محلد  السيد 
حصة) (5075 507.500) رهم)

اجتلاعية.

 7.500 (: السيد لحلو بوتسكاوين)
 رهم)75)حصة اجتلاعية.

(: تلغارت) ا2ت  سعيد  السيد 
7.500) رهم):)75)حصة اجتلاعية.

(: تلغارت) ا2ت  محلد  السيد 
7.500) رهم):)75)حصة اجتلاعية.

(: الشركة) رأسلال  مجلوع 
حصة) (5300 530.000) رهم)

اجتلاعية.
السيد) (: امول) املسير  (: التسيير)

محلد بوتسكاوين.
السيد سعيد ا2ت) (: املسير الثاني)

تلغارت.
اإل2داع) تم  (: القانوني) اإل2داع 
االبتدائية) باملحكلة  القانوني 
بالرشيد2ة بتاريخ)6)2يا2ر)0)0))تحت)

رقم)0/09)0).
510 P

 2وان امستاذ بن شقرون كريم

موثق بالدار البيضاء
زاوية شارع إميل زوال)5))زنقة شامبيييي طابق)

3)الدار البيضاء

DSK الشركة املسماة
LE CONVIVE تحت شعار

شركة ذات مسؤولية محدو ة
رأسلال 100.000  رهم

املقر االجتلاعي : الدار البيضاء 
60-)6 شارع الراشدي إقامة امخوة 
الطابق امر�سي متجر رقم 6)-5)-6)
إبرامه) تم  رسمي  عقد  بلوجب 
كريم) شقرون  بن  امستاذ  بلكتب 
موثق بالدار البيضاء)بتاريخ)6) يسلبر)
أسا�سي) نظام  تأسيس  تم  ((018
ذات) شركة  أعاله  املذكورة  للشركة 
مسؤولية محدو ة خاصياتها كالتا ي):
ذات) شركة  (،DSK (: التسلية)
 LE شعار) تحت  محدو ة  مسؤولية 

.CONVIVE
واستغالل) إنشاء) (: الهدف)
واستثلار في املطاعم واملقاهي واملخابز)
بهذه) عالقة  لها  التي  املجاالت  وكل 

امهداف.
لها) شركات  إنشاء) في  املساهلة 

عالقة بهدف الشركة.

العقارية) العلليات  كل  وعامة 
بالهدف) املتعلقة  واملالية  امليقولة 
املذكور أعاله ومن شأنها تسهيل أو)

تطوير هدف الشركة.
البيضاء) الدار  (: االجتلاعي) املقر 
)6-60)شارع الراشدي إقامة امخوة)
(6-(5- رقم) متجر  امر�سي  الطابق 

.(6
 99 في) حد ت  (: القانونية) املدة 
النهائي) التأسيس  تاريخ  من  سية 
أو) املسبق  الحل  حالة  في  ماعدا 

التلد2د بلقت�سى نظامها امسا�سي.
 100.000 في) حد   (: الرأسلال)
حصة من) (1000 إ 6)  رهم مقسلة 

فئة)100) رهم للواحدة.
بن) السيد  (: الشركة) مساهمي 

كيران نور الد2ن):)50.000) رهم.
(: السيد ا ريس الخضر السالوي)

50.000) رهم.
املجلوع):)100.000) رهم.

تم تعيين السيد) (: تسيير الشركة)
ا ريس الخضر السالوي والسيد ابن)
كيران نور الد2ن مسير2ن للشركة ملدة)
بالتوقيع) الشركة  وتلتزم  ميتهية  غير 

املشترك لللسير2ن.
باملحكلة) القانوني  اإل2داع 
بتاريخ البيضاء) بالدار   التجارية 

 3)2يا2ر)019))تحت رقم)9)6878.
للخالصة والبيان

ذ.بنشقرون كريم موثق

511 P

 2وان امستاذ بن شقرون كريم
موثق بالدار البيضاء

زاوية شارع إميل زوال)5))زنقة شامبيييي طابق)
3)الدار البيضاء

DSK الشركة املسماة
LE CONVIVE تحت شعار

شركة ذات مسؤولية محدو ة
رأسلال 100.000  رهم

املقر االجتلاعي : الدار البيضاء 
60-)6 شارع الراشدي إقامة امخوة 
الطابق امر�سي متجر رقم 6)-5)-6)
إبرامه) تم  توثيقي  عقد  بلوجب 
كريم) شقرون  بن  امستاذ  بلكتب 
سبتلبر (10 البيضاء) الدار  بتاريخ 
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الخضر) ا ريس  السيد  قام  ((019  
الحصص) جليع  بتفويت  السالوي 
االجتلاعية التي 2لتلكونها في رأسلال)
شركة) (DSK املسلاة) الشركة 
لفائدة) وذلك  املسؤولية  محدو ة 
كل من السيد بن كيران نور الد2ن)
بنسبة)650)حصة اجتلاعية والسيد)
حصة) (50 بنسبة) وليد  كيران  ابن 

اجتلاعية.
بلوجب محضر الجلع العام الغير)
 DSK(عا ي االعتيا ي لشركاء)شركة
 10 بتاريخ) البيضاء) بالدار  امليعقدة 

سبتلبر)019))تقرر ما2لي):
التفويت) علليات  عل6  املصا قة 

السالفة الذكر.
الخضر) ا ريس  السيد  استقالة 
السالوي من ميصبه كلسير للشركة.

نور) كيران  بن  السيد  تعيين 
ملدة) للشركة  وحيدا  مسيرا  الد2ن 
الشركة) تلتزم  وبذلك  محدو ة  غير 

بالتوقيع الوحيد لللسير الوحيد.
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
 1( بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نوفلبر)019))تحت رقم)7)7199.
للخالصة والبيان
بنشقرون كريم

موثق

512 P

 2وان امستاذ بن شقرون كريم
موثق بالدار البيضاء

زاوية شارع إميل زوال)5))زنقة شامبيييي طابق)
3)الدار البيضاء

 ENTREPRISE
 COMMERCIALISATION

 IMMOBILIER ET
 CONSTRUCTION ET
D’AMENAGEMENT

ECICA
شركة ذات مسؤولية محدو ة

رأسلال الشركة 100.000  رهم
مقرها االجتلاعي بالدار البيضاء 
195، شارع ابن سييا حي شلس

بلوجب محضر الجلع العام الغير)
بتاريخ) (ECICA شركة) لشركاء) عا ي 
الدار البيضاء))1)نوفلبر)019))تقرر)

ما2لي):

السيد) لوفاة  الرسمي  اإلعالن 
محلد) بن  حدو  بن  مكوح  محلد 
بالدار البيضاء) ((019 2وليو) (1( 2وم)
تسييره) لفترة  التام  اإلبراء) وميحه 

للشركة قيد حياته.
توزيع جليع الحصص االجتلاعية)
التي كانت ملكا للشريك املرحوم قيد)
حياته بين ورثته الشرعيين بلوجب)

عقد اإلراثة بتاريخ)6))2وليو)019).
الجد2د) التوزيع  عن  اإلعالن 

لرأسلال الشركة.
تعيين السيد مروان مكوح والسيد)
محلد مكوح مسير2ن للشركة ملدة غير)
ميتهية وبذلك تلتزم الشركة بالتوقيع)

املز وج لللسير2ن.
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
 (8 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نوفلبر)019))تحت رقم)1716)7.
للخالصة والبيان

بنشقرون كريم

موثق

513 P

 CABINET BOUTAYEB M
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة لشريك وحيد 
رأسلالها : 100.000  رهم.

املقر االجتلاعي :8 شارع الزرقطوني 
الطابق امول رقم ) - الدار البيضاء.

تأسيس شركة
بلوجب عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
شركة) تأسيس  تم  ((0/1(/(019
لشريك) املحدو ة  املسؤولية  ذات 

وحيد ذات امليزات التالية.
التسلية):)

CABINET BOUTAYEB M
مكتب بحوث الدراسات) الغرض:)
2تصل) ما  وجليع  والتحقيقات 
هده) مع  مباشرة  غير  أو  مباشرة 

امغراض
-)املدة):)99)سية

شارع) (8 (: االجتلاعي) املقر 
الزرقطوني الطابق امول رقم)))الدار)

البيضاء
-)رأسلالها):)100.000) رهم.

من) تبدأ  االجتلاعية):) السية  (-

فاتح 2يا2ر وتنتهي في)31) جيبر من كل)

سية

من) الشركة  تسير  -التسيير):)

طرف السيد:امليلو ))بوطيب ملدة غير)

محدو ة.

باملركز) القانوني  اإل2داع  نفد 

الجهوي لالستثلار بالدار البيضاء.

514 P

HG PARFUM
 شركــة ذات مسؤوليـة محـدو ة 

بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم) البيضاء،) بالدار  (13/06/(019

قوانين شركة ذات مسؤولية) إنشاء)

محدو ة.)

التسلية االجتلاعية):

HG PARFUM 

الهدف):)تهدف الشركة ا 6:

-)االستيرا  والتصد2ر،)شراء)وبيع،)

تجارة،)توزيع وتصنيع وتسويق جليع)
ميتجات الحرف التقليد2ة والعطور)

ومستحضرات التجليل.
العطور) ميتجات  بيع  (-

ومستحضرات التجليل.

علوما كل العلليات التجارية،) (-

امليقولة) غير  او  امليقولة  املالية 

مباشرة) غير  أو  مباشرة  املرتبطة 

بالهدف املذكور أعاله و التي تساهم)

في تيلية الشركة.

في) تحد2ده  تم  (: االجتلاعي) املقر 

 5 الرقم) (7 الزنقة) البيضاء،) الدار 

الطابق الثاني الشقة رقم)6)السعا ة)

سيدي البرنو�سي.

املدة):)حد ت في)99)سية.

في) حد   االجتلاعي:) الرأسلال 

 1000 100.000) رهم مقسلة عل6)

واحدة) كل  قيلة  اجتلاعية  حصة 

و مقسلة) (، 100) رهم محررة كليا)

كلا 2لي:

  500 هاشمي) حسن  (: السيد)

حصة

السيد):)سعيد غازي)500))حصة)))))))))))))))))

املجلوع):)1000))حصة

حسن) السيد  عين  التسيير:) (
ملدة) للشركة  وحيد  كلسير  هاشمي 

غير محدو ة.
بعين) 2أخذ  (: االجتلاعي) التوقيع 
االعتبار توقيع السيد حسن هاشمي)

في جليع تعامالت الشركة.
باملحكلة) ( تم) القانوني:) اال2داع 
بتاريخ) البيضاء) للدار  التجارية 
019)/5/06))و تحت رقم)706636. 
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 LOGISTIC DAMANE
  CENTER SARL

بتاريخ))) عرفي  عقد  بلوجب 
شركة.) تأسست  ((7/0(/(018
محدو ة املسؤولية.)من أهم مليزاتها:

 LOGISTIC ( (: التجاري) االسم 
 DAMANE CENTER SARL

اإلنعاش) (: التجاري) الغرض 
و) البياء) علليات  وجليع  العقاري 
وبيع) ،شراء) املختلفة) االنشاءات 
وتجهير البقع امرضية،اإلستشارات في)

امليدان العقاري))
وبصفة عامة جليع كل ما2لكيه)
من) للشركة  التجاري  تطويرالغرض 

تشييد و بياء)و سلسرة وما إ 6 ذلك
مرس) محج  االجتلاعي:) املقر 
                    (6 3 السلطان الطابق امول الشقة)

لدار البيضاء
من تاريخ) سية ابتداء) (99 (: املدة)

وضع القانون امسا�سي باملحكلة.
فاتح) من  تبتدئ  املالية:) السية 
كل) من  آخر  جيبر  في  تنتهي  و  2يا2ر 

سية.
  100.000 في) حد   (: املال) رأس 
حصة من) ( (1000  رهم مقسلة إ 6)

فئة))100)) رهم موزعة كالتا ي):
اإل ري�سي)))))) نجاح  محلد  سيدي  (-

500)حصة.)
-)علر فض 2لي)500)حصة

غير) ملدة  الشركة  تسير  التسيير:)
سيدي) السيد  طرف  من  محدو ة 

محلد نجاح اإل ري�سي
بالسجل) الشركة  سجلت  وقد 
عد ) تحت  البيضاء) للدار  التجاري 

606899))بتاريخ)018)/30/05.
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2(65 الجريدة الرسميةعد )5595 - 6))جلا ى امو 6)1661 ))))2يا2ر)0)0)) 

مخبزة وحلويات واندلوس
تأسيس شركة

في مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 
تم إ2داع القانون) (،(019 3) يسلبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�سي 
املحدو ة ذات الشريك الوحيد وذات)

املليزات التالية):
وحلويات) مخبزة  (: التسلية)

واندلوس.
الهدف):)بيع الخبز والحلويات.

املقر االجتلاعي):)الطابق امر�سي،)
7،)شارع سالم،)تجزئة أمين النرجس)

أ،)طريق صفرو،)فاس.
من تاريخ) سية ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.
الرأسلال) (: االجتلاعي) الرأسلال 
100.000) رهم) االجتلاعي محد  في)
اجتلاعية) حصة  (1000 إ 6) مقسم 
من فئة)100) رهم للواحدة،)مكتتبة)

ومحررة بالكامل وموزعة لفائدة):
 1000 2اسين) العاجي  السيد 

حصة.
املجلوع):)1000)حصة.

السية االجتلاعية):)تبتدئ السية)
االجتلاعية من فاتح 2يا2ر وتنتهي في)

31) يسلبر.
التسيير):)تم تعيين السيد العاجي)

2اسين.
بالسجل) القانوني  اإل2داع  تم 
التجارية) املحكلة  لدى  التجاري 
(،(019 6) يسلبر) بتاريخ) بفاس،)

تحت رقم)3))61.
ملخص قصد النشر
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 BRAVURA TRADING
تأسيس شركة ذات املهام املحدو ة  

و الشريك الوحيد 
مؤرخ) عرفي  عقد  بلوجب 
 (019 )1) جيبر) 2وم) بالبيضاء)
وضع) تم  املد2ية  بيفس  مسجل  و 
القوانين االساسية لشركة ذات املهام)
الوحيد) الشريك  وذات  املحدو ة 

املليزات التالية:)))

التسلية):)))أخذت الشركة تسلية)
 BRAVURA TRADING(:(لها

 Boulevard  97 (: الرئي�سي) املقر 
Mohamed(V(Casablanca

الغرض):)استرا  و تصد2ر امقلشة
الراسلال) حد   الرأسلال:)
االجتلاعي في)10.000) رهم و مقسلة)
100) رهم) فئة) ( حصة من) (100 ا 6)

للحصة و موزعة كالتا ي:)
 BENJAMIN(100)))حصة للسيد 

NESSIM KNAFO
املدة):)حد ت مدة الشركة في)99 
بالسجل) تاريخ تسجيلها  ابتداءا من 

التجاري.
من) الشركة  تسيير  (: التسيير)
 BENJAMIN NESSIM طرف السيد)

KNAFO
القانوني) اال2داع  تم  (: اال2داع) (
لدى املحكلة التجارية بالبيضاء)2وم))
019)/06/01)و))تحت رقم))593)7.
التجاري) بالسجل  والتسجيل 
لدى املحكلة التجارية بالبيضاء)2وم)
019)/06/01)و تحت رقم)361)65 .

للنشر و البيان.
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DIRMAN
تأسيس شركة ذات املهام املحدو ة

بلوجب عقد عرفي مؤرخ بالبيضاء)
2وم)5)) جيبر)019))و مسجل بيفس)
امساسية) ( املد2ية تم وضع القوانين)
املهام املحدو ة و ذات) لشركة ذات 

املليزات التالية:)))
التسلية):)اخذت الشركة تسلية)

 DIRMAN((لها
-) راسات و استشارات) ( الغرض:)

إ ارية
الرأسلال) حد   الرأسلال):)
االجتلاعي في)10.000) رهم و مقسلة)
100) رهم) فئة) ( ( 100)حصة من) إ 6)

للحصة و موزعة كالتا ي):)
  MAURICE ( للسيد) حصة  ( (60

 MENDEL BIDERMANN
 DANIEL للسيدة) 60حصة 

.BIBAS

املقر الرئي�سي):))حد  املقر الرئي�سي)

97)شارع محلد الخامس) للشركة في)

الدار البيصاء.

في) الشركة  مدة  حد ت  (: املدة)

من تاريخ تسجيلها) سية ابتداء) ( (99

بالسجل التجاري.

من) الشركة  تسيير  التسيير):)

طرف))):

 MAURICE MENDEL

BIDERMANN

DANIEL BIBAS و

القانوني) اإل2داع  تم  (:( اإل2داع)

لدى املحكلة التجارية بالبيضاء)2وم)))

019)/)30/1و تحت رقم)67)5)7 .
التجاري) بالسجل  والتسجيل 

لدى املحكلة التجارية بالبيضاء)2وم)

019)/)30/1)و تحت رقم)651983.
للنشر و البيان.
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بيمبا ماروك
شركة عقارية

رأسلالها : 10.000  رهم

املقر االجتلاعي : 96، شارع أنفا

الطابق 9، شقة 91، فلور  انفا

وا2ت بريدج سيتر، الدار البيضاء
رقم التقييد في السجل التجاري : 

651667

في مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 
19) يسلبر)019)،)تم إعدا  القانون)

باملليزات) عقارية  لشركة  امسا�سي 

التالية):

شكل الشركة):)شركة مساهلة.

االقتضاء) عيد  الشركة  تسلية 

بلختصر تسليتها):)بيلبا ماروك.

اقتياء) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

وإ ارة العقارات.

عيوان املقر االجتلاعي):)96،)شارع)

أنفا،)الطابق)9،)شقة)91،)فلور  انفا)

وا2ت بريدج سيتر،)الدار البيضاء.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية.

 10.000 (: الشركة) رأسلال  مبلغ 

 رهم مقسم كالتا ي):

حصة بقيلة) (15 (: الهراس علياء)
100) رهم للحصة.

مني هشام):)15)حصة بقيلة)100 
 رهم للحصة.

في) خو�سي  كيليس  بيالنيل 
 E-LINES SHIPPING AND ملثلة)
حصة)  70  :  .LOGISTICS SPAIN, S

بقيلة)100) رهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  امسلاء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الهراس علياء)عيوانه):)أمل)1)زنقة)

36)رقم))1)البرنو�سي الدار البيضاء.
مني هاشم عيوانه):)3)ش)1ط زنقة)
إقامة لييا بوركون) (5 ابن جرير رقم)

الدار البيضاء.
(: عيوانه) خو�سي  كيليس  بالنيل 

اسبانيا.
بكتابة) القانوني  اإل2داع  تم 
بالدار) التجارية  لللحكلة  الضبط 
تحت) (،(019 3)) يسلبر) البيضاء،)

رقم)6366)7.
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 STE KOUMAIT FOR
 WORKS SARL

شركة ذات مسؤولية محدو ة 
رأسلالها : 100.000  رهم

مقرها االجتلاعي: الحي الحسني زنقة 
زمور رقم 56 السلارة 

إعالن التأسيس
محرر) عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم) (10-1(-(019 بتاريخ) بالسلارة 
املسؤولية) محدو ة  شركة  تأسيس 
الخصائص) ذات  واحد  بشريك 

التالية:
 STE KOUMAIT FOR((:التسلية

 WORKS SARL
أشغال) بـ:) الشركة  تعنى  الغرض:)

البياء،)أشغال مختلفة.
الحسني) الحي  ( االجتلاعي:) املقر 

زنقة زمور رقم)56)السلارة.
املدة):)99)سية.

) رهم) (100.000 (: املال) رأس 
اجتلاعية،) حصة  (1000 لـ) مقسلة 
مكتتبة) للحصة،) 100) رهم  بقيلة)
و محررة بالكامل كلها باسم الشركاء)

امتية أسلاؤهم:



عد )5595 - 6))جلا ى امو 6)1661 ))))2يا2ر)0)0))الجريدة الرسمية   2(66

كوما2ت 2وسف)/)1000)حصة
السية االجتلاعية:)من فاتح 2يا2ر)

إ 6)31) جيبر.
تم تعيين السيد كوما2ت) املسير:)
2وسف مسير وحيد للشركة ملدة غير)

محد ة.
بكتابة) القانوني  اإل2داع  تم 
االبتدائية) باملحكلة  الضبط 
بالسلارة بتاريخ))019)/)6/1))تحت)

رقم)7)18.
ملخص قصد النشر
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BAB MARRAKECH 
s.a.r.l.a.u. 
تأسيس شركة

في) مؤرخ  عرفـي  عقد  بلقت�سى 
019)،)تم إ2داع القانون) 10)اكتوبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدو ة ذات املليزات التالية:
 BAB MARRAKECH (: التسلية)

.s.a.r.l.a.u
بشكل) الشركة  هدف  (: الهدف)
املشاركة،) في  ليفسها،) أو  مباشر،)
أي) وفي  املغرب  في  ثالث  لطرف  أو 
تصد2ر،) (- آخر:استيرا ) أجيبي  بلد 
علولة شحن لللوا ) تلثيل تجاري،)

وامليتجات.
-)التجارة العامة

طريق) عن  والبيع  االستحواذ  (-
املساهلة أو تبا ل املشتر2ات

محلد) شارع  (: االجتلاعي) املقر 
برشيد) (( الطابق) العليري  تجزئة  (V

املغرب
من تاريخ) سية ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.
الرأسلال) (: االجتلاعي) الرأسلال 
االجتلاعي محد ))في)100.000). رهم)
اجتلاعية) حصة  (1000 إ 6) مقسم 
100 رهم للواحدة،)مكتتبة) من فئة)

و محررة بالكامل و موزعة لفائدة):
السيد عبد الكافي عبد الكافي عبد)

القا ر)1000)حصة اجتلاعية
املجلوع):)1000)حصة اجتلاعية

املسهلات السيد عبد الكافي عبد)
الكافي عبد القا ر)1000) رهم.

السية االجتلاعية):)تبتدئ السية)

االجتلاعية من فاتح 2يا2ر وتنتهي في)

31) جيبر.

عبد) السيد  تعيين  تم  (: التسيير)

الكافي عبد الكافي عبد القا ر جنسية)
سعو 2ة الحامل لبطاقة االقامة))رقم)

بالدارالبيضاء) القاطن  (BE( 19211y

)1)البرتقال الشقة)))حي الراحة هه

بالسجل) القانوني  اإل2داع  تم 

التجاري لدى املحكلة التجارية بالدار)

(،(0/1(/(019 بتاريخ) البيضاء،)
التجاري) السجل  (6069 رقم) تحت 

رقم)85)13
ملخص قصد النشر
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 STE ELKBIR MOUADI
IMPORT EXPORT

SARL AU
رأسلالها : 100.000  رهم

مقرها االجتلاعي : 66، شارع 

الزرقطوني، الطابق )، رقم 6 - الدار 

البيضاء

السجل التجاري : 617)65

إعالن التأسيس
 (6 بتاريخ) عرفي  عقد  بلوجب 

شركة) تأسيس  تم  ((019  يسلبر)

الشريك)) ذات  املسؤولية  محدو ة 

الوحيد،)ذات املواصفات التالية):

 STE ELKBIR (: التسلية)

 MOUADI IMPORT EXPORT

.SARL AU

الهدف):)التصد2ر واالستيرا .

املدة):)99)سية.

السية االجتلاعية):)من فاتح 2يا2ر)

إ 6)31) يسلبر من كل سية.

شارع) (،66 (: االجتلاعي) املقر 

الزرقطوني الطابق))،)شقة)6)-)الدار)

البيضاء.
رأسلال) تحد2د  تم  (: املال) رأس 

100.000) رهم مقسلة) الشركة في)

بقيلة) اجتلاعية  حصة  (1000 ل)

100) رهم للحصة مكتتبة ومحررة)

بالكامل.

تم تعيين السيد أغا ي) (: التسيير)
محلد زناني مسير وحيد للشركة ملدة)

غير محد ة مع أوسع الصالحيات.
والتسجيل) القانوني  اإل2داع  تم 
بالسجل التجاري باملحكلة التجارية)
2يا2ر) (6 بتاريخ) البيضاء) بالدار 
السجل) (7(5961 رقم) 0)0)تحت 

التجاري)617)65.
لإلشارة والبيان
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  STE OUAKIF  EVENT
شركة  محدو ة  املسؤولية  بشريك  

وحيد
OUAKIF  EVENT  SARL(A.U

تأسيس  شركة
في)) ( املؤرخ) ( العرفي) ( للعقد) ( طبقا)
05)  جيبر))019)))تم))تأسيس))شركة))
بشريك)) ( محدو ة) ( مسؤولية) ذات 

وحيد))لها))الخصائص))التالية):)
 OUAKIF  EVENT (: التسلية)
)بشريك)) )املسؤولية) )محدو ة) شركة)

وحيد))
الحفالت) ( تيطيم جليع) ( (: الهدف)

واالعراس.)))))
املقر االجتلاعي):)10))زنقة))الحرية))
الطابق)3))رقم))5))))الدار))البيضاء)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
رأس املال):)حد  رأسلال الشركة)
 1000 100.000) رهم مقسم إ 6) في)
للحصة)) ( 100) رهم) حصة من فئة)
بأكللها)) وتحرر  تكتتب  الواحدة 
السيد)) الوحيد  لللشارك  وتخصص 

هشام الوقيف)
ملدة)) ( الشركة) ( تسيير) (: التسيير) (
غير محدو ة))من طرف السيد))هشام))

الوقيف)
فاتح)) من  تبتدئ  املالية:) ( السية)
كل)) ( 31) جيبر من) ( في) ( 2يا2ر وتنتهي)

سية)
امرباح):)امليتجات))الصافية))للسية))
املالية))بعد))اقتطاع))جليع اليفقات)
العامة وأعباء)أخرى للسية املالية بلا)
واالحتياطات) ( اإلستهالكات) ذلك  في 
املقررة من طرف اإل ارة تكون الربح))

الصافي).

بكتابة)) ( تم) (: القانوني) ( اإل2داع)
الضبط))باملحكلة))التجارية))بلد2ية))
0)) جيبر)) بتاريخ) ( البيضاء) الدار 

019))تحت))رقم)67)6)7.
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G.B HYDRAULIQUE - SARL
شركة محدو ة املسؤولية
رأسلالها: 100.000  رهم

مقرها االجتلاعي:  2ار مراكش علارة 
ب شقة رقم 3 رياض سالم مراكش

السجل التجاري رقم 101383
إعالن التأسيس

بلوجب عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
شركة) تأسيس  تم  (11/1(/(019
محدو ة املسؤولية ذات الخصائص)

التالية:
التسلية:))

 G.B HYDRAULIQUE - SARL
الغرض:)تعنى الشركة ب:

-)مقاول في أعلال البياء.
-)التصد2ر واالستيرا .

-)استئجار اآلالت والشاحيات
اآلالت) وإصالح  غيار  قطع  (-

والشاحيات
املدة):)99)سية

السية االجتلاعية:)من فاتح 2يا2ر)
إ 6)31) جيبر من كل سية

املقر االجتلاع:)) 2ار مراكش علارة)
ب شقة رقم)3)رياض سالم مراكش)

رأسلال) تحد2د  تم  املال:) رأس 
100.000) رهم مقسلة) الشركة في)
بقيلة) اجتلاعية  حصة  (1000 ل)
100) رهم للحصة،)مكتتبة و محررة)
بالكامل موزعة بين الشركاء)كلا 2لي:

500)حصة) ( السيدة أميية غزالن)
100) رهم للحصة) اجتلاعية بقيلة)

أي)50.000) رهم
السيد محلد توريري))500)حصة)
100) رهم للحصة) اجتلاعية بقيلة)

أي)50.000) رهم
حصة اجتلاعية) (1000 املجلوع)

أي)100.000) رهم
التسيير):)تم تعيين السيدة أميية)
غزالن مسيرة للشركة ملدة غير محد ة)

مع التوقيع امليفر .
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التسجيل) و  القانوني  اإل2داع  تم 
بالسجل التجاري باملحكلة التجارية)
تحت) ((6/1(/(019 بلراكش بتاريخ)

رقم)110716.
لإلشارة و البيان
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 PHARMACIE DERB
 MOULAY CHERIF

S.A.R.L.A.U
فرما�سي  رب موالي الشريف

شركة ذات املسؤولية املحدو ة- 
شريك واحد 

مقر الشركة: 1 زنقة أبو علي كا ي 
 رب موالي الشريف حي املحلدي 

الدار البيضاء
 17 ( بتاريخ) عرفي  عقد  بلوجب 
شركة) تأسيس  تقرر  ((019 شتيبر)

بالخصائص التالية
موالي) فرما�سي  رب  (: التسلية)

الشريف
-)نشاط الشركة)):
-)تشغيل صيدلية

امليتجات) وتسويق  توزيع  (-
الصيدالنية)

-)أخصائي التغذ2ة وعلم ام وية)
املوا ) وبيع  إعدا   (-

الكيليائيةالصيدالنية
-)مقر الشركة):1)زنقة أبو علي كا ي)

 رب موالي الشريف حي املحلدي
-)املدة):)99))سية ابتداء)من تاريخ)

إحداثها الفعلي.
مال) رأس  حد   (: املال) رأس  (-
مقسم) 8.000)8.0) رهم  الشركة)

كلا 2لي))
محلد:) زكاري  لغراري  السيد  (-

80)80))حصة)
لغراري) السيد  عين  (: التسيير) (-
ملدة) للشركة  ( كلسير) محلد  زكاري 

غير محد ة.
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
التجارية))للدار البيضاء)الكبرى تحت)
هو651695  التجاري  للسجل  رقم 

ورقم اإل2داع القانوني)6768)7.
526 P

AL WAFAE LITTIJARA
تأسيس شركة محدو ة املسؤولية 

ذات شريك وحيد
بلقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ)

شركة) تأسيس  تم  (01/01/(0(0

ذات الخصائص التالية ذات شريك)

(: املسؤولية) محدو ة  شركة  ( وحيد)

الشكل القانوني

 AL WAFAE (: اإلجتلاعي) اإلسم 

    LITTIJARA

و) اإلجتلاعي : االستيرا   الهدف 

التصد2ر لجليع أنواع االثواب

شارع مرس) ((6 (: املقر اإلجتلاعي)

الدار) (3 الشقة) (1 السلطان الطابق)

البيضاء.))

املدة):)99)سية من تاريخ التسجيل)
في السجل التجاري

الشريك الوحيد):

-)السيد اركيبي محلد)100)حصة.

محد  في) (: ( الرأسلال اإلجتلاعي)

10.000) رهم مقسم إ 6)100)حصة)

من فئة)100) رهم للواحدة.

)التسيير):)تم تعيين السيد اركيبي)

محلد كلسير ملدة غير محدو ة.

باملحكلة) القانوني  اال2داع  تم  (-

رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجارية 

6)66)7)بتاريخ)0)0)/09/01.
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 STE MOOJ & LEEL

CORPORATION
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

للشريك الوحيد

بتاريخ مبرم  عرفي  لعقد   تبعا 

15)نوفلبر)019))تم تأسيس الشركة)

ذات املليزات التالية):

 STE( MOOJ( &( LEEL (: التسلية)

.CORPORATION SARL AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدو ة للشريك الوحيد.

نشاط الشركة امسا�سي):

جليع أنشطة وكالة االتصاالت.

التسويق) اإلعالنات،) استشارات 

وإ ارة) اإلعالنات،) رفيق  وخطط 

ميزانية االتصاالت،)ووسائط اإلعالن،)

واختيار الوسائط،)وشراء)املساحات،)

والتصليم) التحرير،) وتصليم 

الجرافيكي،)واالستو 2وهات.

استشارات) أنشطة  جليع 

سيلا) وال  واالتصاالت،) التسويق 

اإلنترنت وأي وسائط تفاعلية.

االتصاالت واإلعالن والطباعة.

الشعرات) إنشاء) (: االتصال املرئي)

والعالمات) والكتالوجات  والنشرات 

املضيئة‘)وعالمات الطرق والكتيبات)

والتعبئة.

)التسويق) املبيعات) ترويج 

البيع) نقاط  أنشطة  (: املباشر))

وشبكة املبيعات،)التسويق التجاري،)

الترويجية،) العروض  املسابقات،)

الباب،) إ 6  الباب  من  العييات  أخذ 

البر2د املباشر.

التقييات) واستعلال  التواصل 

من) وغيرها  والبصرية،) السلعية 

أقل) أو  أكثر  تساعد  التي  التقييات 

أو) ميتج  أو  تجارية  لعالمة  للترويج 

مؤسسة.

:) راسات،) السوق) أبحاث 

التوعية.

والد2كور) الداخلي  التصليم 

وجليع) وغيرها  والوكاالت  لللتاجر 

أعلال التطوير.

توزيع وإ ارة املبيعات امليدانية.

الصيانة والتركيب في مواقع البياء.

امعلال) أنواع  جليع  تيفيذ 

الصحافة،) امللصقات،) (: اإلعالنية)

التلفزيون،) اإلذاعة،) السييلا،)

اإلنترنت.

إنشاء)مواقع تجارية وغير تجارية،)

وتطوير التطبيقات،)وجليع الوسائط)

الرقلية.

استضافة وصيانة مواقع التاجر)

وغير التجارية.

جليع) وبيع  وتصنيع  شراء)

الوسائط الرقلية.

واملعارض) الفعاليات  تيظيم 

والعروض الوطيية والدولية.

تيظيم مهرجانات وطيية و ولية.

اللغوية) البرمجة  (: املنهي) التدريب 

مختلف) التدريب،) العصبية،)

التدريب املتخصص.

الترويج املرئي وتجارة.

(: الصوت) هويات  إنشاء)

واملوسيقى) وامناشيد،) االعتلا ات،)

لألفالم أو اإلعالنات التجارية.

فيية) مجلوعات  تصليم 

امفالم) )البث،) مخصصة للتلفزيون)

الخ)،) التلفزيونية  واملسلسالت 

الصوت) الخالبة  املياظر  ذات  املوا  

واإلضاءة.

وتسويق) وتحرير  إنتاج   راسة 

والكوميد2ا) املجالت  أنواع  جليع 

والدعم الكوميدي.

وتسويق) وتحرير  وإنتاج   راسة 

ام وات اإلعالنية واملعاب الترفيهية.

خاص) أو  عام  حدث  أي  تيظيم 

والحفالت) العروض  مثل  نقابي  أو 

واالتفاقيات) وامحزاب  املوسيقية 

واليدوات.

89)زنقة أبو العالء) (: مقر الشركة)

زهر حي املستشفيات الطابق)5)الدار)

البيضاء.

املدة):)99)سية.

الرأسلال):)حد  في مبلغ)100.000 

حصة) (1000 إ 6) مقسلة   رهم 

اجتلاعية من فئة)100) رهم محررة)

لفائدة السيد عا ل طارق.

من فاتح 2يا2ر إ 6)) (: السية املالية)

31) يسلبر.

غير) ملدة  الشركة  تسير  (: اإل ارة)

عا ل) السيد  طرف  من  محدو ة 

طارق.

بالسجل) القانوني  اإل2داع  تم 

التجارية) املحكلة  لدى  التجاري 

6) يسلبر) بتاريخ) البيضاء) بالدار 

019))سجل تجاري رقم))669867.
للبيان واإلشارة
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 WHITE CHEMICAL شركة

 DISTRIBUTION &

MARKETING ش.م.م.
شركة ذات املسؤولية املحدو ة 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة 

في) مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى 

تم) ((019 أكتوبر) (10 بتاريخ) تركيا 

وضع القانون التأسي�سي لشركة ذات)

املليزات) ذات  محدو ة  مسؤولية 

التالية:

التسلية:

 WHITE CHEMICAL

 DISTRIBUTION &

 MARKETINGSARL

من) الغرض  (: االجتلاعي) الهدف 

الشركة سواء)في املغرب أوفي الخارج:

تصنيع،)تسويق،)استيرا  وتصد2ر)

لتيظيف) ميتجانا  أنواع  جليع 

وامليتجات) لتجليل  ومستحضراتا 

واملبيدات) والورقية  الصحية 

وموا ) الزجاج  وميتجات  الحشرية 

املوا ) جليع  عام  وبشكل  السباكة 

وامللحقات املتعلقة بلاسبق.

املقر االجتلاعي):10،)زنقة الحرية،))

الطابق الثالث)،)الشقة رقم)5)،))الدار)

البيضاء.

تاريخ) من  ابتداء) سية  (99 املدة:)

التأسيس.

الرأسلال محد  في) (: *الرأسلال)

إ 10006   مقسلة  100.000) رهم 

للحصة) 100) رهم  فئة) من  حصة 

الواحدة جليعها محررة و مسيدة إ 6:

-)شركة بيازكاجيت في هيجيانيك)

إرييالر

-)تليزليك إنسات ساناي تكاريت)-)

ش.م)900)حصة

 100 مصطفى  وكرل) السيد  (-

حصة

القانوني) لالحتياط  (5% امرباح:)

سواء) و الباقي حسب تقد2ر الشركاء)

2وزع أو 2يقل.

مسير2ن) بصفة  تعيين  (: التسيير)
السا ة) محد ة  غير  وملدة  للشركة 
مرات  وكرل) :مصطفى  وكرل،)

وسيركان سييكان.
بالسجل) الشركة  تسجيل  تـم 
لالستثلار) الجهوي  باملركز  التجاري 
 (0(0 2يا2ر) (( بتاريخ) بالدارالبيضاء)

تحت رقم)91))65.
بيان مختصر
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SOCIÉTÉ  PAS.NO
السجل التجاري : 9))370

الجلع) قرارات  محضر  بلوجب 
امليعقد) للشركاء) االستثيائي  العام 

بتاريخ)019)-09-6))تقرر ما2لي.
اجتلاعية) حصة  (600 تفويت) (-
أي مجلوع ما 2للك من طرف السيد)
رشيد) السيد  لفائدة  فا2ز  عبدهللا 

اباحسا2ن
املسؤولية) ة  محدو   شركة  ا 6 
من) الشركة  تحويل  وحيد  بشريك 

شركة محدو  املسؤولية-
)-رفع رأسلال الشركة بدمج مبلغ)
800.000) رهم من الحساب الجاري)
رأسلال) بذلك  لينتقل  للشركاء)
إ 6) 00.000)) رهم  من) الشركة 

1.000.000) رهم
للشركة) االجتلاعي  املقر  نقل  (-
كوتيي) (،( زنقة سبو الطابق) (،33 ا 6)

الدارالبيضاء
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
التجارية للدارالبيضا)ءبتاريخ)-3-10)

019))تحت رقم)717969
لإلشارة والبيان
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ارتس ديسيعنبويلدينع
التعد2ل أو اإللغاء من ش.م.م م. و
شركة ذات مسؤولية محدو ة مع 

جلعية واحدة
املسؤولية مساهم ميفر  برأس مال 

قدره  رهم 100.000
املكتب املسجل: 10، شارع ابن زيد 

الرفاعي-معاريف الدار البيضاء
الجلعية) اجتلاع  ملحضر  وفًقا 
بتاريخ) العا 2ة  غير  العامة 
فيه تقرر) فقد جاء) (، (19/1(/(019

ما 2لي):

ارتس) شركة  شركاء) التقى 
الرئي�سي)  يسيعيبويلد2يعفي املكتب 
بياًء)عل6  عوة املد2ر،)السيد تاورتي)

محلد،
موجو ة):

-)السيد تاورتي محلد.
-)السيدة الشرعي خد2جة.

-)السيد العشقي العلمي.
تاورتي) السيد  االجتلاع  ترأس 

محلد.
2و ع الرئيس عل6 امليضدة ويتاح)

للجلعية
-)اليظام امسا�سي للشركة

-))جدول امعلال
-)فعل نقل امسهم

-)استقالة املد2ر الوحيد
-تعيين املد2ر الجد2د

ويقبل) 2الحظ  الشركاء) مجتلع 
لـ)) الجد2د  التوزيع  تحفظ  أي   ون 
الشركة) مال  رأس  2لثل  1000سهم 

وهي:
السيدةالشرعي خد2جة500)سهم
السيد العشقي العلمي)500)سهم

إجلا ي)1000)سهم
عل6) العامة  الجلعية  تقوم  (-
الفور بتعيين املد2رة الوحيدة لشركة)
»ارتس  يسيعيبويلد2يع ش.م.م.و«،)
غير) خد2جةملدة  السيدةالشرعي 

محدو ة.
ستتعامل الشركة بشكل صحيح)
خالل) من  بها  املتعلقة  امفعال  مع 
الشرعي) للسيدة  الوحيد  التوقيع 

خد2جة.
القانوني) اإل2داع  تم  وبالتا ي،)
البيضاء) الدار  محكلة  سجل  في 
رقم) تحت  (19/1(/(019 التجارية،)

.3656(
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 RIAD ERRAHMA PRIVEE
SARL AU

الخصوصية)) الرحلة  رياض 
 500.000 ورأسلال) ش.م.م.ش.)
 RIAD ERRAHMA PRIVEE  رهم)
 196 (: املقر االجتلاعي) (- (SARL AU
الدار) الرحلة  اليخيل،) قطعة 

البيضاء.

  R.C(-(السجل التجاري)-)البيضاء 
لللقاولة) املوحد  التعريف  (376163
ICE  :001707961000017))-ت.ض:)

IF (0775335
العام) الجلع  محضر  عل6  بياء) (-
لشركة)) لللساهلين  العا ي  فوق 

امليعقد بتاريخ)019)/3/10). 
جل) ( و قبول تفويت) ( تم معا2ية)
2للكها) التي  اإلجتلاعية  الحصص 
في رأسلال) ( الحساني) اللطيف  عبد 

الشركة)))للسيد أحلد الحساني)
الشريك) الحساني  أحلد  ( 2صبح)
)%من) (100 الوحيد للشركة و 2للك)

رأسلال الشركة))
تم تغيير الشكل القانوني للشركة))
املسؤولية) ذات  شركة  فأصبحت 

املحدو ة بشريك وحيد.
بياء) ( تم تحيين القانون امسا�سي)

عل6 املذكورآنًفا
استقالة كل املسيير2ن)

مسير) ( الحساني) احلد  تعيين 
وحيدا لشركة

تم التسجيل في املحكلة التجارية)
 (019 )1) جيبر) بتاريخ) بالبيضاء)

تحت رقم)3368)7.
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 FOREST FOOD
شركة ذات مسؤولية محدو ة 

بلساهم واحد
بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)
املتواجد) (FOREST FOOD ( لشركة)
تجزئة) (66 بسال،) االجتلاعي  مقرها 
امندلس شارع عبد الرحيم بوعبيد)
حي السالم الطابق السفلي،)تم إقرار)

ما 2لي:
-1)تفويت حصص اجتلاعية:

السيد) حصص  بعض  تفويت 
حصة) (8000( الشريف) مصطفى 
الحسن) السيد  لفائدة  اجتلاعية))
معقول) رضوان  والسيد  الشريف 
االجتلاعي) الرأسلال  2صبح  وبهذا 

للشركة كلا 2لي:
السيد):)مصطفى الشريف)000.)  

حصة.
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  6.000 الحسن الشريف) (: السيد)

حصة

  (.000 معقول) رضوان  (: السيد)

حصة

املجلوع)10.000))حصة

تعد2ل نظامي):)

الحصص) لتفويت  طبقا 

الرأسلال) سيصبح  االجتلاعية 

االجتلاعي مجزء)كلا 2لي:

الشريف) مصطفى  السيد:)

00.000))) رهم)

الشريف) الحسن  (: السيد)

600.000)) رهم

السيد):)رضوان معقول)00.000)  

 رهم

املجلوع)1.000.000) رهم

مصطفى) السيد  عين  (: التسيير)

الشريف كلسير وحيد للشركة ملدة)

غير محدو ة.

التوقيع االجتلاعي):

2أخذ بعين االعتبار توقيع السيد)

الحسن الشريف أوالسيد مصطفى)

الشريف في جليع تعامالت الشركة.

تحويل الشكل القانوني للشركة:

حيث تم تحويل الشكل القانوني)

مسؤولية) ذات  شركة  من  للشركة 

شركة) ا 6  واحد  بلساهم  محدو ة 

ذات مسؤولية محدو ة.

اإل2داع القانوني:

االبتدائية) باملحكلة  ذلك  تم 

وبتاريخ) ( (33706 رقم) تحت  لسال 

.(6/11/(019
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  STE DIAMOND ENERGIE

SARL AU
تعد2الت قانونية

بتاريخ) معرف  لعقد  تبعا 

    SARL AU لشركة) (03/1(/(019

شركة) (STE DIAMOND ENERGIE

ذات مسؤولية محدو ة ذات شريك)

واحد تقرر ما 2لي:

كافة) تفويت  الحصص:) بيع 
حصص الشركة البالغ عد ها)1000  
بوحيانا) السيد  طرف  من  حصة 

محلد ا 6 السيد سليم حيون.
محلد)) بوحيانا  السيد  استقالة 
وتعيين) للشركة  كلسير  ميصبه  من 
جد2د) كلسير  حيون  محلد  السيد 

للشركة.
امسا�سي) القانون  تحد2ث  تم 

للشركة.
بكتابة) ( القانوني) اال2داع  تم 
االبتدائية) باملحكلة  الضبط 
 (019 30) جيبر) بتاريخ) بالسلارة 

تحت عد )019/678).
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BCM SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة 

بشريك وحيد
الرأسلال االجتلاعي : 90.000  رهم
رقم س.ت : 607)66 الدار البيضاء
املقر االجتلاعي : 13 شارع اليحاس 

 نهوي، الطابق امول، معاريف، 
الدار البيضاء

تبعا ملحضر الجلع العام االستثيائي)
بتاريخ)8)نوفلبر)019)،)تقرر ما 2لي):

حصة اجتلاعية) (600 قبول بيع)
من السيد 2اسر بياني مزيان لفائدة)

السيدة أسلاء)شلشاوي.
للشركة) القانوني  الشكل  تغيير 
من شركة ذات املسؤولية املحدو ة)
إ 6 شركة ذات املسؤولية املحدو ة)

بشريك وحيد.
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
بتاريخ) البيضاء) بالدار   التجارية 
9) يسلبر)019))تحت رقم)759))7.

ملخص قصد النشر
للبيان واإلشارة
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 AS DEVELOPPEMENT
S.A.R.L D’ASSOCIE UNIQUE

محدو ة) مسؤولية  ذات  شركة 
برأس مال)10.000) رهم

الحرية) شارع  (10 الرئي�سي) املقر 
الطابق)3)الشقة)6)الدار البيضاء.

 /653  (87 التجاري) السجل 
الضريبة التعريفية)986)01665

العام) الجلع  محضر  بلقت�سى  (
 19/11/(019 في) املؤرخ  االستثيائي 

تقرر ما2لي
اجتلاعية) حصة  ((0 -تفويت)
 SFIM لصالح) انوار  حفيض  للسيد 

SAS)؛
اجتلاعية) حصة  ((0 -تفويت)
شركة) لصالح  انوار  محلد  للسيد 

SFIM SAS)؛
املوافقة عل6 تفويت الحصص) (-

االجتلاعية.
حفيض) السيد  املد2ر  -استقالة 

انوار من مهامه)؛
-ستلتزم الشركة بالتوقيع الفريد)

للسيد محلد انوار.
ذات) شركة  إ 6  الشركة  -تحول 

املسؤولية املحدو ة بشريك وحيد
 7 و) (6 -التعد2ل القانوني لللوا )

و63)؛
-اعتلا  اليظام امسا�سي للشركة)

في شكلها الجد2د.
سجل) في  القانوني  اإل2داع  تم 
في) التجارية  البيضاء) الدار  محكلة 
019)/)11/1)تحت الرقم))307)7.
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اينيومنير
UNION MOUNIR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

مقر الشركة: قسارية مد2ونة رقم 
16تقاطع زنقة إفني و شارع محلد 

السا س
الدار البيضاء

  30 بتاريخ) عرفي  عقد  بلوجب 
 يسلبر019)تقرر ما 2لي:

املتيوعة) الصالحيات  إعطاء) (-
لللسير2ن

امسا�سي) صياغةاليظام  إعا ة  (-
للشركة

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  (-
رقم) تحت  البيضاء) للدار  التجارية 

66)6)7)بتاريخ)0)0)/07/01.
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 AFRICA MEDICAL DEVICE

 SARL

تلد2د نشاط الشركة

بلقت�سى قرار الجلع العام للشركاء)

للشركة) ((019 ( 06) جيبر) بتاريخ)

 AFRICA MEDICAL“ املسلات)

DEVICE)“)))شركة محدو ة املسؤولية)

مقرها) رأسلالها)100.000) رهم،) (،

شارع)) (10 البيضاء) بالدار  االجتلاعي 

6))املسجلة)) 3)املكتب) الحرية الطابق)

البيضاء)) بالدار  التجاري  بالسجل 

تحت رقم)51))66))قرر ما2لي):

تلد2د نشاط الشركة.)

القانون) من  (3 البيد) تعد2ل 

امسا�سي)؛

بكتابة) القانوني  اإل2داع  تم 

الضبط لدى املحكلة التجارية بالدار)

بتاريخ) رقم)6660)7) تحت  البيضاء)

09)2يا2ر0)0).
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كريبوتيك ماروك

 GRUPOTEC MAROC SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

مقر الشركة: 09) شارع انفا رقم 9 

الطابق الثالت

الدار البيضاء

 (8 بتاريخ) عرفي  عقد  بلوجب 

الشريك الوحيد قرر) ( ( ((019 غشت)

ما2لي

تعيين السيد اندريسدوييوكالريانا))

كلسير تاني للشركة

اليظام) من  (15 البيد) تغيير 

امسا�سي للشركة

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

رقم) تحت  البيضاء) للدار  التجارية 

)356)7))بتاريخ)019)/)16/1.
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 STE MOPIENS MOROCCO
SUCCURSALE

املقر االجتلاعي : بارك كازا نيرشور 
1100 شارع القدس 0190) سيدي 

معروف، الدار البيضاء
تعد2الت

بلقت�سى محضر الجلع العام غير)
نوفلبر) ((9 بتاريخ) امليعقد  العا ي 
الكورية) بالجلهورية  بسيول  ((019
الجيوبية،)وعل6 إثر إقالة السيد جين)
سانغ مين من مهامه كلسير للشركة)

تم تقرير ما 2لي):
تعيين السيد تشو اوكالي،)املز ا )
1961)بالجلهورية) 10)نوفلبر) بتاريخ)
لجواز) والحامل  الجيوبية،) الكورية 
كلسير) (M789(056 رقم) السفر 

للشركة ملدة غير محد ة.
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
بتاريخ) البيضاء) بالدار   التجارية 

9)2يا2ر)0)0))تحت رقم)6665)7.
من أجل النشر والبيان
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 GROUPE SCOLAIRE PRIVE
JOHN-LOCKE SARL
 رهم 100.000 رأسلالها:

مقرها االجتلاعي مجلوعة التقدم ج 
 ه )-17، طابق)، البر نو�سي، 

الدار البيضاء
7)6696 السجل التجاري:
تفويت حصص اجتلاعية 

الجلع) قرارات  محضر  بلوجب 
امليعقد) للشركاء) االستثيائي  العام 

بتاريخ)019)/)03/1)تقرر ما 2لي)
حصة اجتلاعية من) (50 -تفويت)
لفائدة) احلد  شفيق  السيد  طرف 

السيدة شفيق فاطلة)
اجتلاعية) حصة  (300 -تفويت)
من طرف السيد شفيق احلد لفائدة)

السيد فا2ز عبد هللا)
التسجيل) و  القانوني  اإل2داع  تم 
بالسجل التجاري باملحكلة التجارية)
 (3/1(/(019 بتاريخ) البيضاء) للدار 
تحت رقم6389)7))السجل التجاري)

6696(7
لإلشارة والبيان
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OTTAWA CITY
شركة ذات مسؤولية محدو ة

 رسلالها 5.100.000  رهم

الكائن مقرها بالدار البيضاء – شارع 

غاندي، غاندي مول علارة 7

السجل التجاري رقم 107.605

نقـل مقـر الشركـة
للشركاء) العامة  الجلعية  إن 

قد) (،(013 2يا2ر) ((1 في) امليعقدة 

قررت:

املدبرين) أحد  مهام  إنهاء) معا2ية 

االقترانيين؛

الدار) من  الشركة  مقر  نقل 

غاندي) غاندي،) شارع  (– البيضاء)

مول،)علارة)7،)الطابق الثاني))رقم)5،)

إ 6 الدار البيضاء)–)53،)شارع جرا ة)

–)وازيس؛

نتيجة) امسا�سي  اليظام  تعد2ل 

لذلك.

تم القيام باإل2داع القانوني بكتابة)

الضبط لدى املحكلة التجارية للدار)

تحت) ((013 أبريل) (6 بتاريخ) البيضاء)

رقم)0689)005. 
عن املستخلص والبيانات
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 M & A FRERES SARL AU

RCN° 108135
شركة محدو ة املسؤولية  ات 

الشريك الو 2د

إعالن تعد2لي
بلوجب عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

الوحيد) الشريك  قرر  (11-(1-(019

ما 2لي:

إ 6) للشركة  االجتلاعي  املقر  نقل 

العيوان التا ي).)تجزئة النسيم اقامة)

امليارة))علارة)06)رقم)6))البيضاء.)

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

0(- بتاريخ) البيضاء) للدار  التجارية 

0)0)-01)تحت رقم)5865)7

السجل التعد2لي:)090
لإلشارة و البيان.
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CNIM BABCOCK MAROC
شركة مجهولة

رأسلالها : 0.063.100)  رهم
املقر االجتلاعي : الطريق الساحلية 3 
كلم 600)1 - )863) عين حرو ة، 

املحلد2ة
السجل التجاري : 13831

الغير) العام  الجلع  بلقت�سى 
بتاريخ) امليعقد  لللساهلين  العا ي 
رأسلال) رفع  قرر  ((019 أكتوبر) ((
16.000.000) رهم) بلبلغ) الشركة 
6.063.100) رهم) لترتفع قيلته من)

إ 6)0.063.100)) رهم.
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
االبتدائية باملحلد2ة بتاريخ)10) يسلبر)

019))تحت الرقم)1970.
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بريسيا مولين املغرب
   1.000.000 رأسلالها) ( ش.م.م)

 رهم)
الجلعية) مداولة  بلقت�سى 
 العامة الغير العا 2ة امليعقدة بتاريخ)
019)-11-0)))قرر الشركاء)باإلجلاع)
من) الشركة  رأسلال  في  الزيا ة 
 (.000.000 إ 6) 1.000.000) رهم 
الشركاء) بإ ماج  2ون  ذلك  و   رهم 
املحققة الوجو  و املعيية).كلا صا ق)
الشركاء)عل6 القانون امسا�سي املعدل)

للشركة
بكتابة) القانوني  اإل2داع  تم 
التجارية) املحكلة  لدى  الضبط 
   07-01-(0(0 ( بتاريخ) بالبيضاء)

تحت رقم))3)6)7 
من أجل التخليص و اإلشهار

545 P

 SUPRAFLEX 
شركة ذات مسؤولية محدو ة  

لشريك وحيد
رأسلالها: 8.000.000  رهم.

املقر االجتلاعي : مد2ونة  وار 
للحفا2ه عين حلوف كم 11.5 طريق 

مد2ونة
الدار البيضاء .

 السجل التجاري 77659
الزيا ة في رأسلال الشركة

العام) الجلع  محضر  بلوجب 
بـتـاريـخ الـلـيعــقد  االستثـيائي 

 30 /)1/ 019))قرر الشريك الوحيد)

لشركة)SUPRAFLEX)«ما 2لي.
الشركة) املال  رأس  زيا ة 

إ 6) 8.000.000.000) رهم  ( من)

000.000.000.)1) رهم).)

ما ترتب عل6 ذلك تعد2ل6و7من)

اليظام امسا�سي،

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم  (-

بتاريخ) رقم5858)7) تحت  التجارية 

.0(/01/(0(0

545P مكرر

 ETABLISSEMENTS
 BENLAFKIH ET FILS
شركــة محــدو ة املسؤولــية 

رأسلــالهــــــا : 0.000.000)

مقرها االجتلاعي :  76  زاوية زنقة  
رشيد ر�سى و زنقة الكاتب، الطابق 

السفلي 

 الصخور السو اء -لدار البيضـــــاء

الزيا ة في راسلال الشركـــة 
العام) محضرالجلع  بلقتضـى 

بن) مؤسسة  ( لشـركــة) العـا ي  الغيـر 

 ETS(BENLAFKIH(&(لفــقيه و أبيائه

FILS)امليعقـد بتاريـخ)16)) جـــيبر019)  

الشركـــة) مشاركوا  باالجلــاع  قرر 

ما2ــلـــي):)

الزيا ة فـي رأسلال الشركة بلبلغ)

18.000.000) رهم و  لك لرفعه مـن)

0.000.000)) رهم

و  لك)) ) رهم  (38.000.000 إ 6)

18.000.000)حصة جد2ـدة)) باصدار)

من فئــة))100) رهــم للحصة الواحــدة)

عيد) بالكامل  ومحررة  ( مكتــتبة)

ا مــاج)) ( و  لك عن طريق) ( االكتتاب)

املـــرحل من

جد2ــد وبالتالــي تعد2ل البيد)6)و)7  

من القانون االسا�سي للشركة).

لــدى) القــانـونــي  اال2ــداع  تـــم 

التجاريــة) باملحكلــة  الضبـــط  كتابــة 

بالــدارالبيضـاء)بتاريـخ)5)) جيبر019) 

تحت رقــم)):)6813)7 
نسخـــــة قصـــد البيــان
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الشركــــــــــة العقـــــــــــــاريـــة  أســـــــطــــــــا 
STE IMMOBILIERE ASTA
شركــة ذات مسؤولـــــــــيــــة محــدو ة
رأسلالـهـــــا 5.000.000)  رهــــــــم

 مقــرها االجـتلـاعي :  6 اقامة لييا ، 
تجزئة رقم 11 ، تدارت

 عين الشق - الـدار البيـضـاء
الزيــــــا ة فــــــي رأســــــلال الشــــــركـــــة

العــام) الجلــع  محضر  بلقتضـــى 
البيضــاء) بالدار  امليعقـــــد  االستثيـائـي 
قـــرر) (،(019 ) جيبر) ((0 ( بتاريخ)
العــقاريــــة) ( الشــركـــة) باالجلاع شركـــاء)
أســـــــطا))الزيــــــا ة في رأسلال))الشركــــــة)
و  لك) رهم  ( (179.000.000 بلـــبلـــغ)
5.000.000)) رهــم)) ( مــــــــن) لـرفعـــــــه 
وذلــك) ( 06.000.000)) رهم) الــــى)
باصدار)1.790.000)حـــصة جــــد2ـــــــدة))
من فئــة)100) رهم للحصـة الواحــــدة)
عيـــــد) بالكامــل  ( ومحـــــررة) مكتــتـــبـة 
) 2ــون) مـع) وذلــك مقـاصة  االكتتاب 
علــى) اال اء) وواجبــة  سائلــة  مؤكــدة.)

الشركـة.
بكتابة) القانوني  تــم اال2داع  وقــد 
التجاريــة) املحكلــة  لــدى  الضبط 
5)) جيبر) بتاريخ) البيــضاء) بالدار 

019))تحت عد ):)6816)7
نسخـــة قصـد البيــــان
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شركة فـــنيــزيــا كـــــــوم   
SOCIETE VENEZIA COM
شركة ذات مسؤولـــيــــة محــدو ة

رأسلالـهـــــا 1.000.000  رهـــم
مقــرها االجـتلـاعي:  8) زنقة ابن 

غزالة، شارع ابن تاشفين 
الـدار البيـضـاء

الزيــا ة فــي رأســلال الشــركــة
العـام) الجــلع  محـضر  بلقت�سى 
البيضاء) بالدار  امليعقد  االستــثيـائـي 

بتاريخ))16) جيبر019)،)قـرر
فيــيز2ا) (« ( شـركـة) باالجلاع شركـاء)

كوم ش.م.م.)ما 2لـــي):)
الزيــا ة في رأسلال))الشركة بلبلـغ)
00.000).1) رهم و  لك لـرفعه مــن)
 (.(00.000 إ 6) 1.000.000) رهم 
 رهم وذلــك باصدار)000.)1))حصة)

جد2ــدة))من فئة)100) رهم للحـصة.

الواحـدة مكتــتبة ومحررة بالكامل))
طريق)) عن  وذلك  االكتتاب  عيد 

إ مــاج))املـرحل من جد2ــد)
من) ( (7 و) (6 وبالتالــي تعد2ل البيد)

القانون االسا�سي للشركة).
لــدى) القــانـونــي  اال2ــداع  تـــم 
التجاريـة) باملحكلــة  الضبـــط  كتابــة 
5)) جيبر) بتاريـخ) بالـدارالبيضـاء)

019))تحت عد ):)6815)7.
نسخـــــة قصـد البيــــان
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SOCIETE PETRAMOR
شركة محدو ة املسؤولية شريك 

وحيد
رأسلالها: 100.000  رهم

مقرها االجتلاعي: 13 زنقة احلد 
املجاطي الطابق امول رقم 8 

املعاريف البيضاء
RC(N°441319

العام) الجلع  بلقت�سى 
بتاريخ) بالبيضاء) امليعقد   االستثيائي 

019)-)1-6))تقرر ما2لي):
من) الشركة  مال  رأس  زيا ة  (-
100.000) رهم إ 6)1.000.000 رهم.)
-)تحيين اليظام امسا�سي للشركة

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
بتاريخ) للدارالبيضاء) التجارية 

0)0)/09/01)تحت عد )6656)7 .
لإلشارة والبيان

املسير
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ATLAS FRESH MOUTIA
شركة  ات املسؤولية املحدو ة 

بشريك وحيد رأسلالها 600.000 
 رهم

العيوان : اقامة  ندون الرقم 166 
سيدي معروف اوال  حدو 

الدار البيضاء
السجل التجاري رقم 3)1006/

الدارالبيضاء
رفع رأسلال الشركة

إستثيائي) عام  جلع  بلقت�سى 
امليعقد) ((019 31) جيبر) بتاريخ)
(،ATLAS FRESH MOUTIA بشركة)

املحدو ة) املسؤولية  ذات  شركة 
قدره) برأسلال  وحيد،) بشريك 

100.000)) رهم تقرر ما 2لي):)
ب) الشركة  رأسلال  زيا ة  (-
500.000) رهم))و ذلك بإصدار)5000 
حصة من فئة)100) رهم،)لرفعه من))
600.000)) رهم)) 100.000) رهم إ 6)
مقسم إ 6)6000)حصة من فئة)100 

 رهم للواحدة.
-)تعد2ل الفصل)6)و7)من القانون)

امسا�سي ليصبح كاالتي:
الفصل)6):)الحصص

السيد مطيع عبد الكريم،)الحامل)
  W  66357 رقم) الوطيية  للبطاقة 

6000)))حصة.
الفصل)7)-)الرأسلال االجتلاعي:

في) حد   الشركة  رأسلال 
 6000 إ 6) مقسم  ) رهم  (600.000
100) رهم للواحدة،) حصة من فئة)

موزعة عل6 الشكل االتي:
السيد مطيع عبد الكريم،)الحامل)
 W  66357 رقم) الوطيية  للبطاقة 

6000)حصة..
امسا�سي) القانون  تعد2ل  (-

للشركة.
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
في) البيضاء) بالدار  التجارية 

0)0)/06/01)تحت رقم))603)7.
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SGHIR EQUIPEMENT
شركة  ات املسؤولية املحدو ة 

بشريك وحيد رأسلالها 00.000) 
 رهم

العيوان : 15 تجزئة البدر الطابق 
الثاني   GH(B عين السبع  الدار 

البيضاء
السجل التجاريرقم 166395/

الدارالبيضاء
رفع رأسلال الشركة

استثيائي) عام  جلع  بلقت�سى 
بتاريخ)30) جيبر019))امليعقدبشركة))
SGHIR EQUIPEMENT،)شركةذات)
وحيد،) بشريك  املحدو ة  املسؤولية 
تقرر) 0.000)) رهم  قدره) برأسلال 

ما 2لي):)

ب) الشركة  رأسلال  زيا ة  (-

180.000) رهم))و ذلك بإصدار)1800 

حصة من فئة)100) رهم،)لرفعه من))))

) رهم)) ((00.000 إ 6) 0.000)) رهم 

مقسم إ 6)000))حصة من فئة)100 

 رهم للواحدة.

)تعد2ل الفصل)6)و7)من القانون)

امسا�سي ليصبح كاالتي:

الفصل)6):)الحصص

السيد الصغير مصطفى،)الحامل)

 BJ308316( رقم، الوطيية  للبطاقة 

000))حصة.

الفصل)7)–)الرأسلال االجتلاعي:

في) حد   الشركة  رأسلال 

 (000 إ 6) مقسم  ) رهم  ((00.000

100) رهم للواحدة،) حصة من فئة)

موزعة عل6 الشكل االتي:

السيد))الصغير مصطفى،)الحامل)

 BJ308316،رقم الوطيية  للبطاقة 

000))حصة..

امسا�سي) القانون  تعد2ل  (-

للشركة.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

في) البيضاء) بالدار  التجارية 

0)0)/08/01)تحت رقم6336)7.
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   MY CHOCOLAT SARL

إضافة عالمة تجارية  

مؤرخ) خاص  محضر  بلوجب 

املحلد2ة،) في  ((019 نوفلبر) ((5 ب)

تجارية) عالمة  إضافة  تقرر  فقد 

.«DASKALIDES»

املحكلة) سجل  في  اإل2داع  تم 

في) باملحلد2ة  االبتدائية 

019)/)06/1)تحت رقم)1963.

552 P



عد )5595 - 6))جلا ى امو 6)1661 ))))2يا2ر)0)0))الجريدة الرسمية   2(7(

 GENI  شركة

 AMENAGEMENT ET

 SERVICES TCE
 HAY AL QODS   املقر الرئي�سي

 RUE 38 N°24 SIDI(BERNOUSSI

  CASABLANCA

السجل التجاري  7)3669  

قفل التصفية
العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 

في)) املؤرخ  للشركة  االستثيائي 

18/1(/(019
تقرر) االجتلاعي  بلقرها  امليعقد 

ما 2لي:)

مسبقة) بصفة  الشركة  قفل  (-

موانها.

عيالل) ..حيان  السيدة) تعيين 

القاطية بالبيضاء)كلصفي للشركة)

 HAY (: االجتلاعي) املقر  تعيين 

 AL( QODS( RUE( 38( N°24( SIDI

 BERNOUSSI CASABLANCA

كلقر لتصفية الشركة.

بالـلحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

بتاريخ) البيضاء) ( التجارية)

019)/)31/1)تحت رقم)7)57)7.
مقتطف و بيان
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OMASSA TRANS  شركة

 166 BD  املقر الرئي�سي

 AMBASSADEUR BEN AICHA B

 27 CASABLANCA

السجل التجاري 9)3155 

قفل التصفية
العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 

في) املؤرخ  للشركة  االستثيائي 

(0/11/(019
تقرر) االجتلاعي  بلقرها  امليعقد 

ما 2لي:)

مسبقة) بصفة  الشركة  قفل  (-

موانها.

 OMAR NAYNYA(تعيين السيدة

 ET ABDLMOULA NAYNYA

القاطن بالبيضاء)كلصفي للشركة.

 166 (. االجتلاعي) املقر  تعيين  (
 BD AMBASSADEUR BEN AICHA
كلقر لتصفية) (B (7 CASABLANCA

الشركة.
بالـلحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
بتاريخ) البيضاء) التجارية 

019)/)30/1)تحت رقم)5301)7.
مقتطف و بيان
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PARA NAJIA
SARL AU

سجل تجاري رقم 389567
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

13 يسلبر)019))تقرر ما2لي):
الحل املسبق للشركة.

عطبي) نجية  السيدة  تعيين 
مصفية للشركة وخالء)ذمتها كلسيرة)

للشركة.
تعيين مقر الشركة مكانا للتصفية)
املعاريف،) املجاطي  أحلد  زنقة  (13(

الطابق امول رقم)8،)الدار البيضاء)
كاتب) لدى  القانوني  اإل2داع  تم 
بالدار) التجارية  باملحكلة  الضبط 
 (019 31) يسلبر) بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)5567)7.
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HARDY’S DELI SARL
السجل التجاري رقم 356863

رأسلال 100.000  رهم
املقر االجتلاعي الدار البيضاء تقاطع 

شارع محلد صا قي وزنقة تونس
العام) الجلع  عقد  بلقت�سى 
  .(019 نونبر) ((8 بتاريخ) االستثيائي 

قرر مساهلو الشركة)))ما 2لي):
-)التصفية النهائية للشركة

املهدي) محلد  السيد  تعيين  (-
وكدالك) بالتصفية  للقيام  شفيعي 

استقالة من مهامه.
-)التشطيب عل6 السجل التجاري

تم القيام باإل2داع القانوني لدى)
التجارية)) باملحكلة  الضبط  كتابة 
بتاريخ) (7((607 الرقم) تحت 

.06/1(/(019
ملخص من أجل النشر
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 LES CHEMINS DE L’EVEIL

SARLAU
السجل التجاري 75))8)

رأسلال 10.000  رهم

املقر االجتلاعي 10 زنقة عباس ابن 

فرناس وزيس الدار البيضاء

العام) الجلع  عقد  بلقت�سى 

  (019 نونبر) (15 بتاريخ) االستثيائي 

قرر مساهم الشركة)))ما 2لي:

-)التصفية النهائية للشركة)

تعيين السيد ة كنزة) قرر الشركاء)

واكدالك) بالتصفية  للقيام  بلغيتي 

استقالتها من مهامها في الشركة)
-)التشطيب عل6 السجل التجاري

تم القيام باإل2داع القانوني لدى)

التجارية)) باملحكلة  الضبط  كتابة 

بتاريخ) (7(6136 الرقم) تحت 

  19/1(/(019
ملخص من أجل النشر
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 2ـــوان امستاذ خليل بـــوقــفاوي

 جاكام
شركة مدنية عقارية

رأسلالها 50.000  رهم

مقرها االجتلاعي بالدار البيضاء 37- 
زنقة أ2ت باعلران

التعريف الجبائي: 60155085

تصفية الشركة
توصل) توثيقي  عقد  بلقت�سى 

موثق) (- بوقفاوي) خليل  امستاذ  به 

محضر) 2تضلن  ( البيضاء،) بالدار 

االستثيائي) العام  الجلع  مداوالت 

لشركة جاكام شركة مدنية عقارية،)
الكائن) 50.000) رهم،) رأسلالها)

مقرها االجتلاعي بالدار البيضاء)37- 
ما) قرر الشركاء) زنقة أ2ت باعلران،)

2لي):

-)املوافقة عل6 حسابات التصفية.

-)توزيع مكافأة التصفية.

-)تقسيم رصيد لتصفية.

-)نها2ة صالحية املصفي.
لالستخالص و النشر
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 PHOTONOUR  SARL شركة
AU

ذات مسؤولية محدو ة
 بشريك وحيد

رأسلالها :  10.000   رهم 
مقرها االجتلاعي  وار افرتان جلاعة 
اوال  علي ميصور قيا ة بني حسان 

اقليم تطوان
الجلع) محضر  بلوجب 
بتاريخ)) امليعقد  االستثيائي  العام 

019)/)3/1))تم االتفاق عل6:
-)حل مسبق للشركة)

-)تعيين السيد الغلاري نور الد2ن)
مقر) تحد2د  و  للشركة  .كلصف 

الشركة كلقر للتصفية)
بكتابة) القانوني  اإل2داع  تم 
الضبط باملحكلة االبتدائية بتطوان)
رقم) تحت  (31/1(/(019 بتاريخ)

.6(69
559 P

 LABO PHOTO MEGA PRINT
S.A.R.L A.U

املقر الرئي�سي: 5)7. شارع وا  سبو 
حي ااملفة الدار البيضاء.

العام) الجلع  ملحضر  تبعا 
االستثيائي للشركة امليعقد بتاريخ)31  

 جيبر)))019)تقرر ما2لي):
-)االنحالل املسبق للشركة

أحلد) أومليل  السيد  تعين  (-
كلصف للشركة)-

تم اإل 2داع القانوني لدى املحكلة)
 07 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

2يا2ر)0)0)))تحت)08)6)7.
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L&N COM
شركة محدو ة املسؤولية ذات 

الشريك الواحد
رأسلالها 100.000  رهم

املقر االجتلاعي : 65)، شارع 
الزرقطوني الطابق 9 رقم )9  الدار 

البيضاء
تصفية الشركة

مؤرخ) عرفي  عقد  بلوجب 
(،.(3/1(/(019 بتاريخ) بالبيضاء)
 L&N(« قرر الشريك الواحد لشركة)
شركة محدو ة املسؤولية) (،» (COM

ذات الشريك الواحد ما 2لي):



2(73 الجريدة الرسميةعد )5595 - 6))جلا ى امو 6)1661 ))))2يا2ر)0)0)) 

 15 -)تصفية الشركة تبعا لللا ة)
من اليظام امسا�سي.

قرر الشركاء)تعيين السيد ة نغيزي)
كريلة للقيام بالتصفية.

مقر التصفية هو):)املقر االجتلاعي)
للشركة

بكتابة) القانوني  اإل2داع  تم 
التجارية) املحكلة  لدى  الضبط 

بالبيضاء))تحت عد ))500)7.
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Sté AGS STUDIO
شركة محدو ة املسؤولية ذات 

الشريك الواحد
رأسلالها  10.000  رهم

املقر االجتلاعي : شارع 13 احلد 
املجد زنقة البيس الطابق 1 رقم 8   

املعاريف، الدار البيضاء
تصفية الشركة

مؤرخ) عرفي  عقد  بلوجب 
(،16.11.(019 بتاريخ) بالبيضاء)
 AGS لشركة) الواحد  الشريك  قرر 
STUDIO)،)شركة محدو ة املسؤولية)

ذات الشريك الواحد ما 2لي):
تصفية الشركة.

باتي) السيد  تعيين  الشركاء) قرر 
مصطفى))للقيام بالتصفية.

مقر التصفية هو):
شارع)13)احلد املجد زنقة البيس)

الطابق)1)رقم)8)))املعاريف
بكتابة) القانوني  اإل2داع  تم 
التجارية) املحكلة  لدى  الضبط 
بالبيضاء)في)019).)6.1)))تحت عد )

.7(5111
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  PATISSERIE BEN AZZOUZ
SARL

الحل امسبق  للشركـــــة  ذات 
املسؤولية املحدو ة  

في)) مؤرخ  محضر  بلقت�سى 
االجتلاعي) باملقر  (330/1(/(019
تقرر) الكبير  7) رب  البيضاء) بالدار 
  S.A.R.L لشركة) املسبق  الحل 
 SOCIETE PATISSERIE BEN

AZZOUZ)))كالتا ي):

1)-)تاريخ الحل)):))))019)/30/11                            

الحل) عللية  عن  املسؤول  (- ((

السيد املراك�سي) ( ( (: املسبق للشركة)

بن عزوز محلد

3)-)املقر اإلجتلاعي للحل)):)7) رب)

الكبير)-)الدار البيضاء))-

تم اإل2داع) (: اإل2داع القانوني) (- (6

الضبط) كتابة  لدى  القانوني 

البيضاء) للدار  التجارية  باملحكلة 

عد ) تحت  (31/1(/(019 بتاريخ)

تحت) ( التجاري) والسجل  (7(56(3

عد )38078.
بلثابة مقتطف وبيان
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H2S GROUPE SARL

إقامة توفيق رقم 5 هرهورة  تلاره

تصفية و إنهاء نشاط الشركة

بلوجب الجلع العام االستثيائي،)

قرر) (،((-07-(019 بتاريخ) امليعقد 

 H(S GROUPE« لشركة) الشركاء)

50.000)) رهم،) رأسلالها) (،».SARL

هرهورة) (5 مقرها إقامة توفيق رقم)

تلارة،)مسجلة بالسجل التجاري رقم)

98619.)ما 2لي:

حل الشركة قبل امجل و تصفيتها)

ابتداء)من تاريخ)019)-07-))

حفيظ) شرقي  السيد  تعيين 

كلصفي للشركة

بالعيوان) التصفية  مقر  تعيين 

هرهورة) (5 توفيق رقم) إقامة  التا ي:)

تلارة)

بكتابة) القانوني  اإل2داع  أنجز 

التجارية) املحكلة  لدى  الضبط 

تحت) (03-09-(019 بتاريخ) بالرباط 

عد )101913
بلثابة مقتطف و بيان
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كريشات املرس
حل الشركة املسلاة “كريشات 
املرس“ شركة محدو ة املسؤولية

رأسلالها 100.000  رهم
 مقرها الدار البيضاء 17 ساحة 

شاغل نيكوالس  الشقة ) الطابق 7 
سجلها التجاري38951)

بلقت�سى محضر الجلع العام غير)
 16 بتاريخ) اإلمضاء) مصحح  العا ي 

 جيبر)019))قرر
الشركاء)ما 2لي:

-)حل الشركة املسلاة)“)كريشات)
املسؤولية) محدو ة  شركة  (“ املرس)
تعيين السيد محلد لعبال كلصفي)

الشركة.
بالدار) التصفية  مقر  -))تحد2د 
ساحة شاغل نيكوالس) (17 البيضاء)

الشقة)))الطابق)7  .
لدى) القانوني  تم اإل2داع  لقد 
التجارية) باملحكلة  الضبط  كتابة 
تحت) بتاريخ0)0)/01/)0) بالبيضاء)

رقم)5815)6.
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 DOMAINE AL MARJ AL
AKHDAR  S.A.R.L

تصفية الشركة
RC 335739

I)-)بلوجب القرار االستثيائي بتاريخ)
019))جليع املساهلين في)) 2يا2ر) ((8
 DOMAINE AL MARJ AL شركة)
مسؤولية) ذات  شركة  ( (AKHDAR
100.000) رهم) رأسلالها) محدو ة 
رحو) أوال   :) وار  االجتلاعي) ومقرها 
الدار) الشق  عين  معروف  سيدي 
البيضاء)قرروا ما 2لي):))))))))))))))))))))))))))))

1)-)املوافقة عل6 تقرير املصفي.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
السيدة) وهي  املصفي  نها2ة  (- ((
2اسليية عاقل رقم البطاقة الوطيية)
املهام) جليع  من  ((BK1(63(7(
املنسوبة إليها.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

3)-)إ2داع املحفوظات االجتلاعية)
عين) (6 الزنقة) (36 بإقامة نزيك رقم)

الشق البيضاء.
6)-)شطب الشركة.

بكتابة) القانوني  اإل2داع  تم  (- (II
التجارية) املحكلة  لدى  ( الضبط)
بالبيضاء)بتاريخ)019)/)30/1)تحت)

رقم))539)7.
للخالصة والبيان

566 P

MAXICOM SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

)63 زنقة مصطفى املعاني، الدار 
البيضـاء

 63(RUE MUSTAPHA MAANI
CASABLANCA

السجل التجاري1779)) : 
الحــل املســبـق للـشـركـة 

بلقت�سى القرار الجلاعي للشركاء)
الـلـيـعـقـد في الدارالبيضاء)بتاريخ))16 
  «MAXICOM« لشركة) ( ((018 ماي)
املحدو ة،) املسؤولية  ذات  شركة 
100.000,00) رهم،مقرها) رأسلالها)
بالدارالبيضاء،)63زنقة) اإلجتلاعي 

مصطفى املعاني،)تقرر ما 2لي):)
الحل املسبق للشركة.

حيان) االشبيلي  السيدة  تعيين 
مصفي للشركة.

تحد2د مقر تصفية الشركة بالدار)
البيضاء،)63)زنقة مصطفى املعاني.

بكتابة) القانوني  اإل2داع  تم 
التجارية) باملحكلة  الضبط 
شتيبر) (13 بتاريخ) بالدارالبيضاء)

018))تحت رقم)676377.
بيان مختصر

567 P

BCM SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة 

بشريك وحيد
الرأسلال االجتلاعي : 90.000  رهم

س.ت. 607)66 الدار البيضاء
املقر االجتلاعي : 13، شارع اليحاس 
نهوي الطابق امول معاريف الدار 

البيضاء
العام) الجلع  ملحضر  تبعا 
(،(019 نوفلبر) (8 بتاريخ) االستثيائي 

تقرر ما2لي):
 BCM لشركة) اموان  قبل  حل 



عد )5595 - 6))جلا ى امو 6)1661 ))))2يا2ر)0)0))الجريدة الرسمية   2(76

املحدو ة) املسؤولية  ذات  (SERVICE

بشريك وحيد.

للشركة) االجتلاعي  املقر  اختيار 

شارع اليحاس) (13 (: كلقر للتصفية)

الدار) معاريف  امول  الطابق  نهوي 

البيضاء.

السيد) استقالة  عل6  املصا قة 

2اسر بياني مزيان من مهامه كلسير)

للشركة.

شلشاوي) أسلاء) السيدة  تعيين 

كلصفية للشركة.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 9 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

 يسلبر)019))تحت رقم)759))7.
ملخص قصد النشر

للبيان واإلشارة

568 P

ACHIB ESTHETIQUES
الرأسلال))100.000) رهم

مقرها االجتلاعي ب : شارع 113 

املجلوعة E13  املفة الدار البيضاء 

العام) الجلع  عقد  بلقت�سى 

االستثيائي بتاريخ019)/16/10)))قرر)

مساهلو))الشركة ما 2لي:

مساهلو) (: الحل املسبق للشركة)

الشركة قرروا تصفية الشركة بصفة)

أولية.)))

تم القيام باإل2داع القانوني لدى)

التجارية) باملحكلة  الضبط  كتابة 

 0(/1(/(019 بتاريخ) بالدار البيضاء)

تحت رقم)1933)7 -  36600.

569 P

ALUMATEC
حل شركة

العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 

 (019 نونبر) ((5 بتا2خ) العا ي  الغير 

املسؤولية) ذات  شركة  حل  تقرر 

املحدو ة ما2لي:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة).

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

االقتضاء)بلختصر تسليتها:

ALUMATEC

ب:اقامة) التصفية  مقر  وحد   (

1)زنقة علي عبد الرزاق) املأمون رقم)

البيضاء

)مبلغ رأسلال الشركة):)100.000 

 رهم

كلصفي) التازي  كريم  محلد 

للشركة وعين السيد)

بكتابة) القانوني  اال2داع  تم 

بالدار) التجارية  باملحكلة  الضبط 

 (0(0 07) جيبر) بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)6195)7.

570 P

VALVEO

حل شركة
العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 

30) جيبر015)  الغير العا ي بتاريخ)

املسؤولية) ذات  شركة  حل  تقرر 

املحدو ة ما2لي:

ذات) شركة  الشركة:) شكل 

املسؤولية املحدو ة))

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  االقتضاء)

VALVEO

ب:شارع) التصفية  مقر  وحد  

 ( 5)الطابق االر�سي رقم) مابيون رقم)

ڤال فلوري الدارالبيضاء

 10.000 (: الشركة) رأسلال  مبلغ 

 رهم

وعين السيد انس القباج كلصفي)

للشركة).

بكتابة) القانوني  اال2داع  تم 

بالدار) التجارية  باملحكلة  الضبط 

 (016 غشت) (0( بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)00610076.

571 P

موديرنزسيونديبرودوينتوريل
 MODERNISATION DES
PRODUITS NATURELS

إعـــالن حــل شركـــة
االسم التجاري):)

مو 2رنزسيوند2برو وينتوريل
 MODERNISATION DES

PRODUITS NATURELS
شركةمحدو ة مسؤولية بشريك)

وحيد
75شارع (: االجتلاعـي)  املقـر 

 169 الرقم) الطابق االول  2يا2ر  (11  
الدارالبيضاء

الرأسلـال):)100.000) رهـم))مائة)
ألف  رهــم)

الحل املسبق للشركة
بلوجب عقد االجتلاع العام الغير)
تم) شتيبر019)) ((3 بتاريخ) العا ي 
االتفاق عل6 بدء)مساطير حل الشركة)

ابتداءا من هذا التاريخ.
محلد) شوكري  السيد  تعيين  تم 
املصفي لهذه الشركة واملسؤول عل6)

كل الواجبات من أجل ذلك.
 IF(:( 18782799( –( RC
 Casa(:( 352297( –( ICE(:

00161(601000066
شارع) (75 هو:) التصفية  مقر 
 169 الرقم) االول  الطابق  2يا2ر  (11

الدارالبيضاء
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
 16 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتوبر)019)
الرقم) و  (717061 رقم) تحت 

التحليلي رقم9695).
572 P

OASIS RENT CAR
شركة ذات مسؤولية محدو ة

رأسلالها: 500000  رهم.
املقر االجتلاعي : 76 شارع 

عبد املومن الطابق 7 باب 73 
الدار البيضاء

السجل التجاري315917
حل الشركة 

الجلع) محضر  بلقت�سى 
بتاريخ) امليعقد  االستثيائي  العام 

019)/6/11))قرر الشركاء)ما 2لي):
حل الشركة قبل اموان

باملقر) التصفية  مقر  تحد2د 

عبد) شارع  (76 للشركة) االجتلاعي 

الدار) ( (73 باب) (7 الطابق) املومن 

البيضاء

خالد) حسام  السيد  تكليف 

الحاج سالم من طرف الجلع العام)

كلسؤول بعللية التصفية إ 6 غا2ة)

انتهائها

كتابة) لدى  القانوني  اإل2داع  تم 

بالدار) ( التجارية) باملحكلة  الضبط 

وذلك) (7(5855 رقم) تحت  البيضاء)

بتاريخ)0)0)/01/)0 

573 P

DOMAINE DES REMPARTS
شركة مجهولة االسم

رأسلالها 6.680.000    رهم 

كم 6، طريق فاس عل6 بعد 1.7 كم 

من تاالغت اليخيل مراكش

صا ق) ( (18-1(-(019 بتاريخ)

الشركاء)عل6 إلغاء)الزيا ة في رأسلال)

إ 6) 6.680.000) رهم  من) الشركة 

0.000)8.9) رهم بعد صدور حكم)

بتاريخ) ((693 ( املحكلة التجارية رقم)

. 17-10-(019.

بكتابة) القانوني  اإل2داع  تم 

التجارية) املحكلة  لدى  الضبط 

0)0)-01-06تحت) ( بتاريخ) ( بلراكش)
رقم)110975

من أجل التخليص و اإلشهار)

574 P

 Cabinet Luxor pour la comptabilité

SARL AU

 Imm(41(rue(de(Berkane(2ème(étage(n°(4

Oujda

Tél./Fax : 05.36.68.11

 STE OUIJDANE CLE

INTERNATIONAL
مقرها االجتلاعي 2وجد وجدة)18 

مليلية) وزنقة  الفتواكي  شارع  مكرر 

الطابق الثالث رقم)3.

املدة):)99)سية.
 100.000 (: رأس مالها االجتلاعي)

 رهم.
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مجزئة كلا 2لي):

السيد صالح اكا ):)800)حصة)؛

السيد علي بن حدو):)100)حصة)؛

 100 (: حدو) بن  ارشيد  السيد 

حصة.

قرروا ما 2لي):

حل النهائي الشركة.

بكتابة) القانوني  اإل2داع  تم 

التجارية) املحكلة  لدى  الضبط 

 (019 6)) يسلبر) بتاريخ) بوجدة 

تحت رقم)3899.
للخالصة واإلشارة

املسير

575 P

STE BENI -DAY CAR
SARL

السجل التجاري رقم 5931

علارة 13 الطابق 1 شارع الشابي 

بني مالل 

االستثيائي) القرار  بلقت�سى 

تم) ((019 نوفلبر) (6 بتاريخ)  للشركاء)

ما 2لي):

طرف) من  حصة  (5000 تفويت)

 1800 نوفير) الد2ن  صالح  السا ة 

حصة)) (1600 نوفير) وميعم  حصة 

حصة)) (1600 نوفير) ورضوان 

بطاقته) بوغو  بوبكر  السيد  ا 6 

شريكا) اصبح  الذي  (IA1088(8

وحيدا للشركة)

استقالة السيد نفير صالح الد2ن))

من تسيير الشركة)

بخداش)) خالد  السيد  تعيين 

للشركة)) مسيرا  (IA1(8095 بطاقته)

0))بويشاض) ويقطن بحي االمل رقم)

القصيبة).

للشركة) القانوني  الشكل  تحويل 

ا 6 شركة  ات املسؤولية املحدو ة)

ذات الشريك الوحيد)

 13 تغيير مقر الشركة من علارة)

مالل)) بني  الشابي  شارع  (1 الطابق)

تلكيونت)) شارع  (10 الزنقة) (7( ا 6)

الطابق)1)القصبة بني مالل).

تحيين القانون امسا�سي للشركة)

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

عد ) تحت  مالل  بني  االبتدائية 

19/907)بتاريخ)16) يسلبر)019). 

1C

ALQUA RIO CULT
S.N.C

شـركـة التضامن
رأسلالها 10.000  رهم

مقرها حي لفطيحات رقم 136

- الداخلة -

تأسيـــس):

 3 بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
القانون) إحداث  تم  (،(019 2ونيو)

امسا�سي))لشـركـة التضامن).

التسليــة):

 ALQUA RIO (« شـركـة التضامن)

CULT S.N.C

الهــدف):

تهدف الشركة في املغرب آو الخارج)

سواء)لحسابها أو لحساب الغير):)

وفواكه) وامسلاك  املحار  تربية 

البحر و الصدفيات.

خلق واستغالل وحدات املعالجة).

جليع أنشطة تربية امحياء)املائية.)

العلليات) جليع  كذلك 

املالية التي لها) التجارية،) الصياعية،)

عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالهدف)

اإلجتلاعي

لفطيحات) حي  (: االجتلاعي) املقر 
رقم)136،)الداخلة.

من تاريخ) سية ابتداء) (99 (: املــدة)

التأسيس النهائـي.
في) املال  رأس  حد   (: املـال) رأس 

مبلغ)10.000) رهم مقسم عل6)100 

للواحـد) ( 100) رهم) حصة من فئة)

لفائدة السا ة):

عليان محفوظ)0))حصة.

عليان سعيد)0))حصة.

سكيية عليان)0))حصة).

خد2جة عليان)0))حصة).

عثلان عليان)0))حصة).

التسييـر):)عهـد تسييـر الشركـة إ 6)

السيد:)عليان محفوظ))

فاتـح) من  تبتـدئ  (: املاليـة) السيـة 

كل) من  31) يسلبر  في) وتيتهـي  2يا2ـر 

سيـة.

امربــاح):)%5)لالحتياط القانـــونـي.

اإل2ــداع القانـونـي):

باملحكلـة) القانـونـي  اإل2ـداع  تـم 

االبتدائية لوال2ـة جهـة وا ي الذهب)

 (8 2ـوم) الداخلـة  بلد2يـة  الكويـرة،)

 (019/681 تحـت عـد ) ((019 2ونيو)

السجل التجاري رقم)16053.
للنشر والبيان

2C

HUITRES BLANCO
S.N.C 

شـركـة التضامن

رأسلالها  10.000.00  رهم

مقرها   حي موالي رشيد رقم 5

- الداخلة -     

تأسيـــس:

  (3 بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

القانون) إحداث  تم  (،(019 2وليو)

امسا�سي لشـركـة التضامن).

 HUITRES BLANCO(«((:(التسليــة

S.N.C))«)شـركـة التضامن.

الهــدف):

تهدف الشركة في املغرب آو الخارج)

سواء)لحسابها أو لحساب الغير):)

فواكه) و  امسلاك  و  املحار  تربية 

البحر و الصدفيات)

خلق واستغالل و حدات املعالجة).

جليع أنشطة تربية امحياء)املائية.)

العلليات) جليع  كذلك 

املالية التي لها) التجارية،) الصياعية،)

عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالهدف)

اإلجتلاعي

املقر االجتلاعي):))حي موالي رشيد)

رقم)5)،)الداخلة.

تاريخ) من  ابتداء) سية  (99 املــدة:)

التأسيس النهائـي.

في) املال  رأس  حد   (: املـال) رأس 

مبلغ)10.000) رهم مقسم عل6))100 

للواحـد) ( 100) رهم) حصة من فئة)

لفائدة السا ة):)))))

بابا العلوي)0))حصة

مريم املرابط)0))حصة

انكية السرحاني)0))حصة)

الميية العلوي)0))حصة)

السعد العلوي)0))حصة)

التسييـر):عهـد تسييـر))الشركـة إ 6)

السيد:)السعد العلوي

فاتـح) من  تبتـدئ  (: املاليـة) السيـة 

كل) من  31) يسلبر  في) وتيتهـي  2يا2ـر 

سيـة.

امربــاح):))%5)لالحتياط القانـــونـي.

اإل2ــداع القانـونـي):

باملحكلـة) القانـونـي  اإل2ـداع  تـم 

وا ي) جهـة  لوال2ـة  االبتدائية 

الداخلـة) بلد2يـة  الذهب-الكويـرة،)

تحـت عـد ) ((019 اغسطس) (8 ( 2ـوم)

رقم) التجاري  السجل  ((019/878

   . 16363
للنشر والبيان

3C

IMABEX
 SARL A ASSOCIE UNIQUE

شـركـة ذات مسؤولية محدو ة 

لشريك وحيد

رأسلالها 100.000  رهم

مقرها : حي الحسني زنقة 15 رقم 

1 - الداخلة

تأسيـــس:

 1 ( بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

القانون) إحداث  تم  (،(019 أكتوبر)

مسؤولية) ذات  لشـركـة  امسا�سي 

محدو ة لشريك وحيد.

التسليــة:

 IMABEX SARL A ASSOCIE

UNIQUE

محدو ة) مسؤولية  ذات  شـركـة 

لشريك وحيد.
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الهــدف):
سواء) اخل) الشركة  تهدف 
املغرب أو خارجه لحسابها الخاص أو)

لحساب الغير إ 6):
استيرا  وتصد2ر.
اشغال مختلفة).

العلليات) جليع  كذلك 
املالية التي لها) التجارية،) الصياعية،)
عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالهدف)

اإلجتلاعي.)
املقر االجتلاعي:))حي الحسني زنقة)

15)رقم)1)-)الداخلة.
من تاريخ) سية ابتداء) (99 (: املــدة)

التأسيس النهائـي
في) املال  رأس  حد   (: املـال) رأس 
مبلغ)100.000.00) رهم مقسم عل6)

1000)حصة من فئة)100) رهم
الشريك) السيد  لفائدة  للواحـد 

الوحيد):)خالد ا2ت سعيد)
:عهـد تسييـر الشركـة إ 6) التسييـر)

السيد الوحيد):)خالد ا2ت سعيد
فاتـح) من  تبتـدئ  (: املاليـة) السيـة 
كل) من  31) يسلبر  في) وتيتهـي  2يا2ـر 

سيـة.
امربــاح):)%5)لالحتياط القانـــونـي.

اإل2ــداع القانـونـي):
باملحكلـة) القانـونـي  اإل2ـداع  تـم 
(- الداخلة) جهـة  لوال2ـة  االبتدائية 
الداخلـة) بلد2يـة  الذهب،) وا ي 
عـد ) تحـت  ((019 أكتوبر) ((3 2ـوم)
رقم) التجاري  السجل  ((019/111(

.16715
للنشر والبيان

4C

IMZAN
S.N.C

شـركـة التضامن
رأسلالها 10.000  رهم

مقرها شارع عبد الخالق طوريس 
رقم 60

- الداخلة -
تأسيـــس):

  30 بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
القانون) إحداث  تم  (،(019 ماي)

امسا�سي لشـركـة التضامن..

التسليــة):

  IMZAN (« التضامن) شـركـة 

« S.N.C

الهــدف):

تهدف الشركة في املغرب آو الخارج)

سواء)لحسابها أو لحساب الغير):)

وفواكه) وامسلاك  املحار  تربية 

البحر و الصدفيات.

خلق واستغالل وحدات املعالجة).

جليع أنشطة تربية امحياء)املائية.)

العلليات) جليع  كذلك 

املالية التي لها) التجارية،) الصياعية،)

عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالهدف)

اإلجتلاعي

عبد) شارع  (: االجتلاعي) املقر 

الخالق طوريس رقم)60،)الداخلة.)))))))))))))))))))))))))))))

من تاريخ) سية ابتداء) (99 (: املــدة)

التأسيس النهائـي.

في) املال  رأس  حد   (: املـال) رأس 

مبلغ)10.000) رهم مقسم عل6)100 

للواحـد) ( 100) رهم) حصة من فئة)

لفائدة السا ة):)))))

سكيية الصالحي)0))حصة

نعلة الصالحي)0))حصة

لفضيل ميشان)0))حصة)

محلد بزيد)0))حصة)

حلدي براي))0))حصة)

:عهـد تسييـر الشركـة إ 6) التسييـر)

السيد:)محلد بزيد))

فاتـح) من  تبتـدئ  (: املاليـة) السيـة 

كل) من  31) يسلبر  في) وتيتهـي  2يا2ـر 

سيـة.

امربــاح):)%5)لالحتياط القانـــونـي.

اإل2ــداع القانـونـي):

باملحكلـة) القانـونـي  اإل2ـداع  تـم 

االبتدائية لوال2ـة جهـة وا ي الذهب-

 (8 2ـوم) الداخلـة  بلد2يـة  الكويـرة،)

 686/(019 تحـت عـد ) ((019 2ونيو)

السجل التجاري رقم)16059 .   
للنشر والبيان

5C

 LFAILA HUITRES 
S.N.C

شـركـة التضامن
رأسلالها 10.000  رهم

مقرها حي اكسيكيسات زنقة معطا 

هللا رقم 50

- الداخلة -

تأسيـــس):

 30 ( بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
القانون) إحداث  تم  (،(019 ماي)

امسا�سي لشـركـة التضامن).

التسليــة):

 LFAILA (« التضامن) شـركـة 

«  HUITRES S.N.C

الهــدف):

تهدف الشركة في املغرب آو الخارج)

سواء)لحسابها أو لحساب الغير):)

وفواكه) وامسلاك  املحار  تربية 

البحر والصدفيات)

خلق واستغالل و حدات املعالجة).

جليع أنشطة تربية امحياء)املائية.)

العلليات) جليع  كذلك 

املالية التي لها) التجارية،) الصياعية،)

عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالهدف)

اإلجتلاعي

املقر االجتلاعي:)حي اكسيكيسات)
زنقة معطا هللا رقم)50)،)الداخلة.)))))))))))))))))))))))))))))

من تاريخ) سية ابتداء) (99 (: املــدة)

التأسيس النهائـي.
في) املال  رأس  حد   (: املـال) رأس 

مبلغ)10.000) رهم مقسم عل6)100 

للواحـد) ( 100) رهم) حصة من فئة)

لفائدة السا ة):)))))

لحبوس نصري)0))حصة

عائشة هويبة)0))حصة

حلدي هويبة)0))حصة)

الشيخ هويبة)0))حصة)

محلد كاه)0))حصة)

:عهـد تسييـر الشركـة إ 6) التسييـر)
السيدة:)لحبوس نصري)

فاتـح) من  تبتـدئ  (: املاليـة) السيـة 

كل) من  31) يسلبر  في) وتيتهـي  2يا2ـر 

سيـة.

امربــاح):)%5)لالحتياط القانـــونـي.

اإل2ــداع القانـونـي):

باملحكلـة) القانـونـي  اإل2ـداع  تـم 

االبتدائية لوال2ـة جهـة وا ي الذهب-

 (8 ( بلد2يـة الداخلـة 2ـوم) (، الكويـرة)

 68(/(019 تحـت عـد ) ((019 2ونيو)

السجل التجاري رقم)16055 .   
للنشر والبيان

6C

MHIWLA IMPORT

 SARL A ASSOCIE UNIQUE 

شـركـة ذات مسؤولية محدو ة 

لشريك وحيد

رأسلالها 100.000  رهم

مقرها : حي الرحلة 1 رقم 17 زنقة 

16 - الداخلة

تأسيـــس:

بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 

 1)أكتوبر)019)،)تم إحداث القانون)

مسؤولية) ذات  لشـركـة  امسا�سي 

محدو ة لشريك وحيد.

التسليــة):

 MHIWLA IMPORT SARL A

ASSOCIE UNIQUE

محدو ة) مسؤولية  ذات  شـركـة 

لشريك وحيد

الهــدف):

سواء) اخل) الشركة  تهدف 

املغرب أو خارجه لحسابها الخاص أو)

لحساب الغير إ 6):

استيرا  وتصد2ر.

اشغال مختلفة).

العلليات) جليع  كذلك 

املالية التي لها) التجارية،) الصياعية،)

عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالهدف)

اإلجتلاعي.)

 1 الرحلة) حي  ( االجتلاعي:) املقر 

رقم)17)زنقة)16)-)الداخلة.

من تاريخ) سية ابتداء) (99 (: املــدة)

التأسيس النهائـي
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رأس املـال):)حد  رأس املال في مبلغ)

 1000 عل6) مقسم  100.000) رهم 

للواحـد) 100) رهم  فئة) من  حصة 

(: الوحيد) الشريك  السيد  لفائدة 

نورالد2ن البوها ي).

:عهـد تسييـر الشركـة إ 6) التسييـر)

السيد الوحيد):)نورالد2ن البوها ي

فاتـح) من  تبتـدئ  (: املاليـة) السيـة 

كل) من  31) يسلبر  في) وتيتهـي  2يا2ـر 

سيـة.

امربــاح):)%5)لالحتياط القانـــونـي.

اإل2ــداع القانـونـي):

باملحكلـة) القانـونـي  اإل2ـداع  تـم 

(- الداخلة) جهـة  لوال2ـة  االبتدائية 

الداخلـة) بلد2يـة  الذهب،) وا ي 

تحـت عـد ) ( ( ((019 أكتوبر) ((3 2ـوم)

رقم) التجاري  السجل  ((019/1111

   .16713
للنشر والبيان

7C

 TOP COQUILLAGE 
S.N.C

شـركـة التضامن

رأسلالها 10.000  رهم

مقرها حي الرحلة 1 شارع املرابطين 

رقم 33

- الداخلة -     

تأسيـــس:

 30 ( بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

القانون) إحداث  تم  (،(019 ماي)

امسا�سي))لشـركـة التضامن).

التسليــة):

 TOP التضامن) شـركـة 

 COQUILLAGE S.N.C

الهــدف):

تهدف الشركة في املغرب آو الخارج)

سواء)لحسابها أو لحساب الغير):)

وفواكه) وامسلاك  املحار  تربية 

البحر والصدفيات)

خلق واستغالل وحدات املعالجة).

جليع أنشطة تربية امحياء)املائية.

العلليات) جليع  كذلك  (

املالية التي لها) التجارية،) الصياعية،)

عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالهدف)

اإلجتلاعي

 1 الرحلة) حي  (: االجتلاعي) املقر 

شارع املرابطين رقم)33،)الداخلة.)))))))))))))))))))))))))))))

من تاريخ) سية ابتداء) (99 (: املــدة)

التأسيس النهائـي.

في) املال  رأس  حد   (: املـال) رأس 

مبلغ)10.000) رهم مقسم عل6)100 

للواحـد) 100) رهم  فئة) من  حصة 

لفائدة السا ة):

زين العابد2ن البل)0))حصة

نجاة بروك هللا)0))حصة

علر علر اوبال)0))حصة)

السالكة علر اوبال)0))حصة)

سيد2ا السباعي)0))حصة)

التسييـر):)عهـد تسييـر الشركـة إ 6)

السيد:)زين العابد2ن البل))

فاتـح) من  تبتـدئ  (: املاليـة) السيـة 

كل) من  31) يسلبر  في) وتيتهـي  2يا2ـر 

سيـة.

امربــاح):)%5)لالحتياط القانـــونـي.

اإل2ــداع القانـونـي):

باملحكلـة) القانـونـي  اإل2ـداع  تـم 

االبتدائية لوال2ـة جهـة وا ي الذهب-

 (8 2ـوم) الداخلـة  بلد2يـة  الكويـرة،)

 (019/683 تحـت عـد ) ((019 2ونيو)

السجل التجاري رقم)16057 .   
للنشر والبيان

8C

VILLA - HUITRE
S.N.C

شـركـة التضامن

رأسلالها 10.000  رهم

مقرها حي الرحلة رقم 6

- الداخلة -     

تأسيـــس:

 10 بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

القانون) إحداث  تم  (،(019 2وليوز)

امسا�سي لشـركـة التضامن.

التسليــة):

 VILLA - التضامن) شـركـة 

HUITRE S.N.C

الهــدف):

تهدف الشركة في املغرب آو الخارج)

سواء)لحسابها أو لحساب الغير):)

وفواكه) وامسلاك  املحار  تربية 

البحر والصدفيات.

خلق واستغالل وحدات املعالجة).

جليع أنشطة تربية امحياء)املائية.)

العلليات) جليع  كذلك 

املالية التي لها) التجارية،) الصياعية،)

عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالهدف)

اإلجتلاعي

:)حي الرحلة رقم) املقر االجتلاعي)

6،)الداخلة.

من تاريخ) سية ابتداء) (99 (: املــدة)

التأسيس النهائـي.

في) املال  رأس  حد   (: املـال) رأس 

مبلغ)10.000) رهم مقسم عل6)100 

للواحـد) ( 100) رهم) حصة من فئة)

لفائدة السا ة):)))))

اسليلان بوصولة)0))حصة

امربيه بوصولة)0))حصة

مورا  بارك هللا)0))حصة)

الشيخ الو ي لعتيك)0))حصة)

خالد حليد)0))حصة)

التسييـر):)عهـد تسييـر الشركـة إ 6)

السيد):)اسليلان بوصولة

فاتـح) من  تبتـدئ  (: املاليـة) السيـة 

كل) من  31) يسلبر  في) وتيتهـي  2يا2ـر 

سيـة.

امربــاح):)%5)لالحتياط القانـــونـي.

اإل2ــداع القانـونـي):

باملحكلـة) القانـونـي  اإل2ـداع  تـم 

االبتدائية لوال2ـة جهـة وا ي الذهب-

 (9 2ـوم) الداخلـة  بلد2يـة  الكويـرة،)

 (019/867 تحـت عـد ) ((019 2وليو)

السجل التجاري رقم)16317 .   
للنشر والبيان

9C

STE TISSIR DIND
 SARL

اعالن حل شركة 

أوال  احلد اخليس بني شكدال)

الفقيه بن صالح)

راس املال)300.000) هم)

السجل التجاري رقم)99)) 

االستثيائي) القرار  بلقت�سى 

      (019 ماي) (8 الشركة بتاريخ) لشركاء)

تم ما 2لي)

اعالن حل الشركة اعاله

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

تحت))) صالح  بن  الفقيه  االبتدائية 

2ونيو) ((1 بتاريخ) (/19/  163 عد )

.(019

10C

 GERMAN MAROC

GASTRONOMIE
SARL AU

العيوان

ا2ت علوان جلاعة فم او ي اوال  

امبارك بني مالل
رقم السجل التجاري9781

 10 بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

019))تم إنشاء)شركة ذات)  يسلبر)

الشريك) ذات  ( املحدو ة) املسؤولية 

الوحيد تحلل الخصائص التالية:

التسلية:

 GERMAN MAROC

GASTRONOMIE SARL AU

العيوان

ا2ت علوان جلاعة فم او ي اوال )

امبارك

بني مالل

الغــرض مخبزة وبيع الحلويات))

100000) رهم مقسم) رأس املــال)

قيلتها)) اجتلاعية  إ 10006حصة 

100 رهم)

2قطن) ابراهيم  بوع�سى  السيد 

باملانيا 2لتلك)1000)حصة.
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السية املـالية):)السية امليال 2ة
مدة الشركة):)99)سية

املسير):)السيد بوع�سى إبراهيم
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
رقم885   تحت  مالل  بني  االبتدائية 

تاريخ)10) يسلبر)019).
11C

 MAGMON CAR
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة بشريك واحد
 10 بتاريخ) العرفي  للعقد  تبعا 
019))وضع قوانين الشركة)  يسلبر)

ذات املليزات التالية):
     MAGMON CAR(:(التسلية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
املسؤولية املحدو ة بلشارك واحد).
املوضوع:)2تعلق نشاط الشركة):

كراء)السيارات بدون سائق.
و بصفة عامة مختلف العلليات)
امليقولة) العقارية،) املالية،) التجارية،)
و غير امليقولة التي من شانها توسيع)

نشاط الشركة.
الشياف) وا   حي  (: الرئي�سي) املقر 

رقم)-61))الداخلـة.
الرأسلال):)حد  في مبلغ)100.000 
 رهم مقسلة إ 6 ألف حصة من فئة)
بالكامل) 2للكها  للحصة  100) رهم 

السيد):)ميصف مكران.
(: تسير من طرف السيد) (: اإل ارة)
عبد العزيز مكران ملدة غير محدو ة.))))))))
بكتابة) تم  (: القانوني) اإل2داع 
االبتدائية) املحكلة  لدى  الضبط 
7)) يسلبر) (: بتاريخ) بوا ي الذهب،)
 1399-(019 رقم) تحت  ((019
تحت) التجاري  السجل  في  واملسجل 

رقم1)151.
12C

BENSMINA INDUSTRIES
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة بلشارك واحد
 (0 بتاريخ) العرفي  للعقد  تبعا 
قوانين) وضع  تم  ((019  يسلبر)

الشركة ذات املليزات التالية):

 BENSMINA (: التسلية)

INDUSTRIES

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدو ة بلشارك واحد.

املوضوع):)2تعلق نشاط الشركة:

بيع قطع الغيار للقوارب.

جليع أشغال اإلصالح والصيانة)

البحرية.)

العلليات) مختلف  عامة  وبصفة 

امليقولة) العقارية  املالية،) التجارية،)

وغيرا مليقولة التي من شأنها توسيع)

نشاط الشركة.

املقر الرئي�سي):)حي القسم)1)بلوك)
رقم)-50)الداخلـة.

الرأسلال):)حد  في مبلغ)100.000 

 رهم مقسلة إ 6 ألف حصة من فئة)

(: السيد) بالكامل  2للكها  100) رهم 

عبد هللا بنسليية.

السيد:) طرف  من  تسير  (: اإل ارة)

عبد هللا بنسليية ملدة غير محد ة.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإل2داع 

االبتدائية) املحكلة  لدى  الضبط 

 (0(0 ))2يا2ر) بوا ي الذهب،)بتاريخ)

في) املسجل  و  (06-(0(0 رقم) تحت 

السجل التجاري تحت رقم9)151.

13C

AYALIB SERVICES
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

بلشارك واحد

 (3 بتاريخ) العرفي  للعقد  تبعا 

قوانين) وضع  تم  ((019  يسلبر)

الشركة ذات املليزات التالية:

                    AYALIB SERVICES(:(التسلية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدو ة بلشارك واحد.

املوضوع):)2تعلق نشاط الشركة:

خدمات الحجز و بيع التذاكر.)

العلليات) مختلف  عامة  وبصفة 

امليقولة) العقارية  املالية،) التجارية،)

وغيرا مليقولة التي من شأنها توسيع)

نشاط الشركة.

رقم) امليتزه  حي  (: الرئي�سي) املقر 

-11الداخلـة.

الرأسلال):)حد  في مبلغ)100.000 

 رهم مقسلة إ 6 ألف حصة من فئة)

السيد:) بالكامل  2للكها  100) رهم 

ا2وب كسيان.

السيد:) طرف  من  تسير  (: اإل ارة)

ا2وب كسيان.ملدة غير محد ة.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإل2داع 

االبتدائية) املحكلة  لدى  الضبط 

7)) يسلبر) بتاريخ) الذهب،) بوا ي 

 (019-1398 رقم) تحت  ((019

تحت) التجاري  السجل  في  واملسجل 

رقم15119.

14C

LA CRIQUE DU LAGON
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة بلشارك واحد

 3 بتاريخ) العرفي  للعقد  تبعا 

قوانين) وضع  تم  ((019  يسلبر)

الشركة ذات املليزات التالية:

 LA CRIQUE DU (: التسلية)

LAGON

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدو ة بلشارك واحد.

املوضوع):)2تعلق نشاط الشركة:

استغالل وتسير فيدق.

العلليات) مختلف  عامة  وبصفة 

امليقولة) العقارية  املالية،) التجارية،)

وغيرا مليقولة التي من شأنها توسيع)

نشاط الشركة.))

املقر الرئي�سي):)شارع العركوب رقم)

1 -  6)77)الداخلـة.

الرأسلال):)حد  في مبلغ)10.000 

 رهم مقسلة إ 6 مائة حصة من فئة)

السيد:) بالكامل  تللكها  100) رهم 

موالي عبد العزيز السيو�سي

السيد:) طرف  من  تسير  (: اإل ارة)

موالي عبد العزيز السيو�سي ملدة غير)

محد ة

بكتابة) تم  (: القانوني) اإل2داع 

االبتدائية) املحكلة  لدى  الضبط 

5)) يسلبر) بتاريخ) الذهب،) بوا ي 

  1389-(019 رقم) تحت  ((019

تحت) التجاري  السجل  في  واملسجل 

رقم)15113.

15C

 NOUVEAU TRANSPORT

DAKHLA

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

بلشارك واحد

 (0 بتاريخ) العرفي  للعقد  تبعا 

قوانين) وضع  تم  ((019  يسلبر)

الشركة ذات املليزات التالية:

 NOUVEAU (: التسلية)

TRANSPORT DAKHLA

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدو ة بلشارك واحد.

املوضوع):)2تعلق نشاط الشركة:

نقل البضائع لحساب الغير.

العلليات) مختلف  عامة  وبصفة 

امليقولة) العقارية  املالية،) التجارية،)

وغيرا مليقولة التي من شأنها توسيع)

نشاط الشركة.))

الحي) السالم  حي  (: الرئي�سي) املقر 

الصياعي)-)الداخلـة.

الرأسلال):)حد  في مبلغ)100.000 

 رهم مقسلة إ 6 ألف حصة من فئة)

السيد:) بالكامل  2للكها  100) رهم 

سعيد الدرهم

السيد:) طرف  من  تسير  (: اإل ارة)

سعيد الدرهم ملدة غير محد ة

بكتابة) تم  (: القانوني) اإل2داع 

االبتدائية) املحكلة  لدى  الضبط 

 (0(0 3)2يا2ر) بوا ي الذهب،)بتاريخ)

في) واملسجل  ((0(0-08 رقم) تحت 

السجل التجاري تحت رقم)15135.

16C
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 DAKHLA ENTERTAINMENT
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
بمشارك واحد

 3 بتاريخ) العرفي  للعقد  تبعا 
قوانين) وضع  تم  ((019  يسلبر)

الشركة ذات املليزات التالية):
 DAKHLA التسلية:)

ENTERTAINMENT
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدو ة بلشارك واحد.
املوضوع):)2تعلق نشاط الشركة:

استغالل وتسير فيدق.
العلليات) مختلف  عامة  وبصفة 
امليقولة) العقارية  املالية،) التجارية،)
وغيرا مليقولة التي من شأنها توسيع)

نشاط الشركة.))
املقر الرئي�سي):)شارع العركوب رقم))

01-6)77)الداخلـة.
الرأسلال):)حد  في مبلغ)10.000 
 رهم مقسلة إ 6 مائة حصة من فئة)
السيد:) بالكامل  تللكها  100) رهم 

موالي عبد العزيز السيو�سي.
السيد:) طرف  من  تسير  (: اإل ارة)
موالي عبد العزيز السيو�سي ملدة غير)

محد ة
بكتابة) تم  (: القانوني) اإل2داع 
االبتدائية) املحكلة  لدى  الضبط 
 (0(0 3)2يا2ر) بوا ي الذهب،)بتاريخ)
في) واملسجل  ((0(0-06 رقم) تحت 

السجل التجاري تحت رقم)15133.
17C

 JEAN PAUL SARTRE
SARL AU

AU(CAPITAL(DE : 100.000 DHS
 SIEGE(SOCIAL : HAY(NAHDA 1

1586-1590-N°1591
DAKHLA- RC(N°7201-

بتاريخ)) الوحيد  القرار  اثر  عل6 
بلقر) امليعقد  ((019 30) يسلبر)
املحدو ة) املسؤولية  ذات  الشركة 
 JEAN PAUL(((بلشارك واحد املسلاة
الشركاء)) قرر  (SARTRE S.A.R.L AU

ووافقوا عل6 ما 2لي):

استقالة السيد عبد العزيز الراقي)

من ميصبه كلسير للشركة.)

تعيين السيدة محلد الراقي كلسير)

للشركة ملدة غير محد ة.

تعـد2الت قانونيــة.))

بكتابة) القانوني  اإل2داع  تم 

االبتدائية) املحكلة  لدى  الضبط 

 (0(0 2يا2ر) (3 (: بتاريخ) بالداخلة،)

تحت رقم):)0)0)-07.

18C

STE TABIUR ATLAS
SARL

إعالن تصفية شركة 
رأس املال 100.000  هم

السجل التجاري 6811

شارع فم الزاوية ا2ت احلد تاكزيرت   

بني مالل 

العام)) الجلع  محضر  بلقت�سى 

 (019 أكتوبر) (7 بتاريخ) االستثيائي 

قرر الشركاء)ما 2لي):

اعالن تصفية الشركة)

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 935 االبتدائية بني مالل تحت عد )

بتاريخ)6)) يسلبر)019).

19C

ZAKI BAHENNANI
العيوان

الحي اإل اري القصيبة اغبالة  
رقم السجل التجاري

-1771-

 5 بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

 يسلبر)019)

املسؤولية) ذات  شركة  إنشاء) تم 

الوحيد) الشريك  ذات  املحدو ة 

تحلل الخصائص التالية):

التسلية):

ZAKI BAHENNANI

العيوان

الحي اإل اري القصيبة اغبالة))))

امموال/) تحويل  الغــرض 
استخالص الفواتير/)التسييرالتجاري)

و الصياعي/)وكيل مسير شركة)).

100000) رهم مقسم) رأس املــال)

قيلتها) اجتلاعية  إ 10006حصة 

100) رهم.

القاطن) زكرياء) بهياني  السيد 

بالزنقة)6)بويشاظ رقم)69)القصيبة))

2لتلك)1000)حصة))

السية املـالية):)السية امليال 2ة

مدة الشركة):)99)سية

القاطن) زكرياء) بهياني  (: املسير)

بالزنقة)6)بويشاظ رقم)69)القصيبة))

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

رقم) تحت  تا لة  قصبة  االبتدائية 

158)تاريخ)3)) يسلبر)019).

20C

ADAS SERVICE
العيوان

إقامة بني علير رقم 55 الشقة 7 

شارع الحسن الثاني

 بني مالل    
رقم السجل التجاري

-9817-

 9 بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

 يسلبر)019)

املسؤولية) ذات  شركة  إنشاء) تم 

الوحيد) الشريك  ذات  املحدو ة 

تحلل الخصائص التالية):

 ADAS SERVICE(:(التسلية

 55 :)إقامة بني علير رقم) العيوان)

بني) الثاني  الحسن  شارع  (7 الشقة)

مالل

الغــرض):)بيع لوازم املكتب مقاول)

في االشغال العامة))

100000) رهم مقسم) رأس املــال)

قيلتها) اجتلاعية  حصة  (1000 إ 6)

100) رهم)

ور ي) الصا ق  عبد  السيد 

 6 الزنقة) غزافات  قصر  ب  القاطن 

الرقم)51)ببني مالل

2لتلك)1000)حصة))

السية املـالية):)السية امليال 2ة

مدة الشركة):)99)سية.

املسير عبد الصا ق ور ي القاطن)
 51 الرقم) (6 ب قصر غزافات الزنقة)

ببني مالل
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
 93( االبتدائية بني مالل تحت رقم)

تاريخ)5)) يسلبر)019).
21C

 SOCIETE SAADA
AUTOMOBILE  SARL

شركــة ذات املسؤولية املحــــــــــــــدو ة  
رأسلالهـــــا 100.000  رهـــــم

مقرها االجتلاعي: طريـــــق طيجـــــة 
قـــــرب ثانويـــــة 9 نوفلبـــــر - تطــــــــــوان

عقــــــــــد التأ سيــــــــــس
عرفــــي) عقـــــد  ملقتضيـــــات  طبقــــا 
بتطـــوان,) (1(/01/(016 املــــؤرخ فــــي:)
امساســـي) القانـــون  تأسيـــــس  تـــــم 
املحـــدو ة)) املسؤوليـــة  ذات  لشركـــة 

باملواصفـــات التاليــــة:
 STE SAADA (: الشركـــــة) تسليــة 

  AUTOMOBILE
الشركـــة) الشركـــة:) أغــراض 

تأسســـت لألغـــراض التاليـــة):
التجـــــارة فـــــي قطـــع الغيـــــار

وبشكــل عــام العلليــات التجاريـة)
امغــراض) بأحــد  املرتبطــة  املاليــة 

املذكــورة.)))
طيجـــــة) طريـــــق  (: االجتلاعي) املقر 

قـــــرب ثانويـــــة)9)نوفلبـــــر)-)تطــــــــــوان
تحــــد ) لقــــد  ( الرأسلــــــــــــال:) (- (
قــــدره)) مبلـــغ  فــــي  الشركــــة  رأسلــــال 
100.000) رهــــــم مقســـم))إ 6)10.000  
لكـــل) 10) راهـــم  فئـــة) مــــن  حصـــة 

حصـــة مفوتـــة كـــلا 2لـــي:)
الكامـــل) الشعيـــري  احلـــد  السيـــد 
)مرقلــة مــن) 5000)حصــة) 2صـــل إلــى)

1)الــى)5000
السيـــد:)2وســف الشعيــري الكامـــل)
5000))حصـة))مرقلـة مـن) 2صــل إلــى)

5001)ا 6)10.000.
الشركــــــة) مــــــدة  حــــــد ت  (: املـــــدة)
تاريــــخ) مــــــن  ابتـــــــداء) سيـــــــة  (99 فــــــي)

تأسيسهــــــا.



عد )5595 - 6))جلا ى امو 6)1661 ))))2يا2ر)0)0))الجريدة الرسمية   2(82

امول) 2بـــدأ  (: املحاسبي) العام 

الواحــد) فـــي  وييتهــي  2يا2ـــر  شهـــر  مـــن 

والثالثيــن مــن شهــر  جيبـــر.

التسييــــــــــــر:)لقـــد أسيـــدت صالحيــــة)

تسييــــر الشركـــة إلـــى السيـــــد:)2وســــف)

الشعيــــري

كلسيـــر))ملــــدة غيـــــــر محـــــــد ة.

تـــم اإل2ـــداع القانونـــي لـــدى كتابـــة)

االبتدائيـــة) باملحكلـــة  الضبـــط 

016)/)06/0)تحـــت) بتطـــوان بتاريـــخ)

وتقييـــد الشركـــة بالسجـــل) (165 رقـــــم)

التجـاري بتاريـــخ)016)/)3/0)))تحـــت)

رقــــم)5609).
مقتطـــف مـــن أجـــل البيـــان والنشـــر)

22 C

))املركز الجهوي لالستثلار

جهة بني مالل)-خييفرة

 LE MYSTRO PARA SARL

100.000DH

إعالن عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

القانون) إعدا   تم  (((/10/(019

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:)

ذات) شركة  الشركة:) شكل 

املسؤولية املحدو ة)

التسلية:))املايسترو بارا))

غرض الشركة)):شبه صيدلية

شارع) (9( عيوان املقر االجتلاعي:)

احلد الهيبة،)خريبكة

مدة الشركة:)99)سية.

 100.000 مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم

إ 6) مقسلة  اليقد2ة:) الحصص 

100) رهم) فئة) من  حصة  (1000

للحصة موزعة عل6:))

-)املتقي فؤا ):))90.000) رهلا.)

-)املزراوي هاجر):)10.000) رهلا.

الحصص العينية):)

الشخصية) الشركاء) اسلاء)

والعائلية وعياوينهم:

 (6 بالرقم) الساكن  املتقي  فؤا  

اقبال) حي  السا س  محلد  شارع 

خريبكة)

بالرقم) الساكية  املزراوي  هاجر 

شارع محلد السا س حي اقبال) ((6

خريبكة)

توزيع االنصبة عل6 الشركاء):)

التسيير) حق  أعطي  التسيير:)

كلساهلة) املزراوي  هاجر  للسيدة:)

ومسيرة ملدة غير محدو ة

ب) القانوني  اال2داع  تم 

019)/)30/1)تحت رقم)6165.

23 C

LOTFISUD S.A.R.L AU

Au(Capital : 100.000 DHS

R.C(N° 13513

بتاريخ)) املسير  قرار  اثر   عل6 

امليعقد بلقر الشركة) ((5-1(-(019

بشريك) املحدو ة  املسؤولية  ذات 

 LOTFISUD(« ( ( ( ( ( املسلاة)) واحد 

s.a.r.l AU)«)قرر ما 2لي

(: -)توسيع نشاط الشركة ليشلل)

استيرا  و توزيع قطع غيار املكيفات))

وآالت غسل املالبس.))))

شارع) تحويل مقر الشركة من:) (-

املسيرة) حي  ((8 رقم) (3 زنقة) املريين 

6–)الداخلة إ 6 حي النهضة بقعة رقم)

5)16)–)الداخلة.))

تعد2الت قانونيـة.)))

بكتابة) القانوني  اإل2داع  تم 

االبتدائية) املحكلة  لدى  الضبط 

 (6-1(-(019 بتاريخ) بوا ي الذهب،)

تحت رقم))019)-1390.

24 C

OUAD DAHAB LODGING
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة بلشارك واحد
بتاريخ) العرفي  للعقد   تبعا 

قوانين) وضع  تم  (03-1(-(019

الشركة ذات املليزات التالية):

 OUAD DAHAB (: التسلية)

LODGING

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدو ة بلشارك واحد.

املوضوع):)2تعلق نشاط الشركة:

-)استغالل وتسير مطعم.

-)وبصفة عامة مختلف العلليات)

امليقولة) العقارية  املالية،) التجارية،)

وغيرا مليقولة التي من شأنها توسيع)

نشاط الشركة.))

املقر الرئي�سي):)شارع العركوب رقم)

6)77-01))-)الداخلـة.

الرأسلال):)حد  في مبلغ)10.000 

 رهم مقسلة إ 6 مائة حصة من فئة)

السيد:) بالكامل  تللكها  100) رهم 

موالي عبد العزيز السيو�سي.

السيد:) طرف  من  تسير  (: اإل ارة)

موالي عبد العزيز السيو�سي ملدة غير)

محد ة

بكتابة) تم  (: القانوني) اإل2داع 

االبتدائية) املحكلة  لدى  الضبط 

 (5-1(-(019 بتاريخ) بوا ي الذهب،)

تحت رقم))019)-1387))و املسجل في)

السجل التجاري تحت رقم)15109.

25 C

DAKHLA RECYCLAGE
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
بتاريخ) العرفي  للعقد   تبعا 

قوانين) وضع  تم  ((5-11-(019

الشركة ذات املليزات التالية:

التسلية:

DAKHLA RECYCLAGE

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدو ة.

املوضوع):)2تعلق نشاط الشركة:

جلع و إعا ة تدوير اليفا2ات.

العلليات) مختلف  عامة  وبصفة 

امليقولة) العقارية  املالية،) التجارية،)

وغيرا مليقولة التي من شأنها توسيع)

نشاط الشركة.

رقم) السالم  حي  (: الرئي�سي) املقر 

96)1))-الداخلـة.

الرأسلال):)حد  في مبلغ)100.000 

 رهم مقسلة إ 6 ألف حصة من فئة)

010) رهم 2للكها بالكامل:

السيد:)سالمة الزاوي)500)حصة

السيد:)محلد صطيلي)500)حصة

السيد:)) طرف  من  تسير  (: اإل ارة)

محلد صطيلي ملدة غير محد ة.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإل2داع 

االبتدائية) املحكلة  لدى  الضبط 

 (5-1(-(019 بتاريخ) بوا ي الذهب،)

019)-1388)و املسجل في) تحت رقم)

السجل التجاري تحت رقم)15111.

26 C

املركز الجهوي لالستثلار

)جهة الدارالبيضاء-)سطات

TRAITEUR HARAKA   SNC
بتاريخ) عقد  بلقت�سى 

وضع) تم  بسطات  (10/1(/(019

لشركة التضامن) ( ( اليظام امسا�سي)

والتي تحلل الخصائص التالية):

التسلية):

 TRAITEUR HARAKA SNC 

الصفة القانونية:)شركة التضامن)

 TRAITEUR(: االجتلاعي) الهدف 

 -ORGANISATION DES FETES ET

RECEPTION

رأس املال):)حد  رأسلال الشركة)

بلبلغ)

 10.000) رهم في 2د):

-)املهدي بو خيجر)3600)) رهم

-)2ونس رياض)3300)) رهم

-)حلزة غيات)3300) رهم

من) ابتداء) سية  (99 (: املدة) (-

التأسيس النهائي.
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إ 6) 2يا2ر  فاتح  من  املالية:) السية 

31) جيبر من كل سية.

السالم) حي  االجتلاعي):) املقر 

الشطر03)رقم)158)سطات.

التسيير) حق  أعطي  (: التسيير)

غير) ملدة  خيجر  بو  املهدي  للسيد 

محد ة.

اإل2داع) تم  (: القانوني) اإل2داع 

االبتدائية) باملحكلة  القانوني 

رقم019)/1160  تحت  بسطات 

بالسجل) الشركة  تسجيل  تم  كلا 

تحت) (13/1(/(019 التجاري بتاريخ)

عد 5)57.

27 C

املركز الجهوي لالستثلار

)جهة الدارالبيضاء-)سطات

  LA FORCE   SNC 

بتاريخ) عقد  بلقت�سى 

وضع) تم  بسطات  (05/1(/(019

ذات) لشركة  امسا�سي  اليظام 

تحلل) والتي  املحدو ة  املسؤولية 

الخصائص التالية):

)التسلية):

LA FORCE  SNC

الصفة القانونية:)شركة التضامن)

الهدف االجتلاعي):

ACTIVITES SPORTIVES

رأس املال):)حد  رأسلال الشركة)

بلبلغ)

 10.000) رهم في 2د):

-))مهدارزكرياء)7500)) رهم

-)علران مدرعي)500)))) رهم

من) ابتداء) سية  (99 (: املدة) (-

التأسيس النهائي.

من فاتح 2يا2ر إ 6) (: السية املالية)

31) جيبر من كل سية.

التوفيق) تجزئة  االجتلاعي):) املقر 

رقم)10)سطات.

التسيير) حق  أعطي  التسيير:)

للسيد زكرياء)مهدارملدة غير محد ة.

اإل2داع) تم  (: القانوني) اإل2داع 

االبتدائية) ( باملحكلة) القانوني 

رقم019)/1161  تحت  بسطات 

بالسجل) الشركة  تسجيل  تم  كلا 

تحت) (16/1(/(019 التجاري بتاريخ)

عد 5733 .

28 C

املركز الجهوي لالستثلار

)جهة الدارالبيضاء-)سطات

MOULINS AICHA   SNC

بتاريخ) عقد  بلقت�سى 

تم) بسطات  (10/1(/(019

لشركة) ( ( امسا�سي) اليظام  وضع 

الخصائص) تحلل  التضاميوالتي 

التالية):

)التسلية):

  MOULINS AICHA   SNC 

الصفة القانونية:)شركة التضامن)

الهدف االجتلاعي):)

MOULINS DE BLE

رأس املال:)حد  رأسلال الشركة)

بلبلغ)10.000) رهم في 2د):

-))املشرفي 2ونس)6000)) رهم

-)حلريتي خد2جة)6000)) رهم

من) ابتداء) سية  (99 (: املدة) (-

التأسيس النهائي.

إ 6) 2يا2ر  فاتح  من  املالية:) السية 

31) جيبر من كل سية.

االبية) االجتلاعي):) وار  املقر 

 جاجية))املزامزة سطات.

التسيير:)أعطي حق التسيير للسيد)

املشرفي 2ونس ملدة غير محد ة.

اإل2داع) تم  القانوني:) اإل2داع 

االبتدائية) باملحكلة  القانوني 

بسطات تحت رقم)019)/)116)كلا)

تم تسجيل الشركة بالسجل التجاري)

عد ) تحت  (16/1(/(019 بتاريخ)

.5731

29 C

املركز الجهوي لالستثلار

)جهة الدارالبيضاء-)سطات

SALON KHAIRI   SNC
بتاريخ) عقد  بلقت�سى 

وضع) تم  بسطات  (06/1(/(019

لشركة التضامن) ( ( اليظام امسا�سي)

والتي تحلل الخصائص التالية):

)التسلية):

 SALON KHAIRI  SNC 

الصفة القانونية:)شركة التضامن)

 COIFFURE( (: الهدف االجتلاعي)

POUR HOMME
رأس املال:)حد  رأسلال الشركة)

بلبلغ)10.000)) رهم في 2د):

-))نبيل خيري)7000)) رهم

-)هشام بهلوان)3000)) رهم

من) ابتداء) سية  (99 (: املدة) (-

التأسيس النهائي.

إ 6) 2يا2ر  فاتح  من  املالية:) السية 

31) جيبر من كل سية.

حي سيدي عبد) املقر االجتلاعي):)

الكريم شارع اغلتن رقم))17)سطات.

التسيير) حق  أعطي  (: التسيير)

للسيد نبيل خيري ملدة غير محد ة.

اإل2داع) تم  (: القانوني) اإل2داع 

االبتدائية) باملحكلة  القانوني 

بسطات تحت رقم)019)/1163)كلا)
تم تسجيل الشركة بالسجل التجاري)

عد ) تحت  (16/1(/(019 بتاريخ)

.57(9

30 C

املركز الجهوي لالستثلار

)جهة الدارالبيضاء-)سطات

  AFRAH MABROUKA 
بتاريخ) عقد  بلقت�سى 

وضع) تم  بسطات  (06/1(/(019

التضامن) لشركة  امسا�سي  اليظام 

الخصائص) تحلل  والتي  املحدو ة 

التالية):

التسلية):

  AFRAH MABROUKA 

شركة) (: القانونية) الصفة 

التضامن).

الهدف االجتلاعي:)ملول حفالت.

رأس املال:)حد  رأسلال الشركة)

بلبلغ)10.000) رهم في 2د):

-)محسن مقبول))3600) رهم

-)فتيحة ابو الهدى)00)3) رهم

-)فاطلة سالمي))00)3) رهم

من) ابتداء) سية  (99 (: -املدة)

التأسيس النهائي.

إ 6) 2يا2ر  فاتح  من  املالية:) السية 

31) جيبر من كل سية.

املقر االجتلاعي:)شارع عين اللوح)

حي مبروكة رقم)65)سطات.

التسيير:)أعطي حق التسيير للسيد)

محسن مقبول))ملدة غير محد ة.

اإل2داع) تم  (: القانوني) اإل2داع 

االبتدائية) باملحكلة  القانوني 

 1139/(019 رقم) تحت  بسطات 

بالسجل) الشركة  تسجيل  تم  كلا 

تحت) (13/1(/(019 التجاري بتاريخ)

عد 3)57.

31 C

 STE DENNY’S RENT A CAR

SARL AU
مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

قد) تطوان  بلد2ية  (0(/1(/(019

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

الخصائص) تحلل  والتي  املحدو ة 

التالية):

التسلية:

 STE DENNY’S RENT A CAR

SARL AU

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

الشريك) ذات  املحدو ة  املسؤولية 

الواحد

الهدف االجتلاعي):.كراء)السيارات)

بدون سائق

100.000) رهم) (: املال) رأس 

فئة) من  حصة  (1000 إ 6) مقسلة 

100) رهم.

الشركاء):)السيد فيصل زيا ي)

املدة:)99)سية.
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من فاتح 2يا2ر إ 6) (: السية املالية)

31) جيبر من كل سية ماعدا السية)

امو 6 تبتدئ من تاريخ))التسجيل.

 AV ASFI IMM (: املقر االجتلاعي)

AL MOUFAK RDC MARTIL

التسيير):)السيد فيصل زيا ي

لــدى) القانونـــي  اإل2ـــداع  تـــم 

كتابــة الضبــط باملحكلــة االبتدائــية)

لتطــوان بتاريــخ)019)/)09/1.

وتقييــد) (6606 رقــــم) تحــت 

بتاريــخ) التجــاري  بالسجــل  الشركـة 

019)/)10/1))تحــت رقــم)9)61).  
مقتطف للنشر واإلشهار

32 C

 STE PARA CABONEGRO

SARL AU
مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

قد) تطوان  بلد2ية  (05/1(/(019

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

الخصائص) تحلل  والتي  املحدو ة 

التالية):

التسلية):

 STE PARA CABONEGRO

SARL AU

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

الشريك) ذات  املحدو ة  املسؤولية 

الواحد

الهدف االجتلاعي):

PARAPHARMACIE

100.000) رهم) (: املال) رأس 

فئة) من  حصة  (1000 إ 6) مقسلة 

100) رهم.

الشركاء):)السيد زكرياء)سلوم)

املدة:)99)سية

من فاتح 2يا2ر إ 6) (: السية املالية)

31) جيبر من كل سية ماعدا السية)

امو 6 تبتدئ من تاريخ))التسجيل.

املقر االجتلاعي):)

 N°( 12( R( CHAUSSE( CENTRE

COMMERCIAL RIAD 8( LOT.

 KARIMA AV MLY RACHID

MARTIL

التسيير):)السيد زكرياء)سلوم

لــدى) القانونـــي  اإل2ـــداع  تـــم 

كتابــة الضبــط باملحكلــة االبتدائــية)

لتطــوان بتاريــخ)019)/)09/1.

وتقييــد) (6603 رقــــم) تحــت 

بتاريــخ) التجــاري  بالسجــل  الشركـة 

019)/)10/1)تحــت رقــم)7)61)  
مقتطف للنشر واإلشهار

33 C

 SECTOR 3 CONSULTING

SARL AU

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم) قد  ((019 أكتوبر) ((1 بتطوان)

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

الخصائص) تحلل  والتي  املحدو ة 

التالية):)

التسلية:)

SECTOR 3 CONSULTING

الصفة القانونية):)شـركة محـدو ة)

املسؤولية.

التشخيص،) (: االجتلاعي) الهدف 

التقييم،)الدراسة،)التدريب،)املرافقة)

والشركات،) للجلعيات  الخدمات 

للشركات) نصائح  أحداث  تيظيم 

املعلومات) وتكيولوجيا  والجلعيات 

واالتصاالت.

العلليات) جليع  عامة  وبصفة 

التجارية،)املالية،الصياعية،العقارية)

بصفة) ترتبط  التي  العقارية  وغير 

بالهدف) مباشرة  أوغير  مباشرة 

آخر) هدف  أوبكل  أعاله  املذكور 

مشابه أو مرتبط،)أو قابل لللساهلة)

في تيلية الشركة تحت أي شكل من)

امشكال.

100.000) رهم) (: املال) رأس 

فئة) من  حصة  (1000 إ 6) مقسلة 

100) رهم.

الحصص) هذه  تنسب  (: الشركاء)

ا 6 السيدة نور بوحرمة.

املدة):)99)سية

من فاتح 2يا2ر إ 6) (: السية املالية)
31) جيبر من كل سية ماعدا السية)

امو 6 تبتدئ من تاريخ))التسجيل.
مرتيل–مكسطا) (: املقر االجتلاعي)
رقم) الثالث-) 7طابق  الصافية بلوك)

.66
التسيير):)السيدة نور بوحرمة ملدة)

غير محدو ة.
لــدى) القانونـــي  اإل2ـــداع  تـــم 
كتابــة الضبــط باملحكلــة االبتدائــية)
تحــت) ((0/11/(019 لتطــوان بتاريــخ)
رقــــم)89)6)وتقييــد الشركـة بالسجــل)

التجــاري تحــت رقــم))6039).  
مقتطف للنشر واالشهار)

34 C

 STE MERROUN ET
KHARRAZ  SARL

في) مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 
تأسيس) تم  قد  (06/1(/(019 ب)
شركة ذات املسؤولية املحدو ة والتي)

تحلل الخصائص التالية):)
التسلية):أوطو مرون و خراز

الصفة القانونية):ش.م.م
بيع السيارات) الهدف االجتلاعي):)

املستعللة
رأس املال)100.000) رهم مقسلة)

إ 6)1000)حصة من فئة)100) رهم.
الشركاء):)-)نور الد2ن املروني)500 

حصة
-)موالي سليلان الخراز500حصة

املدة):)99)سية
من فاتح 2يا2ر إ 6) (: السية املالية)
31) جيبر من كل سية ماعدا السية)

امو 6 تبتدئ من تاريخ))التسجيل.
طريفة) شارع  (: االجتلاعي) املقر 

زنقة أ رقم))63)تطوان.
التسيير):نور الد2ن املروني وموالي)

سليلان الخراز
لــدى) القانونـــي  اإل2ـــداع  تـــم 
كتابــة الضبــط باملحكلــة االبتدائــية)
لتطــوان بتاريــخ)019)/)09/1.           

وتقييــد) (6605 رقــــم) تحــت 
بتاريخ)) التجــاري  بالسجــل  الشركـة 

019)/)10/1)تحــت رقــم)6131).  
35 C

FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT SARL AU

AUTO ECOLE EL MRABIT
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسلية الشركة

 FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT

SARL AU

 AVENUE(MED(V(NR 15 ،

93100، FNIDEQ(MAROC

 AUTO ECOLE EL MRABIT

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها االجتلاعي حي 

كيديسة السفل6 شارع الحسن 

الثاني رقم 13 - 93100 الفييدق 

املغرب.

تغيير تسلية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

17533

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم تغيير) ((019 05) جيبر) املؤرخ في)

 AUTO ECOLE«(تسلية الشركة من

 AUTO ECOLE« إ 6) (»EL MRABIT

. «AKHCHOUN

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

11) جيبر) )بتاريخ) االبتدائية بتطوان)

019))تحت رقم)6)66.

1I

STE FIDMEK

L‘HAMEÇON
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

STE FIDMEK

Diour Assalam Av.Nasr Res.

 Safae(et(Hajar(n°23 Appt14 ،

50050، Meknes(Maroc

L‘HAMEÇON شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي مكياس 

رقم 5 شارع الفارابي الحامية 

العسكرية - 50050 مكياس املللكة 

املغربية.
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تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(3639

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تلت) ((019 نونبر) ((9 في) املؤرخ 

املصا قة عل6):

تفويت السيد))ة))محلد بوخييشة)

أصل) من  اجتلاعية  حصة  (3.600

)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (3.600

فيصل))وشن بتاريخ)9))نونبر)019).

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

16) جيبر) بتاريخ) ( التجارية بلكياس)

019))تحت رقم)5096.

(I

PLURIDIS

JUMEIRAH FOODS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PLURIDIS

تقاطع شارع بئر أنزران و زنقة القائد 

امشطر علارة ربح A، الطابق الرابع، 

الشقة رقم 16 - املعاريف ، 0370)، 

الدار البيضاء املغرب

JUMEIRAH FOODS شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 151 شارع 

أسامة ابن زيد الطابق الثاني عل6 

اليسار ن ج املعاريف  - 0000) الدار 

البيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

650983

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) ((019 16) جيبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.JUMEIRAH FOODS

بيع) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

الحبوب والخضروات.

 151 (: االجتلاعي) املقر  عيوان 

شارع أسامة ابن زيد الطابق الثاني)

 (0000 (- ( عل6 اليسار ن ج املعاريف)

الدار البيضاء))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 1.000 ( (: ( السيد علي بوشتروش)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد علي بوشتروش))عيوانه)ا))

انصار) بني  الجد2دة  الثانوية  حي 

050)6)الياضور املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد علي بوشتروش))عيوانه)ا))

انصار) بني  الجد2دة  الثانوية  حي 

050)6)الياضور املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 17 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 جيبر)019))تحت رقم)3676)7.

3I

CABINET ECAF

 SOCIETE BEL DE NEIGE
TRAV

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تعيين مسير جد2د للشركة

CABINET ECAF

حي السالم بلوك 16 رقم 06 سيدي 

سليلان ، 00)16، سيدي سليلان 

املغرب

   SOCIETE BEL DE NEIGE TRAV

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي زنقة 

بغدا  رقم 38 زاوية سيدي قاسم  - 

16000 سيدي قاسم املغرب.

تعيين مسير جد2د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(7509

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

019))تم تعيين) 06)شتيبر) املؤرخ في)

مسير جد2د للشركة السيد)ة))بيضو)

محلد))كلسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 06 بتاريخ) ( االبتدائية بسيدي قاسم)

 جيبر)019))تحت رقم)019)/1)8.

6I

FISCALITY CONSULTING CENTER

RIAD MARIANIS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

 FISCALITY CONSULTING

CENTER

 AV  PRINCE(MY(ABDELLAH

 AHLAM(B(IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc

RIAD MARIANIS شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة)في طور 

التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 6) 
رياض لعروس  رب الفيران مراكش 

- 60000 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(0613

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

019))تقرر حل) 11) جيبر) املؤرخ في)

املحدو ة) املسؤولية  ذات  شركة 

رأسلالها) مبلغ  ( (RIAD MARIANIS

مقرها) وعيوان  100.000) رهم 
لعروس) رياض  ((6 رقم) اإلجتلاعي 

 60000 (- مراكش) الفيران   رب 

مراكش املغرب نتيجة ل):)أزمة مالية.

 (6 و حد  مقر التصفية ب رقم)
رياض لعروس  رب الفيران مراكش)-)

60000)مراكش املغرب.)

و عين:

كارسيا و) ( ماري لويس) السيد)ة))

مراكش) (60000 فرنسا) عيوانه)ا))

املغرب كلصفي))ة))للشركة.

بسكال غبر2ال فرنسوا))) السيد)ة))

 60000 فرنسا) عيوانه)ا)) و  ميكيو 

مراكش املغرب كلصفي))ة))للشركة.

وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

املخابرة ومحل تبليغ العقو  و الوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

7)) جيبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

019))تحت رقم)110765.

5I

MOUSSAOUI HAJJI

MINING BUSINESS GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

توسيع نشاط الشركة)

MOUSSAOUI HAJJI

 RUE 08 N°07 NOUVELLE(CITE

 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC

 MINING BUSINESS GROUP

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها االجتلاعي شارع االمير 

موالي عبد هللا حي النهضة ارفو  - 

00))5 ارفو  املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.98(5

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تلت) ((019 3)) جيبر) في) املؤرخ 

نشاط) إ 6  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي):

التسيير التجاري))التجارة و تحويل)

املا ة))ا 6 معا ن)).

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 31 بتاريخ) ( بالرشيد2ة) االبتدائية 

 جيبر)019))تحت رقم)696.

6I



عد )5595 - 6))جلا ى امو 6)1661 ))))2يا2ر)0)0))الجريدة الرسمية   2(86

MOUSSAOUI HAJJI

SOMEDNOR

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

MOUSSAOUI HAJJI

 RUE 08 N°07 NOUVELLE(CITE

 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC

SOMEDNOR شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي قصر 

اهبيبات عرب الصباح زيز ارفو  - 

00))5 ارفو  املغرب.

رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.9697

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تم) ((019 5)) جيبر) في) املؤرخ 

قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

 90.000« أي من) «610.000) رهم«)

عن) »500.000) رهم«) إ 6)  رهم«)

أو) نقد2ة  حصص  تقد2م  ( (: طريق)

عينية.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 31 بتاريخ) ( بالرشيد2ة) االبتدائية 

 جيبر)019))تحت رقم)695.

7I

SACO CONSEIL

BARQUETTE MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

SACO CONSEIL

 MHAMID 9 N 468 1ER(ETAGE

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

BARQUETTE MAROC  شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي  وار عين 

 ا ة طريق اكا 2ر سعا ة مراكش - 

60000 مراكش املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.80657

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تلت) ((019 05) جيبر) في) املؤرخ 

املصا قة عل6):

 CARMINE    DE(((تفويت السيد))ة

حصة اجتلاعية) (LORENZO  500

)السيد) 500)حصة لفائدة) من أصل)

)ة)))MARCO   GHERARDI))))بتاريخ)

16) جيبر)019).

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

16) جيبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

019))تحت رقم)110550.

8I

SACO CONSEIL

BARQUETTE MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تعيين مسير جد2د للشركة

SACO CONSEIL

 MHAMID 9 N 468 1ER(ETAGE

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

BARQUETTE MAROC   شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي  وار عين 

 ا ة طريق اكا 2ر سعا ة مراكش - 

60000 مراكش املغرب.

تعيين مسير جد2د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 16 

 جيبر 019).

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

019))تم تعيين) 05) جيبر) املؤرخ في)

مسير جد2د للشركة السيد)ة)))فتاح))

عبد العا ي كلسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

16) جيبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

019))تحت رقم)110550.

9I

SACO CONSEIL

BESH IMPORT-EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

SACO CONSEIL

 MHAMID 9 N 468 1ER(ETAGE

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

BESH IMPORT-EXPORT  شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 115 

املسار الطابق االول بالطو ) املكتب 

رقم 1 مراكش - 60000 مراكش 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.100655

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تلت) ((019 03) جيبر) في) املؤرخ 

املصا قة عل6):

   CENGIZ ( )ة)) السيد) تفويت 

KORKMAZ   6(5)حصة اجتلاعية)

لفائدة)) حصة  (850 أصل) من 

 JAWHARA JEWELLERY LLC

société))بتاريخ)03) جيبر)019).

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم  (

16) جيبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

019))تحت رقم)110339.

10I

STE FIDMEK

DECOUVERTES VOYAGES
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE FIDMEK

Diour Assalam Av.Nasr Res.

 Safae(et(Hajar(n°23 Appt14 ،

50050، Meknes(Maroc

 DECOUVERTES VOYAGES

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شقة رقم 

11 اقامة الوفاء رقم 0) ز نقة وجدة 

املد2ية الجد2دة مكياس - 50050 

مكياس املللكة املغربية

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

690(5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) ((019 16) جيبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.DECOUVERTES VOYAGES

-وكالة) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

االسفار.

عيوان املقر االجتلاعي):)شقة رقم)
11)اقامة الوفاء)رقم)0))ز نقة وجدة)

 50050 (- مكياس) الجد2دة  املد2ية 

مكياس املللكة املغربية.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 1.000 ( (: السيدة الهام العزوزي)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة الهام العزوزي عيوانه)ا))
شقة رقم)11)اقامة الوفاء)رقم)0))ز)

نقة وجدة املد2ية الجد2دة مكياس)

50050)مكياس املللكة املغربية.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة الهام العزوزي عيوانه)ا))
شقة رقم)11)اقامة الوفاء)رقم)0))ز)

نقة وجدة املد2ية الجد2دة مكياس)

50050)مكياس املللكة املغربية.
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باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

5)) جيبر) بتاريخ) ( التجارية بلكياس)

019))تحت رقم)76)5.

11I

FISCALITY CONSULTING CENTER

RN DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

 FISCALITY CONSULTING

CENTER

 AV  PRINCE(MY(ABDELLAH

 AHLAM(B(IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc

RN DISTRIBUTION شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : شارع 

عبدالكريم الخطابي ، اقامة جوا  

، مبنى رقم 109 ، شقة رقم 63 ، 

الطابق الثالث مراكش - 60000  

مراكش املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.81057

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

019))تقرر حل) 5)) جيبر) املؤرخ في)

ذات) شركة  (RN DISTRIBUTION

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

 100.000 رأسلالها) مبلغ  الوحيد 

 رهم وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع)

جوا ) اقامة  (، الخطابي) عبدالكريم 

(، (63 شقة رقم) (، (109 مبنى رقم) (،

  60000 (- مراكش) الثالث  الطابق 

مراكش املغرب نتيجة مزمة مالية).

و عين:

السيد)ة))رشيد)))نصير و عيوانه)ا))

مراكش) (60000   63 أسيف   رقم)

املغرب كلصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

شارع) وفي  ((019 5)) جيبر) بتاريخ)

جوا ) اقامة  (، الخطابي) عبدالكريم 

(، (63 شقة رقم) (، (109 مبنى رقم) (،

 60000 (- مراكش) الثالث  الطابق 

مراكش املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (03 بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

0)0))تحت رقم)7)1109.

1(I

كافجيد

F.H.MAIL
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

كافجيد

86 زنقة 165 مجلوعة *ه* حي 

االلفة، 0))0)، الدار البيضاء 

املغرب

F.H.MAIL شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 10 شارع 

الشرار ة الطابق السفلي بوركون - 

0053) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

651131

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  ((019 نونبر) ((8

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.F.H.MAIL

غرض الشركة بإ2جاز):)الخياطة.

10)شارع) عيوان املقر االجتلاعي):)

(- الطابق السفلي بوركون) الشرار ة 

0053))الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 1.000 ( (: الواهلي) العربي  السيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا)) الواهلي  العربي  السيد 
 75 9)رقم) تجزئة موالي التهامي زنقة)

املفة)00)0))الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا)) الواهلي  العربي  السيد 
 75 9)رقم) تجزئة موالي التهامي زنقة)

املفة)00)0))الدار البيضاء)املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.

13I

كفاءات كونسولتييغ

LA PALOMA CENTRE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

كفاءات كونسولتييغ

)68 شارع محلد الخرازعلارة 

التوزاني تطوان ، 93000، تطوان 

املغرب

LA PALOMA CENTRE شركة 
ذات املسؤولية املحدو ة)في طور 

التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 

املطارزنقة 1 اقامة  مشق الطابق 

الثاني رقم 6 - 93000 تطوان 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.17615

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

019))تقرر حل) 06) جيبر) املؤرخ في)

 LA شركة ذات املسؤولية املحدو ة)

)مبلغ رأسلالها) (PALOMA CENTRE

0.000)1) رهم.

وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة) (

الطابق) اقامة  مشق  (1 املطارزنقة)

الثاني رقم)6 - 93000)تطوان املغرب)

تراكم) و  املر و 2ة  قلة  (: ل) نتيجة 

الخسارة.

تجزئة) ب  التصفية  مقر  حد   و 

الطابق) اقامة  مشق  (1 املطارزنقة)

الثاني رقم)5 - 93000)تطوان املغرب.)

و عين:

بن مخلوف و) ( السيد)ة))خد2جة)

اقامة) (1 عيوانه)ا))تجزئة املطارزنقة)

 93000 5  مشق الطابق الثاني رقم)

تطوان املغرب كلصفي))ة))للشركة.

وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

تجزئة) (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 

الطابق) اقامة  مشق  (1 املطارزنقة)

الثاني رقم)5

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

5)) جيبر) )بتاريخ) االبتدائية بتطوان)

019))تحت رقم)6)65.

16I

أسلاء)ميد2ا

 PALETT BUILDING
SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تفويت حصص

أسلاء ميد2ا

شارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

0) البرنو�سي البيضاء، 0000)، 

البيضاء املغرب

 PALETT BUILDING SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 59 شارع 

الزرقطوني الطابق 6 الرقم 18 - 

0000) الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.307577

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تلت) ((019 05) جيبر) في) املؤرخ 

املصا قة عل6):
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هللا)) عبد  )ة)) السيد) تفويت 

حصة اجتلاعية من) (510 الصويري)

أصل)1.000)حصة لفائدة))السيد))ة))

خالد بوهراز بتاريخ)05) جيبر)019).

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم  (

 (6 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 جيبر)019))تحت رقم)5076)7.

15I

SOUSS-FISC SARL

 SOCIETE ENERGITECH

CONSULTING SARL
إعالن متعد  القرارات

SOUSS-FISC SARL

 N°1 APP. N°1 AV.

 MARRAKECHE TAGHZOUTE

 INEZGANE PREFECTURE

 D›INEZGANE(AIT(MELLOUL،

86350، INEZGANE(MAROC

 SOCIETE ENERGITECH

CONSULTING SARL »شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة«

وعيوان مقرها االجتلاعي: رقم 5)) 

تجزئة العسكرية بنسركاو اكا 2ر - 

80016  اكا 2ر املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.39505

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

املؤرخ في)6)) جيبر)019)

تم اتخاذ القرارات التالية:)

عل6) 2يص  الذي  (:1 رقم) قرار 

ما2لي:)تفويت السيد محلد محلا ي)

أصل)) من  اجتلاعية  حصة  (167

فاطلة) السيدة  لفائدة  حصة  (336

اتفر 2ن بتاريخ)6)) جيبر)019)

قرار رقم)):)الذي 2يص عل6 ما2لي:))

 167 تفويت السيد محلد محلا ي)

حصة) (336 أصل) من  اجتلاعية 

لفائدة السيدة سلية اسالم بتاريخ)

6)) جيبر)019)

قرار رقم)3:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

محلا ي)) محلد  السيد  استقالة 

)و تعيين) من ميصبه كلسير للشركة)

كلسيرة) اسالم  سلية  السيدة 

للشركة ملدة غير محدو ة

قرار رقم)6:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

تحيين القانون االسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعد2ل مقتضيات)

اليظام امسا�سي التالية:)

بيد رقم)7:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

تفويت الحصص

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (03 بتاريخ) ( باكا 2ر) التجارية 

0)0))تحت رقم)89118.

16I

STE FIDMEK

 NEGOCE SERVICE

TRAITEUR
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

STE FIDMEK

Diour Assalam Av.Nasr Res.

 Safae(et(Hajar(n°23 Appt14 ،

50050، Meknes(Maroc

  NEGOCE SERVICE TRAITEUR

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 57 

تجزئة مرجان 1 الفئة 1 مكياس - 

50050 مكياس املللكة املغربية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

69005

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) ((019 16) جيبر)

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

. NEGOCE SERVICE TRAITEUR

غرض الشركة بإ2جاز):)-شراء)بيع
-ملون الحفالت

-تيظيم حفالت االستقبال.
 57 رقم) (: عيوان املقر االجتلاعي)
(- مكياس) (1 الفئة) (1 تجزئة مرجان)

50050)مكياس املللكة املغربية.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).
 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
 500 ( (: غواط) حسية  السيدة 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
((: ( العلراني) عبدالحكيم  السيد 
500)حصة بقيلة)100) رهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عيوانه)ا)) غواط  حسية  السيدة 
 1 الفئة) (1 مرجان) تجزئة  (57 رقم)
املللكة) مكياس  (50050 مكياس)

املغربية.
العلراني)) عبدالحكيم  السيد 
البرج) (1 مجلوعة) (6 رقم) عيوانه)ا))
مكياس) (50050 موالي علر مكياس)

املللكة املغربية.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
العلراني) عبدالحكيم  السيد 
البرج) (1 مجلوعة) (6 رقم) عيوانه)ا))
مكياس) (50050 موالي علر مكياس)

املللكة املغربية
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
3)) جيبر) بتاريخ) ( التجارية بلكياس)

019))تحت رقم)15)5.
17I

STE FIDMEK

RHANI AGRI
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDMEK
Diour Assalam Av.Nasr Res.

 Safae(et(Hajar(n°23 Appt14 ،
50050، Meknes(Maroc

RHANI AGRI شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 8) 

 رب السقا2ة حي الفتح مكياس - 

50050 مكياس املللكة املغربية

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

69003

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدا  القانون) ((019 18) جيبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

 RHANI(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.AGRI

(: بإ2جاز) الشركة  غرض 

-االستغالل الفالحي.

 (8 رقم) (: عيوان املقر االجتلاعي)

(- مكياس) الفتح  حي  السقا2ة   رب 

50050)مكياس املللكة املغربية.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

((: ( مر ا�سي) عبدالغاني  السيد 

100) رهم) بقيلة) حصة  (1.000

للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

مر ا�سي)) عبدالغاني  السيد 

السقا2ة) 8)) رب  رقم) عيوانه)ا))

مكياس) (50050 مكياس) الفتح  حي 

املللكة املغربية.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

مر ا�سي) عبدالغاني  السيد 

السقا2ة) 8)) رب  رقم) عيوانه)ا))

مكياس) (50050 مكياس) الفتح  حي 

املللكة املغربية.
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مر ا�سي) عبدالغاني  السيد 

السقا2ة) 8)) رب  رقم) عيوانه)ا))

مكياس) (50050 مكياس) الفتح  حي 

املللكة املغربية

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

3)) جيبر) بتاريخ) ( التجارية بلكياس)

019))تحت رقم)16)5.

18I

STE SUD EST GESTION SARL

 QRIROU FRERES

TOURNAGE

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

STE SUD EST GESTION SARL

 IMM 99 APP 06 AV(MY

 ALI CHERIF ERRACHIDIA

 ERRACHIDIA، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

  QRIROU FRERES TOURNAGE

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 6 

شارع تافراوت - 000)5 الرشيد2ة 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.(385

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تلت) ((019 نونبر) (06 في) املؤرخ 

املصا قة عل6):

جبور) فاطلة  )ة)) السيد) تفويت 

أصل) من  اجتلاعية  حصة  (900

)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000

نونبر) (06 بتاريخ) قريرو  امين  محلد 

.(019

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم  (

االبتدائية بالرشيد2ة))بتاريخ)6))نونبر)

019))تحت رقم)661.

19I

STE SUD EST GESTION SARL

 QRIROU FRERES

TOURNAGE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جد2د للشركة

STE SUD EST GESTION SARL

 IMM 99 APP 06 AV(MY

 ALI CHERIF ERRACHIDIA

 ERRACHIDIA، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

  QRIROU FRERES TOURNAGE

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 6 

شارع تافراوت - 000)5 الرشيد2ة 

املغرب.

تعيين مسير جد2د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(385

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تم تعيين) ((019 نونبر) (06 املؤرخ في)
مسير جد2د للشركة السيد)ة))قريرو)

محلد امين))كلسير وحيد

تبعا لوفاة املسير.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

االبتدائية بالرشيد2ة))بتاريخ)6))نونبر)

019))تحت رقم)661.

(0I

STE SUD EST GESTION SARL

 QRIROU FRERES

TOURNAGE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

STE SUD EST GESTION SARL

 IMM 99 APP 06 AV(MY

 ALI CHERIF ERRACHIDIA

 ERRACHIDIA، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 QRIROU FRERES TOURNAGE

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها االجتلاعي رقم 6 

شارع تافراوت - 000)5 الرشيد2ة 

املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(385

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

املؤرخ في)06)نونبر)019))تلت إضافة)

إ 6 نشاط الشركة) التالية  امنشطة 

الحا ي):

استغالل املياجم.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم  (

االبتدائية بالرشيد2ة))بتاريخ)6))نونبر)

019))تحت رقم)661.

(1I

STE SUD EST GESTION SARL

BOUABIDI TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

STE SUD EST GESTION SARL

 IMM 99 APP 06 AV(MY

 ALI CHERIF ERRACHIDIA

 ERRACHIDIA، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

BOUABIDI TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها االجتلاعي رقم 1) 
زنقة 06 حي الشعبة موالي سليلان 

- 000)5 الرشيد2ة املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.73(5

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تم تغيير) ((019 30) جيبر) املؤرخ في)

نشاط الشركة من)»صباغة املباني«)

غسيل) و  العامة  »الوساطة  إ 6)

املالبس«.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

االبتدائية بالرشيد2ة))بتاريخ))0)2يا2ر)

0)0))تحت رقم)699.

((I

STE SUD EST GESTION SARL

STE PASSANE

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

STE SUD EST GESTION SARL

 IMM 99 APP 06 AV(MY

 ALI CHERIF ERRACHIDIA

 ERRACHIDIA، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

STE PASSANE شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : قصر 

لحرون جلاعة امالكو - 50))5 

كلليلة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.9819

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر) ((019 )0) جيبر) في) املؤرخ 

ذات) شركة  (STE PASSANE حل)

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

 90.000 رأسلالها) مبلغ  الوحيد 

 رهم وعيوان مقرها اإلجتلاعي قصر)

 5((50 (- امالكو) جلاعة  لحرون 

مزاولة) لعدم  نتيجة  املغرب  كلليلة 

اي نشاط).

و عين:

و) حسني  ( محلد) السيد)ة))

امالكو) لحرون  قصر  عيوانه)ا))

)ة)) كلليلة املغرب كلصفي) (5((50

للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

قصر) وفي  ((019 )0) جيبر) بتاريخ)

 5((50 (- امالكو) جلاعة  لحرون 

كلليلة املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 19 بتاريخ) ( بالرشيد2ة) االبتدائية 

 جيبر)019))تحت رقم)677.

(3I
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CABINET ECAF

 SOCIETE BEL DE NEIGE

TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

CABINET ECAF

حي السالم بلوك 16 رقم 06 سيدي 

سليلان ، 00)16، سيدي سليلان 

املغرب

 SOCIETE BEL DE NEIGE TRAV

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي زنقة بغدا  

رقم 38 زاوية سيدي قاسم - 16000 

سيدي قاسم املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(7509

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تلت) ((019 شتيبر) (06 في) املؤرخ 

املصا قة عل6):

الكريم)) عبد  ( )ة)) السيد) تفويت 

من) اجتلاعية  حصة  (500 غليض)

)ة)) السيد) ( 500)حصة لفائدة) أصل)

محلد بيضو بتاريخ)06)شتيبر)019).

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم  (

 06 بتاريخ) ( االبتدائية بسيدي قاسم)

 جيبر)019))تحت رقم)019)/1)8.

(6I

CABINET FIDUCIAIRE EL ASWAD

 STE. شركة بالطاكسون 

BALTAXON
إعالن متعد  القرارات

 CABINET FIDUCIAIRE EL

ASWAD

 RUE(SOROLLA(N°2  -B.P 1061 ،

90000، TANGER(MAROC

 STE. شركة بالطاكسون 

BALTAXON »شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة«

وعيوان مقرها االجتلاعي: طريق 

تطوان- امليطقة الصياعية، ملر )، 

تجزئة 76 - - طيجة املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.3165

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

املؤرخ في)16) جيبر)019)

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

تخفيض رأسلال الشركة) (-

39.800.000 رهم)) ( قدره) بلبلغ 

60.000.000) رهم)) من) ( إلعا ته)

00.000)) رهم و هذا من أجل) ( إ 6)

امتصاص جزئي للخسائر الظاهرة في)

امليزانية الشركة.))

قرار رقم)):)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

امليخفض) الشركة  رأسلال  رفع  ( (-

 (00.000 من) امول  القرار  بلوجب 

60.000.000) رهم عن) ( إ 6) (  رهم)

حصة) (398.000 ( إصدار) طريق 

جد2دة))قيلة الحصة الواحدة))100 

عيد) بكاملها  تحرر  و  تكتتب   رهم 

ثابتة) مع  2ون  باملقاصة  االكتتاب 

ومستحقة عل6 الشركة.

وتبعا لذلك تم تعد2ل مقتضيات)

اليظام امسا�سي التالية:)

بيد رقم)6:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

مساهلات

بيد رقم)7:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

حصة رأس املال

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

30) جيبر) بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

019))تحت رقم)8990.

(5I

COFISCOM

EPILALIA ET ESTHETIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

COFISCOM

 N°6 BD(MED(VI(HAY(EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE

MAROC

EPILALIA ET ESTHETIQUE شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي الطابق 

الرابع رقم 0) حي املطار الياضور 

الجد2د - 010)6 الياضور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

19687

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

القانون) إعدا   تم  ((019 نونبر) (05

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.EPILALIA ET ESTHETIQUE

-مركز) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

للتجليل.

الطابق) (: االجتلاعي) املقر  عيوان 

الياضور) املطار  حي  ((0 رقم) الرابع 

الجد2د)-)010)6)الياضور املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

السيد اصبان عبد الكريم):))500 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

السيدة رويز الرا ماريا  ولوريس):))

500)حصة بقيلة)100) رهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الكريم) عبد  اصبان  السيد 

 3 عيوانه)ا))حي املطار اقامة اخالص)

الشقة)16 000)6)الياضور املغرب.

السيدة رويز الرا ماريا  ولوريس)

اسبانيا) ((8039 اسبانيا) عيوانه)ا))

اسبانيا.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة رويز الرا ماريا  ولوريس)

اسبانيا) ((8039 اسبانيا) عيوانه)ا))

اسبانيا

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 (6 بتاريخ) ( بالياضور) االبتدائية 

 جيبر)019))تحت رقم))358.

(6I

Medall(Project

Sté MESLA-NET

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

شركة ميسال-نيت ش.م.م -

تأسيس

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

وضع) تم  باكا 2ر  ((019 أكتوبر) ((9

ذات) لشركة  امسا�سي  القانون 

املسؤولية املحدو ة باملليزات التالية.

التسلية):)ميسال-نيت شلم)–

الهيتم) ابن  شارع  ((5( املقر:)

تاسيال انزكان

تجهيزات) و  خدمات  (: -املوضوع)

معلوماتية ومكتبية

حد ت في)99)سية.

 100000.00 حد  في) -الرأسلال:)

 رهم من)1000                                                                                  

حصة مقسلة عل6 الشكل امتي.)

800)حصة))مسكين زكرياء

00))حصة)))لعرو�سي احالم

املجلوع)................)1000)حصة.

-التسيير.

مسيرا) زكرياء) مسكين  تعيين  تم 

للشركة ملدة غير محد ة.

االمضاء.

للسيد) باإلمضاء) ملزمة  الشركة 

مسكين زكرياء

-))امرباح.

خصلها) بتم  املائة  في  خلسة 

كاحتياطي قانوني قبل تقسيم امرباح.

تم التسجيل لدى كتابة الضبط)

للسجل التجاري باملحكلة االبتدائية)

لالنزكان تحت رقم:)19669  

(7I
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DAR AL MOUHTASSIB

C.K.H
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

مالءمة اليظام امسا�سي للشركة

DAR AL MOUHTASSIB
 RUE(LA(BRUYERE ، 20040، 09

CASABLANCA MAROC
C.K.H »شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة«
وعيوان مقرها االجتلاعي:  01)، 

شارع الزرقطوني  - - الدار البيضاء 
املغرب.

»مالءمة اليظام امسا�سي للشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: -.

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)
املؤرخ في)15)نونبر)019)

امسا�سي) اليظام  مالءمة  تقرر 
القانون:) مقتضيات  مع  للشركة 
امسا�سي) لليظام  جد2دة  صياغة 

للشركة
)بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار)
(، ((019 نونبر) (15 بتاريخ) البيضاء)
قرر الجلع العام اإلسثتيائي لشركاء)
عل6) املصا قة  (»C.K.H« الشركة)
امسا�سي) لليظام  جد2دة  صياغة 

للشركة.
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم  (
 (3 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 جيبر)019))تحت رقم)6655)7.

(8I

nador(conseil(sarl(au

LA RAMBLA VOYAGES
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء)فرع تابع للشركة

nador(conseil(sarl(au
 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc
LA RAMBLA VOYAGES   شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 
امبارك البكاي رقم 1 الحي اال اري  - 

000)6 الياظور املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.   16613
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في)9))نونبر)019))تقرر إنشاء)
التسلية) تحت  ( للشركة) تابع  ( فرع)
LA RAMBLA VOYAGES)))و الكائن)
بالعيوان)))1)شارع ابو بكر الصد2ق))
املغرب و املسير من) ( فاس) (30050  -

طرف السيد)ة))بنهدي علي).
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
 11 بتاريخ) ( بالياضور) االبتدائية 

 جيبر)019))تحت رقم)3686.

(9I

nador(conseil(sarl(au

KOUJI-TEX
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

nador(conseil(sarl(au
 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc
KOUJI-TEX شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

امبارك البكاي رقم 1 الحي اال اري 
الياظور 000)6 الياظور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

19667
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) ((019 06) جيبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
KOUJI-(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.TEX
استيرا ،) (: غرض الشركة بإ2جاز)

تصد2ر معالجة و تدوير امنسجة..
شارع) (: االجتلاعي) املقر  عيوان 
اال اري) الحي  (1 رقم) البكاي  امبارك 

الياظور)000)6)الياظور املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

حصة) (500 ( (: السيد مومني علي)

بقيلة)100) رهم للحصة).

السيد مومني مو�سى):))500)حصة)

بقيلة)100) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا)) علي  مومني  السيد 

الياظور)) تزطوطين  بوبكر  اوال    وار 

000)6)الياظور املغرب.

عيوانه)ا)) مو�سى  مومني  السيد 

الياظور)) تزطوطين  بوبكر  اوال    وار 

000)6)الياظور املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا)) علي  مومني  السيد 

الياظور)) تزطوطين  بوبكر  اوال    وار 

000)6)الياظور املغرب

عيوانه)ا)) مو�سى  مومني  السيد 

الياظور)) تزطوطين  بوبكر  اوال    وار 

000)6)الياظور املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 18 بتاريخ) ( بالياضور) االبتدائية 

 جيبر)019))تحت رقم)9)35.

30I

Fidel(Audit

FIDEL CHANTIER
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

Fidel(Audit

3) شارع الجيروند إقامة 000) ، 

Casablanca Maroc ،(0500

FIDEL CHANTIER شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 6) محج 

مرس السلطان الطابق امول الشقة 

3  - 0130) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

65(069

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

القانون) إعدا   تم  ((019 نونبر) ((7

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

 FIDEL (: اإلقتضاء)بلختصر تسليتها)

.CHANTIER

اإلنعاش) (: غرض الشركة بإ2جاز)

العقاري.

6))محج) (: عيوان املقر االجتلاعي)

مرس السلطان الطابق امول الشقة)

3  - 0130))الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 500 ( (: 2اسلين) الطري  السيدة 

حصة بقيلة)50.000) رهم للحصة).

 500 ( (: نا 2ة) شاوليض  السيدة 

حصة بقيلة)50.000) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة الطري 2اسلين عيوانه)ا))

حي النسيم تجزئة النسيم إسالن رقم)

18 0190))الدار البيضاء)املغرب.

السيدة شاوليض نا 2ة عيوانه)ا))

حي النسيم تجزئة النسيم إسالن رقم)

18 0190))الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة الطري 2اسلين عيوانه)ا))

حي النسيم تجزئة النسيم إسالن رقم)

18 0190))الدار البيضاء)املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.

31I
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مستامية شامة

NAISSANCE IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

مستامية شامة
شارع املسيرة رقم )16 الطابق االول 

الياظور ، 000)6، الياظور املغرب

NAISSANCE IMMOBILIER شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي 

العلران الجد2د رقم 156) سلوان 

الياطور - 000)6 الياظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

19693

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) ((019 0)) جيبر)

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.NAISSANCE IMMOBILIER

ميعش) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 
عقاري

اشغال البياء

التجزئة و التهيئة.

حي) (: االجتلاعي) املقر  عيوان 

سلوان) ((156 العلران الجد2د رقم)

الياطور)-)000)6)الياظور املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 500 ( (: القا�سي) و  سلير  السيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

 500 ( (: لحو ي) توفيق  السيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

 50000 (: السيد سلير و القا�سي)

بقيلة)100) رهم.

 50000 (: لحو ي) توفيق  السيد 

بقيلة)100) رهم.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد سلير و القا�سي عيوانه)ا))
حي السعا ة سلوان الياظور)000)6 

الياظور املغرب.
عيوانه)ا)) لحو ي  توفيق  السيد 
 6(000 سيدال) بني  امرابطا   وار 

الياظور املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سلير و القا�سي عيوانه)ا))
حي السعا ة سلوان الياظور)000)6 

الياظور املغرب
عيوانه)ا)) لحو ي  توفيق  السيد 
الياظور) سيدال  بني  امرابطا   وار 

000)6)الياظور املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
 (7 بتاريخ) ( بالياضور) االبتدائية 

 جيبر)019))تحت رقم)3596.

3(I

ACCOMPT CONSULTING

 EHDATHEYAT
GEOSYSTEMS MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تعيين مسير جد2د للشركة

ACCOMPT CONSULTING
 BD(MOHAMED(ABDOU(N° 18
 BIS(RESIDENCE(HAMZA 3EME
 ETAGE(BUREAU(N° 11 OUJDA ،

60000، OUJDA(MAROC
 EHDATHEYAT GEOSYSTEMS
MAROC  شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

محلد عبدو رقم 18 الطابق 3 رقم 
)1 إقامة حلزة - 60000  وجدة  

املغرب.
تعيين مسير جد2د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.30979

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تم تعيين) ((019 فبرا2ر) (09 املؤرخ في)
السيد)ة)) للشركة  جد2د  مسير 

بوهال ي أنس))كلسير آخر.

تبعا لقبول استقالة املسير.
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
أبريل) ((5 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

019))تحت رقم)1359.

33I

HORICOM

SOCIETE SABAT
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

HORICOM
21AV(HASSAN(II(APPT(N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
SOCIETE SABAT شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 6 
شقة )1 الطابق الثاني تجزئة سلمى  

- 50000 مكياس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.65835

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
019))تقرر حل) 0)) جيبر) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات)
  SOCIETE SABAT الوحيد) الشريك 
مبلغ رأسلالها)10.000) رهم وعيوان)
 1( شقة) (6 رقم) اإلجتلاعي  مقرها 
الطابق الثاني تجزئة سلمى))-)50000 
أزمة) (: ل) نتيجة  املغرب  مكياس 

القطاع.
 6 رقم) ب  التصفية  مقر  حد   و 
)1)الطابق الثاني تجزئة سلمى)) شقة)

- 50000)مكياس املغرب.)
و عين:

و) البوعامي  ( محلد) السيد)ة))
  3 105)امليظر الجليل) عيوانه)ا))رقم)
)ة)) 50000)مكياس املغرب كلصفي)

للشركة.
وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (0( بتاريخ) ( بلكياس) التجارية 

0)0))تحت رقم)6.

36I

املركز الجهوي لالستثلار لجهة العيون الساقية)

الحلراء

KHRAICHA
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثلار لجهة 

العيون الساقية الحلراء

صيدوق البر2د 66)) ، 70000، 

العيون املغرب

KHRAICHA شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي اقامة 

اخريشة شارع الحسن الثاني حي 

النهضة بوجدور - 71000  بوجدور 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

303(5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) ((019 17) جيبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.KHRAICHA

االشغال) (: غرض الشركة بإ2جاز)

اشغال) البياء) املختلفة  الخدمات  و 

اليظافة بيع موا  التيظيف.

اقامة) (: االجتلاعي) املقر  عيوان 

حي) الثاني  الحسن  شارع  اخريشة 

بوجدور) ( (71000 (- النهضة بوجدور)

املغرب.
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 99 (: تأسست من أجلها الشركة) (
سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)
 رهم،)مقسم كالتا ي:

حصة) (1.000 ( (: بابا خيا) السيد 
بقيلة)100) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

اقامة) عيوانه)ا)) خيا  بابا  السيد 
حي) الثاني  الحسن  شارع  اخريشة 
بوجدور) (71000 بوجدور) النهضة 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
اقامة) عيوانه)ا)) خيا  بابا  السيد 
حي) الثاني  الحسن  شارع  اخريشة 
بوجدور) (71000 بوجدور) النهضة 

املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
2يا2ر) (0( بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

0)0))تحت رقم)0)/09.
35I

FIDUCOJ

STE DEKHISSI CAR 
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCOJ
 HAY(ERRAZI, N° 42, ، 64550،

JERADA MAROC
 STE DEKHISSI CAR شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي 

الحسني، زنقة 101 رقم 5 - 60000 
وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
36565

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) ((019 13) جيبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE ( (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

.DEKHISSI CAR

كراء) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

حي) (: االجتلاعي) املقر  عيوان 
 60000 -  5 101)رقم) الحسني،)زنقة)

وجدة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 1.000 ( (: السيد  خي�سي عبد هللا)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد  خي�سي عبد هللا عيوانه)ا))
حي الحسني،)زنقة)101)رقم)5 60000  

وجدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة  خي�سي عائشة عيوانه)ا))
حي الحسني،)زنقة)101)رقم)5 60000 

وجدة املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

30) جيبر) بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

019))تحت رقم)6009.

36I

 CENTRE DE DEVELOPPEMENT

PROFESSIONNEL DES C

FOTRASERV
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

 CENTRE DE DEVELOPPEMENT

PROFESSIONNEL DES C

 AVENUE EL MOKHTAR CITE EL

 ،QODS(N°129 APP 04 ، 70000

العيون املغرب

FOTRASERV شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي مد2ية 

الوفاق بلوك A رقم 1688  - 70000 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

30131

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدا  القانون) ((019 09) جيبر)

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.FOTRASERV

خدمات) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

عامة.

مد2ية) (: االجتلاعي) املقر  عيوان 

الوفاق بلوك)A)رقم)1688  - 70000 

العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

حصة) (50 ( (: لبتيت) علي  السيد 

بقيلة)500) رهم للحصة).

 50 ( (: السيد محلد سالم لبتيت)

حصة بقيلة)500) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا)) لبتيت  علي  السيد 

الزنقة)15)رقم)10)حي خط الرملة))0  

70000)العيون املغرب.

لبتيت) سالم  محلد  السيد 
حي خط) (1( رقم) (15 زنقة) عيوانه)ا))

الرملة))0  70000)العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا)) لبتيت  علي  السيد 

الزنقة)15)رقم)10)حي خط الرملة))0  

70000)العيون املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتاريخ)10) جيبر)

019))تحت رقم)3005/19.

37I

Immofid

CARISAB
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

Immofid
 Rue 123 n 3 groupe(i(olfa(hay
 hassani ، 20000، Casablanca

Casablanca
CARISAB شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 10 

زنقةالشرار ة الطابق السفلي  رب 
لوبيلة بوركون - 0000) الدار 

البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.366597

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تلت) ((019 )1) جيبر) في) املؤرخ 

املصا قة عل6):
خد2جة) ( )ة)) السيد) تفويت 
حصة اجتلاعية من) (1.000 اوميانة)
السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000 أصل)
)1) جيبر) بتاريخ) عي�سى بوعري  )ة))

.(019
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم  (
 (5 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 جيبر)019))تحت رقم)6936)7.

38I

CALL AND ON

CALL AND ON
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CALL AND ON
131 شارع انفا إقامة ازير الطابق 

املكتب رقم 11 ب ، 0060)، الدار 
البيضاء املغرب
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CALL AND ON  شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 131 

شارع انفا إقامة ازير الطابق املكتب 

رقم 11 ب - 0060) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

66(775

بلقت�سى))عقد عرفي مؤرخ في)7) 

تم إعدا  القانون) ((019 من غشت)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

 CALL (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

. AND ON

مركز) غرض الشركة بإ2جاز):)•)

اتصال

ملراكز) والتوظيف  التدريب  (•

االتصال

•)موقع وظائف ملراكز االتصال.

•)إنشاء)مراكز االتصال

•)خدمة توفير املكاتب املجهزة.

•)حلول تكيولوجيا املعلومات.

•)صيانة الكلبيوتر.

•)الخارج..

عيوان املقر االجتلاعي):)131)شارع)

انفا إقامة ازير الطابق املكتب رقم)11 

ب)-)0060))الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 (6.000 ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتا ي:

((: عزران) ارنس  جاكوب  السيد 

60))حصة بقيلة)100) رهم للحصة)

.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عزران) ارنس  جاكوب  السيد 
زنقة سبو طابق) (05 ( ( رقم) عيوانه)ا))

البيضاء) الدار  ((0570   5 شقة) (3

املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عزران) ارنس  جاكوب  السيد 
عيوانه)ا))رقم)))05)زنقة سبو طابق)3 

شقة)5  0570))الدار البيضاء)املغرب

(- بتاريخ) ( تم اإل2داع القانوني ب-)

تحت رقم)-.

39I

Amitech Maroc  

AMITECH MAROC أميتيك 

ماروك
شركة املساهلة

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

Amitech Maroc

امليطقة الصياعية صابييو اليواصر 

 ،(718( ،

Maroc الدار البيضاء

Amitech Maroc أميتيك ماروك  

شركة املساهلة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 60 زنقة 

الجزائر  - 0060)  الدار البيضاء 

املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.131677

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

املؤرخ في)9))2ونيو)018))تم))تحويل))

من) للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 
الدار) ( ((0060 (- ( زنقة الجزائر) (60»

»امليطقة) إ 6) املغرب«) البيضاء)

الصياعية صابييو اليواصر)-))718)  

الدار البيضاء))املغرب«.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 19 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

نونبر)018))تحت رقم))70)68.

60I

fiduciaire(la(koutoubia

شركة كوسكوس تانسيفت 

صوكوتان

إعالن متعد  القرارات

fiduciaire(la(koutoubia

 RUE HASSAN BEN M›BAREK

 GUELIZ(n 34- Marrakech ،

40000، MARRAKECH(MAROC

شركة كوسكوس تانسيفت 

صوكوتان  »شركة  املساهلة«

وعيوان مقرها االجتلاعي: الحي 

الصياعي تجزئة از ي رقم 18 ، 

60000 مراكش املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.5805

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

املؤرخ في)7))أكتوبر)019)

تم اتخاذ القرارات التالية:)

عل6) 2يص  الذي  (:1 رقم) قرار 

املجلس) انتداب  تجد2د  ما2لي:)

ملدة) العام  املد2ر  والرئيس  ( اال اري)

ست سيوات لتنتهي مدة الصالحية)

االنتداب خالل الجلع العام العا ي)

الذي هو مقبل عل6  راسة حسابات)

التي 2تم حصرها 2وم) املالية  السية 

31/1(/(0(6

وتبعا لذلك تم تعد2ل مقتضيات)

اليظام امسا�سي التالية:)

بيد رقم)):)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

بذلك 2تم تغيير البيد))1)من القانون)

االسا�سي للشركة

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

13) جيبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

019))تحت رقم)55)110.

61I

Sonrisa

EL MAJD FOR
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

Sonrisa

 Ksar(my(mhamed(kheng

 errachidia ، 52000، Errachidia

Maroc

EL MAJD FOR شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 31 

قصر تاوريرت مدغرة  - 000)5 

الرشيد2ة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.115(1

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر حل) ((019 نونبر) ((9 املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات)

  EL MAJD FOR الوحيد) الشريك 

100.000) رهم) رأسلالها) مبلغ 

 31 رقم) اإلجتلاعي  مقرها  وعيوان 

 5(000 (- ( مدغرة) تاوريرت  قصر 

الرشيد2ة املغرب نتيجة ل):)-)إنعدام)

املوار  وامليافسة.

 31 و حد  مقر التصفية ب رقم)

 5(000 (- ( مدغرة) تاوريرت  قصر 

الرشيد2ة املغرب.)

و عين:

السيد)ة)))عبد املجيد))البوبكري و)

عيوانه)ا))قصر اوال  احسين السيفة)

املغرب) أرفو   (5((00 ( ز) ص  ع 

كلصفي))ة))للشركة.

وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 11 بتاريخ) ( بالرشيد2ة) االبتدائية 

 جيبر)019))تحت رقم)019)/663.

6(I
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Sonrisa

GHAITH TRAV

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

Sonrisa

 Ksar(my(mhamed(kheng

 errachidia ، 52000، Errachidia

Maroc

GHAITH TRAV شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة)في طور 

التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي  قصر 

سرغين الخيك الرشيد2ة - 000)5 

الرشيد2ة املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.1(519

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تقرر حل) ((019 نونبر) ((0 املؤرخ في)

املحدو ة) املسؤولية  ذات  شركة 

رأسلالها) مبلغ  ( (GHAITH TRAV

مقرها) وعيوان  100.000) رهم 

الخيك) سرغين  قصر  ( اإلجتلاعي)

الرشيد2ة)-)000)5)الرشيد2ة املغرب)

نتيجة ل):)إنعدام املوار  وامليافسة.

قصر) ( ب) التصفية  مقر  حد   و 

 5(000 (- الرشيد2ة) سرغين الخيك 

الرشيد2ة املغرب.)

و عين:

و) اعتو  ( الحسين) ( السيد)ة))

الخيك) سرغين  قصر  ( عيوانه)ا))

الرشيد2ة املغرب) (5(000 الرشيد2ة)

كلصفي))ة))للشركة.

وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 06 بتاريخ) ( بالرشيد2ة) االبتدائية 

 جيبر)019))تحت رقم)019)/659.

63I

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

PHARMA JOUVENCE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

 N°34, RUE(D›AZILAL ، 20110،

CASABLANCA MAROC

PHARMA JOUVENCE شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي  

RUE MOHAMED SIDKI-,8

 BOURGOGNE CASABLANCA

.- 20000 CASABLANCA(MAROC

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.363981

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تلت) ((019 06) جيبر) في) املؤرخ 

املصا قة عل6):

 ADIL TAZI )ة)) السيد) تفويت 

70))حصة اجتلاعية من أصل)650 

 MAJID )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

TAZI)بتاريخ)06) جيبر)019).

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم  (

 (6 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 جيبر)019))تحت رقم)6606)7.

66I

VISION AUDIT

BASIC CERAME
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

VISION AUDIT

 B421 BD(ABDELMOUMEN

 RIAD(ABDELMOUMEN(ETG(N°

 2 N° 7 ، 20100، CASABLANCA

MAROC

BASIC CERAME شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي  ار بوعزة 

اوال  عزوز املغرب 3))7) الدر 

البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(66565

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تلت) ((019 3)) جيبر) في) املؤرخ 

املصا قة عل6):

الد2ن)) نور  )ة)) السيد) تفويت 

اجتلاعية) حصة  (500 البغدا ي)

)السيد) 500)حصة لفائدة) من أصل)

3)) جيبر) الصغير بتاريخ) ( ناجيم) )ة))

.(019

اسلاعيل)) )ة)) السيد) تفويت 

اجتلاعية) حصة  (500 البغدا ي)

)السيد) 500)حصة لفائدة) من أصل)

3)) جيبر) الصغير بتاريخ) ( ناجيم) )ة))

.(019

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم  (

 31 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 جيبر)019))تحت رقم))553)7.

65I

prism conseils

ذونية  طاك�سي كبيرة 
ّ
استغالل مأ

رقم 698
عقد تسيير حر مصل تجاري))امشخاص)

الطبيعيون)

عقد تسيير حر مصل تجاري

ذونية  طاك�سي كبيرة 
ّ
استغالل مأ

رقم 698

 31 بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)

 جيبر)019))أعطى السيد)ة)))محلد)

للبطاقة) )ة)) الحامل) البوشيخي 

املسجل) 60665)أ  ( ( رقم) الوطيية 

باملحكلة) (886(8 التجاري) بالسجل 

التجارية بلكياس حق التسيير الحر)

لألصل التجاري الكائن ب رقم)1610 

(- سيدي بوزكري مكياس) (5 مرجان)

للسيد)ة)) املغرب  مكياس  (50000

للبطاقة) )ة)) الحامل) الطيجي  حليد 

)ملدة ثالث) ( 105091 ( ( الوطيية رقم)

31) جيبر) من) تبتدئ  سيوات  ((3(

 (0(( 31) جيبر) في) تنتهي  و  ((019

مقابل مبلغ شهري)1.000)) رهم.

66I

الحسين فاضيل

 ANNE MERCIER

ARCHITECTURE

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

الحسين فاضيل

شقة رقم 05 حي االز هار 9-75 

مراكش ، 60000، مراكش املغرب

 ANNE MERCIER

ARCHITECTURE شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي مكتب 

رقم 15 املجلع املنهي, تجزئة ) 

شارع عالل الفا�سى إقامة حرف ب 

,مراكش - 60000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

101637

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدا  القانون) ((019 )0) جيبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

 ANNE(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.MERCIER ARCHITECTURE

مصلم) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

 اخلي,)استيرا  وتصد2ر.

مكتب) (: االجتلاعي) املقر  عيوان 

))شارع) 15)املجلع املنهي,)تجزئة) رقم)

عالل الفا�سى إقامة حرف ب),مراكش)

- 60000)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).
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 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)
 رهم،)مقسم كالتا ي:

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

أميلي) ماري  أني  ميرسيير  السيدة 
عيوانه)ا))ثولوز فرنسا)31000)ثولوز)

فرنسا.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
أميلي) ماري  أني  ميرسيير  السيدة 
عيوانه)ا))ثولوز فرنسا)31000)ثولوز)

فرنسا
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
7)) جيبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

019))تحت رقم)65)11.

67I

CARRIÈRES AL FALAH

MISOX MENAGE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

MISOX MENAGE
 RES(AL(FATH 217 BV(BRAHIM
 ROUDANI PROLONGE ETAGE

N°3 ، 20399 1، الدار البيضاء 
املغرب

MISOX MENAGE شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي اقامة 
الفتح 17) شارع ابراهيم الرو اني 
الطابق االول رقم 3 - 0399) الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

65(309
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) ((019 06) جيبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.MISOX MENAGE

االستيرا ) (: غرض الشركة بإ2جاز)

والتصد2ر البيع بالجللةوالتقسيط).

اقامة) (: االجتلاعي) املقر  عيوان 

الرو اني) ابراهيم  شارع  ((17 الفتح)

الدار) ((0399  -  3 الطابق االول رقم)

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 600 ( (: محلد) جرندي  السيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

 300 ( (: السيد جرندي عبد العا ي)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

((: نجيب) محلد  جرندي  السيد 

00))حصة بقيلة)100) رهم للحصة)

 100 ( (: فدوى) جرندي  السيدة 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا)) محلد  جرندي  السيد 

تجزئة الوحدة سيلف شارع) (3 رقم)

فاس) ( (30000 فاس) الخطيب  ابن 

املغرب.

العا ي) عبد  جرندي  السيد 

الوحدة) تجزئة  (3 رقم) عيوانه)ا))

فاس) الخطيب  ابن  شارع  سيلف 

30000))فاس املغرب.

نجيب) محلد  جرندي  السيد 

الوحدة) تجزئة  (3 رقم) عيوانه)ا))

فاس) الخطيب  ابن  شارع  سيلف 

30000))فاس املغرب.

السيدة جرندي فدوى عيوانه)ا))

تجزئة الوحدة سيلف شارع) (3 رقم)

فاس) ( (30000 فاس) الخطيب  ابن 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا)) محلد  جرندي  السيد 

تجزئة الوحدة سيلف شارع) (3 رقم)

فاس) ( (30000 فاس) الخطيب  ابن 

املغرب

العا ي) عبد  جرندي  السيد 

الوحدة) تجزئة  (3 رقم) عيوانه)ا))

فاس) الخطيب  ابن  شارع  سيلف 

30000))فاس املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 0( بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

2يا2ر)0)0))تحت رقم))589)7.

68I

MOORISH

FELICITY FOOD SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MOORISH

39 شارع اللة الياقوت الطابق 5 

الشقة   ، 0000)، الدار البيضاء 

املغرب

  FELICITY FOOD SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 61 شارع 

اللة اليقوت مصطفى املعاني املركز 

التجاري الرياض رقم85  الطابق 

الثاني البيضاء الدار البيضاء 

 (0000

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

65(151

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدا  القانون) ((019 )1) جيبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

. FELICITY FOOD SARL AU

تجارة) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

واستيرا  جليع ميتجات الغذائية)

61)شارع) عيوان املقر االجتلاعي):)

اللة اليقوت مصطفى املعاني املركز)

الطابق) ( رقم85) الرياض  التجاري 

الثاني البيضاء)الدار البيضاء)0000) 

الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 1.000 ( (: ( الشفعي) السيد كريم 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا)) ( الشفعي) السيد كريم 

املتوسط) اقامة  االقحوان  زنقة  (17

السلطان)) مرس  (38 شقة) (3 طابق)

0000))الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا)) ( الشفعي) السيد كريم 

املتوسط) اقامة  االقحوان  زنقة  (17

السلطان)) مرس  (38 شقة) (3 طابق)

0000))الدار البيضاء)املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 31 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 جيبر)0)0))تحت رقم)5537)7.

69I

STE SOTRA ISTRIT

STE SOTRA ISTRIT
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

STE SOTRA ISTRIT

 N° 6 Rue 2 Hay(Ennajah

 khenifra ، 54000، khenifra

maroc

STE SOTRA ISTRIT   شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 06 

زنقة ) حي اليجاح خييفرة 56000 

خييفرة املغرب.
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تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1115

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تلت) ((019 أكتوبر) (30 في) املؤرخ 

املصا قة عل6):

القا ر)) عبد  )ة)) السيد) تفويت 

1.600)حصة اجتلاعية من) ( إزملا ن)

السيد) ( لفائدة) حصة  ((.000 أصل)

أكتوبر) (30 عائشة جد2د بتاريخ) )ة))

.(019

تفويت السيد))ة))عبدهللا إزملا ن)

أصل) من  اجتلاعية  حصة  ((00

)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  ((.000

أكتوبر) (30 بتاريخ) جد2د  ( عائشة)

.(019

تفويت السيد))ة))إبراهيم إزملا ن)

أصل) من  اجتلاعية  حصة  ((00

)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  ((.000

أكتوبر) (30 بتاريخ) جد2د  ( عائشة)

.(019

تفويت السيد))ة))محسن))إزملا ن)

أصل) من  اجتلاعية  حصة  ((00

)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  ((.000

أكتوبر) (30 بتاريخ) جد2د  ( عائشة)

.(019

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم  (

2يا2ر) (0( بتاريخ) ( االبتدائية بخييفرة)

0)0))تحت رقم)895).

50I

MANAGEX

CONAP
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

MANAGEX

رقم 35 زنقة الشهداء حي الحسني 

بركان ، 60300، بركان املغرب

CONAP شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي زنقة 

اليونان رقم 7) حي الليلون اقامة 

اليصر 13 - 63300 بركان املغرب .

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.5(97

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تلت) ((019 7)) جيبر) في) املؤرخ 

املصا قة عل6):

تفويت السيد))ة)))الحسن))اشرقي)

أصل) من  اجتلاعية  حصة  (500

500)حصة لفائدة))السيد))ة))زكرياء))

بوخريص بتاريخ)3)) جيبر)019).

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم  (

2يا2ر) (0( بتاريخ) ( ببركان) االبتدائية 

0)0))تحت رقم)0)0)/).

51I

MANAGEX

CONAP

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل الشكل القانوني للشركة

MANAGEX

رقم 35 زنقة الشهداء حي الحسني 

بركان ، 60300، بركان املغرب

CONAP شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

و عيوان مقرها االجتلاعي زنقة 

اليونان رقم 7) حي الليلون اقامة 

اليصر 13 - 63300 بركان  .

تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.5(97

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

املؤرخ في)7)) جيبر)019))تم تحويل)

الشكل القانوني للشركة من)»شركة)

ذات املسؤولية املحدو ة«)إ 6)»شركة)

ذات مسؤولية محدو ة ذات الشريك)

الوحيد«.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (0( بتاريخ) ( ببركان) االبتدائية 

0)0))تحت رقم)0)0)/).

5(I

FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

BMTI CALL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE FIDBOSS

Comptable Agréé

 appt 4 Lot(RIZANA ;

 RESIDENCE(LAHRECH(N° 6

 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC

BMTI CALL شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي مكتب رقم 

15، الطابق 3، تجزئة ريزانا ، شارع 

محلد السا س   - 50050 مكياس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

69059

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدا  القانون) ((019 3)) جيبر)

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

 BMTI (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

.CALL

مركز) (- (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

االتصال.)

-)أشغال مختلفة.

مكتب) (: االجتلاعي) املقر  عيوان 

(، ريزانا) تجزئة  (،3 الطابق) (،15 رقم)

 50050 (- ( ( السا س) محلد  شارع 

مكياس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

500)حصة) ( (: السيد تازي محلد)

بقيلة)100) رهم للحصة).

السيد ابن التاج اسلاعيل):))500 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا)) محلد  تازي  السيد 

0))توالل)،) 1)،)زنقة جيم رقم) شارع)

مكياس)50060)مكياس املغرب.

اسلاعيل) التاج  ابن  السيد 

(، تجزئة املنزه السييدا) (15 عيوانه)ا))

مكياس)0)500)مكياس املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا)) محلد  تازي  السيد 

0))توالل)،) 1)،)زنقة جيم رقم) شارع)

مكياس)50060)مكياس املغرب

اسلاعيل) التاج  ابن  السيد 

(، تجزئة املنزه السييدا) (15 عيوانه)ا))

مكياس)0)500)مكياس املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (0( بتاريخ) ( بلكياس) التجارية 

0)0))تحت رقم)7.

53I

TECO GEST SARLAU

BS BV PROMO
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

TECO GEST SARLAU

 Imm 7 Appt 7 GH 7

 Opperation(Erreda(Oulfa

 N°45 CASABLANCA، 20220،

CASABLANCA MAROC

BS BV PROMO شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 13 زنقة 

أحلد توكي إقامة العروق الطابق 

الثالت - 0300) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

651777

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدا  القانون) ((019 3)) جيبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

 BS BV(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.PROMO

الترويج) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

العقاري بشكل عام

بيع وتبا ل جليع امرا�سي) شراء) (

العارية واملبنية.

زنقة) (13 (: عيوان املقر االجتلاعي)

الطابق) العروق  إقامة  توكي  أحلد 

البيضاء) الدار  ((0300 (- الثالت)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 1.000 ( (: كزول) حسن  السيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد حسن كزول عيوانه)ا))حي)

1)رقم116)عين الشق) لولحيان زنقة)

0300))الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حسن كزول عيوانه)ا))حي)

1)رقم116)عين الشق) لولحيان زنقة)

0300))الدار البيضاء)املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 06 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

2يا2ر)0)0))تحت رقم)6961)7.

56I

الحسين فاضيل

BABANOU SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

الحسين فاضيل

شقة رقم 05 حي االز هار 9-75 

مراكش ، 60000، مراكش املغرب

BABANOU SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي 

تسوماعت ورزازات  - 65000  

ورزازات  املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.135

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم) ((018 13) جيبر) في) املؤرخ 
بلبلغ) الشركة  رأسلال  رفع 

من) أي  »900.000) رهم«) قدره)

«6.100.000) رهم«)إ 6)»5.000.000 

مقاصة) إجراء) ( (: طريق) عن   رهم«)

مع  2ون الشركة املحد ة املقدار و)

املستحقة.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

االبتدائية بورزازات))بتاريخ)6)) جيبر)

018))تحت رقم)95.

55I

CARRIÈRES AL FALAH

CARRIERES AL FALAH
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

CARRIÈRES AL FALAH

 IMM(C10 APPT 12 HAY

 ADARISSA(FES(IMM(C10 APPT

 ،12 HAY(ADARISSA(FES، 30000

فاس املغرب

CARRIERES AL FALAH شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي مجال 

الوزاني طرق فرعية رقم 8 مزراوة - 

30000 تاونات املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.705

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تلت) ((019 0)) جيبر) في) املؤرخ 

املصا قة عل6):
محلد علاري) )ة)) تفويت السيد)

حصة اجتلاعية من) (7.500 بطاحي)

أصل)7.500)حصة لفائدة))السيد))ة))

3)) جيبر) محلد امين كطوع بتاريخ)

.(019
علاري) خالد  )ة)) السيد) تفويت 

حصة اجتلاعية من) (1.500 بطاحي)

أصل)1.500)حصة لفائدة))السيد))ة))

فؤا  امليور بتاريخ)3)) جيبر)019).

الحلو) محلد  )ة)) السيد) تفويت 

أصل) من  اجتلاعية  حصة  (1.500

1.500)حصة لفائدة))السيد))ة))فؤا )

امليور بتاريخ)3)) جيبر)019).

التواتي) نبيل  )ة)) السيد) تفويت 

أصل) من  اجتلاعية  حصة  (1.500

1.500)حصة لفائدة))السيد))ة))فؤا )

امليور بتاريخ)3)) جيبر)019).

عزالد2ن بياني) )ة)) تفويت السيد)

أصل) من  اجتلاعية  حصة  (1.500

1.500)حصة لفائدة))السيد))ة))فؤا )

امليور بتاريخ)3)) جيبر)019).

موجبر) حليد  )ة)) السيد) تفويت 

أصل) من  اجتلاعية  حصة  (1.500

1.500)حصة لفائدة))السيد))ة))فؤا )

امليور بتاريخ)3)) جيبر)019).

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم  (

2يا2ر) (06 بتاريخ) ( االبتدائية بتاونات)

0)0))تحت رقم)6)6.

56I

SILVER FID

نور بارا ميد
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

SILVER FID

 bd(mostafa(al(maani(casa 366

 lanca(CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC

نور بارا ميد شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة)في طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي زاوية ا2ت  
سيدي عبد السالم تزكيت  - 53000 

افران املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.891

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تقرر حل) ((019 نونبر) (30 املؤرخ في)
شركة ذات املسؤولية املحدو ة نور)
 100.000 رأسلالها) مبلغ  ( ميد) بارا 
 رهم وعيوان مقرها اإلجتلاعي زاوية)
(- ( سيدي عبد السالم تزكيت) ( ا2ت)
53000)افران املغرب نتيجة ل):)عدم)
انجاز موضوع الشركة السباب ما 2ة.
و حد  مقر التصفية ب زاوية ا2ت))
 1111 (- ( سيدي عبد السالم تزكيت)

افران املغرب.)
و عين:

و) طاحس  ( ( ابراهيم) السيد)ة))
53000)افران) عيوانه)ا))حي االطلس)

املغرب كلصفي))ة))للشركة.
وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
0)) جيبر) بتاريخ) ( بازرو) االبتدائية 

019))تحت رقم)891.

57I

FICOMPTA

DAR MARCON TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

FICOMPTA
 N° 6 RUE(ABDELKRIM

 BENJELLOUN 2 EME  ETAGE
FES ، 30000، FES(MAROC

DAR MARCON TRAVAUX شركة 
ذات املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 636 
حي الوفاق طريق عين السلن، 
فــــــــــــاس - 30000 فــــــــــــاس املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

61657

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) ((019 06) جيبر)

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

 DAR (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.MARCON TRAVAUX

:)مقاول في) غرض الشركة بإ2جاز)

اشغال مختلفة أو البياءات).
رقم) (: االجتلاعي) املقر  عيوان 

636)حي الوفاق طريق عين السلن،)

فــــــــــــاس)-)30000)فــــــــــــاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 500 ( (: ( السيد املهدي الصلحان)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

 500 ( (: ( السيد الحسن الصلحان)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد املهدي الصلحان عيوانه)ا))
تجزئة عصام زواغة العليا)) ((1 رقم)

30000)فاس املغرب.

الصلحان)) الحسن  السيد 
عصام) تجزئة  ((1 رقم) عيوانه)ا))

زواغة العليا))30000)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد املهدي الصلحان عيوانه)ا))
تجزئة عصام زواغة العليا)) ((1 رقم)

30000)فاس املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (0( بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

0)0))تحت رقم)9.

58I

ليدر نوبل

صيدلية أربعاء شتوكة
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ليدر نوبل

شقة 5 زنقة نسيم 66 شارع املصل6 

ازمور ، 6000)، ازمور املغرب

صيدلية أربعاء شتوكة  شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي محل 

تجاري رقم 5 مستخرج من محطة 

البنز2ن الكائن بدوار الدريع جلاعة 

الغد2رة  البير الجد2د 6000) البير 

الجد2د املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

16131

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) ((019 18) جيبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

صيدلية أربعاء)شتوكة).

غرض الشركة بإ2جاز):)صيدلية).

محل) (: االجتلاعي) املقر  عيوان 

محطة) من  مستخرج  (5 رقم) تجاري 

جلاعة) الدريع  بدوار  الكائن  البنز2ن 

البير) ((6000 البير الجد2د) ( الغد2رة)

الجد2د املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 1.000 ( (: محلد) فالحي  السيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

(: محلد) فالحي  السيد  (

بقيلة) (100.000,00=100*1000

100,00) رهم.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا)) محلد  فالحي  السيد 

 (6000 189 66)رقم) حي الفرح زنقة)

الدار البيضاء)املغرب).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا)) محلد  فالحي  السيد 

حي الفرح زنقة)66)رقم)189  6000) 

الدار البيضاء)املغرب)

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 (6 بتاريخ) ( بالجد2دة) االبتدائية 

 جيبر)019))تحت رقم)6618).

59I

E-FINANCE CONSEILS

GHALIA AGRI
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

E-FINANCE CONSEILS

رقم 117 الشقة رقم 1 تجزئة 

امحباس الحي املحلدي مراكش ، 

60000، مراكش املغرب

GHALIA AGRI شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي إقامة 

تلاريس ب،الطابق 5 الشقة رقم 

51 شارع موالي عبد هللا - 60000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

101179

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  ((019 نونبر) ((7

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.GHALIA AGRI

:)مقاول في) غرض الشركة بإ2جاز)

إ ارة العلليات التجارية أو الصياعية)

أو) املدنية  للخدمة  الزراعية  أو 

العسكرية.

إقامة) (: االجتلاعي) املقر  عيوان 

رقم) الشقة  (5 ب،الطابق) تلاريس 

 60000 (- شارع موالي عبد هللا) (51

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 1.000 ( (: الورزازي) معا   السيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا)) الورزازي  معا   السيد 

طريق) العلومية  االشغال  فيال 

مراكش) (60000  1 رقم) الصويرة 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا)) الورزازي  معا   السيد 

طريق) العلومية  االشغال  فيال 

مراكش) (60000   1 رقم) الصويرة 

املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

19) جيبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

019))تحت رقم))11067.

60I

STE AGEFICO SARL

LEAN ACADEMY SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

STE AGEFICO SARL

)1 شارع علر الخيام الطابق الثاني 
رقم 6 ، 90000، طيجة املغرب
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LEAN ACADEMY SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدو ة)في طور 

التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي )) زنقة 

طهران - 90000 طيجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.71619

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تقرر حل) ((019 أبريل) (19 املؤرخ في)

املحدو ة) املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ) ( (LEAN ACADEMY SARL
وعيوان) 10.000) رهم  رأسلالها)
طهران) زنقة  ((( اإلجتلاعي) مقرها 

(: نتيجة ل) املغرب  طيجة  (90000  -

إنتهاء)الهدف الذي أسست من أجله.
زنقة) ((( و حد  مقر التصفية ب)

طهران)-)90000)طيجة املغرب.)

و عين:

و) بوعبدالوي  ( مريم) السيد)ة))
علار  ار) سيدي  زنقة  عيوانه)ا))

املغرب) طيجة  (90000 ( التللسلاني)

كلصفي))ة))للشركة.

الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (

املخولة) الصالحيات  عل6  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية)
: )))زنقة طهران

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

10) جيبر) بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

019))تحت رقم)8697)).

61I

STE AGEFICO SARL

HO CAR
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE AGEFICO SARL

)1 شارع علر الخيام الطابق الثاني 
رقم 6 ، 90000، طيجة املغرب

HO CAR شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

كوتيبرك قيسارية لالشافية رقم 11 - 

90000 طيجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.60019

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر حل) ((019 نونبر) ((8 املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات)

مبلغ) ( (HO CAR الوحيد) الشريك 
وعيوان) 100.000) رهم  رأسلالها)

كوتيبرك) شارع  اإلجتلاعي  مقرها 

 90000 - 11 قيسارية لالشافية رقم)

لم تحقق) (: نتيجة ل) املغرب  طيجة 

الهدف الذي أسست من أجله.

شارع) ب  التصفية  مقر  حد   و 

كوتيبرك قيسارية لالشافية رقم)11 - 

90000)طيجة املغرب.)

و عين:
ميلون) بن  ( هشام) السيد)ة))

حي) رشد  إبن  شارع  عيوانه)ا)) و 

املغرب) شفشاون  (91000 الخرازين)

كلصفي))ة))للشركة.

وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

شارع) (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 

كوتيبرك قيسارية لالشافية رقم)11

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

18) جيبر) بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

019))تحت رقم)8766)).

6(I

M F B C

لوجيستيكميد
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

M F B C

136 ز اوية شا رع اوال   زيا ن و زنقة 

اسوا ت علا ر ة  B الطا بق 6 رقم 7 

  ،(0500 ،

الد ا ر البيصا ء املغر ب

لوجيستيكليد  شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 69 زنقة 

جون جوريس الطا بق 6 شقة )1 

كو تي - 0000) 

الد ار البيصا ء املغر ب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

650537

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

القانون) إعدا   تم  ((019 نونبر) ((7

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

لوجيستيكليد).

جليع) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

أنشطة وكيل الشحن)،)معبر

جليع أنشطة أو علليات الوكالة)

البحرية أو الشحيات أو اليقل البحري)

أو البري أو النهري أو الجوي)،)واليقل)

العابر والخدمات للسفن

،)واستئجار جليع السفن) املالحة)

أو املعدات الالزمة لتيفيذ امنشطة)

الخدمات) جليع  وكذلك  (، املذكورة)

ذات الصلة

التجارية ولجان) العلليات  جليع 

بهذه) املتعلق  والتلثيل  السلسرة 

امنشطة

69)زنقة) (: .عيوان املقر االجتلاعي)

جون جوريس الطا بق)6)شقة))1)كو)

تي)-)0000) 

الد ار البيصا)ء)املغر ب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 10.000 ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 6.667 ( (: ( الشركة لوجيستيكليد)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

السيد))ما مون السال وي):))3.336 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

الشركة لوجيستيكليد))عيوانه)ا))
 6 بق) الطا  جوريس  جون  زنقة  (69

شقة))1)كو تي)0000) 
الد ا ر البيصا)ء)املغر ب.

السيد))ما مون السال وي عيوانه)ا))
 6 الطا بق) (60( رقم) اقامة الصفاء)

الشقة)7))عين الشق))0670) 
الد ا ر البيصا)ء)املغر ب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (
ومواطن مسيري الشركة:

السيد محلد السال وي))عيوانه)ا))
39)زنقة ا بن)

حبو س الطا بق)6)الشقة)17)املعا)
ريف))0330) 

الد ا ر البيصا)ء)املغر ب
السيد))ما مون السال وي عيوانه)ا))
 6 الطا بق) (60( رقم) اقامة الصفاء)

الشقة)7))عين الشق))0670) 
الد ا ر البيصا)ء)املغر ب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
 11 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 جيبر)019))تحت رقم)-.

63I

Fiduciaire(jazouli(mohammed

LINA ZAD
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

توسيع نشاط الشركة)

Fiduciaire(jazouli(mohammed
5 شارع ابو بكر الصد2ق فاس، 

30000، فاس املغرب
LINA ZAD شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
وعيوان مقرها االجتلاعي رقم 66 

شارع محلد السالوي فاس 30000 
فاس املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.60363
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تلت) ((019 16) جيبر) في) املؤرخ 
نشاط) إ 6  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي):



2(99 الجريدة الرسميةعد )5595 - 6))جلا ى امو 6)1661 ))))2يا2ر)0)0)) 

استغالل املقالع.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم  (

2يا2ر) (06 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

0)0))تحت رقم)0)59/0.

66I

Fiduciaire(jazouli(mohammed

LINA ZAD
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تعيين مسير جد2د للشركة

Fiduciaire(jazouli(mohammed

5 شارع ابو بكر الصد2ق فاس، 

30000، فاس املغرب

LINA ZAD  شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 66 

شارع محلد السالوي فاس 30000 

فاس املغرب.

تعيين مسير جد2د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.60363

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

019))تم تعيين) 16) جيبر) املؤرخ في)

السيد)ة)) للشركة  جد2د  مسير 

الشرا2بي لطفي كلسير آخر

تبعا إلقالة مسير.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (06 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

0)0))تحت رقم)0)59/0.

65I

Fiduciaire(jazouli(mohammed

LINA ZAD
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

Fiduciaire(jazouli(mohammed

5 شارع ابو بكر الصد2ق فاس، 

30000، فاس املغرب

LINA ZAD شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

و عيوان مقرها االجتلاعي رقم 66 

شارع محلد السالوي فاس 30000 

فاس .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.60363
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
املؤرخ في)16) جيبر)019))تم تحويل)
الشكل القانوني للشركة من)»شركة)
ذات مسؤولية محدو ة ذات الشريك)
»شركة ذات املسؤولية) إ 6) الوحيد«)

املحدو ة«.
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
2يا2ر) (06 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

0)0))تحت رقم)0)59/0.

66I

Fiduciaire(jazouli(mohammed

LINA ZAD
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

Fiduciaire(jazouli(mohammed
5 شارع ابو بكر الصد2ق فاس، 

30000، فاس املغرب
LINA ZAD شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 66 

شارع محلد السالوي فاس 30000 
فاس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.60363
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تلت) ((019 16) جيبر) في) املؤرخ 

املصا قة عل6):
تفويت السيد))ة))شوقي فارس ابو)
من) اجتلاعية  حصة  ((30 حلدان)
السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000 أصل)
16) جيبر) )ة))لطفي الشرا2بي بتاريخ)

.(019
تفويت السيد))ة))شوقي فارس ابو)
من) اجتلاعية  حصة  (180 حلدان)
أصل)1.000)حصة لفائدة))السيد))ة))
غازي بيجك بتاريخ)16) جيبر)019).

تفويت السيد))ة))شوقي فارس ابو)
من) اجتلاعية  حصة  (180 حلدان)
أصل)1.000)حصة لفائدة))السيد))ة))
مامون حرب بتاريخ)16) جيبر)019).

تفويت السيد))ة))شوقي فارس ابو)

من) اجتلاعية  حصة  (180 حلدان)

أصل)1.000)حصة لفائدة))السيد))ة))

16) جيبر) نبيل عباس العزير بتاريخ)

.(019

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم  (

2يا2ر) (06 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

0)0))تحت رقم)0)59/0.

67I

الحسين فاضيل

 AGHRIM TRANSPORTE

TOURISQUE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الحسين فاضيل

شقة رقم 05 حي االز هار 9-75 

مراكش ، 60000، مراكش املغرب

 AGHRIM TRANSPORTE

TOURISQUE  شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي مكتب 
رقم )1, املجلع املنهي, تجزئة رقم ) 

شارع عالل الفا�سي, علارة حرف ب, 

مراكش - 60000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

100971

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) ((019 03) جيبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

 AGHRIM TRANSPORTE  :

. TOURISQUE

اليقل) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

السياحي.

مكتب) (: االجتلاعي) املقر  عيوان 

 ( تجزئة رقم) املجلع املنهي,) (,1( رقم)

شارع عالل الفا�سي,)علارة حرف ب,)

مراكش)-)60000)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا)) اغريم  ابراهيم  السيد 

ملحاميد)9)أبراج الكتبية ج)16)علارة)

مراكش) (60000 مراكش) (3 رقم) (36

املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا)) اغريم  ابراهيم  السيد 

ملحاميد)9)أبراج الكتبية ج)16)علارة)

مراكش) (60000 مراكش) (3 رقم) (36

املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

)1) جيبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

019))تحت رقم))1051.

68I

 2في اكسبيرتيز

GALATEO 7
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

 2في اكسبيرتيز

إقامة الياسلين زاوية شارع علر 

الخيام وزنقة البيفسج علارة 7 

بوسيجور ، 0))0)، الدار البيضاء 

املغرب

GALATEO 7 شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 01) شارع 

ابن تاشفين الدار البيضاء - 0300) 

الدار البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة



عد )5595 - 6))جلا ى امو 6)1661 ))))2يا2ر)0)0))الجريدة الرسمية   2322

رقم التقييد في السجل التجاري 

.357(61

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في))))2وليوز)019))تم))تحويل))

للشركة) الحا ي  االجتلاعي  املقر 

الدار) تاشفين  ابن  شارع  ((01« من)

البيضاء) الدار  ((0300 (- البيضاء)

»)) وار السبع ملحلد2ة)) إ 6) املغرب«)

 60160 (- مراكش) لويدان  بلد2ة 

مراكش))املغرب«.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 09 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 جيبر)019))تحت رقم))77))7.

69I

IDEA Compétences

IDEA COMPÉTENCES
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

IDEA Compétences

تجزئة لييا رقم 316 شقة 6-5 طابق 

) سيدي معروف الدار البيضاء ، 

80)0)، الدار البيضاء املغرب

IDEA COMPÉTENCES شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة لييا 

رقم 316 شقة 6-5 طابق ) سيدي 

معروف الدار البيضاء - 80)0) 

الدار البيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

650563

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) ((019 8)) جيبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

 IDEA (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

.COMPÉTENCES

شركة) (· (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

التدريب

لألفرا ) والدعم  التدريب  توفير  (·

املحلية) واملجتلعات  والشركات 

أو) العامة  امليظلات  من  وغيرها 

الخاصة))جليع القطاعات).

التدريب عل6 تقد2م العطاءات) (·

لألفرا  والشركات؛

االستراتيجيات،) عل6  التدريب  (·

واإل ارة،) واإل ارة،) والتيظيم،)

وأنظلة املعلومات،)واملوار  البشرية،)

واملبيعات،)والتسويق،

فيها) والتدقيق  املؤسسة  إ ارة  (·

واإل ارة) والهيدسة  )التصنيع  في)

واالتصاالت)،) والتسويق  واملبيعات 

من التصليم إ 6 التيفيذ.

تغيير التوجيه الشخ�سي حول) (•

نصائح اإل ارة والتفاوض والوساطة)

وحل النزاعات.

كل) في  التدريب  خدمات  (·

أو) علليات  أي  وكذلك  القطاعات.)

غير) أو  مباشرة  صلة  ذات  خدمات 

مباشرة.

عيوان املقر االجتلاعي):)تجزئة لييا)

سيدي) (( طابق) (6-5 شقة) (316 رقم)

معروف الدار البيضاء)-)80)0))الدار)

البيضاء)املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 10.000 ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتا ي:

حصة) (100 ( (: السيد عزيز وهمي)

بقيلة)100) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

حي) عيوانه)ا)) وهمي  عزيز  السيد 

االمل)1)شارع عبد هللا الصنهاجي رقم)

الدار البيضاء) ((0530 البيضاء) (((6

املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

حي) عيوانه)ا)) وهمي  عزيز  السيد 

االمل)1)شارع عبد هللا الصنهاجي رقم)

الدار البيضاء) ((0530 البيضاء) (((6

املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 11 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 جيبر)019))تحت رقم)-.

70I

monde(consulting

ستارز أف فينيشينگ
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

monde(consulting

٬766شارع محلد السا س الطابق 

التاني الدار البيضاء ، 0550)، الدار 

البيضاء املغرب

ستارز أف فيييشييگ شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة)في طور 

التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي زنقة 

سلية إقامة شهرازا  الطابق الثالث 

و الخامس رقم )) اليخيل  - 0000) 

الدار البيضاء  املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.318539

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تقرر حل) ((019 نونبر) (1( املؤرخ في)

املحدو ة) املسؤولية  ذات  شركة 

ستارز أف فيييشييگ))مبلغ رأسلالها)

مقرها) وعيوان  100.000) رهم 

اإلجتلاعي زنقة سلية إقامة شهرازا )

 (( رقم) الخامس  و  الثالث  الطابق 

البيضاء)) الدار  ((0000 (- ( اليخيل)

النشاط) في  عجز  (: ل) نتيجة  املغرب 

التجاري.

زنقة) ب  التصفية  مقر  حد   و 

سلية إقامة شهرازا  الطابق الثالث)

و الخامس رقم))))اليخيل))-)0000) 

الدار البيضاء))املغرب.)

و عين:

و) فتحي  ( ( محلد) السيد)ة))

عيوانه)ا)))5))شارع محلد الخامس)

 (0000  15 الطابق الخامس الشقة)

)ة)) املغرب كلصفي) ( البيضاء) الدار 

للشركة.

وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 (8 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

نونبر)019))تحت رقم)1718)7.

71I

MITAK CONSEIL

ويبو كوسمتك

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تعيين مسير جد2د للشركة

MITAK CONSEIL

 BD MOHAMED VI IMM

 H1 2EME(ETAGE(N° 5

 CASABLANCA ، 20400،

CASABLANCA MAROC

ويبو كوسلتك  شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي  )0) شارع 

عبد املومن رقم 5 الطابق السفلي  - 

0180) الدار البيضاء املغرب.

تعيين مسير جد2د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.360311

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

019))تم تعيين) 5)) جيبر) املؤرخ في)

السيد)ة)) للشركة  جد2د  مسير 

امليظف سياء))كلسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 0( بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

2يا2ر)0)0))تحت رقم)5863)7.

7(I



2322 الجريدة الرسميةعد )5595 - 6))جلا ى امو 6)1661 ))))2يا2ر)0)0)) 

ESADIS

ESADIS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ESADIS
 MAG 2 IMM 55 RESIDENCE(AL
 ASSIL AIN SEBAA CASABLANCA

 ، 20590، CASABLANCA
MAROC

ESADIS شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي مكازة 
) علارة 55 اقامة االصيل عين 

السبع الدارالبيضاء املغرب 0590) 
الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.189535
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تقرر) ((019 19) جيبر) في) املؤرخ 
محدو ة) مسؤولية  ذات  شركة  حل 
  ESADIS الوحيد) الشريك  ذات 
100.000) رهم) رأسلالها) مبلغ 
مكازة) اإلجتلاعي  مقرها  وعيوان 
عين) االصيل  اقامة  (55 علارة) ((
 (0590 املغرب) السبع الدارالبيضاء)
(: ل) نتيجة  املغرب  الدارالبيضاء)

توقف نشاط الشركة.
مكازة) ب  التصفية  مقر  حد   و 
عين) االصيل  اقامة  (55 علارة) ((
 (0590 املغرب) السبع الدارالبيضاء)

الدارالبيضاء)املغرب.)
و عين:

و) ا ريفي  ( سعيد) السيد)ة))
 5( علارة) (5 املنزه) اقامة  عيوانه)ا))
 (0100 رقم)5  (10 زنقة) (8 شقة)
)ة)) كلصفي) املغرب  الدارالبيضاء)

للشركة.
وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 
 ( :)مكازة) الوثائق املتعلقة بالتصفية)
اقامة االصيل عين السبع) (55 علارة)

الدارالبيضاء

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
 30 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 جيبر)019))تحت رقم)5366)7.

73I

SOPHORA CONSULTING SARL AU

 LES CONSERVES DE
MEKNES

شركة املساهلة
رفع رأسلال الشركة

 SOPHORA CONSULTING SARL
AU

37 شارع عالل إبن عبدهللا، شقة 
رقم ))6, الطابق الرابع. ، 50000، 

MEKNES MAROC
 LES CONSERVES DE MEKNES

شركة املساهلة
وعيوان مقرها اإلجتلاعي الحي 

الصياعي عين السلوقي ص.ب 17) 
50000 مكياس املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.13967
العام) الجلع  بلقت�سى 
نونبر) (19 في) املؤرخ  اإلستثيائي 
الشركة) رأسلال  رفع  تم  ((019
»0.000.000)) رهم«) قدره) بلبلغ 
إ 6) »180.000.000) رهم«) من) أي 
طريق) عن  «00.000.000)) رهم«)
الشركة) مع  2ون  مقاصة  إجراء) ( (:

املحد ة املقدار و املستحقة.
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
2يا2ر) (0( بتاريخ) ( بلكياس) التجارية 

0)0))تحت رقم)16.

76I

fiduciaire(mohammedia

ALBARROS D›OR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

fiduciaire(mohammedia
 lot(wafa(residence(el 199

 mouahidine(appartement(a2 ،
28820، mohammedia(maroc

 ALBARROS D›OR SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة)في 
طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي الحسنية 
1 رقم 5)6 مكرر العالية - 8830) 

املحلد2ة املعرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.16599

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تقرر) ((018 أكتوبر) (0( في) املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدو ة)
مبلغ) ( (ALBARROS D’OR SARL
وعيوان) 100.000) رهم  رأسلالها)
 1 الحسنية) اإلجتلاعي  مقرها 
 (8830 (- العالية) مكرر  (6(5 رقم)
عدم) (: ل) نتيجة  املعرب  املحلد2ة 

تحقيق االهداف املسطرة من ارباح.
و حد  مقر التصفية ب الحسنية)
 (8830 (- مكرر العالية) (6(5 رقم) (1

املحلد2ة املغرب.)
و عين:

بيلخريبشية)) ( ( مروان) السيد)ة))
 ( رقم) كراسلك  فيا  عيوانه)ا)) و 
فرانو  ي تارو))8830))بارما))ا2طاليا)

كلصفي))ة))للشركة.
وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
 06 بتاريخ) ( باملحلد2ة) االبتدائية 

أكتوبر)018))تحت رقم)1565.
75I

فيدكات

STE SOLAR-UTION
إعالن متعد  القرارات

فيدكات
3 مكرر زنقة باستور املد2ية 

الجد2دة مكياس ، 50000، مكياس 
املغرب

STE SOLAR-UTION »شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة«

وعيوان مقرها االجتلاعي: زنقة )5) 
رقم 5 الطابق الثالث عين قا وس 

فاس - 30010 فاس املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.56301
بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

املؤرخ في))0)أكتوبر)019)
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)
حصة) (75 ( تفويت) (-
اجتلاعية))من مالكتها السيدة أسلاء)
الخطابي) السيد  لفائدة  السي�سي 
املهدي الحامل للبطاقة الوطيية رقم)

 CD3(6(66
قرار رقم)):)الذي 2يص عل6 ما2لي:)
ذات) شركة  من  الشركة  تحويل  (-
ذات) شركة  إ 6  محدو ة  مسؤولية 
مسؤولية محدو ة ذات شريك وحيد.)
قرار رقم)3:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)
امسا�سي) القانون  عل6  املصا قة  (-

املعدل للشركة
وتبعا لذلك تم تعد2ل مقتضيات)

اليظام امسا�سي التالية:)
بيد رقم)3:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)
تسلية الشركة كاالتي شركة سوالر)
اسيون ذات مسؤولية محدو ة ذات)

شريك وحيد.)
بيد رقم)7:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)
في) للشركة  الرأسلال  تحد2د  تم 
ثالثون ألف  رهم مقسلة إ 6 ثالث)
مائة حصة جلاعية بلبلغ مائة  رهم)
طرف) من  مقدمة  الواحدة  للحصة 

السيد))الخطابي املهدي)
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
09) جيبر) بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

019))تحت رقم)3961.

76I

VISION AUDIT

SAFA CERAME
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

VISION AUDIT
 B421 BD(ABDELMOUMEN

 RIAD(ABDELMOUMEN(ETG(N°
 2 N° 7 ، 20100، CASABLANCA

MAROC



عد )5595 - 6))جلا ى امو 6)1661 ))))2يا2ر)0)0))الجريدة الرسمية   232(

SAFA CERAME  شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 98 زنقة 

ميلوزا الطابق 6 الرقم 18 حي 

الراحة - 00)0) الدار البيضاء 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(5(867

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تلت) ((019 6)) جيبر) في) املؤرخ 

املصا قة عل6):

الد2ن) نور  )ة)) السيد) تفويت 

750)حصة اجتلاعية من) البغدا ي)

)ة)) السيد) ( 750)حصة لفائدة) أصل)

6)) جيبر) خا2ف هللا وسلين بتاريخ)

.(019

تفويت السيد))ة))جلال البغدا ي)

50))حصة اجتلاعية من أصل)50) 

)ة))خا2ف هللا) السيد) ( حصة لفائدة)

وسلين بتاريخ)6)) جيبر)019).

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم  (

 31 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 جيبر)019))تحت رقم)5533)7.

77I

PLATINIUM MANAGEMENT

CONNECT CALL SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

PLATINIUM MANAGEMENT

 Angle(Rue(Trafaya(et(My(Ali

 Chrif 3ème(étage(bureau(N19

V.N ، 50000، Meknès(Maroc

 CONNECT CALL SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي :  رقم 

37 إقامة أمين زاوية زنقة طرفا2ة 

و موالي علي الشريف منزه م ج - 

50000 مكياس املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.68(81

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

019))تقرر حل) 0)) جيبر) املؤرخ في)

CONNECT CALL SARL AU)شركة)

ذات مسؤولية محدو ة ذات الشريك)

 100.000 رأسلالها) مبلغ  الوحيد 

اإلجتلاعي)) مقرها  وعيوان   رهم 

زنقة) زاوية  أمين  إقامة  (37 رقم)

منزه) الشريف  علي  موالي  و  طرفا2ة 

50000)مكياس املغرب نتيجة) م ج)-)

لصعوبة الولوج إ 6 سوق العلل.

و عين:

و) بوحيلة  ( توفيق) السيد)ة))

 (5000 بوزونسون فرنسا) عيوانه)ا))

)ة)) كلصفي) فرنسا  بوزونسون 

للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

رقم) ( وفي) ((019 0)) جيبر) بتاريخ)

طرفا2ة) زنقة  زاوية  أمين  إقامة  (37

(- ج) م  منزه  الشريف  علي  موالي  و 

50000)مكياس املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

5)) جيبر) بتاريخ) ( التجارية بلكياس)

019))تحت رقم)5581.

78I

eurest compta sarl

HYRAUFORFLEX
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

eurest compta sarl

 n° 40 APT 2 ETAGE 2 BD

 CHEFCHAOUNI(FES ، 30000،

FES MAROC

HYRAUFORFLEX شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي  رقم 8 

زنقة مرموشة امطلس فاس 63 

شارع موالي رشيد 30000 فاس 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.69365

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تلت) ((019 30) جيبر) في) املؤرخ 

املصا قة عل6):

هشام بالخاوة)))) )ة)) تفويت السيد)

500)حصة) لم يعد مسير للشركة)) ((

حصة) (500 أصل) من  اجتلاعية 

إ2لان العلراني) ( )ة)) السيد) ( لفائدة)

بتاريخ)30) جيبر)019).

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم  (

2يا2ر) (0( بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

0)0))تحت رقم)0)0)/3).

79I

ACTIONS FINANCE CONSEILS

2Mt IT INVEST
إعالن متعد  القرارات

ACTIONS FINANCE CONSEILS

6 زنـقـة قــدمــاء الــلــراكـــشـيــيـن مــكــتــب 
رقـــم  6 جليز ، 60000، مراكش 

املغرب

Mt IT INVEST) »شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة ذات الشريك 

الوحيد«

وعيوان مقرها االجتلاعي: شارع عبد 

الكريم الخطابي اقامة ا2لان 8) 

الطابق الثاني رقم 67 كليز مراكش - 

60000 مراكش املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.67583

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

املؤرخ في)09) جيبر)019)

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

التي) تزكية عللية تفويت الحصص 

بين) ((019 03) جيبر) بتاريخ) تلت 

امشخاص التالية أسلاؤهم:)-)

 JEAN LOUIS MARIE السيد)

TIXIER)2فوت تسعة واربعون حصة)

 KAMAL السيد) إ 6  حصة)) (69(

MARTIN CHEBALLAH

قرار رقم)):)الذي 2يص عل6 ما2لي:)
تحويل الشكل القانوني للشركة:)من)
إ 6) محدو ة  مسؤولية  ذات  شركة 
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات)

الشريك الوحيد
قرار رقم)3:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)
الجد2د) االسا�سي  القانون  اعتلا  

للشركة
وتبعا لذلك تم تعد2ل مقتضيات)

اليظام امسا�سي التالية:)
بيد رقم)1:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)
الجد2د) االسا�سي  القانون  اعتلا  

للشركة
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
7)) جيبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

019))تحت رقم)110767.
80I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

زينس ماروك
إعالن متعد  القرارات

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية  شارع محلد الخامس و شارع 
ابن كثير إقامة  وس مارس رقم 68 ، 

90000، طيجة املغرب
زينس ماروك »شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة ذات الشريك الوحيد«
وعيوان مقرها االجتلاعي: 76-76 
أ شارع إ ريس امول إقامة طيجة 
أوفيس سييطر  - 90000 طيجة 

املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.90361

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)
املؤرخ في)05) جيبر)019)

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)
حل الشركة زينس إس أ إس املسجلة)
بالسجل التجاري بباريس تحت رقم)
) ون تصفيتها) و ذلك) (811069303
حصصها) جليع  انتفلت  ( بحيث)
املكونة لرأسلال شركة زينس ماروك))
كومرسيال) كونطوار  شركة  إ 6 
املسجلة) االستيرا   و  للتصد2ر 
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بالسجل التجاري بباريس تحت رقم)

بالتا ي فإنها تعوض) و  (55(08(8(8

شركة زينس إس أ إس تعويضا تاما)

كشريك وحيد في شركة زينس ماروك))

قرار رقم)):)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

تعد2ل املا ة)7)من اليظام امسا�سي)

وتبعا لذلك تم تعد2ل مقتضيات)

اليظام امسا�سي التالية:)

بيد رقم)7:)الذي 2يص عل6 ما2لي:))

شركة كونطوار كومرسيال للتصد2ر و)

االستيرا ):)3500)حصة)

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

31) جيبر) بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

019))تحت رقم)9176)).

81I

فيدكات

 STE AL GHOUDOUE
IMMOBILIERE

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
رفع رأسلال الشركة

فيدكات

3 مكرر زنقة باستور املد2ية 

الجد2دة مكياس ، 50000، مكياس 

املغرب

 STE AL GHOUDOUE

IMMOBILIERE  شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي )17 

تجزئة اليعيم A 6 نرجس  - 50070 

مكياس املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.60675

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

رفع) تم  ((019 13) جيبر) في) املؤرخ 
رأسلال الشركة بلبلغ قدره)»000.) 

إ 6) »16.000) رهم«) أي من)  رهم«)

:))تقد2م) «16.000) رهم«)عن طريق)

حصص نقد2ة أو عينية.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

30) جيبر) بتاريخ) ( التجارية بلكياس)

019))تحت رقم))537.

8(I

فيدكات

STE SIJELMASSACOM
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

فيدكات

3 مكرر زنقة باستور املد2ية 

الجد2دة مكياس ، 50000، مكياس 

املغرب

STE SIJELMASSACOM  شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 9 

سالم باملعطي جبابرة الزيتون  - 

50070 مكياس املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(6935

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم) ((019 16) جيبر) في) املؤرخ 

قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

 60.000« أي من) «960.000) رهم«)

عن) »1.000.000) رهم«) إ 6)  رهم«)
مع  2ون) مقاصة  إجراء) ( (: طريق)

الشركة املحد ة املقدار و املستحقة.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

30) جيبر) بتاريخ) ( التجارية بلكياس)

019))تحت رقم)5373.

83I

CABINET COMPTABLE SAKHI

TRAITEUR MY DRISS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET COMPTABLE SAKHI

 N° 868, RESIDENCE(ANNASR

 BD(MOHAMED 6 IMM(GH1

 ETAGE 5 APPT 18، 20550،

CASABLANCA MAROC

TRAITEUR MY DRISS شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 6) شارع 

مرس السلطان شقة 3 الطابق 1  - 

0690) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

650363

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  ((019 نونبر) (15

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.TRAITEUR MY DRISS
ملون) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

الحفالت واملطاعم).)

والفيد2و،) ( اإلضاءة) أشغال 

واستئجار وتركيب) (، وإعدا  الطعام)

الخيام).

تيظيم االحتفاالت واالستقباالت) (

واملؤتلرات واملهرجانات).

)برمجة امحداث املهيية والثقافية)

من) آخر  شكل  وأي  واملوسيقية 

اليدوات أو املعارض أو امليتد2ات)؛

املتعد ة) الخدمات  إ ارة 

للشركات.

وتصد2ر) واستيرا   وبيع  شراء) (

وتسويق وتأجير جليع أنواع املعدات)

واملوا  وامليتجات املتعلقة بامنشطة)

املحد ة..

6))شارع) عيوان املقر االجتلاعي):)

 -   1 الطابق) (3 مرس السلطان شقة)

0690))الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 1.000 ( (: ا ريس) حجو  السيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد حجو ا ريس عيوانه)ا))بين)

املدن زنقة)0))رقم)63)الدار البيضاء))

0670))الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حجو ا ريس عيوانه)ا))بين)

املدن زنقة)0))رقم)63)الدار البيضاء)

0670))الدار البيضاء)املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 10 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 جيبر)019))تحت رقم))86))7.

86I

CABINET COMPTABLE SAKHI

ARAMKA PLASTIC
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

CABINET COMPTABLE SAKHI

 N° 868, RESIDENCE(ANNASR

 BD(MOHAMED 6 IMM(GH1

 ETAGE 5 APPT 18، 20550،

CASABLANCA MAROC

ARAMKA PLASTIC شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 6) شارع 

مرس السلطان شقة 3 الطابق 1  - 

0690) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

650361

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

القانون) إعدا   تم  ((019 نونبر) (1(

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.ARAMKA PLASTIC
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إعا ة) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

تدوير اليفا2ات البالستيكية الزراعية)

والتجارية والصياعية.

إعا ة تدوير اليفا2ات من الزراعة:)

امفالم البالستيكية القد2لة والتالفة)

]املستخدمة في الدفيئات الزراعية[.

املوا ) من  ( امليتجات) تصنيع 

البالستيكية املعا  تدويرها.

وأكياس) القلامة  علب  تصنيع 

الصحي) الصرف  وأنابيب  القلامة 

وغيرها من املوا  التي ال تتالمس مع)

الطعام

الخدمات) تقد2م  علليات  جليع 

والبيع واالستيرا ) والتصنيع والشراء)

بامنشطة) املتعلقة  والتصد2ر 

السابقة..

6))شارع) عيوان املقر االجتلاعي):)

 -   1 الطابق) (3 مرس السلطان شقة)

0690))الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

500)حصة) ( (: السيد تارغي أحلد)

بقيلة)100) رهم للحصة).

 500 ( (: بوشعيب) تارغي  السيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد تارغي أحلد عيوانه)ا)) وار)

اوال  سيدي مسعو  سيدي حجاج)

وا  حصار تيط مليل الدار البيضاء)

9660))الدار البيضاء)املغرب.

السيد تارغي بوشعيب عيوانه)ا))
الدار) (37 66)رقم) ))زنقة) حي املسيرة)

البيضاء) الدار  ((0670 البيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد تارغي أحلد عيوانه)ا)) وار)

اوال  سيدي مسعو  سيدي حجاج)

وا  حصار تيط مليل الدار البيضاء)

9660))الدار البيضاء)املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 10 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

2يا2ر)0)0))تحت رقم)861))7.

85I

CABINET COMPTABLE SAKHI

 GROUPE SALEK

SURVEILLANCE

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

CABINET COMPTABLE SAKHI

 N° 868, RESIDENCE(ANNASR

 BD(MOHAMED 6 IMM(GH1

 ETAGE 5 APPT 18، 20550،

CASABLANCA MAROC

 GROUPE SALEK

SURVEILLANCE شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 868 إقامة 

اليصر علارة GH1 الطابق 5 شقة 

18 شارع محلد السا س - 0550) 

الدار البيضاء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.179863

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر حل) ((019 نونبر) (30 املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات)

 GROUPE SALEK الوحيد) الشريك 

رأسلالها) مبلغ  ( (SURVEILLANCE

مقرها) وعيوان  100.000) رهم 

إقامة اليصر علارة) (868 اإلجتلاعي)

GH1)الطابق)5)شقة)18)شارع محلد)

البيضاء) الدار  ((0550 (- السا س)

املغرب نتيجة ل):)تراكم الخسائر.

زنقة) (7 و حد  مقر التصفية ب)

(- البيضاء) الدار  الد2وري  محلد 

0110))الدار البيضاء)املغرب.)

و عين:

و) سالك  ( مصطفى) ( السيد)ة))
الد2وري) محلد  زنقة  (7 عيوانه)ا))

0110))الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب كلصفي))ة))للشركة.

الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (

املخولة) الصالحيات  عل6  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
7)زنقة محلد الد2وري الدار البيضاء

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 30 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 جيبر)019))تحت رقم)5376)7.

86I

CABINET COMPTABLE SAKHI

EL BARAH
إعالن متعد  القرارات

CABINET COMPTABLE SAKHI

 N° 868, RESIDENCE(ANNASR

 BD(MOHAMED 6 IMM(GH1

 ETAGE 5 APPT 18، 20550،

CASABLANCA MAROC

EL BARAH »شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة«

وعيوان مقرها االجتلاعي: ) حي 

التسير) شارع  أ - 0350) الدار 

البيضاء  املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.81(81

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

املؤرخ في)5)) جيبر)019)

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

تفويت السيد 2حي عبد القا ر)1.500 

حصة اجتلاعية لفائدة السيد عزيز)

الحب�سي)

قرار رقم)):)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

عبد) 2حي  السيد  استقالة  قبول 

القا رمن مهامه كلسير للشركة

قرار رقم)3:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

الشركة ستكون ملزمة بتوقيع املسير)

الوحيد السيد عزيز الحب�سي)

قرار رقم)6:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

ذات) (»EL BARAH« شركة) تحويل 

إ 6 شركة ذات) املسؤولية املحدو ة 

الشريك) ذات  ( محدو ة) مسؤولية 

الوحيد

وتبعا لذلك تم تعد2ل مقتضيات)

اليظام امسا�سي التالية:)

عل6) 2يص  الذي  (:6 رقم) بيد 

الشريك) عزيزالحب�سي  السيد  ما2لي:)

ا نقد2ًا)
ً
الوحيد)،)2جلب للشركة مبلغ

ألف  رهم) ثالثلائة  ( إجلاليه) 2بلغ 

)300،000.00)) رهم.

بيد رقم)7:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

ثالثلائة) الشركة  مال  رأس  2بلغ 

)300،000.00)) رهم.) ألف  رهم)

 (3000( وهي مقسلة إ 6 ثالثة آالف)

 (100.00( بلائة) اجتلاعية  حصة 

 رهم للحصة الواحدة)،)تم االكتتاب)

بالكامل) مدفوعة  (، بالكامل) فيها 

عزيز) للسيد  بالكامل  ومخصصة 

الحب�سي))،)الشريك الوحيد.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 0( بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

2يا2ر)0)0))تحت رقم)5860)7.

87I

STRAVISCO

STE CIAMEX SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

STRAVISCO

 RUE11 PASTEUR(APPT(N°1

 IMM(NOUR(VN(MEKNES ،

50050، MEKNES(MAROC

STE CIAMEX SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي علارة   

شقة 15 اقامة نورية حي بتغوليوز - 

50000 مكياس املغرب.
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حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.37531

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تقرر) ((019 3)) جيبر) في) املؤرخ 

محدو ة) مسؤولية  ذات  شركة  حل 

 STE CIAMEX ذات الشريك الوحيد)

 50.000 مبلغ رأسلالها) ( (SARL AU

اإلجتلاعي) مقرها  وعيوان   رهم 

حي) نورية  اقامة  (15 شقة) علارة   

املغرب) مكياس  (50000 (- بتغوليوز)

عدم ميح الرخصة من) (- (: نتيجة ل)
لتزاول) املختصة  السلطات  طرف 

الشركة نشاطها.

علارة) ب  التصفية  مقر  حد   و 

شارع) ((6 رقم) الشقة  مرمرة 

الزرقطوني))-)50000)مكياس املغرب.)

و عين:

و) سلوسلي  ( را و) السيد)ة))

علارة) الزرقطوني  شارع  عيوانه)ا))

املغرب) مكياس  (50000 ال) مرمرة 

كلصفي))ة))للشركة.

وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (0( بتاريخ) ( بلكياس) التجارية 

0)0))تحت رقم)1.

88I

PRO MAXIM

EVENTS MERIEM
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

EVENTS MERIEM

165 شارع محلد الخامس الطابق 

 Tanger ،90000 ، (8 الرابع شقة

Maroc

EVENTS MERIEM شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 

سفير اقلة 8) كراج ا طيجة - 

90000 طيجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.99(81

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر) ((019 18) جيبر) في) املؤرخ 

محدو ة) مسؤولية  ذات  شركة  حل 

 EVENTS الوحيد) الشريك  ذات 

 100.000 مبلغ رأسلالها) ( (MERIEM

اإلجتلاعي) مقرها  وعيوان   رهم 

تجزئة سفير اقلة)8))كراج ا طيجة)-)

90000)طيجة املغرب نتيجة ل):)عدم)

تحقيق هدف الشركة.

تجزئة) ب  التصفية  مقر  حد   و 

سفير اقلة)8))كراج ا طيجة)-)90000 

طيجة املغرب.)

و عين:

السيد)ة))مريم))الرامي و عيوانه)ا))

 3 شقة) (1 ط) (3 زنقة البصيري رقم)

)ة)) كلصفي) املغرب  طيجة  (90000

للشركة.

وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (0( بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

0)0))تحت رقم)00)9)).

89I

ALPHAIZ(CONSULTING(&(ENGINEERING

الفائز كونسيلتنج
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

 ALPHAIZ(CONSULTING &

ENGINEERING

 AVENUE MOHAMED V, ,66

 ESCALIER(C, 3ème(ETAGE(NU%

 4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

الفائز كونسيلتيج  شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 66 شارع 

محلد الخامس الدرج C الطابق 
الثالث رقم 6 - 90000 طيجة 

املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.65353

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم) ((019 نونبر) ((9 في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
 10.000« أي من) «60.000)) رهم«)
عن) »50.000)) رهم«) إ 6)  رهم«)
مع  2ون) مقاصة  إجراء) ( (: طريق)
الشركة املحد ة املقدار و املستحقة.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
2يا2ر) (03 بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

0)0))تحت رقم)65)9)).

90I

HOUSSAM

مايكوب برو بريفايت أكاديمي
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HOUSSAM
 HAY(SOUANI(RUE 8 N° 15 ،

90000، TANGER(MAROC
ما2كوب برو بريفا2ت أكا 2مي 

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع الزبير 
إبن العوام رقم 19 مكتب رقم 8 - 

90000 طيجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
10(571

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) ((019 16) جيبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

اإلقتضاء)بلختصر تسليتها):)ما2كوب)

برو بريفا2ت أكا 2مي.

أكا مية) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

التجليل.

شارع) (: االجتلاعي) املقر  عيوان 

19)مكتب رقم) الزبير إبن العوام رقم)

8 - 90000)طيجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 10.000 ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتا ي:

السيدة فاطلة الزهراء)القرطيط)

100) رهم) بقيلة) حصة  (100   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة فاطلة الزهراء)القرطيط)

فال) الضح6  مجلوعة  عيوانه)ا))

 6( رقم) (6 طابق) (30 علارة) فلوري 

90000)طيجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة فاطلة الزهراء)القرطيط)

فال) الضح6  مجلوعة  عيوانه)ا))

 6( رقم) (6 طابق) (30 علارة) فلوري 

90000)طيجة املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

3)) جيبر) بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

019))تحت رقم)8886)).

91I

STE SOTRA ISTRIT

ste SOTRA ISTRIT
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل الشكل القانوني للشركة

STE SOTRA ISTRIT

 N° 6 Rue 2 Hay(Ennajah

 khenifra ، 54000، khenifra

maroc
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ste SOTRA ISTRIT   شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

و عيوان مقرها االجتلاعي رقم 06 
زنقة ) حي اليجاح خييفرة املغرب 
رقم 06 زنقة ) حي اليجاح خييفرة 

املغرب 56000 خييفرة .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1115

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

املؤرخ في)30)أكتوبر)019))تم تحويل)

الشكل القانوني للشركة من)»شركة)

ذات املسؤولية املحدو ة«)إ 6)»شركة)

ذات مسؤولية محدو ة ذات الشريك)

الوحيد«.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (0( بتاريخ) ( االبتدائية بخييفرة)

0)0))تحت رقم)895).

9(I

(AIN GROUPE COMPTA

 STE L2A MARCHAI
TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
رفع رأسلال الشركة

(AIN GROUPE COMPTA

 BD(MED(V 3 EME(ETAGE(APP

 11 282 BENI(MELLAL، 23000،

BENI MELLAL MAROC

 STE L(A MARCHAI TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي الحلدانية 

) رقم 58 بني مالل بني مالل 3000) 

بني مالل املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.9675

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تم) ((019 16) جيبر) في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

«900.000) رهم«)أي من)»100.000 

عن) »1.000.000) رهم«) إ 6)  رهم«)

أو) نقد2ة  حصص  تقد2م  ( (: طريق)

عينية.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 (6 بتاريخ) ( مالل) ببني  االبتدائية 

 جيبر)019))تحت رقم)963.

93I

CARRIÈRES AL FALAH

BZBS MAROC
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BZBS

 RES(AL(FATH 217 BV(BRAHIM

 ROUDANI PROLONGE ETAGE

N°3 ، 20399 1، الدار البيضاء 

املغرب

BZBS MAROC شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي اقامة 

الفتح 17) شارع ابراهيم الرو اني 

الطابق 1 رقم 3  - 0399) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

65(305

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) ((019 أكتوبر) ((8

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

 BZBS (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

.MAROC

التصد2ر) (: غرض الشركة بإ2جاز)

واالستيرا  لوازم الطرز.

اقامة) (: االجتلاعي) املقر  عيوان 

الرو اني) ابراهيم  شارع  ((17 الفتح)

الدار) ((0399  -   3 رقم) (1 الطابق)

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 1.000 ( (: بوشتة) مخوخ  السيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا)) بوشتة  مخوخ  السيد 

بال  مقران صهريج) (1 بلوك) (96 رقم)

كياوة)30000)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا)) بوشتة  مخوخ  السيد 

بال  مقران صهريج) (1 بلوك) (96 رقم)

كياوة)30000)فاس املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 0( بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

2يا2ر)0)0))تحت رقم)5890)7.

96I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

SOCIETE MADI MAT

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.

 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

SOCIETE MADI MAT شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 98 

الطابق االول علارة صبري شارع 

الحسن الثاني ا2ت ملول انزكان - 

86150 انزكان املغرب.

رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.10791

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تم) ((019 7)) جيبر) في) املؤرخ 

قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

«700.000) رهم«)أي من)»100.000 

عن) »800.000) رهم«) إ 6)  رهم«)

إ ماج احتياطي أو أرباح أو) ( (: طريق)

عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (03 بتاريخ) ( بانزكان) االبتدائية 

0)0))تحت رقم))1.

95I

FIDUCIAIRE E.C.C.F

GENIOUS TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وفاة شريك

FIDUCIAIRE E.C.C.F

6 مكرر بلوك ل زنقة ساحل العاج 

النهضة ، 5000)، خريبكة املغرب

GENIOUS TRAVAUX  شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 96 حي 

الرشا  ) - 5000) خريبكة  املغرب.

وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6675

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

املؤرخ في)3)) جيبر)019))تم اإلعالم)

بوفاة الشريك عبدالرحلان فجوري))

(
ً
تبعا الورثة  عل6  حصصه  توزيع  و 

10) جيبر) في) املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

019))بالشكل امتي):

السيد)ة))خد2جة))الكتاني))،))5)1 

حصة).

 1(5 ( (،( ( السيد)ة))صارة فجوري)

حصة).

 1(5 ( (،( ( السيد)ة))هاجر فجوري)

حصة).

السيد)ة))اكرام فجوري)))،))5)1 

حصة).
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السيد)ة))إلياس فجوري)))،))50) 

حصة).

((، ( ( فجوري) ابراهيم  السيد)ة))

50))حصة).

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (0( بتاريخ) ( االبتدائية بخريبكة)

0)0))تحت رقم)10.

96I

FIDUCIAIRE E.C.C.F

GENIOUS TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

FIDUCIAIRE E.C.C.F

6 مكرر بلوك ل زنقة ساحل العاج 

النهضة ، 5000)، خريبكة املغرب

GENIOUS TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

و عيوان مقرها االجتلاعي  96 حي 

الرشا  ) - 5000) خريبكة .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6675

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

املؤرخ في)3)) جيبر)019))تم تحويل)

الشكل القانوني للشركة من)»شركة)

ذات مسؤولية محدو ة ذات الشريك)

»شركة ذات املسؤولية) إ 6) الوحيد«)

املحدو ة«.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (0( بتاريخ) ( االبتدائية بخريبكة)

0)0))تحت رقم)10.

97I

FIDUCIAIRE E.C.C.F

GENIOUS TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جد2د للشركة

FIDUCIAIRE E.C.C.F

6 مكرر بلوك ل زنقة ساحل العاج 

النهضة ، 5000)، خريبكة املغرب

GENIOUS TRAVAUX  شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 96 حي 

الرشا  ) - 5000) خريبكة املغرب.

تعيين مسير جد2د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.6675

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

019))تم تعيين) 3)) جيبر) املؤرخ في)

السيد)ة)) للشركة  جد2د  مسير 

الكتاني خد2جة كلسير وحيد

تبعا لوفاة املسير.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (0( بتاريخ) ( االبتدائية بخريبكة)

0)0))تحت رقم)10.

98I

STE SOTRA ISTRIT

STE SOTRA ISTRIT

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تعيين مسير جد2د للشركة

STE SOTRA ISTRIT

 N° 6 Rue 2 Hay(Ennajah

 khenifra ، 54000، khenifra

maroc

STE SOTRA ISTRIT  شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 06 

زنقة ) حي اليجاح خييفرة املغرب 

رقم 06 زنقة ) حي اليجاح خييفرة 

املغرب 56000 خييفرة املغرب.

تعيين مسير جد2د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.1115

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

املؤرخ في)30)أكتوبر)019))تم تعيين)

مسير جد2د للشركة السيد)ة)))جد2د)

عائشة كلسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (0( بتاريخ) ( االبتدائية بخييفرة)

0)0))تحت رقم)895).

99I

fidjuris(sarl

NORHIBA PROMO
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

fidjuris(sarl

 BD IBNOU SINA (30

 casablanca، 20200،

CASABLANCA Maroc

NORHIBA PROMO شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي - رقم 59، 

شارع زركتوني، رقم 6)، الطابق 

8، إقامة الزهور. - 0330) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

650097

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

القانون) إعدا   تم  ((019 نونبر) (11

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.NORHIBA PROMO

االنعاش) (: غرض الشركة بإ2جاز)

العقاري.

رقم) (- (: االجتلاعي) املقر  عيوان 

59،)شارع زركتوني،)رقم)6)،)الطابق)

الدار) ((0330 (- الزهور.) إقامة  (،8

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 1.000 ( (: السيد اوال  براهي علي)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد اوال  براهي علي عيوانه)ا))

 (8 زنقة) رقم11) ز  مجلوعة  االلفة 

0360))الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اوال  براهي علي عيوانه)ا))

 (8 زنقة) رقم11) ز  مجلوعة  االلفة 

0360))الدار البيضاء)املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

باملركز) تحت رقم  ((019 05) جيبر)

الجهوي لإلستتلار بالدار البيضاء.

100I

IMAD BELKAJJI

BJ STUDIO-ب ج ستوديو

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

IMAD BELKAJJI

 LOT. TARGA ، 24130،

MARRAKECH MAROC

BJ STUDIO-ب ج ستو 2و شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي محل )3 

علارة الحرية زاوية شارع محلد 

الخامس و زنقة الحرية جليز  - 

60000 مراكش املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.81899

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تلت) ((019 5)) جيبر) في) املؤرخ 

املصا قة عل6):
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ابراهيم)) )ة)) السيد) تفويت 

حصة اجتلاعية من) (500 السقاط)

)ة)) السيد) ( 500)حصة لفائدة) أصل)

6)) جيبر) بتاريخ) لخصا�سي  جعفر 

.(019

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم  (

2يا2ر) (06 بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

0)0))تحت رقم)115.

101I

FIDUNION-MAROC

OVATIO

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

FIDUNION-MAROC

 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,(3

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

OVATIO شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 73) ، 

شارع بئر أنزاران - 0000) الدار 

البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.(96805

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في)06)نونبر)019))تم))تحويل))

من) للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 

 (0000 (- أنزاران) بئر  شارع  (، ((73»

»مبنى) إ 6) املغرب«) البيضاء) الدار 

،)ركن شارع) الطابق امر�سي) (، ريبح أ)

(- امشطر) القائد  زنقة  و  أنزاران  بئر 

0000))الدار البيضاء))املغرب«.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 06 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

2يا2ر)0)0))تحت رقم)6077)7.

10(I

HASNAOUIA CONTROLE

 STE EL HAJRAOUI

TRANSPORT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

HASNAOUIA CONTROLE

 HAY(ESSALAM(BLOC 07 RES.

 ANNAKHIL(APPT 05 ، 14200،

SIDI SLIMANE MAROC

 STE EL HAJRAOUI TRANSPORT

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي 

املحلدي رقم )  ار الكداري  - 

16006 مشرع بلقصيري املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

171

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

القانون) إعدا   تم  ((019 نونبر) (((

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE EL(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.HAJRAOUI TRANSPORT SARL

نقل) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

االشخاص)+نقل البضائع)+االشغال)

املختلفة.

حي) (: االجتلاعي) املقر  عيوان 

(- ( الكداري) )) ار  رقم) املحلدي 

16006)مشرع بلقصيري املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 600 ( (: ( السيد ا ريس الهجرلوي)

حصة بقيلة)60.000) رهم للحصة).

 300 ( (: ( الهجراوي) السيدة زهرة 

حصة بقيلة)30.000) رهم للحصة).

 300 ( (: ( السيد محلد الهجراوي)
حصة بقيلة)30.000) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الهجرلوي)) ا ريس  السيد 
سيدي) الهجورة  حي  عيوانه)ا))
سليلان) سيدي  (16(00 سليلان)

املغرب.
السيدة زهرة الهجراوي))عيوانه)ا))
 16(00 حي الهجورة سيدي سليلان)

سيدي سليلان املغرب.
السيد محلد الهجراوي))عيوانه)ا))
 16(00 حي الهجورة سيدي سليلان)

سيدي سليلان املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الهجرلوي)) ا ريس  السيد 
سيدي) الهجورة  حي  عيوانه)ا))
سليلان) سيدي  (16(00 سليلان)

املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
بتاريخ) ( بلقصيري) بلشرع  االبتدائية 

6)) جيبر)019))تحت رقم)171.

103I

LE PARTENAIRE FISCAL SARL AU

AFRICAN SUNRISE SARL
إعالن متعد  القرارات

AFRICAN SUNRISE
شركة محدو ة املسؤولية رأسلالها 

100.000,00   رهم 
في طور رفعه إ 6 70.000,00).1  

 رهم
مقرها االجتلاعي: طريق الجبل، 

الرميالت، )ميراج هيل كلوب) ص ب 
رقم 198) طيجة

السجل التجاري رقم 56793 طيجة.
بلقت�سى محضر الجلع العام) ((1
االستثيائي))املؤرخ))في)6)) حيبر019) 

تم اتخاذ القرارات التالية:
بلبلغ) الشركة  رأسلال  رفع  (•
لينتقل) 3.600.000,00) رهم 
إ 6)) 100.000,00) رهم  من)
3.500.000,00) رهم و ذلك باملقاصة)

من الحساب الجاري للشركة؛)

الشركة) رأسلال  خفض  (•

بلقدار30.000,00).)) رهم)

وإرجاعه) املتراكم  العجز  المتصاص 

إ 6)70.000,00).1)) رهم.)
•)تغيير الفصول)6)و)7)من القانون)

امسا�سي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإل2داع  تم  (((

بطيجة،) التجارية  املحكلة  ضبط 

عد ) تحت  2يا2ر0)0)) (03 بتاريخ)

                                                     . ((9((3
من أجل النشر البيان)

106I

SOCIETE CONSULTING

 SOCIETE CAFE IBN

KHALDOUNE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

SOCIETE CONSULTING

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

 SOCIETE CAFE IBN

KHALDOUNE شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة)في طور 

التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 66 زنقة 

3 حي التقدم - 51000 الحاجب 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(05(9

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

 (019 7)) جيبر) في) املؤرخ 

املسؤولية) ذات  شركة  حل  تقرر 

 SOCIETE CAFE IBN املحدو ة)

رأسلالها) مبلغ  ( (KHALDOUNE

مقرها) وعيوان  100.000) رهم 

(- التقدم) حي  (3 زنقة) (66 اإلجتلاعي)

(: الحاجب املغرب نتيجة ل) (51000

حل الشركة.

66)زنقة) و حد  مقر التصفية ب)

ااحاجب) (51000 (- التقدم) حي  (3

املغرب.)
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و عين:
زال و عيوانه)ا)) ( فريد) السيد)ة))
حي النهضة بلوك س رقم)38 51000 
)ة)) كلصفي) املغرب  الحاجب 

للشركة.
وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
2يا2ر) (0( بتاريخ) ( بلكياس) التجارية 

0)0))تحت رقم)3.
105I

EM CONSULTING

PACOCEAN MAGHREB
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

إنشاء)فرع تابع للشركة

PACOCEAN MAGHREB s.a.r.l
 Bd(Zerktouni, Angle(Bd (19
 Roudani, Etg 6, N° 65 – CP

 20330 El(Maarif(CASABLANCA
 ‘ IMMEUBLE(MAISON(FIAT،
MAROC 0330)، الدار البيضاء

PACOCEAN MAGHREB شركة 
ذات املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 19) زاوية 
شارع الزرقطوني و إبراهيم الرو اني 

الطابق السا س الرقم 65.  - 
0330) الدار البيضاء املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.10(609
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
املؤرخ في)05)نونبر)019))تقرر إنشاء)
التسلية) تحت  ( للشركة) تابع  ( فرع)
و الكائن) (PACOCEAN MAGHREB
 Bureau( n°( L/33( – بالعيوان)
 entresol(résidence(assedk(angle
 rue( la( hore( et( sayed( kotb( –( 90
 000( –( Tanger( Bureau( n°( L/33
 –( entresol( résidence( assedk
 angle( rue( la( hore( et( sayed( kotb
Tanger(90000)–)000)90)–)طيجة)
املغرب و املسير من طرف السيد)ة))

ند2ر علا ).

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

16) جيبر) بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

. N°228687(019))تحت رقم

106I

ائتلانية 2وسف البشاي

NATURCAMP
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

ائتلانية 2وسف البشاي

شارع الحسن الثاني علارة لتوليب 

الطبق امول رقم 3 العرائش ، 

000)9، العرائش املغرب

NATURCAMP شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي :  وار 

الداللحة طريق موالي بوستهام - 

000)9 سوق امربعاء الغرب املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.(5675

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تقرر) ((019 نونبر) (30 في) املؤرخ 

ذات) شركة  (NATURCAMP حل)

رأسلالها) مبلغ  املحدو ة  املسؤولية 

مقرها) وعيوان  100.000) رهم 

طريق) الداللحة  اإلجتلاعي  وار 
سوق) (9(000 (- بوستهام) موالي 

امربعاء)الغرب املغرب نتيجة لقفل و)

انهاء)الشركة قبل اموان.

و عين:

السيد)ة))عزيزة)))برحا و عيوانه)ا))
 9(000  163 رقم) (0( تجزئة شعبان)

)ة)) كلصفي) املغرب  ( العرائش)

للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

وفي  وار) ((019 نونبر) (30 بتاريخ)

(- بوستهام) موالي  طريق  الداللحة 

000)9)سوق امربعاء)الغرب املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

الغرب)) االربعاء) بسوق  االبتدائية 

رقم) تحت  ((019 6)) جيبر) بتاريخ)

.350

107I

excofi

 ACADEMIE MODERNE DE

 FORMATION ET METIERS

PRIVE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

excofi

الشق 3 علارة لحبابي شارع الجوالن 

ليدو فاس ، 31000، فاس املغرب

 ACADEMIE MODERNE DE

 FORMATION ET METIERS

PRIVE شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : رقم ) 

الطابق التاني الجلاعة الحضرية 

بنسو ة - 30000 فاس املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.65(55

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تقرر) ((019 0)) جيبر) في) املؤرخ 

 ACADEMIE MODERNE حل)

 DE FORMATION ET METIERS

مسؤولية) ذات  شركة  (PRIVE

محدو ة ذات الشريك الوحيد مبلغ)

وعيوان) 60.000) رهم  رأسلالها)

مقرها اإلجتلاعي رقم)))الطابق التاني)

الجلاعة الحضرية بنسو ة)-)30000 

فاس املغرب نتيجة مزمة اقتصا 2ة.

و عين:

السيد)ة))خالد))الفقير و عيوانه)ا))

 30000 تجزئة الدالية املسيرة) ((06

فاس املغرب كلصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

 ( وفي رقم) ((019 3)) جيبر) بتاريخ)

الحضرية) الجلاعة  التاني  الطابق 

بنسو ة)-)30000)فاس املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (03 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

0)0))تحت رقم)0)66/0.

108I

ANAMAR FIDUCIAIRE

شيبترديكو
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

ANAMAR FIDUCIAIRE

 N 280 HAY(BOUGAFER ،

45800، TINGHIR(maroc

شيبتر 2كو شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي قصر 

اسول ا2ت هاني - 65800 تيغير 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.8535

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تلت) ((019 فبرا2ر) ((8 في) املؤرخ 

املصا قة عل6):

2اسين) )ة)) السيد) تفويت 

حصة اجتلاعية من) (50 شبضوض)

)ة)) السيد) ( 100)حصة لفائدة) أصل)

فبرا2ر) ((8 بتاريخ) شبضوض  امحا 

.(019

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم  (

االبتدائية بورزازات))بتاريخ)08)مارس)

019))تحت رقم)306.

109I

CAFIGEC

ASTRA EQUIPEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

CAFIGEC

 rue(al, fourat 2éme(etage 39

 maarif 39 rue(al, fourat 2éme

 etage(maarif، 20100، casa

maroc

ASTRA EQUIPEMENT شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 7، اقامة 

رامي زنقة سبتة ، املكتب رقم 8 - 

0100) الدار البيضاء املغري.
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تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(63(15

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تلت) ((016 0)) جيبر) في) املؤرخ 

املصا قة عل6):

لطيفة  خش) )ة)) السيد) تفويت 

أصل) من  اجتلاعية  حصة  (100

)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000

لطيفة باملوذن بتاريخ)16)نونبر)016).

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم  (

 (6 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

2يا2ر)017))تحت رقم)5336)6.

110I

KBH CONSULTING

 SOCIETE DE PROMOTION
IMMOBILIERE LAS PLAYAS

إعالن متعد  القرارات

KBH CONSULTING

 AVENUE JOULANE RUE DE 15

 TANGER 1ER(ETAGE(BUR 6،

30000، FES(MAROC

 SOCIETE DE PROMOTION

 IMMOBILIERE LAS PLAYAS

»شركة ذات املسؤولية املحدو ة«

وعيوان مقرها االجتلاعي:  رقم 

01 الحي التجاري تجزئة صد2قة 

36567)1 قييطرة  - -  قييطرة 

املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(9805

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

املؤرخ في)06)أبريل)019)

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

إعالن عن وفاة السيدة فاطلة مكيو)

وتوزيع حصصها))96))حصة))حسب)

عقد االراثة املؤرخ ب)017)/01/06.

قرار رقم)):)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

ا 6) ( للشركة) االجتلاعي  املقر  نقل 

العيوان):)31)شارع الحيصا ي قييطرة)

معلورة)16000)قييطرة.

قرار رقم)3:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

السيد) للشركة  جد2د  مسير  تعيين 

لبار مهدي و تأكيد املسير2ن السابقين)

السيدة مالك فوزية و السيد محلد)

ملزمة) الشركة  ستكون  لبار,) رشيد 

الثالث) من  مسير2ن  اثيين  بتوقيع 

املسير2ن.

قرار رقم)6:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

االسا�سي) القانون  عل6  املصا قة 

الجد2د للشركة.

وتبعا لذلك تم تعد2ل مقتضيات)

اليظام امسا�سي التالية:)

بيد رقم)6:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

املقر االجتلاعي للشركة موجو  ب31 

معلورة) القييطرة  الحيصا ي  زنقة 

16000)القييطرة.

بيد رقم)6:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

توزيع الحصص الحا ي:)محلد رشيد)

)38500) رهم),) ( حصة) (385 اللبار)

السيدة ليل6 اللبار)66)حصة))6600 

 66 اللبار) أنيسة  السيدة  (,(  رهم)

السيدة نزهة) )6600) رهم),) حصة)

)6600) رهم),) حصة) (66 اللبار)

حصة) (176 اللبار) مهدي  ( السيد)

)17600) رهم),)السيدة عا2دة اللبار)

)15500) رهم),)السيدة) 155)حصة)

 15600( حصة) (156 اللبار) سكيية 

 رهم).)

عل6) 2يص  الذي  (:13 رقم) بيد 

للشركة) جد2د  مسير  تعيين  ما2لي:)

املسير2ن) تأكيد  و  مهدي  لبار  السيد 

و) فوزية  مالك  السيدة  السابقين 

ستكون) لبار,) رشيد  محلد  السيد 

الشركة ملزمة بتوقيع اثيين مسير2ن)

من الثالث املسير2ن.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 03 بتاريخ) ( بالقييطرة) االبتدائية 

 جيبر)019))تحت رقم)3303.

111I

امغار عبد الغافور

MARY MARKETING
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

امغار عبد الغافور

شارع الجيش امللكي اقامة اليور رقم 

1 الطابق االول تطوان ، 93000، 

تطوان املغرب

MARY MARKETING شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : الوال2ة 

شارع علي يعتة اقامة نكيو عيا  

بلوك س رقم 66 الطابق الخامس 

تطوان - 93000 تطوان املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.(1815

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

019))تقرر حل) 5)) جيبر) املؤرخ في)

ذات) شركة  (MARY MARKETING

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

 100.000 رأسلالها) مبلغ  الوحيد 

اإلجتلاعي) مقرها  وعيوان   رهم 

نكيو) اقامة  يعتة  شارع علي  الوال2ة 

الطابق) (66 رقم) س  بلوك  عيا  

تطوان) (93000 (- تطوان) الخامس 

املغرب نتيجة اللخسارة.

و عين:

و) الضيفي  ( بالل) السيد)ة))
عيوانه)ا))تطوان شارع الشرفاء)زنقة)
 8 الشقة) الرابع  الطابق  (65 رقم) (7

)ة)) تطوان املغرب كلصفي) (93000

للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

وفي الوال2ة) ((019 5)) جيبر) بتاريخ)

عيا ) تكيو  اقامة  يعتة  علي  شارع 

بلوك س رقم)66)الطابق)5 - 93000 

تطوان املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

5)) جيبر) )بتاريخ) االبتدائية بتطوان)

019))تحت رقم)5)65.

11(I

امغار عبد الغافور

DGHOUGHI SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

امغار عبد الغافور

شارع الجيش امللكي اقامة اليور رقم 

1 الطابق االول تطوان ، 93000، 

تطوان املغرب

DGHOUGHI SERVICE  شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي 

القاللين املالليين تطوان - 93000 

تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(6((5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) ((019 11) جيبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

. DGHOUGHI SERVICE

:)التيظيف) غرض الشركة بإ2جاز)

واالمن.

حي) (: االجتلاعي) املقر  عيوان 

 93000 (- تطوان) املالليين  القاللين 

تطوان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 100 ( (: صابر) محفوظ  السيد 

حصة بقيلة)1.000) رهم للحصة).

 100 (: صابر) محفوظ  السيد  (

بقيلة)1.000) رهم.
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والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا)) صابر  محفوظ  السيد 

)6003)وجدة) ( 13) رب املول) وجدة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا)) صابر  محفوظ  السيد 

)6003)وجدة) ( 13) رب املول) وجدة)

املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

5)) جيبر) )بتاريخ) االبتدائية بتطوان)

019))تحت رقم)7)65.

113I

BON TRAJET

ZITOUNE TISSIR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

BON TRAJET

 N° 139 Avenue(Imam(Malik

 01er(Etage(Appt04 ، 43000، EL

KELAA SRAGHNA MAROC

ZITOUNE TISSIR SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 

الزيتونة رقم 03 العطاوية قلعة 

السراغية - 63000 قلعة السراغية 

املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.3369

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تم) ((019 شتيبر) (19 في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من) أي  «6.960.000) رهم«)

 7.060.000« إ 6) «100.000) رهم«)

مقاصة) إجراء) ( (: طريق) عن   رهم«)

مع  2ون الشركة املحد ة املقدار و)

املستحقة.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

االبتدائية بقلعة السراغية))بتاريخ)31 

 جيبر)019))تحت رقم)019/795).

116I

OREA

POSITIVE AGENDA

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

OREA

RES(M ، 20000، CASA(MAROC

 POSITIVE AGENDA

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي تقاطع 

شارع قا�سي سريري و قا�سي بن 

حلا ي، حي البنيد

- 10170 الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التجاري : 

161731

 (1 في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى 

القانون) إعدا   تم  ((019 2ونيو)

امسا�سي لشركة ذات

مسؤولية محدو ة ذات الشريك)

الوحيد باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.POSITIVE AGENDA

غرض الشركة بإ2جاز):)استشارات)

إ ارية و استراتيجية.

تقاطع) (: االجتلاعي) املقر  عيوان 

بن) قا�سي  و  سريري  قا�سي  شارع 

حلا ي،)حي البنيد

- 10170)الرباط املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

مبلغ رأسلال الشركة:)10.000,00 

 رهم،)مقسم كالتا ي:

السيد فتح هللا السجللا�سي):)100 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السجللا�سي) هللا  فتح  السيد 

حسان) تداس  شارع  (11 عيوانه)ا))

الرباط)0)100)الرباط

املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء)

ومواطن مسيري الشركة:

السجللا�سي) هللا  فتح  السيد 

حسان) تداس  شارع  (11 عيوانه)ا))

الرباط)0)100)الرباط

املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

التجارية بالرباط بتاريخ)-)تحت رقم)-.

115I

CAMANAB

ساك توين سرفيس 

أسيسطونس كونسطا

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

CAMANAB

 RUE(DE(MEXIQUE(N°19 87

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

ساك توين سرفيس أسيسطونس 

كونسطا شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع ابي 

زرع برانس 1  اقامة نرجس بلوك 3 

رقم 8  - 90000 طيجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

101961

 30 عقد حر مؤرخ في) ( بلقت�سى)

القانون) إعدا   تم  ((019 أكتوبر)

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
ساك) (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)
توين سرفيس أسيسطونس كونسطا.
اليجدة) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

املساعدة العامة لوسائل اليقل.
عيوان املقر االجتلاعي):)شارع ابي)
 3 اقامة نرجس بلوك) ( (1 زرع برانس)

رقم)8  - 90000)طيجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).
 10.000 ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتا ي:
السيد الصغير محلد سعيد):))51 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
السيدة رحلو فورعي):))69)حصة)

بقيلة)1.000) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
سعيد) محلد  الصغير  السيد 
  1 برانس) زرع  ابي  شارع  عيوانه)ا))
اقامة نرجس بلوك)3)رقم)8  90000 

طيجة املغرب.
عيوانه)ا)) فورعي  رحلو  السيدة 
شارع ابي زرع برانس)1))اقامة نرجس)
بلوك)3)رقم)8  90000)طيجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
سعيد) محلد  الصغير  السيد 
  1 برانس) زرع  ابي  شارع  عيوانه)ا))
اقامة نرجس بلوك)3)رقم)8  90000 

طيجة املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
نونبر) ((7 بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

019))تحت رقم)8089)).

116I

CONSEILS EVERNAGE

SOLEIL DU SUD TOUR
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

CONSEILS EVERNAGE
 AV(ALLA(EL(FASSI(N°17

 IMM(JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH maroc
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SOLEIL DU SUD TOUR شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي املسيرة 

) ب رقم 69)  - 60000 مراكش 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.51669

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تلت) ((019 نونبر) ((6 في) املؤرخ 

املصا قة عل6):
تفويت السيد))ة))محلد موساوي)

أصل) من  اجتلاعية  حصة  (500

1.000)حصة لفائدة))السيد))ة))نجية))

زروال بتاريخ)6))نونبر)019).
تفويت السيد))ة))محلد موساوي)

أصل) من  اجتلاعية  حصة  ((50

)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000

2ونس زروال بتاريخ)6))نونبر)019).
تفويت السيد))ة))محلد موساوي)

أصل) من  اجتلاعية  حصة  ((50

)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000

محلد زروال بتاريخ)6))نونبر)019).

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم  (

31) جيبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

019))تحت رقم)11351.

117I

CONSEILS EVERNAGE

ALL VRD
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

CONSEILS EVERNAGE

 AV(ALLA(EL(FASSI(N°17

 IMM(JAWHARA ، 40000،

MARRAKECH maroc

ALL VRD شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي اقامة 

باب جد2د شقة رقم ب 7 الطابق 1 

العزوزية  - 60000 مراكش املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.75817

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم) ((019 19) جيبر) في) املؤرخ 

قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

«600.000) رهم«)أي من)»100.000 

عن) »700.000) رهم«) إ 6)  رهم«)

أو) نقد2ة  حصص  تقد2م  ( (: طريق)

عينية.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

31) جيبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

019))تحت رقم)11357.

118I

FLASH ECONOMIE

LES JARDINS D›ANFA
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

       » LES JARDINS D’ANFA »

شركة ذات))مسؤولية محدو ة)

التجاري:) مالها  رأس  (

000,005.000.) رهم

أميلة) (18 زنقة) (: املقر االجتلاعي)

سا2ح الطابق الرابع)–)الدار البيضاء

مسجلة في السجل التجاري للدار)

البيضاء)تحت الرقم)666689 

العام) الجلع  محضر  بلقت�سى 

  (019 06) جيبر) ( االستثيائي بتاريخ)

قرر املساهلون في شركة

  »  LES JARDINS D’ANFA  »

رأسلالها) ( شركة محدو ة املسؤولية)

مقرها) ( 05.000.000,0) رهم)

 18 زنقة) االجتلاعي بالدار البيضاء،)

حي) الرابع،) الطابق  السا2ح،) أميلة 

راسين قرر ما 2لي:

من) الشركة  مال  رأس  زيا ة  ( (-

10.000,00) رهم ا 6)5.000.000,00 

 رهم)

)-التتبث من تحقيق الزيا ة)))

-املوافقة عل6 شركاء)جد 

 7 و) (6 لللا تين) ( تعد2ل مترابط) (-

من اليظام امسا�سي للشركة

والتصريح) القانوني  اإل2داع  تم 

بالتغيير لدى السجل التجاري بكتابة)

بالدار) التجارية  باملحكلة  الضبط 

تحت) ((019/17/1( بتاريخ) البيضاء)
رقمي7)37)7)و103)6.

للخالصة و البيان)))))

119I

زوبير بوتغلاس

STE ABOUS IMRANE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

زوبير بوتغلاس

اكيول املركز تازة ، 35050، تازة 

املغرب

STE ABOUS IMRANE شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : حي 

 RUE  العرفان علارة )1 رقم 5 تازة

 EL(MASSIRA 35000 TAZA

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.6305

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

019))تقرر حل) 10) جيبر) املؤرخ في)

STE ABOUS IMRANE)شركة ذات)

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

 100.000 رأسلالها) مبلغ  الوحيد 

حي) اإلجتلاعي  مقرها  وعيوان   رهم 
 RUE ( تازة) (5 )1)رقم) العرفان علارة)

EL MASSIRA 35000 TAZA)املغرب)

نتيجة لعدم املر و 2ة.

و عين:

و) علوش  ( حليد) السيد)ة))

 TAZA  35000 هليدا) عيوانه)ا))

املغرب كلصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

 RUE وفي) ((019 10) جيبر) بتاريخ)

 EL MASSIRA RUE EL MASSIRA

TAZA 35000)املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

19) جيبر) بتاريخ) ( بتازة) االبتدائية 

019))تحت رقم)815.

1(0I

FIGENOUV

AIR MATERIAUX
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

FIGENOUV

شارع اليصر علارة 16 شقة 3  2ور 

السالم ، 50050، مكياس املغرب

AIR MATERIAUX شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 1) 

طريق الحاجب سيدي بوزكري - 

50070 مكياس املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.37787

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

املؤرخ في)0))نونبر)019))تم))تحويل))

من) للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 

سيدي) الحاجب  طريق  ((1 »رقم)

املغرب«) مكياس  (50070 (- بوزكري)
(- ( حي الوحدة) (6 زنقة) (76 »رقم) إ 6)

50070)مكياس))املغرب«.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

)1) جيبر) بتاريخ) ( التجارية بلكياس)

019))تحت رقم)5037.

1(1I

نوغلب

SARAH ECHARPE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

نوغلب

شقة 7 ، طابق6  تقسيم ريزانا 

مبروكة طريق أكوراي مكياس ، 

50000، مكياس املغرب
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SARAH ECHARPE شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

 RDC : وعيوان مقرها اإلجتلاعي

 IMM(B4 DIAR(KAMILIA(BLOC

B10 MEKNES - 50000 مكياس 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.6((97

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تقرر حل) ((019 نونبر) ((5 املؤرخ في)

ذات) شركة  (SARAH ECHARPE

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

 100.000 رأسلالها) مبلغ  الوحيد 

 RDC(رهم وعيوان مقرها اإلجتلاعي 

 IMM B6 DIAR KAMILIA BLOC

مكياس) (B10 MEKNES - 50000

املغرب نتيجة الفالس الشركة.

و عين:

و) بركة  ( ( الكريم) عبد  السيد)ة))

فرنسا) (05100 فرنسا) عيوانه)ا))

فرنسا كلصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

 RDC وفي) ((019 نونبر) ((5 بتاريخ)

 IMM B6 DIAR KAMILIA BLOC

مكياس) (B10 MEKNES - 50000

املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

03) جيبر) بتاريخ) ( التجارية بلكياس)

019))تحت رقم)5560.

1((I

ste controle balance sarl

SOULIMANIA DE TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste controle balance sarl

 appt 3 immb 1031. lot(riad(al

 ismailia  marjane 1 . meknes

 meknes، 50000، MEKNES

maroc

  SOULIMANIA DE TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي الرقم 50 

الطابق 01 شقة 05 تجزئة املصل6 3 
مكياس  - 50000 مكياس املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
68937

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  ((019 نونبر) ((0
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

. SOULIMANIA DE TRAVAUX
اشغال) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

مختلفة او البياء).
عيوان املقر االجتلاعي):)الرقم)50 
الطابق)01)شقة)05)تجزئة املصل6)3 

مكياس))-)50000)مكياس املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99سية سية).
 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
 SOULIMANIA DE الشركة)
حصة بقيلة) (TRAVAUX  :  1.000

100) رهم للحصة).
)السيد محلد سليلاني العلاري)):)

1.000)بقيلة)100) رهم.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
العلاري)) سليلاني  محلد  السيد 
 ( مرجان) (1576 رقم) عيوانه)ا))

مكياس))50000)مكياس املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
العلاري)) سليلاني  محلد  السيد 
 ( مرجان) (1576 رقم) عيوانه)ا))

مكياس)50000)مكياس املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

)1) جيبر) بتاريخ) ( التجارية بلكياس)

019))تحت رقم)9)50.

1(3I

CONSEILS EVERNAGE

SABRADENT

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CONSEILS EVERNAGE

 AV(ALLA(EL(FASSI(N°17

 IMM(JAWHARA ، 40000،

MARRAKECH maroc

SABRADENT شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 

1 مكتب 6 االحباس  شارع عالل 

الفا�سي  - 60000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

101659

 11 عقد حر مؤرخ في) ( بلقت�سى)

القانون) إعدا   تم  ((019  جيبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.SABRADENT

غرض الشركة بإ2جاز):)إنتاج بدلة)

امسيان.

تجزئة) (: االجتلاعي) املقر  عيوان 

عالل) شارع  ( االحباس) (6 مكتب) (1

الفا�سي))-)60000)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

العوام عيوانه)ا)) ابراهيم  السيد 

  ( الشقة) (6 علارة) االحسان  عللية 

60000)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

العوام عيوانه)ا)) ابراهيم  السيد 

  ( الشقة) (6 علارة) االحسان  عللية 

60000)مراكش املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

30) جيبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

019))تحت رقم)70)11.

1(6I

BURO INVEST

 NOCTUA

COMMUNICATION

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

BURO INVEST

 bd(oukba(ibnou(nafii(hay (3

 mohammadi 23 bd(oukba

 ibnou(nafii(hay(mohammadi،

20570، casablanca(MAROC

  NOCTUA COMMUNICATION

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

 N°44 : وعيوان مقرها اإلجتلاعي

 RUE 8 QRT(AMAL(RDC(HAY

 MOHAMMADI - 20000

الدارالبيضاء املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

. (3(073

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

019))تقرر حل) )0) جيبر) املؤرخ في)

  NOCTUA COMMUNICATION

شركة ذات املسؤولية املحدو ة مبلغ)

رأسلالها)00.000)) رهم.
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اإلجتلاعي) مقرها  وعيوان  (

 N°44( RUE( 8( QRT( AMAL( RDC

 HAY MOHAMMADI - (0000

النتهاء) نتيجة  املغرب  الدارالبيضاء)

الغرض التى قامت من اجله الشركة.

و عين:

و) ( السعيدي) ( ليل6) السيد)ة))

فرنسا)) (00000 ( فرنسا) عيوانه)ا))

فرنسا))كلصفي))ة))للشركة.

وقد تم انعقا  الجلعية الختامية)

 N°44 وفي) ((019 )0) جيبر) بتاريخ)

 RUE 8 QRT AMAL RDC HAY

 MOHAMMADI - (0000

الدارالبيضاء)املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 (6 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 جيبر)019))تحت رقم)5005)7.

1(5I

CABINET EL BATRA CONSEIL SARL

ANEJJAR DEVELOPPEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تعيين مسير جد2د للشركة

 CABINET EL BATRA CONSEIL

SARL

 IM(BARDAI(B(N°1 AV(ABOU

 BAQER ESSEDIQ AIN

 MEZOUAR(MARRAKECH ،

400000، MARRAKECH(MAROC

  ANEJJAR DEVELOPPEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 

املسار طريق أسفي رقم 586 شقة 

3 طابق امول مراكش  - 60000  

مراكش  املغرب .

تعيين مسير جد2د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

019))تم تعيين) 6)) جيبر) املؤرخ في)

مسير جد2د للشركة السيد)ة))املهدي)

انجار و محلد بوعبيد))كلسير آخر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
فبرا2ر) (1( بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

019))تحت رقم)1390.
1(6I

CABINET EL BATRA CONSEIL SARL

ANEJJAR DEVELOPPEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

 CABINET EL BATRA CONSEIL
SARL

 IM(BARDAI(B(N°1 AV(ABOU
 BAQER ESSEDIQ AIN

 MEZOUAR(MARRAKECH ،
400000، MARRAKECH(MAROC
  ANEJJAR DEVELOPPEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 

املسار طريق أسفي رقم 586 شقة 
3 طابق امول  - 60000 مراكش 

املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تم) ((019 6)) جيبر) في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
«100.000) رهم«)أي من)»100.000 
عن) »00.000)) رهم«) إ 6)  رهم«)
أو) نقد2ة  حصص  تقد2م  ( (: طريق)

عينية.
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
فبرا2ر) (1( بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

019))تحت رقم)1390.
1(7I

CABINET EL BATRA CONSEIL SARL

ANEJJAR DEVELOPPEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تغيير نشاط الشركة

 CABINET EL BATRA CONSEIL
SARL

 IM(BARDAI(B(N°1 AV(ABOU
 BAQER ESSEDIQ AIN

 MEZOUAR(MARRAKECH ،
400000، MARRAKECH(MAROC
  ANEJJAR DEVELOPPEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها االجتلاعي تجزئة 

املسار طريق أسفي رقم 586 شقة 

3 طابق امول مراكش - 60000 

مراكش املغرب.

تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تم) ((019 6)) جيبر) في) املؤرخ 

»استيرا ) من) الشركة  نشاط  تغيير 

إ 6)»متاجرة) وتصد2ر وأعلال البياء«)

وإستغالل املقالع)«.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

فبرا2ر) (1( بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

019))تحت رقم)1390.

1(8I

CABINET EL BATRA CONSEIL SARL

ANEJJAR DEVELOPEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

 CABINET EL BATRA CONSEIL

SARL

 IM(BARDAI(B(N°1 AV(ABOU

 BAQER ESSEDIQ AIN

 MEZOUAR(MARRAKECH ،

400000، MARRAKECH(MAROC

  ANEJJAR DEVELOPEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 

املسار طريق أسفي رقم 586 شقة 

3 طابق امول مراكش - 60000 

مراكش املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تلت) ((019 6)) جيبر) في) املؤرخ 

املصا قة عل6):

تفويت السيد))ة)))ا ار))انجار)700 

 1.000 أصل) من  اجتلاعية  حصة 

حصة لفائدة))السيد))ة))املهدي انجار)

بتاريخ)6)) جيبر)019).

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم  (

فبرا2ر) (1( بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

019))تحت رقم)1390.

1(9I

STE FIDUCONFIANCE

STE POLYGECO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

خفض رأسلال الشركة

STE FIDUCONFIANCE

 Imm 116, Bureaux(Nada, Appt

 9, Bd(Med(V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC

STE POLYGECO SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

 N° وعيوان مقرها اإلجتلاعي

 24, Rue 8, Hay(Saghrouchni,

 Zouagha(Soufla(Fès - 30000 FES

.MAROC

خفض رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.19577

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تم) ((019 )1) جيبر) في) املؤرخ 

بلبلغ) الشركة  رأسلال  خفض 

من) أي  »1.797.000) رهم«) قدره)

«3.000.000) رهم«)إ 6)»03.000).1 

عد )) تخفيض  (: طريق) عن   رهم«)

امسهم.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

19) جيبر) بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

019))تحت رقم)019)/6)61.

130I

FLASH ECONOMIE

 HIDA AGRI

DEVELOPPEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

-FIG(CONSULTING -sarl.au

181، شارع عبد املومن، إقامة 

اليلامة C، الطابق امول شقة رقم 6

حي املستشفيات
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الهاتف: 67.50.38.)).05 : الفاكس 

  05.((.((.06.(6

Email : fig.consult@yahoo.fr

الدار البيضاء

 HIDA AGRI DEVELOPPEMENT

--sarl

حيدة أكري  2فولوبلو –ش.م.إ-

السجل التجاري : 396095

تحويل املقر االجتلاعي        

العا ي) العام  الجلع  1.بلقت�سى 

اكتوبر019)  (15 بتاريخ) امليعقد 

أكري  2فولوبلو،) حيدة  لشركة 

شركة محدو ة املسؤولية)،)رأسلالها)

مقرها) و  38.700.000) رهم،)

زنقة) ( البيضاء،) بالدار  االجتلاعي 

 5 الطابق) (،3 سومية إقامة شهرزا )

رقم)))،)بامليي،)قررما 2لي):

من) ( االجتلاعي) املقر  تحويل  (•

(،3 شهرزا ) اقامة  (– سومية) زنقة 

بامليي،) (،(( رقم) الخامس  الطابق 

الدار البيضاء،)ا 6 نفس املد2ية،)زنقة)))

M17))و شارع أنوال،)معاريف.

القانون)) من  (6 املا ة) تعد2ل  (• (

امسا�سي.

بكتابة) القانوني  اإل2داع  تم  (.(  

بالدار) ( التجارية) باملحكلة  الضبط 

  (019 ) جيبر) (05 بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)669))7.

131I

FLASH ECONOMIE

MIB CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

MIB CONSULTING  شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع عبد 
املومن اقامة امليار الطابق الثالث 
رقم )3  - 0000) الدار البيضاء 

املغرب.
تحويل  املقر االجتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(936(9

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في))))نونبر)019))تم))تحويل))
للشركة) الحا ي  االجتلاعي  املقر 
امليار) اقامة  املومن  عبد  »شارع  من)
 (0000  -   3( رقم) الثالث  الطابق 
الدار البيضاء)املغرب«)إ 6)»زنقة عبد)
الرحلان الغافيقي)630)اقامة 2ازمان)
))الطابق السا س رقم)9)))اكدال)-)

10090)الرباط))املغرب«.
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
 (5 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 جيبر)019))تحت رقم)6937)7.
13(I

STE FIDUCONFIANCE

STE POLYGECO
إعالن متعد  القرارات

STE FIDUCONFIANCE
 Imm 116, Bureaux(Nada, Appt
 9, Bd(Med(V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC
STE POLYGECO »شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة«
 N° :وعيوان مقرها االجتلاعي

 24, Rue 8, Hay(Saghrouchni,
 Zouagha(Soufla(Fès - 30000 FES

.MAROC
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.19577

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)
املؤرخ في)16) جيبر)019)

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي 2يص عل6 ما2لي:))
اجتلاعية) حصة  (1(030 تفويت)
السيد)) و  الحسن  لحلو  السيد  من 
امين) السيد  و  ( الياجي) عبد  جال ي 
محلد لفائدة السيد الزوالتي محلد)

واملوافقة عليها

قرار رقم)):)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

للشركة) االسا�سي  اليظام  تحويل 

محدو ة) مسؤولية  شركة  ات  من 

محدو ة)) مسؤولية  شركة  ات  ا 6 

بشريك وحيد)

قرار رقم)3:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

)جال ي) املوافقة عل6 استقالة السيد)

عبد الياجي و تسليله االبراء

قرار رقم)6:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

تعيين السيد الزوالتي محلد مسير)

جد2د للشركة

قرار رقم)5:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

االسا�سي) القانون  صياغة  اعا ة 

للشركة

وتبعا لذلك تم تعد2ل مقتضيات)

اليظام امسا�سي التالية:)

بيد رقم)1:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

للشركة) االسا�سي  اليظام  حد  

محدو ة) مسؤولية  شركة  ات  ( في)

بشريك وحيد)

عل6) 2يص  الذي  (:16 رقم) بيد 

تعيين السيد الزوالتي محلد) ما2لي:)

كلسير جد2د للشركة

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

0)) جيبر) بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

019))تحت رقم)019)/6156.

133I

MAROC COMPTA PLUS

INSPACKAGING

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

MAROC COMPTA PLUS

55 باب الثالتاء الطابق االول الشقة 

رقم ) الفقيه بن ضالح ، 00)3)، 

FKIH BEN SALAH MAROC

INSPACKAGING شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي  وار 

الياضور الكريفات  - 00)3) الفقيه 

بن صالح املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6(67

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تلت) ((019 19) جيبر) في) املؤرخ 

املصا قة عل6):

السعداوي)) )ة)) السيد) تفويت 

من) اجتلاعية  حصة  (300 حلزة)

)ة))) السيد) ( 300)حصة لفائدة) أصل)

حب�سي))نبيل بتاريخ)19) جيبر)019).

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم  (

صالح)) بن  بالفقيه  االبتدائية 

رقم) تحت  ((019 6)) جيبر) بتاريخ)

.995/(019

136I

FIDUCIAIRE DARALHISBA

SOCIETE FULLMPX
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DARALHISBA

 BV HASSAN II TISSIR 13(

 I(BERRECHID ، 26100،

BERRECHID MAROC

SOCIETE FULLMPX شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 6) مهج 

مريس السلطان شقة 3الطابق 

االول - 0130) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

65(101

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدا  القانون) ((019 16) جيبر)

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE FULLMPX



عد )5595 - 6))جلا ى امو 6)1661 ))))2يا2ر)0)0))الجريدة الرسمية   2326

(: بإ2جاز) الشركة  غرض 
التصد2رواالستيرا .

مهج) ((6 (: عيوان املقر االجتلاعي)
مريس السلطان شقة)3الطابق االول)

- 0130))الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).
 50.000 ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتا ي:
 (55 ( (: السيد محلد ا2ت علرو)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
 (65 ( (: حيكيري) رشيد  السيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد محلد ا2ت علرو عيوانه)ا))
 6(600 جيفيت) (08800 بيرك) (57

بيرك فرنسا.
عيوانه)ا)) حيكيري  رشيد  السيد 
الطاليان))) الباب  رب  زنقة  (16 رقم)

0130))الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محلد ا2ت علرو عيوانه)ا))
 6(600 جيفيتت) (08800 بيرك) (57

بيرك فرنسا
عيوانه)ا)) حيكيري  رشيد  السيد 
الطاليان))) الباب  رب  زنقة  (16 رقم)

0130))الدار البيضاء)املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
 31 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 جيبر)019))تحت رقم)5510)7.

135I

RYS CONSULTING

HT CONSTRUCTIONS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

تأسيس شركة
مؤرخ) عرفـي  عقد  بلقت�سى  ( (-I
بالدارالبيضاء) ( (01 ……019))نوفلبر)
،)تم إ2داع القانون التأسي�سي لشركة)
املحدو ةالشريك) املسؤولية  ذات 

الوحيد))و ذات املليزات التالية:

 HT (: التسلية) (*

 CONSTRUCTIONS

(/ العقاري) االنعاش  (: الهدف) (*

جليع املعامالت املختلفة للبياء

اللة) شارع  االجتلاعي:) املقر  (*

سكن) (9 إقامة) العرعار  2اقوت زنقة 

غاليز طابق)6)شقة)17)))الدار البيضاء)))))

)*)املدة):)99)سية ابتداء)من تاريخ)

تأسيسها النهائي.

(: االجتلاعي) الرأسلال  (*

في) ( محد ) االجتلاعي  الرأسلال 

إ 6) مقسم  …100000,00……. رهم 

فئة) من  اجتلاعية  حصة  (1000…

100) رهم للواحدة،)مكتتبة و محررة)

السيد:) (: لفائدة) موزعة  و  بالكامل 

عبد العزيز عز الد2ن

تبتدئ) (: االجتلاعية) السية  (*

2يا2ر) فاتح  من  االجتلاعية  السية 

وتنتهي في)31) جيبر.

تم تعيين السيد عبد) (: التسيير) (*

للبطاقة) الحامل  الد2ن  عز  العزيز 

 M151060((الوطيية رقم

مسيرا لشركة))

بالسجل) القانوني  اإل2داع  تم  (-II

التجارية) املحكلة  لدى  التجاري 

نوفلبر) (13 بتاريخ) البيضاء،) بالدار 

019).،)تحت رقم)003)7)و السجل)

التجاري رقم)79)668

ملخص قصد النشر

136I

ANNONCE B.O

»TRESOFER«
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

ANNONCE B.O

 EL(JADIDA ، 24000، EL(JADIDA

MAROC

«TRESOFER«  شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي ملك الخير 

10، س. العقاري 08/67668، 

الطابق الثاني، سيدي اسلاعيل، 

الجد2دة  - 6000) الجد2دة  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

16167

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) ((019 10) جيبر)

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

. «TRESOFER»

غرض الشركة بإ2جاز):))-1)سباكة)

املعا ن الخفيفة.)-))أشغال مختلفة)

والبياء.)-3)االستيرا  والتصد2ر..

ملك) (: االجتلاعي) املقر  عيوان 

الخير)10،)س.)العقاري)67668/08،)

اسلاعيل،) سيدي  الثاني،) الطابق 

الجد2دة))-)6000))الجد2دة))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 510 ( (: ( املهدي  2جان) السيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

 690 ( (: ( بحبوحي) حلزة  السيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا)) ( السيد املهدي  2جان)
تجزئة) زنباغ،) ابن  زنقة  (،551

الجد2دة) ((6000 الجد2دة) املويلحة،)

املغرب.

عيوانه)ا))) ( السيد حلزة بحبوحي)
 (6000 الجد2دة) 3،)زنقة املرابطين،)

الجد2دة املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

)عيوانه)ا)) املهدي  2جان) ( السيد)
تجزئة) زنباغ،) ابن  زنقة  (،551

الجد2دة) ((6000 الجد2دة) املويلحة،)

املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
االبتدائية بالجد2دة))بتاريخ))0)2يا2ر)

0)0))تحت رقم)6665).

137I

CABINET AGBAR

DOUKALA INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وفاة شريك

CABINET AGBAR
- CASABLANCA ،- ، .

DOUKALA INVEST  شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 01) شارع 
آنفا - .  الدار البيضاء املغرب.

وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(65677
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
املؤرخ في)06) جيبر)019))تم اإلعالم)
الكوهن) ( الحسن) الشريك  بوفاة 
(
ً
تبعا الورثة  عل6  حصصه  توزيع  و 
نونبر) ((7 في) املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

019))بالشكل امتي):
السيد)ة)))محلد 2وسف))الكوهن))

،))80))حصة).
السيد)ة)))محلد الكوهن))،))80) 

حصة).
السيد)ة))شل�سي الكوهن))،))160 

حصة).
 100 ( (، ( علمي) ( أميية) السيد)ة))

حصة).
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
 0( بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

2يا2ر)0)0))تحت رقم)5861)7.

138I

CABINET AGBAR

OUMNIA INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وفاة شريك

CABINET AGBAR
- CASABLANCA ،- ، .

OUMNIA INVEST  شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة



2327 الجريدة الرسميةعد )5595 - 6))جلا ى امو 6)1661 ))))2يا2ر)0)0)) 

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 01) شارع 
آنفا - . الدار البيضاء املغرب.

وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

.309063
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
املؤرخ في)09) جيبر)019))تم اإلعالم)
الكوهن) ( الحسن) الشريك  بوفاة 
(
ً
تبعا الورثة  عل6  حصصه  توزيع  و 
نونبر) ((7 في) املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

019))بالشكل امتي):
السيد)ة)))محلد 2وسف))الكوهن))

،))7)حصة).
 7 ( (، ( الكوهن) محلد  السيد)ة))

حصة).
 3 ( (، ( الكوهن) شل�سي  السيد)ة))

حصة).
السيد)ة))أميية))علمي))،))3)حصة).
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
 0( بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

2يا2ر)0)0))تحت رقم)5865)7.

139I

SPHERE CONSEILS

لوكونتوار دي إنرجي
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

SPHERE CONSEILS
 BD(BAHMAD , RESIDENCE

 NOUFISSA 5EME(ETAGE(N°14
 238, ، 24000، CASABLANCA

MAROC
لوكونتوار  ي إنرجي شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعيوان مقرها اإلجتلاعي : الطابق 
السفلي رقم 3)، شارع البساتين، 
تجزئة زين سالم، تيط مليل  الدار 
البيضاء املغرب - 6000)  الدار 

البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.6(3961

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تلت) ((019 شتيبر) ((6 في) املؤرخ 

املصا قة عل6):

مقاوم) ( )حسن) )ة)) تفويت السيد)

أصل) من  اجتلاعية  حصة  (800

)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  ((.600

شتيبر) ((3 بوشارب بتاريخ) ( الحسين)

.(019

تفويت السيد))ة)))محلد))بوتزوكا)

أصل) من  اجتلاعية  حصة  (800

)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  ((.600

شتيبر) ((3 بوشارب بتاريخ) ( الحسين)

.(019

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم  (

 30 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أكتوبر)019))تحت رقم)718868.

160I

FISCALITY CONSULTING CENTER

GAM›SEPT
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

 FISCALITY CONSULTING

CENTER

 AV  PRINCE(MY(ABDELLAH

 AHLAM(B(IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc

GAM›SEPT شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : 9 اقامة 

املسجد شارع إمام مالك شقة رقم 

3 غليز مراكش  - 60000 مراكش  

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.((081

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

019))تقرر حل) 5)) جيبر) املؤرخ في)

املسؤولية) ذات  شركة  (GAM’SEPT

 (0.000 رأسلالها) مبلغ  املحدو ة 

 9 اإلجتلاعي) مقرها  وعيوان   رهم 

اقامة املسجد شارع إمام مالك شقة)

رقم)3)غليز مراكش))-)60000)مراكش))

املغرب نتيجة مزمة مالية.

و عين:

السيد)ة)))زهرة))) فير و عيوانه)ا))

تارغا) ( رقم1) جوهر  (، (7 رقم) فيال 

املغرب) ( مراكش) (60000 ( مراكش)

كلصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

اقامة) (9 019))وفي) 5)) جيبر) بتاريخ)

املسجد شارع إمام مالك شقة رقم)

مراكش)) (60000 (- ( مراكش) غليز  (3

املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (06 بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

0)0))تحت رقم))11101.

161I

BOUCHTA COMPTA

COLISIO RENT CAR
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

BOUCHTA COMPTA

 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE(N° 3 ،

90000، TANGER(MAROC

COLISIO RENT CAR شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

القا2د احلد الريفي الرقم 6) 

الطابق الثاني - 000)9 العرائش 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3165

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

019))تقرر حل) 11) جيبر) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات)

 COLISIO RENT الوحيد) الشريك 

CAR))مبلغ رأسلالها)100.000) رهم)

شارع) اإلجتلاعي  مقرها  وعيوان 

القا2د احلد الريفي الرقم)6))الطابق)

املغرب) العرائش  (9(000 (- الثاني)

نتيجة ل):)صعوبة في التلويل.

شارع) ب  التصفية  مقر  حد   و 

القا2د احلد الريفي الرقم)6))الطابق)

الثاني)-)000)9)العرائش املغرب.)

و عين:

و) لقروشة  ( سعيد) السيد)ة))

احلد) القا2د  شارع  ((6 عيوانه)ا))

املغرب) العرائش  (9(000 الريفي)

كلصفي))ة))للشركة.

وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

13) جيبر) بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

019))تحت رقم)879.

16(I

COMPTAMEK

ESPACE AL AHRAM
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTAMEK

 ALMANSOUR ، 50500،

MEKNES MAROC

ESPACE AL AHRAM شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي محل 01 

علاري ) جلاعة ا2ت والل تعاونية 

املسيرة مكياس - )5005 مكياس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

69061

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  ((019 نونبر) ((8

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
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عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.ESPACE AL AHRAM

*محطة) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

بنز2ن.

 01 عيوان املقر االجتلاعي):)محل)

جلاعة ا2ت والل تعاونية) (( علاري)

مكياس) (5005( (- مكياس) املسيرة 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 1.000 ( (: السيدة يسرى بوعبللي)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة يسرى بوعبللي عيوانه)ا))

 0( الطابق) (03 الشقة) (09 علارة)

 50050 امليصور) (01 التضامن)

مكياس املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

محلو ) شعبان  حجاج  السيد 

خليل))عيوانه)ا))شارع الكوفة تجزئة)
151)ب الزهور) السالم اقامة 2اسين)

)  30000)فاس املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (0( بتاريخ) ( بلكياس) التجارية 

0)0))تحت رقم)11.

163I

FIDUCIAIRE LAMIN

GAZ MARHABA
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE LAMIN

 IMM 19 BUREAU(N5 ETAGE 4

 RUE MOHAMED ZERKTOUNI

FES ، 30000، FES(MAROC

GAZ MARHABA شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 9)3 

اليلاء ) الحي الصياعي بنسو ة  - 

30000 فاس  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

61687

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) ((019 6)) جيبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

 GAZ (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.MARHABA

غرض الشركة بإ2جاز):)شراء)و بيع)

الغاز املنز ي و نقل البضائع.
عيوان املقر االجتلاعي):)رقم)9)3 

(- ( بنسو ة) الصياعي  الحي  (( اليلاء)

30000)فاس))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

السيد امليصوري محلد):))1.000 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد امليصوري محلد عيوانه)ا)))

ميلوزة رقم)100)فاس)30000)فاس)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد امليصوري محلد عيوانه)ا)))

ميلوزة رقم)100)فاس)30000)فاس)

املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (06 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

0)0))تحت رقم)0)63/0.

166I

STE FIDUCONFIANCE

 ALTEN DELIVERY CENTER

MAROC
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

إنشاء)فرع تابع للشركة

STE FIDUCONFIANCE

 Imm 116, Bureaux(Nada, Appt

 9, Bd(Med(V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC

 ALTEN DELIVERY CENTER

MAROC    شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي فاس 

شور، ب 1، بالطو 606-605، فاس 

.FES MAROC 30000 -

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(9809

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر) ((019 0)) جيبر) في) املؤرخ 

تحت) ( للشركة) تابع  ( فرع) إنشاء)

املبنى) (: و الكائن بالعيوان) (- التسلية)

B1)–)بالطو)106)))فاس شور،)فاس)

- FES MAROC 30000)و املسير من)

طرف السيد)ة))زروق محلد أمين).

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (03 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

0)0))تحت رقم)0)36/0.

165I

 رعة ارشا ات ش.م.م

 COMPLEXE COMMERCIAL

ANNAKHIL
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تقليص هدف الشركة

 رعة ارشا ات ش.م.م

15 شارع بئر أنزران صيدوق بريد 10 

تصومعت 65000، ورزازات املغرب

 COMPLEXE COMMERCIAL

 ANNAKHIL

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقرها االجتلاعي شارع 
املغرب العربي - 65000 ورزازات 

املغرب.
تقليص هدف الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 307
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في)07) جيبر)019))تم حذف)
امنشطة التالية من نشاط الشركة)

الحا ي):
ميعش عقاري..

امسا�سي) القانون  تحيين  (*
للشركة.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
2يا2ر) (03 بتاريخ) ( االبتدائية بورزازات)

0)0))تحت رقم)03.

166I

شركة ابهوش للخدمات

 BENTAHAR SEAFOOD
COMPANY

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

شركة ابهوش للخدمات
شارع مكة علارة الصالحي الطابق 
االول رقم 06 العيون ، 70010، 

العيون املغرب
 BENTAHAR SEAFOOD

COMPANY شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 
املسيرة الخضراء الشطر الثاني زنقة 

أمكالة رقم 795املر�سى  العيون - 
70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
30(95

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) ((019 3)) جيبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)
 BENTAHAR SEAFOOD  :

.COMPANY
استرا ) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 
تجارة) العامة.) التجارة  وتصد2ر.)
ميتجات) جليع  وشراء) بيع  السلك.)
بيع) الصيد.) قوارب  تلوين  الصيد.)
الحدا ة.) ( الصيد.اليجارة.) معدات 

أعلال مختلفة).
تجزئة) (: االجتلاعي) املقر  عيوان 
الشطر الثاني زنقة) املسيرة الخضراء)
(- العيون) ( 795املر�سى) رقم) أمكالة 

70000)العيون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).
الشركة:)) رأسلال  مبلغ 

100.000,00) رهم،)مقسم كالتا ي:
 1.000 ( (: بيطاهر) محلد  السيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عيوانه)ا)) بيطاهر  محلد  السيد 
حي الهدى أكا 2ر) (16( بلوك ه رقم)

80000)أكا 2ر املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا)) ( السيد محلد بيطاهر)
حي الهدى أكا 2ر) (16( بلوك ه رقم)

80000)أكا 2ر املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتاريخ)30) جيبر)

019))تحت رقم)019)/3168.
167I

شركة ابهوش للخدمات

SOCIETE FRIMATO
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

توسيع نشاط الشركة)

شركة ابهوش للخدمات
شارع مكة علارة الصالحي الطابق 
االول رقم 06 العيون ، 70010، 

العيون املغرب

SOCIETE FRIMATO  شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها االجتلاعي شارع 

الحسن الثاني زنقة حافظ ابراهيم 
رقم 10 العيون - 70000 العيون 

املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.8595

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تلت) ((019 0)) جيبر) في) املؤرخ 

نشاط) إ 6  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي):

املطاعم الجلاعية.)مكتبة ووراقة.)

الطباعة.)تجهيزات املكاتب).

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم  (

االبتدائية بالعيون))بتاريخ)30) جيبر)

019))تحت رقم)019)/3169.

168I

شركة ابهوش للخدمات

ENGIBRIKS PRIVÉ
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة ابهوش للخدمات

شارع مكة علارة الصالحي الطابق 

االول رقم 06 العيون ، 70010، 

العيون املغرب

ENGIBRIKS PRIVÉ شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 

5) مارس بلوك و رقم 96 العيون  - 

70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

303(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) ((019 30) جيبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.ENGIBRIKS PRIVÉ

التكوين) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

التدريب.) اإلستشارات.) التكليلي.)

الهيدسة) الرياضية.) العلوم 

والتكيلوجيا.

تجزئة) (: االجتلاعي) املقر  عيوان 

(- ( العيون) (96 5))مارس بلوك و رقم)

70000)العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

الشركة:)) رأسلال  مبلغ 

100.000,00) رهم،)مقسم كالتا ي:

 1.000 ( (: الهاني) نجالء) السيدة 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا)) الهاني  نجالء) السيدة 

حي) (93 رقم) الصد2ق  بكر  ابو  شارع 

املسيرة)70000)العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا)) الهاني  زينب  السيدة 

فرنسا)75000)باريس فرنسا

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (03 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

0)0))تحت رقم)0)0)/16.

169I

BAAZA CONSTRUCTION

BAAZA CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

BAAZA CONSTRUCTION

 AV(MED(V(IMM 43 ETG 1 N°14

90000 ،، طيجة املغرب

BAAZA CONSTRUCTION شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة)في طور 

التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 
محلد الخامس علارة 63 طابق 1 

رقم 16 - 90000 طيجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.56(59

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تقرر حل) ((019 نونبر) (15 املؤرخ في)
املحدو ة) املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ) ( (BAAZA CONSTRUCTION
وعيوان) 50.000) رهم  رأسلالها)
محلد) شارع  اإلجتلاعي  مقرها 
الخامس علارة)63)طابق)1)رقم)16 - 
90000)طيجة املغرب نتيجة ل):)عدم)
تحقيقها لألهداف التي تأسست من)

أجلها.
شارع) ب  التصفية  مقر  حد   و 
 1 طابق) (63 علارة) الخامس  محلد 

رقم)16 - 90000)طيجة املغرب.)
و عين:

السيد)ة))محلد))باعزة و عيوانه)ا))
حي امليتدى قطاع الفروسية املحيط)
املغرب) طيجة  (90000  116 رقم)

كلصفي))ة))للشركة.
وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
2يا2ر) (0( بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

0)0))تحت رقم)16.

150I

GUIDE COMPTABLE

IMMO UPSTREAM
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GUIDE COMPTABLE
تجزئة ابن تومرت ) علارة 6 الطابق 

) شقة 6 بوزنيقة ، 13100، 
بوزنيقة املغرب

IMMO UPSTREAM شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
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وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة ابن 

تومرت ) علارة 6 الطابق ) شقة 
رقم 6  - 13100 بوزنيقة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6037

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  ((019 نونبر) ((6

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

 IMMO(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.UPSTREAM

ميعش) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

عقاري و اشغال متيوعة.

عيوان املقر االجتلاعي):)تجزئة ابن)

تومرت)))علارة)6)الطابق)))شقة رقم)

6  - 13100)بوزنيقة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 1.000 ( (: سحلان) بوبكر  السيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا)) سحلان  بوبكر  السيد 
 1( رقم) (31 زنقة) (1 السالمة) حي 

0670))الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا)) سحلان  بوبكر  السيد 
 1( رقم) (31 زنقة) (1 السالمة) حي 

0670))الدار البيضاء)املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 31 بتاريخ) ( سليلان) ببن  االبتدائية 

 جيبر)019))تحت رقم)19/)113.

151I

ABK CONSULTING

BRIGHT ADVISORS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

ABK CONSULTING
 23RUE(OUED(DARAA(APPT 4

 AGDAL(RABAT ، 10080، RABAT
MAROC

BRIGHT ADVISORS شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 79 شارع 
ابن سييا شقة رقم 16 اكدال 
الرباط - 10090 الرباط املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.  1(5173
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تلت) ((019 )0) جيبر) في) املؤرخ 

املصا قة عل6):
حسياء) لال  )ة)) السيد) تفويت 
من) اجتلاعية  حصة  ((0 الجوهري)
)ة)) السيد) ( حصة لفائدة) ((0 أصل)

هدى زيزي بتاريخ)06)2يا2ر)0)0).
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم  (
30) جيبر) بتاريخ) ( التجارية بالرباط)

019))تحت رقم)103736.

15(I

ائتلانية لرفيد

GHZAOUI
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتلانية لرفيد
شارع مالك ابن مرحل‘ زنقة طيجة, 
علارة املحيط, طابق الثاني رقم:16 

، 000)9، العرائش املغرب
GHZAOUI شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

مالك ابن مرحل‘ زنقة طيجة علارة 
املحيط الطابق16‘ العرائش شارع 
مالك ابن مرحل‘ زنقة طيجة علارة 

املحيط الطابق16‘ العرائش 000)9 
العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

6999

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدا  القانون) ((019 19) جيبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.GHZAOUI

:)املعجيات) غرض الشركة بإ2جاز)

الحد2ثة

قهوة,)ماكوالت خفيفة,)تاجر

اعلال مختلفة.

شارع) (: االجتلاعي) املقر  عيوان 

زنقة طيجة علارة) مالك ابن مرحل‘)

شارع) العرائش  الطابق16‘) املحيط 

زنقة طيجة علارة) مالك ابن مرحل‘)

 9(000 املحيط الطابق16‘)العرائش)

العرائش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

عزوزي) نبيل  محلد  السيد 

100) رهم) بقيلة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عزوزي) نبيل  محلد  السيد 

زنقة6)  ا  م  االنذلس  حي  عيوانه)ا))

رقم69. 000)9)القصر الكبير املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عزوزي) نبيل  محلد  السيد 

زنقة6)  ا  م  االنذلس  حي  عيوانه)ا))

رقم69. 000)9)القصر الكبير املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 31 بتاريخ) ( بالعرائش) االبتدائية 

 جيبر)019))تحت رقم)1087.

153I

ائتلانية العربي بنسالم

ميد بلكس

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ائتلانية العربي بنسالم

زنقة الشرفاء رقم 10، 90000، 

طيجة املغرب

ميد بلكس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي امليطقة 

الحرة قطعة J6 طريق الرباط - 

90000 طيجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

10(755

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدا  القانون) ((019 13) جيبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

ميد) (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

بلكس.

صياعة) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

املالبس الجاهزة.

امليطقة) (: عيوان املقر االجتلاعي)

(- الرباط) طريق  (J6 قطعة) الحرة 

90000)طيجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).
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 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)
 رهم،)مقسم كالتا ي:

حصة) (100 ( (: نوركو) الشركة 
بقيلة)100.000) رهم للحصة).

بقيلة) (1000 (: نوركو) الشركة 
100.000) رهم.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

الشركة نوركو عيوانه)ا))سويت)1 
بورنز هاوس)19)تاون رانج)167)جبل)

طارق جبل طارق.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد كارسيا  ي اوليفيرا بيلليرو)
فيستا) بيال  عيوانه)ا)) فرانسيسكو 

615696 6710)براغا البرتغال
كارسيا) كارفا2و  ألفيس  السيد 
عيوانه)ا)) خورخي  بيلليرو  اوليفيرا 
براغا) (6710  615696 فيستا) بيال 

البرتغال
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
7)) جيبر) بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

019))تحت رقم)9109)).
156I

Cicop Mena SARL AU

سيكوب منا
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

Cicop Mena SARL AU
30، شارع محلد التازي، الطابق 1، 

مرشان ، 90000، طيجة املغرب
سيكوب ميا  شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 30، شارع 
محلد التازي، الطابق 1، مرشان  - 

90000 طيجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.79709

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
019))تقرر حل) 10) جيبر) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات)
مبلغ) ( ( الشريك الوحيد سيكوب ميا)

وعيوان) 10.000) رهم  رأسلالها)
محلد) شارع  (،30 اإلجتلاعي) مقرها 
التازي،)الطابق)1،)مرشان))-)90000 
:)عدم تيفيذ) طيجة املغرب نتيجة ل)
الشركة) تأسيس  ميذ  نشاط  أي 

وانعدام وجو  خطط ملستقبلها.
و حد  مقر التصفية ب)30،)شارع)
مرشان) (،1 الطابق) التازي،) محلد 

طيجة)-)90000)طيجة املغرب.)
و عين:

السيد)ة))هياء))الريفي و عيوانه)ا))
الطابق) التازي،) محلد  شارع  (،30
املغرب) طيجة  (90000 ( مرشان) (،1

كلصفي))ة))للشركة.
وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
املخابرة و محل تبليغ العقو  و الوثائق)
املتعلقة بالتصفية):)30،)شارع محلد)

التازي،)الطابق)1،)مرشان طيجة
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
31) جيبر) بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

019))تحت رقم)9156)).
155I

FIDAS SERVICES

NRZ CAR SEATS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDAS SERVICES
 AV(LALLA(YACOUT 5EME 39

 ETAGE(APPT(D، 20000،
CASABLANCA MAROC

NRZ CAR SEATS شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 10 زنقة 
الحرية الطابق 3 شقة 5 - 0000) 

الدار البيضاء  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
650985

 03 عقد حر مؤرخ في) ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  ((019  جيبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 
باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 NRZ (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

.CAR SEATS
بيع) ( (: بإ2جاز) الشركة  غرض 
قطع غيار السيارات و تركيب جليع)

االكسسوارات)
التجارة الحرة).

زنقة) (10 (: عيوان املقر االجتلاعي)
 (0000  -  5 شقة) (3 الحرية الطابق)

الدار البيضاء))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).
 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
السيد عبد الها ي عرابة):))1.000 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عرابة) الها ي  عبد  السيد 
عيوانه)ا))عين الشفاء)1)زنقة)01)رقم)

69 0000))الدار البيضاء))املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عرابة) الها ي  عبد  السيد 
عيوانه)ا))عين الشفاء)1)زنقة)01)رقم)

69 0000))الدار البيضاء))املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
 17 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 جيبر)019))تحت رقم)3675)7.

156I

MAY CONSULTING

يوزن بيزنيس
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

MAY CONSULTING
7 زنقة املالزم فرناند الفيليت ، 

0300)، الدارالبيضاء املغرب
2وزن بيزنيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 7 زنقة 

املالزم فرناند لفيالت  - 0300) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

666((1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدا  القانون) ((019 شتيبر) ((3

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

2وزن) (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

بيزنيس.

نقل) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

السلع.

زنقة) (7 (: االجتلاعي) املقر  عيوان 

املالزم فرناند لفيالت))-)0300))الدار)

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 10.000 ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتا ي:

السيد الرتيمي 2وسف):))50)حصة)

بقيلة)100) رهم للحصة).

 50 ( (: زبيدة) صنها جي  السيدة 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

)السيد الرتيمي 2وسف):)50)بقيلة)

100) رهم.

 50 (: زبيدة) صنها جي  السيدة 

بقيلة)100) رهم.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الرتيمي 2وسف عيوانه)ا))

 (0 رقم) (3( علارة) الحداوية  قامة 

0000))الدار البيضاء)املغرب.

السيدة صنها جي زبيدة عيوانه)ا))

سيدي) ((7 س‘) رقم  سفيان  تجزئة 

البيضاء) الدار  ((0000 معروف)

املغرب.
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والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الرتيمي 2وسف عيوانه)ا))

 (0 رقم) (3( علارة) الحداوية  قامة 

0000))الدار البيضاء)املغرب

السيدة صنها جي زبيدة عيوانه)ا))

سيدي) ((7 س‘) رقم  سفيان  تجزئة 

البيضاء) الدار  ((0000 معروف)

املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.

157I

MCDF

PROFOOD

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

MCDF

 rue(daoud(eddahiri ، ,1(3

20330، Casablanca(Maroc

PROFOOD شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

 Angle وعيوان مقرها اإلجتلاعي

 rues(des(Provins(et(Bapaume

 – CASABLANCA - 20320

Casablanca املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.37686

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تلت) ((019 نونبر) (13 في) املؤرخ 

املصا قة عل6):

تفويت السيد))ة))جوا  الشعباني)

336)حصة اجتلاعية من أصل)336 

2وسف) )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

بوحجبي بتاريخ)16)شتيبر)019).

اسية املعروفي) )ة)) تفويت السيد)

333)حصة اجتلاعية من أصل)333 

2وسف) )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

بوحجبي بتاريخ)16)أكتوبر)019).

تفويت السيد))ة))2وسف بوحجبي)

10)حصة اجتلاعية من أصل)1.000 

بشرى) )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

هياوي بتاريخ)16)أكتوبر)019).

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم  (

 (7 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 جيبر)019))تحت رقم)5191)7.

158I

FINAUDIT

NAPRO10

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

FINAUDIT

 RUE CHEVALIER BAYARD RCE

 VALROSE 1 ETG(N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC

NAPRO10 شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي زنقة 

شوفاليي بيار  إقامةفالروز الطابق 

االول رقم ) الدار البيضاء - 0)03) 

الدار البيضاء املغرب.

رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.395585

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تم) ((019 0)) جيبر) في) املؤرخ 

قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

«900.000) رهم«)أي من)»100.000 

عن) »1.000.000) رهم«) إ 6)  رهم«)

أو) نقد2ة  حصص  تقد2م  ( (: طريق)

عينية.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 06 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

2يا2ر)0)0))تحت رقم))07)76.

159I

 CENTRE DE DEVELOPPEMENT

PROFESSIONNEL DES C

 ENTREPRISE AMALO

 NAAMER DE

CONSTRUCTION  EANC

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 CENTRE DE DEVELOPPEMENT

PROFESSIONNEL DES C

 AVENUE EL MOKHTAR CITE EL

 ،QODS(N°129 APP 04 ، 70000

العيون املغرب

 ENTREPRISE AMALO NAAMER

 DE(CONSTRUCTION  EANC

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي القدس 

شارع القدر رقم 53  - 70000 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

30331

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدا  القانون) ((019 30) جيبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

 ENTREPRISE AMALO NAAMER

.DE CONSTRUCTION  EANC

أعلال) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

البياء)اواالشغال العلومية.

حي) (: االجتلاعي) املقر  عيوان 

القدس شارع القدر رقم)53  - 70000 

العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

السيد سليلان ابدو):))100)حصة)

بقيلة)100) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا)) ابدو  سليلان  السيد 

الوحدة) وتجزئة  بلوك  (100( رقم)

70000)العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا)) ابدو  سليلان  السيد 

الوحدة) وتجزئة  بلوك  (100( رقم)

70000)العيون املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (03 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

0)0))تحت رقم)0)0)/16.

160I

)شيشا سعيد محاسب معتلد بالرشيد2ة

SOTRAGUIR
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

شيشا سعيد محاسب معتلد 

بالرشيد2ة

57 زنقة موالي عبد هللا بن علي 

الوا  لحلر الرشيد2ة الرشيد2ة، 

000)5، الرشيد2ة الرشيد2ة

SOTRAGUIR شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي قصر 

الجد2د جلاعة الخيك الرشيد2ة  - 

000)5 الرشيد2ة  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

13685

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) ((019 05) جيبر)

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.SOTRAGUIR

غرض الشركة بإ2جاز):)االستغالل)

الفالحي)-))االشغال املختلفة)-)الغرس)

والتشجيروالبستية.

قصر) (: االجتلاعي) املقر  عيوان 

(- ( الجد2د جلاعة الخيك الرشيد2ة)

000)5)الرشيد2ة))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

((: ( حسن) علوي  الطاهري  السيد 

50))حصة بقيلة)100) رهم للحصة)

 (50 ( (: ( محلد) بوكبوط  السيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

 (50 ( (: نرمين) نعلان  السيدة 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

السيدة امليري سارة):))50))حصة)

بقيلة)100) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

حسن)) علوي  الطاهري  السيد 

جلاعة) الجد2د  قصر  عيوانه)ا))

000)5)الرشيد2ة)) ( الخيك الرشيد2ة)

املغرب.

السيد بوكبوط محلد عيوانه)ا))

الرشيد2ة) البلد2ة  تجزئة  ((70

000)5)الرشيد2ة املغرب.

عيوانه)ا)) نعلان  نرمين  السيدة 

الرشيد2ة) الفالحة  تجزئة  (19(

000)5)الرشيد2ة املغرب.

السيدة امليري سارة عيوانه)ا))69 
زنقة الجاحط حي املوضفين  كارات)

فاس)30000)فاس))املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

حسن) علوي  الطاهري  السيد 

جلاعة) الجد2د  قصر  عيوانه)ا))

000)5)الرشيد2ة)) ( الخيك الرشيد2ة)

املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

االبتدائية بالرشيد2ة))بتاريخ))0)2يا2ر)

0)0))تحت رقم)0)0)/01.

161I

FICOGE AG

ATELIER SERVICES ENGINS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

FICOGE AG

رقم ))علارة افران3شارع الحسن 

 AGADIR، 800000، التانى اكا 2ر

AGADIR MAROC

 ATELIER SERVICES ENGINS

شركة ذات املسؤولية املحدو ة)في 

طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم  0)8 

شارع  املقاومة الح6 الصياع6 ا2ت 

ملول - 8000 ا2ت ملول املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.16663

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

019))تقرر حل) 16) جيبر) املؤرخ في)

املحدو ة) املسؤولية  ذات  شركة 

ATELIER SERVICES ENGINS))مبلغ)

وعيوان) 100.000) رهم  رأسلالها)

شارع)) (8(0 ( رقم) اإلجتلاعي  مقرها 

(- املقاومة الح6 الصياع6 ا2ت ملول)

(: ا2ت ملول املغرب نتيجة ل) (8000

بدون نشاط تجارى.

و حد  مقر التصفية ب رقم))0)8 

ا2ت) الصياع6  الح6  املقاومة  ( شارع)

ملول)-)8000)انزكان املغرب.)

و عين:

السيد)ة))احلد))اكرام و عيوانه)ا))

ا2ت) (8000 تلسية) الصح6  املركز 

ملول املغرب كلصفي))ة))للشركة.

وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

املخابرة و محل تبليغ العقو  و الوثائق)

0)8)شارع)) ( املتعلقة بالتصفية):)رقم)

املقاومة الح6 الصياع6 ا2ت ملول.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (03 بتاريخ) ( بانزكان) االبتدائية 

0)0))تحت رقم)03.

16(I

ارطرباط

ارطرباط

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

ارطرباط

ازيب حاج قدور اقامة لوتييور رقم 

169 الطابق 5 علارة ا 7 ، 90000، 

طيجة املغرب

ارطرباط شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي ازيب 

الحاج قدور اقامة لوتييور علارة ا7 

الطابق 5 رقم 169 - 90000 طيجة 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.(93(3

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تلت) ((019 5)) جيبر) في) املؤرخ 

املصا قة عل6):

العربي  بون) )ة)) السيد) تفويت 

أصل) من  اجتلاعية  حصة  (5.500

6.000)حصة لفائدة))السيد))ة))عبد)

5)) جيبر) الرحلان البوز ي بتاريخ)

.(019

) بون) نوفل) )ة)) السيد) تفويت 

أصل) من  اجتلاعية  حصة  ((00

6.000)حصة لفائدة))السيد))ة))عبد)

5)) جيبر) الرحلان البوز ي بتاريخ)

.(019

اميلة  بون) )ة)) السيد) تفويت 

أصل) من  اجتلاعية  حصة  (100

6.000)حصة لفائدة))السيد))ة))عبد)

5)) جيبر) الرحلان البوز ي بتاريخ)

.(019

هيد  بون) )ة)) السيد) تفويت 

أصل) من  اجتلاعية  حصة  (100

6.000)حصة لفائدة))السيد))ة))عبد)

5)) جيبر) الرحلان البوز ي بتاريخ)

.(019

السالم) عبد  )ة)) السيد) تفويت 

اجتلاعية من) حصة  (100 املرني�سي)

السيد) ( لفائدة) حصة  (6.000 أصل)

)ة))عبد الرحلان البوز ي بتاريخ)5) 

 جيبر)019).

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم  (

2يا2ر) (06 بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

0)0))تحت رقم)1)6)9)).

163I

ارطرباط

ارطرباط
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تعيين مسير جد2د للشركة

ارطرباط

ازيب حاج قدور اقامة لوتييور رقم 

169 الطابق 5 علارة ا 7 ، 90000، 

طيجة املغرب

ارطرباط  شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي ازيب 

حاج قدور اقامة لوتييور رقم 169 

الطابق 5 علارة ا 7 ازيب الحاج 

قدور اقامة لوتييور علارة ا7 الطابق 

5 رقم 169 90000 طيجة املغرب.

تعيين مسير جد2د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(93(3

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

019))تم تعيين) 5)) جيبر) املؤرخ في)

السيد)ة)) للشركة  جد2د  مسير 

البوز ي عبد الرحلان))كلسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (06 بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

0)0))تحت رقم)1)6)9)).

166I
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CONSULTING ET TECHNIQUE COMPTABLE

MAROC ARTICLES OSSAIK

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

 CONSULTING ET TECHNIQUE

COMPTABLE

 AV BEYROUT RUE NAMSA

 N 5 ZOHOU 2 ، 30000، FES

MAROC

 MAROC ARTICLES OSSAIK

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي سيدي 

الها ي الطريق الرىىيسية إقامة 

املجد رقم 1 زواغة فاس 30000 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

61305

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

القانون) إعدا   تم  ((0(0 2يا2ر) (06

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.MAROC ARTICLES OSSAIK

بتاريخ) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

تم صياغة القانون) ((019 6) جيبر)

 MAROC لشركة) امسا�سي 

ARTICLES OSSAIK)ذات املسؤولية)

90000) رهم) مالها) رأس  املجد ة 

بلاىة  رهم) حصة  (900 ا 6) مجزىة 

بيع) اإلجتلاعي  هدفها  حصة،) لكل 

اللعب بالتقصيت والجللة).).

عيوان املقر االجتلاعي):)حي سيدي)

إقامة) الرىىيسية  الطريق  الها ي 

 30000 فاس) زواغة  (1 رقم) املجد 

فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 90.000 ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 MAROC ARTICLE الشركة)

 100 حصة بقيلة) (OSSAIK :  900

 رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة إكرام وحي عيوانه)ا))أمل)

الرباط) حيم  املسيرة  (16(9 رقم) (5

10000)الرباط املغرب.

السيد أسامة وحي عيوانه)ا))أمل)

الرباط) حيم  املسيرة  (16(9 رقم) (5

10000)الؤباط املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

مل) السيدة إكرام وحي عيوانه)ا))

الرباط) حيم  املسيرة  (16(9 رقم) (5

10000)الرباط املغرب

السيد أسامة وحي عيوانه)ا))أمل)

الرباط) حيم  املسيرة  (16(9 رقم) (5

10000)الرباط املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

17) جيبر) بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

019))تحت رقم)019)/6093.

165I

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI

YASMINA TELECOM
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI

 HAY(AL(AMAL(AV »D«  IMM

 227 APPT 1 SALE ، 11160، SALE

MAROC

YASMINA TELECOM شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

 RUE   : وعيوان مقرها اإلجتلاعي

 HAJ AHMED DUIORI SECT

 WEAM HAY OUED EDDAHAB

11000 -  8 سال املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.11667

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

013))تقرر حل) 6)) جيبر) املؤرخ في)

شركة ذات) (YASMINA TELECOM

رأسلالها) مبلغ  املحدو ة  املسؤولية 

مقرها) وعيوان  10.000) رهم 

 RUE HAJ AHMED ( ( اإلجتلاعي)

 DUIORI SECT WEAM HAY

OUED EDDAHAB 8  - 11000)سال)

املغرب نتيجة الالزمة االقتصا 2ة.

و عين:

و) بصاصرة  ( بيداوو ) السيد)ة))

الحاج) زنقة  الوئام  قطاع  عيوانه)ا))

سال) (11000  8 الد2وري رقم) احلد 

املغرب كلصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

قطاع) وفي  ((013 7)) جيبر) بتاريخ)

الد2وري) احلد  الحاج  زنقة  الوئام 

رقم)8 - 11000)سال املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

30) جيبر) بتاريخ) ( بسال) االبتدائية 

019))تحت رقم))3390.

166I

sofoget

TETRAX CO MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

TETRAX CO MAROC شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة)في طور 

التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي  القييطرة 

علارة 3) محل رقم ) 6 6 زنقة قا2د 

معطي - ------  القييطرة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.35335

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تقرر حل) ((019 نونبر) (1( املؤرخ في)

املحدو ة) املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ) ( (TETRAX CO MAROC

وعيوان) 100.000) رهم  رأسلالها)

مقرها اإلجتلاعي))القييطرة علارة)3) 

محل رقم)) 6 6)زنقة قا2د معطي)-)---

---))القييطرة املغرب نتيجة ل):)زيا ة)

خسائر الشركة.

و حد  مقر التصفية ب))القييطرة)

علارة)3))محل رقم)) 6 6)زنقة قا2د)

معطي)-)16000))القييطرة املغرب.)

و عين:

الجياتني) ( ( محلد) ( السيد)ة))

  16000 القييطرة) ( عيوانه)ا)) و 

)ة)) كلصفي) املغرب  القييطرة 

للشركة.

وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 17 بتاريخ) ( بالقييطرة) االبتدائية 

 جيبر)019))تحت رقم)73696.

167I

BCNG

STE: HUB TRADE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

BCNG

 BD. ZERKTOUNI ,(65

 9ÈME(ETAGE(N°92 265, BD.

 ZERKTOUNI 9ÈME(ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA

MAROC

STE: HUB(TRADE(SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة)في طور 

التصفية)
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وعيوان مقرها اإلجتلاعي 65)،شارع 
الزرقطوني الطابق 9 رقم)9 الدار 
البيضاء - 0050) الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3(60(5

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تقرر حل) ((019 نونبر) (16 املؤرخ في)
 STE:(شركة ذات املسؤولية املحدو ة
HUB TRADE SARL))مبلغ رأسلالها)
مقرها) وعيوان  10.000,00) رهم 
الزرقطوني) 65)،شارع  اإلجتلاعي)
(- البيضاء) الدار  رقم)9) (9 الطابق)
الدار البيضاء)املغرب نتيجة) ((0050

ل):)عدم تشغيل الشركة.
ب) التصفية  مقر  حد   و 
 9 الطابق) الزرقطوني  65)،شارع 
رقم)9)الدار البيضاء)-)0050))الدار)

البيضاء)املغرب.)
و عين:

و) الدرويش  ( ( 2وسف) السيد)ة))
تجزئة سال الجد2دة فيال) ( عيوانه)ا))
  (0050 أحصين سال الجد2دة) (666
)ة)) كلصفي) املغرب  الجد2دة  سال 

للشركة.
وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
 (6 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 جيبر)019))تحت رقم)6637)7.
168I

sofoget

 SOCIETE IMMOBILIERE
FAZNA

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
وفاة شريك

sofoget
 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
  SOCIETE IMMOBILIERE FAZNA

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي  5) 
شارع اإلستقالل الطابق امول رقم 

3 القييطرة   16000 القييطرة  
املغرب.

وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(5661
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
املؤرخ في)08)أكتوبر)019))تم اإلعالم)
ابو العلوم) ( فاظلة) ( بوفاة الشريك)
(
ً
تبعا الورثة  عل6  حصصه  توزيع  و 
شتيبر) (0( في) املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

019))بالشكل امتي):
السيد)ة)))عبد الكريم))بوهوش))،))

70))حصة).
السيد)ة)))رشيد))بوهوش))،))70) 

حصة).
السيد)ة)))رشيدة))بوهوش))،))136 

حصة).
السيد)ة)))عائشة))بوهوش))،))136 

حصة).
السيد)ة)))فاطلة))بوهوش))،))136 

حصة).
السيد)ة)))فاروق))بوهوش))،))76 

حصة).
السيد)ة)))عبدهللا))بوهوش))،))76 

حصة).
 76 ( السيد)ة)))زكرياء))بوهوش))،)

حصة).
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
 18 بتاريخ) ( بالقييطرة) االبتدائية 

 جيبر)019))تحت رقم)73719.

169I

FIDUCIARE NEGOCE FISC

STE GHOUFARI TRANS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIARE NEGOCE FISC
 N°159 BD(ABDELLAH

 GENOUN HAY HASSANI APP
 N°2 1R(ETAGE(TAGHZOUT

 INEZGANE(INEZGANE، 86150،
INEZGANE MAROC

STE GHOUFARI TRANS شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي الرقم 01 

بلوك �سي حي بخشان اغروض اكا 2ر 

80000 اكا 2ر املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

61863

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

القانون) إعدا   تم  ((019 نونبر) (((

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.GHOUFARI TRANS

نقل) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

البضائع لفائدة الغير.

عيوان املقر االجتلاعي):)الرقم)01 

بلوك �سي حي بخشان اغروض اكا 2ر)

80000)اكا 2ر املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 1.000 ( (: غفاري) ا ريس  السيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا)) غفاري  ا ريس  السيد 

 3 زنقة العربي الياصري حي السالم)

الزمامرة)00)6))الزمامرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا)) غفاري  ا ريس  السيد 

 3 زنقة العربي الياصري حي السالم)

الزمامرة)00)6))الزمامرة املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

05) جيبر) بتاريخ) ( باكا 2ر) التجارية 

019))تحت رقم)75)3.

170I

MOGADOR GESTION

ELECTRI KHADAMAT

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

MOGADOR GESTION

 1ER(ETAGE 46 AV(MLY(IDRISSE

 1 ESSAOUIRA 1ER(ETAGE 46

 AV(MLY(IDRISSE 1 ESSAOUIRA،

44000، ESSAOUIRA(MAROC

ELECTRI KHADAMAT شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي   وار ثالثاء 

اركان جلاعة موالي بوزرقطون  - 

66000 الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5163

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدا  القانون) ((019 أكتوبر) (06

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.ELECTRI KHADAMAT

:)مقاول في) غرض الشركة بإ2جاز)

اشغال البياء.

تاجر في موا  البياء)بالتقسيط.

)كهربائي..

) وار) (: االجتلاعي) املقر  عيوان 

ثالثاء)اركان جلاعة موالي بوزرقطون))

- 66000)الصويرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).
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 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 500 (: السيد عبد العزيز الزاهري)

بقيلة)100) رهم.

 500 (: ابويهي) هللا  عبد  السيد 

بقيلة)100) رهم.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

الزاهري) العزيز  عبد  السيد 

امحلد) �سي  اوال   عيوانه)ا)) وار 

اقرمو ))66000)الصويرة املغرب.

السيد عبد هللا ابويهي عيوانه)ا))

 66000 اقرمو ) املوا نين   وار 

الصويرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الزاهري) العزيز  عبد  السيد 

امحلد) �سي  اوال   عيوانه)ا)) وار 

اقرمو ))66000)الصويرة املغرب

السيد عبد هللا ابويهي عيوانه)ا))

 66000 اقرمو ) املوا نين   وار 

الصويرة املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 18 بتاريخ) ( بالصويرة) االبتدائية 

 جيبر)019))تحت رقم)019)/363.

171I

MOGADOR GESTION

AUTO MOGADOR MANDI

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

إنشاء)فرع تابع للشركة

MOGADOR GESTION

 1ER(ETAGE 46 AV(MLY(IDRISSE

 1 ESSAOUIRA 1ER(ETAGE 46

 AV(MLY(IDRISSE 1 ESSAOUIRA،

44000، ESSAOUIRA(MAROC

 AUTO MOGADOR MANDI

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 30) 

تجزئة ازلف الصويرة - 66000 

الصويرة املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.689

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

املؤرخ في)10)2يا2ر)019))تقرر إنشاء)

التسلية) تحت  ( للشركة) تابع  ( فرع)

و) (AUTO MOGADOR MANDI

الصياعي) الحي  (09 بالعيوان) الكائن 

الصويرة املغرب) (66000 (- الصويرة)

ماندي) و املسير من طرف السيد)ة))

2اسين).

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 17 بتاريخ) ( بالصويرة) االبتدائية 

 جيبر)019))تحت رقم)019)/359.

17(I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

TBLC
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صيدوق البر2د 

609) ، 60000، مراكش املغرب

TBLC شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي علارة 

البركة شقة رقم 15 الطابق الثاني 

68 شارع الحرية جليز - 60000 

مراكش املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.75977

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تم) ((019 16) جيبر) في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

 100.000« أي من) «50.000) رهم«)

عن) »150.000) رهم«) إ 6)  رهم«)
مع  2ون) مقاصة  إجراء) ( (: طريق)

الشركة املحد ة املقدار و املستحقة.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

30) جيبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

019))تحت رقم)110817.

173I

STE BATI AGRO SARL

KADIRIF GT
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

STE BATI AGRO SARL

 LOT(MALK(ABDELLAH(N° 39

 GUERCIF ، 35100، GUERCIF

MAROC

KADIRIF GT شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 

الشهاب رقم 8 صيدوق البر2د رقم 

636 جرسيف - 35100 جرسيف 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1687

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) ((019 )0) جيبر)

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.KADIRIF GT

 1- (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

االشغال املختلفة و البياء

-))الوساطة

-3)التصد2ر و االستيرا .

تجزئة) (: االجتلاعي) املقر  عيوان 

رقم) البر2د  صيدوق  (8 رقم) الشهاب 

جرسيف) (35100 (- جرسيف) (636

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

حصة) (500 ( (: السيد بدر الرفعي)

بقيلة)100) رهم للحصة).

السيد محلد حكيم):))500)حصة)

بقيلة)100) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا)) الرفعي  بدر  السيد 

 35100 جرسيف) الشهاب  تجزئة 

جرسيف املغرب.

السيد محلد حكيم عيوانه)ا))حي)

جرسيف) (35100 جرسيف) اليجد 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا)) الرفعي  بدر  السيد 

 35100 جرسيف) الشهاب  تجزئة 

جرسيف املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 30 بتاريخ) ( بجرسيف) االبتدائية 

 جيبر)019))تحت رقم)019)/731.

176I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

LES CHATONS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صيدوق البر2د 

609) ، 60000، مراكش املغرب

LES CHATONS شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 106 

 2ور جدا  زاوية عباسية  - 60000 

مراكش املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.57131

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تم) ((019 16) جيبر) في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

 10.000« أي من) «190.000) رهم«)

عن) »00.000)) رهم«) إ 6)  رهم«)
مع  2ون) مقاصة  إجراء) ( (: طريق)

الشركة املحد ة املقدار و املستحقة.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

30) جيبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

019))تحت رقم)89)11.

175I
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LAMAN EXPERTISE

 JS MANAGEMENT
IMMOBILIER MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

LAMAN EXPERTISE
 Résidence(Riad(Arfoud, Imm. 8,
 Bureau(N° 9, Rue(Mouzdalifa,

 Aarset(Sinko ، 40000،
Marrakech Maroc

 JS MANAGEMENT IMMOBILIER
MAROC شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 156، 

شارع محلد الخامس، رقم 5، جيليز 
- 60000 مراكش املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.99595
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
املؤرخ في))))نونبر)019))تم))تحويل))
من) للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 
رقم) الخامس،) محلد  شارع  (،156»
مراكش املغرب«) (60000 (- جيليز) (،5
إ 6)» رب راوية)،)رقم)35،)باب  كالة)-)

60000)مراكش))املغرب«.
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
30) جيبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

019))تحت رقم)110803.

176I

GLOBE FIDUCIAIRE

VALIATRAV MEDIA
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GLOBE FIDUCIAIRE
16  شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 
18 ، 0100)، الدار البيضاء املغرب
VALIATRAV MEDIA شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 96 شارع 
انفا الطابق 9 الشقة 91 - 0000) 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
65(6(1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) ((019 5)) جيبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.VALIATRAV MEDIA
خدمات) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

اإلشهار.
96)شارع) عيوان املقر االجتلاعي):)
 (0000  -  91 الشقة) (9 انفا الطابق)

الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).
 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
اللطيف) عبد  الهيل  السيد 
100) رهم) بقيلة) حصة  (1.000   :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
اللطيف) عبد  الهيل  السيد 
االلفة) رياض  اقامة  عيوانه)ا))
االلفة) (30 3)رقم) 5)مدخل) مجلوعة)
البيضاء) الدار  ((0000 البيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
اللطيف) عبد  الهيل  السيد 
االلفة) رياض  اقامة  عيوانه)ا))
االلفة) (30 3)رقم) 5)مدخل) مجلوعة)
البيضاء) الدار  ((0000 البيضاء)

املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
 06 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

2يا2ر)0)0))تحت رقم)6103)7.

177I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 ATRAXION 4X4

EQUIPEMENTS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صيدوق البر2د 

609) ، 60000، مراكش املغرب

 ATRAXION 4X4 EQUIPEMENTS

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها االجتلاعي رقم 3)5 

الحي الصياعي سيدي غانم - 60000 

مراكش املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.67197

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تلت) ((019 09) جيبر) في) املؤرخ 

نشاط) إ 6  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي):

الخارج) في  امليكانيكية  املساعدة 

وأثياء)الرا ي و تيظيم املسابقات)))

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم  (

30) جيبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

019))تحت رقم)110816.

178I

BUSINESS AUDITAX

ACM TECHNOLOGY
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BUSINESS AUDITAX

 RUE TABARI RESIDENCE MLY 7

 ALI(CHERIF(TANGER ، 90010،

TANGER MAROC

ACM TECHNOLOGY شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي قطعة 17 

أ 1 امليطقة الحرة - 90000 طيجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

10(811

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدا  القانون) ((019 )0) جيبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

 ACM (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

.TECHNOLOGY

غرض الشركة بإ2جاز):)-)

جو ة) ومراقبة  امليكانيكي  التصنيع 

بصياعة) املرتبطة  الغيار  قطع 

السيارات

-)صياعة قطع الغيار او التجهيزات)

املستعللة في بياء)الياقالت

-)التركيب الكهربائي وااللكتروني)

والقطع) الياقالت  مكونات  (-

امليكانيكية

-)املساعدة التقيية

-)أشغال مختلفة

-)االستيرا  والتصد2ر

العلليات،) كل  وعلوما  (-

املالية) التجارية،) الصياعية،)

أو) املرتبطة بشكل مباشر  والعقارية 

غير مباشر بالهدف أعاله أو التي قد)

تساهم في تحقيقها

قطعة) (: االجتلاعي) املقر  .عيوان 

17)أ)1)امليطقة الحرة)-)90000)طيجة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

الرحلان) عبد  اال ري�سي  السيد 

100) رهم) بقيلة) حصة  (1.000   :

للحصة).
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والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

الرحلان) عبد  اال ري�سي  السيد 

طريق راس سبارتيل فيال) عيوانه)ا))

طيجة) (90000 ( لعلارتي جامع مقرع)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الرحلان) عبد  اال ري�سي  السيد 

طريق راس سبارتيل فيال) عيوانه)ا))

طيجة) (90000 لعلارتي جامع مقرع)

املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

31) جيبر) بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

019))تحت رقم)9191)).

179I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

U WORK
إعالن متعد  القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صيدوق البر2د 

609) ، 60000، مراكش املغرب

U WORK »شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة«

وعيوان مقرها االجتلاعي: 56 مكرر 

 رب زمران حي بريلة - 60000 

مراكش املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.76863

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

املؤرخ في)09) جيبر)019)

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

االجتلاعية) الحصص  بعض  بيع 

شركة) تلتلكها  التي  حصة)) ((.6(5(

 AFRICAN REAL ESTATE(  »

 U((في شركة(»(INVESTMENT (LLC

 Jean لفائدة السيد) (WORK (SARL

 Marie ORTEGA

قرار رقم)):)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

االجتلاعية) الحصص  بعض  بيع 

شركة) تلتلكها  التي  حصة)) ((.6(5(

 AFRICAN REAL ESTATE(  »

شركة) في  (» (INVESTMENT (LLC

السيد) لفائدة  (U WORK (SARL(

 Yannick NIZAN

قرار رقم)3:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

االجتلاعية) الحصص  بعض  بيع 

السيد) 2لتلكها  التي  حصة)) (875(

 Cédric( Michel( Sébastien

 U WORK( شركة) في  (QUESNEL

 Jean Marie السيد) لفائدة  ((SARL

.ORTEGA

قرار رقم)6:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

بيع بعض الحصص االجتلاعية))875 

 Cédric السيد) 2لتلكها  التي  حصة))

في) (Michel Sébastien QUESNEL

لفائدة) (U WORK (SARL( شركة)

.Yannick NIZAN(السيد

قرار رقم)5:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

 Cédric( Michel السيد) استقالة 

ميصبه) من  (Sébastien QUESNEL

كلسير

قرار رقم)6:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

 Yannick NIZAN السيد) تعيين 

 Jean Marie ORTEGA السيد) و 

كلسير2ن للشركة

عل6) 2يص  الذي  (:7 رقم) قرار 

ما2لي:)ميح توقيع الشركات املصرفية)

بشكل فر ي و ميفصل و بدون أي)

 Jean Marie ORTEGA((قيو  للسيد

Yannick NIZAN(والسيد

وتبعا لذلك تم تعد2ل مقتضيات)

اليظام امسا�سي التالية:)

بيد رقم)13-7-6:)الذي 2يص عل6)

ما2لي:)6-7-13

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

30) جيبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

019))تحت رقم)110815.

180I

Jihadharrati

NEW SERVICE TRANSPORT

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

Jihadharrati

 Derb(douam(cd(rue 6 novembre

 n 182 casa(Casablanca،

2000000، Casablanca(Maroc

  NEW SERVICE TRANSPORT

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي موالي 

عبدهللا شارع )مارس رقم 3))1 

عين شق الدار البيضاء - 00000) 

الدار البيضاء  املغرب .

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.(9((11

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر حل) ((019 نونبر) (01 املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات)

 NEW SERVICE الوحيد) الشريك 

رأسلالها) مبلغ  ( ( (TRANSPORT

مقرها) وعيوان  10.000) رهم 

شارع) عبدهللا  موالي  حي  اإلجتلاعي 

الدار) شق  عين  (1((3 رقم) )مارس 

البيضاء)) الدار  ((00000 (- البيضاء)

املغرب))نتيجة ل):)نشاط متوقف.

و حد  مقر التصفية ب حي موالي)

عبدهللا شارع))مارس رقم)3))1)عين)

شق الدار البيضاء))-)00000))الدار)

البيضاء)))املغرب).)

و عين:

و) موريد  ( مصطفى) السيد)ة))

شارع) عبدهللا  موالي  حي  عيوانه)ا))

الدار) شق  عين  (1((3 رقم) )مارس 

البيضاء)) الدار  ((0000 البيضاء)

املغرب))كلصفي))ة))للشركة.

الحدو ) اإلقتضاء) وعيد 
املخولة) الصالحيات  عل6  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية)
:)حي موالي عبدهللا شارع))مارس رقم)

3))1)عين شق الدار البيضاء
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
 05 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 جيبر)019))تحت رقم)668))7.

181I

FIDUCIAIRE INOVA

 MOROCCO NORTH
 AFRICA HOLIDAYS

VOYAGER
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

FIDUCIAIRE INOVA
 N° 18 RUE 3 LOT(RATC

 1ER ETAGE AL QODS SIDI
 BERNOUSSI ، 20610،
CASABLANCA MAROC

 MOROCCO NORTH AFRICA
HOLIDAYS VOYAGER  شركة 
ذات املسؤولية املحدو ة)في طور 

التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي  

 BOULEVARD MOHAMED V
  7EME(ETAGE(ESPACE(A 08 357
.- 20080 CASABLANCA(MAROC

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.606985
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
019))تقرر حل) 18) جيبر) املؤرخ في)
املحدو ة) املسؤولية  ذات  شركة 
 MOROCCO NORTH AFRICA
مبلغ) ( ( (HOLIDAYS VOYAGER
وعيوان) 100.000) رهم  رأسلالها)
 BOULEVARD ( اإلجتلاعي) مقرها 
 MOHAMED V 7EME ETAGE
 ESPACE A 08 357  - (0080
نتيجة) (CASABLANCA MAROC
عدم) و  املتعترة  الشركة  بدا2ة  (: ل)

الحصول عل6 الرخص الضرورية.
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ب)) التصفية  مقر  حد   و 

 BOULEVARD MOHAMED V

  7EME ETAGE ESPACE A 08 357

 .- (0080 CASABLANCA MAROC

و عين:

و) (CHAI  RUSHUAI السيد)ة))

 BD DE LA RESISTANCE((عيوانه)ا

 RESIDENCE DYAR 7 ESC 1

 (0080 CASABLANCA MAROC

كلصفي))ة))للشركة.

وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 30 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 جيبر)019))تحت رقم)5636)7.

18(I

  AAFIR(AUDIT(&(CONSULTING(MOROCCO

sigle A(CM  sarl

SABLE DE MARTIL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

 AAFIR(AUDIT & CONSULTING

MOROCCO  sigle(A2CM  sarl

شارع فاس ، ركن ابن طفيل ، إقامة 

 2اموند، الطابق امول ، مكتب  رقم 

3 ، 90000، طيجة املغرب

SABLE DE MARTIL  شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي الطريق 

الوطيية رقم 8)، إقامة حدائق 

 (D( مرجان، ،الطابق امر�سي بلوك

تطوان - 93000 تطوان املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.19987

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تلت) ((019 19) جيبر) في) املؤرخ 

املصا قة عل6):

عبداملالك) )ة)) السيد) تفويت 
من) اجتلاعية  حصة  (333 أعافر)
أصل)1.000)حصة لفائدة))السيد))ة))
عبد الحق الصيفي بتاريخ)19) جيبر)

.(019
تفويت السيد))ة))الحسن الشبتي)
أصل) من  اجتلاعية  حصة  (333
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000
عبد الحق الصيفي بتاريخ)19) جيبر)

.(019
 SOFEDAR )ة)) السيد) تفويت 
من) اجتلاعية  حصة  (SARL 336
أصل)1.000)حصة لفائدة))السيد))ة))
عبد الحق الصيفي بتاريخ)19) جيبر)

.(019
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم  (
30) جيبر) )بتاريخ) االبتدائية بتطوان)

019))تحت رقم)67)6.
183I

CFCIM

 AFRICA AGRIPRENEURS
INCUBATOR أفريكا 
أݣرپرونورأنكوباطور

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CFCIM
15 شارع مرس السلطان ، 0130)، 

الدار البيضاء املغرب
 Africa(Agripreneurs(Incubator
أفريكا أݣرپرونورأنكوباطور شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 03 زنقة 
أ2ت أورير شارع موالي 2وسف - 

50)0) الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
650519

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  ((019 نونبر) ((8
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

 Africa(: اإلقتضاء)بلختصر تسليتها)

أفريكا) (Agripreneurs Incubator

أݣرپرونورأنكوباطور.

(- (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

والدعم) والتدقيق  االستشارات 

املشاريع) ورصد  وتقييم  والتدريب 

الزراعية) والصياعية  الزراعية 

مصحاب املشاريع الزراعية الشباب)

في أفريقيا جيوب الصحراء)الكبرى

.

زنقة) (03 (: عيوان املقر االجتلاعي)

(- 2وسف) موالي  شارع  أورير  أ2ت 

50)0))الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

أندري) مارك  شار ي  السيد 

(- الغابون) سفارة  زنقة  عيوانه)ا))

نور)) كوكو ي  انغا  (- (18 تخصيص)

00000)أبيدجان كوت  2فوار.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

أندري) مارك  شار ي  السيد 

(- الغابون) سفارة  زنقة  عيوانه)ا))

نور)) كوكو ي  انغا  (- (18 تخصيص)

00000)أبيدجان كوت  2فوار

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.

186I

  AAFIR(AUDIT(&(CONSULTING(MOROCCO

sigle A(CM  sarl

MARINA ANDALOUS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

 AAFIR(AUDIT & CONSULTING

MOROCCO  sigle(A2CM  sarl

شارع فاس ، ركن ابن طفيل ، إقامة 

 2اموند، الطابق امول ، مكتب  رقم 

3 ، 90000، طيجة املغرب

MARINA ANDALOUS شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي الطريق 

الوطيية رقم 8)،إقامة حدائق 

 (D( مرجان،الطابق امر�سي بلوك

تطوان - 93000 تطوان املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3965

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في)15)أكتوبر)019))تم))تحويل))

من) للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 

8)،إقامة) رقم) الوطيية  »الطريق 

حدائق مرجان،الطابق امر�سي بلوك)

)D))تطوان)-)93000)تطوان املغرب«)

إ 6)»إقامة االمان,ج ه)18,علارة)166 

(- البيضاء) السبع,الدار  عين  (1 رقم)

0590))الدار البيضاء))املغرب«.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

0)) جيبر) )بتاريخ) االبتدائية بتطوان)

019))تحت رقم)1)61.

185I

METROPOLE BUSINESS CENTER

 BUILDING ARCHITECTURE

DESING
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 METROPOLE BUSINESS

CENTER
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59شارع الزرقطوني الطابق3 ،  

رقم8  الدار البيضاء ، 0360)، الدار 

البيضاء املغرب

 BUILDING ARCHITECTURE

DESING شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : 15 

 LOTISSEMENT  ESSALAM

 BERRECHID-SOUALEM - 26402

.SOUALEM MAROC

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.95(5

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

019))تقرر حل) )0) جيبر) املؤرخ في)

 BUILDING ARCHITECTURE

مسؤولية) ذات  شركة  (DESING

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

10.000) رهم) رأسلالها) مبلغ 

 15 اإلجتلاعي) مقرها  وعيوان 

 LOTISSEMENT  ESSALAM

 BERRECHID-SOUALEM - (660(

نتيجة) (SOUALEM MAROC

لخسارة رأس املال)

عدم نشاط الشركة).

و عين:

  ABDELLAH السيد)ة))

 15 عيوانه)ا)) و  ( (OUBELLA

 LOTISSEMENT  ESSALAM

 BERRECHID-SOUALEM (660(

)ة)) كلصفي) (SOUALEM MAROC

للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

 15 وفي) ((019 )0) جيبر) بتاريخ)

 LOTISSEMENT  ESSALAM

 BERRECHID-SOUALEM - (660(

.SOUALEM MAROC

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

6)) جيبر) بتاريخ) ( االبتدائية ببرشيد)

019))تحت رقم)6096.

186I

PILOTE BUSINESS

PILOTE BUSINESS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

PILOTE BUSINESS

 TEMARA(TEMARA، 12000،

TEMARA MAROC

PILOTE BUSINESS شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم ) 

الطابق الثالث شارع الحسن امول  - 

000)1 تلارة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1(7(39

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تلت) ((019 نونبر) ((8 في) املؤرخ 

املصا قة عل6):

لعلارة) بدر  )ة)) السيد) تفويت 

600)حصة اجتلاعية من أصل)600 

2حيى ثائر) )ة)) السيد) ( حصة لفائدة)

بتاريخ)8))نونبر)019).

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم  (

19) جيبر) بتاريخ) ( بتلارة) االبتدائية 

019))تحت رقم))90).

187I

socogese

 SOCIÉTÉ DES ENTREPÔTS«

 FRIGORIFIQUES

 MAROCAINES COMPTE

»ETAT MAROCAIN
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مراقبي الحسابات

socogese

 Bd. Prince(Héritier(Résidence

 Mly(El-Kamel(Fès ، 30000، Fès

Maroc

 Société(des(Entrepôts»

 Frigorifiques(Marocaines

Compte Etat Marocain« »شركة  

املساهلة«

وعيوان مقرها االجتلاعي: مخازن 
التبر  املغربية بفاس عين قا وس - 

30000 فاس املغرب.
»تعيين مراقبي الحسابات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.105(1

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)
املؤرخ في)05) جيبر)018)

الحسابات) مراقبي  تعيين  تقرر 
خالل السيوات املالية التالية:)

- 3)سيوات
امشخاص الطبيعيون:)

نبيل)) محلد  بيكيران  السيد)ة))
والكائن) حسابات  مراقب  بصفته)ا))
زاوية) (19 املكتب رقم) ب:) عيوانه)ا))
طيبة) اقامة  كيافني  الطوريس 

30000)فاس املغرب
امشخاص املعيويون:)

 KENZY( AUDIT( &( Conseils
»شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات)
مراقبة) بصفتها  الوحيد«) الشريك 
الحسابات))والكائن مقرها االجتلاعي)
زاوية الطوريس) (19 املكتب رقم) ب:)
فاس) (30000 طيبة،) اقامة  كيافني 
التجاري) بالسجل  واملسجلة  املغرب 

تحت رقم:)071)3
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
6)) جيبر) بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

019))تحت رقم)66)019/6).

188I

PREMIUM FINANCE

 LES JARDINS ARABES DE LA
MEDINA

شركة املساهلة
إغالق فرع تابع لشركة تجارية 2وجد)

مقرها االجتلاعي باملغرب

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 LES JARDINS ARABES DE LA
MEDINA »شركة املساهلة«

وعيوان مقرها االجتلاعي: موالي 

رشيد رقم 631 شقة رقم 1 ر س - 

73000 الداخلة املغرب.

»إغالق فرع تابع لشركة تجارية 

2وجد مقرها االجتلاعي باملغرب«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.6(7(9

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

املؤرخ في)9))نونبر)019))تقرر إغالق)

 LES JARDINS لشركة) تابع  فرع 

ARABES DE LA MEDINA)تسليته)

 LES JARDINS ARABES DE LA

رقم) في  عيوانه  والكائن  (MEDINA

6).7).8).9) ,30)و)31) رب فران و)

رقم))) رب البلد2ة  رب الصهب باب)

 كالة)-)60000)مراكش املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم  (

7)) جيبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

019))تحت رقم)110783.

189I

PREMIUM FINANCE

ORIENTALE HOUSE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

إغالق فرع تابع لشركة تجارية 2وجد)

مقرها االجتلاعي باملغرب

PREMIUM FINANCE

  APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH MAROC

ORIENTALE HOUSE »شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد«

وعيوان مقرها االجتلاعي: رقم 5 

شارع محلد الخامس علارة عبد 

املو 6 شقة رقم 11 حي موالي رشيد 

- 73000 الداخلة املغرب.

»إغالق فرع تابع لشركة تجارية 

2وجد مقرها االجتلاعي باملغرب«
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رقم التقييد في السجل التجاري: 

.76(73

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

تقرر) ((019 16) جيبر) في) املؤرخ 

 ORIENTALE(إغالق فرع تابع لشركة

تسليته اوريونطال هاوس) (HOUSE

7) ب الحاج) والكائن عيوانه في رقم)

 60000 (- اليخيل) الخيلي  الحسين 

مراكش املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم  (

7)) جيبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

019))تحت رقم)110786.

190I

املركز الجهوي لالستثلار لجهة العيون الساقية)

الحلراء

SERVICES ISSALMOU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثلار لجهة 

العيون الساقية الحلراء

صيدوق البر2د 66)) ، 70000، 

العيون املغرب

SERVICES ISSALMOU شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي القدس 

تجزئة الويفاق بلوك ب رقم 1851 - 

70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

30(73

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدا  القانون) ((019 3)) جيبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.SERVICES ISSALMOU

تجارة) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

ونقل املالبس واالمساك و ميتوجات)

التجليل.

حي) (: االجتلاعي) املقر  عيوان 

القدس تجزئة الويفاق بلوك ب رقم)

1851 - 70000)العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 1.000 ( (: بوروس) اسللو  السيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا)) بوروس  اسللو  السيد 

حي القدس تجزئة الويفاق بلوك ب)
رقم)1851 70000)العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا)) بوروس  اسللو  السيد 

حي القدس تجزئة الويفاق بلوك ب)
رقم)1851 70000)العيون املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

االبتدائية بالعيون))بتاريخ)6)) جيبر)

019))تحت رقم)1/19)31.

191I

International Juris Consulting

 ATLAS INVEST HOLDING

OFFSHORE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

International Juris Consulting

 Ave(Mohamed(V  45 Apt(N° 10،

90000، TANGER(Tanger

 Atlas(Invest(Holding(Offshore

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 183 شارع 

و ي العهد محل رقم 13 90000 

طيجة املللكة املغربية.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.85967

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تلت) ((019 نونبر) (16 في) املؤرخ 

املصا قة عل6):

 Benoit Paul )ة)) السيد) تفويت 

حصة) (Alexandre( ( FORZY( 500

حصة) (1.000 أصل) من  اجتلاعية 

 Gérard( Jacques((ة( السيد) ( لفائدة)

16)نونبر) Denis    ANSALDI)بتاريخ)

.(019

 Benoit Paul ( )ة)) تفويت السيد)

حصة) (Alexandre( FORZY( 500

حصة) (1.000 أصل) من  اجتلاعية 

 Francine Arlette((لفائدة))السيد))ة

بتاريخ) (Marcon épouse ANSALDI

16)نونبر)019).

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم  (

0)) جيبر) بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

019))تحت رقم)8687.

19(I

International Juris Consulting

 ATLAS INVEST HOLDING

OFFSHORE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جد2د للشركة

 INTERNATIONAL JURIS

CONSULTING

 AVE(MOHAMED(V  45 APT(N°

10، 90000، TANGER(TANGER

 ATLAS INVEST HOLDING

OFFSHORE  شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 183 شارع 

و ي العهد محل رقم 13 90000 

طيجة املللكة املغربية.

تعيين مسير جد2د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.85967

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم تعيين) ((019 نونبر) (16 املؤرخ في)

السيد)ة)) للشركة  جد2د  مسير 

 ANSALDI GÉRARD JACQUES

DENIS))كلسير آخر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

0)) جيبر) بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

019))تحت رقم)8687.

193I

INTERNATIONAL JURIS CONSULTING

 ATLAS INVEST HOLDING

OFFSHORE

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير جد2د للشركة

International Juris Consulting

 Ave(Mohamed(V  45 Apt(N° 10،

90000، TANGER(Tanger

  Atlas(Invest(Holding(Offshore

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 183 شارع 

و ي العهد محل رقم 13 90000 

طيجة املللكة املغربية.

تعيين مسير جد2د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.85967

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم تعيين) ((019 نونبر) (16 املؤرخ في)

السيد)ة)) للشركة  جد2د  مسير 

 Marcon épouse ANSALDI

Francine Arlette)كلسير آخر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

0)) جيبر) بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

019))تحت رقم)8687.

196I
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MA GLOBAL CONSULTING

EXCELLENTIS GROUP
إعالن متعد  القرارات

MA GLOBAL CONSULTING

 angle(bd(Abdelmoumen ,111

 & rue(Van(Zeeland(Résidence

Fadila 4ème(Etage، 20000، الدار 

البيضاء املغرب

EXCELLENTIS GROUP »شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة«

وعيوان مقرها االجتلاعي: 1)، 

الزنقة 5، حي السوارت عين برجة 

الدارالبيضاء - -  الدارالبيضاء 

املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.1839(9

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

املؤرخ في)0)) جيبر)019)

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

تحيين اليظام امسا�سي

وتبعا لذلك تم تعد2ل مقتضيات)

اليظام امسا�سي التالية:)

بيد رقم)-:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)-

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 (5 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 جيبر)019))تحت رقم)6869)7.

195I

MA GLOBAL CONSULTING

RIAD AL JADIDA
إعالن متعد  القرارات

MA GLOBAL CONSULTING

 angle(bd(Abdelmoumen ,111

 & rue(Van(Zeeland(Résidence

Fadila 4ème(Etage، 20000، الدار 

البيضاء املغرب

RIAD AL JADIDA »شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة«

وعيوان مقرها االجتلاعي: )، شارع 

الزرقطوني  - - الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.(71061

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)
املؤرخ في)03) جيبر)019)

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي 2يص عل6 ما2لي:))
لألسهم) االسلية  القيلة  تخفيض 

وإنشاء)أسهم جد2دة
قرار رقم)):)الذي 2يص عل6 ما2لي:)
معا2ية وفاة الشريك املرحوم السيد)
بين) حصصه  وتوزيع  قباج  أحلد 

ورثته،
قرار رقم)3:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

توزيع رأس املال بين الشركاء
قرار رقم)6:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)
بلبلغ)) نقدا،) الشركة  رأسلال  زيا ة 
150,00) رهم ليرتفع من10.000,00  
 رهم إ 6)10.150,00) رهم من خالل)
و) مكتتبة  جد2دة  حصة  (15 خلق)
محررة بالكامل و املوافقة عل6 شريك)

جد2د
قرار رقم)5:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)
زيا ة رأسلال الشركة عن طريق  مج)
 1.369.850,00 عالوة إصدار،)بلبلغ)
) رهم) من10.150,00) ليرتفع   رهم 

إ 6)1.360.000,00) رهم
قرار رقم)6:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)
مهام املد2ر املشارك في التسيير) إنهاء)

املرحوم محلد أحلد قّباج
قرار رقم)7:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)
تعيين السيد محلد قباج كلشارك)

جد2د في التسيير)؛
عل6) 2يص  الذي  (:8 رقم) قرار 
التوقيعات) صالحيات  تعد2ل  ما2لي:)

االجتلاعية والبيكية
قرار رقم)9:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

تعد2ل اليظام امسا�سي))
وتبعا لذلك تم تعد2ل مقتضيات)

اليظام امسا�سي التالية:)
الذي 2يص عل6) (:7 و) (6 بيد رقم)

ما2لي:)توزيع رأس املال بين الشركاء
عل6) 2يص  الذي  (:15 رقم) بيد 
التسيير) في  مشارك  تعيين  ما2لي:)
جد2د و تعد2ل صالحيات التوقيعات)

االجتلاعية والبيكية

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 (7 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 جيبر)019))تحت رقم)5178)7.

196I

PREMIUM FINANCE

 SOCIETE D›EXPLOITATION

DE MAISON ARABE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
إغالق فرع تابع لشركة تجارية 2وجد)

مقرها االجتلاعي باملغرب

PREMIUM FINANCE

  APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 SOCIETE D›EXPLOITATION DE

MAISON ARABE »شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد«

وعيوان مقرها االجتلاعي: حي 

الغفران علارة معطى هللا رقم 1  - 

73000 الداخلة املغرب.

»إغالق فرع تابع لشركة تجارية 

2وجد مقرها االجتلاعي باملغرب«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.9361

العام) الجلع  بلقت�سى 

17) جيبر) في) املؤرخ  االستثيائي 

تقرر إغالق فرع تابع لشركة) ((019

 SOCIETE D’EXPLOITATION

تسليته) (DE MAISON ARABE

 SOCIETE D’EXPLOITATION DE

MAISON ARABE)والكائن عيوانه في)

6).7).8).9) ,30)و)31) رب فران و)

رقم))) رب البلد2ة  رب الصهب باب)

 كالة)-)60000)مراكش املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم  (

31) جيبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

019))تحت رقم)110856.

197I

HELP ENTREPRISE

HEALTH 4 YOU GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

HELP ENTREPRISE

 23RUE(BOURED 2EME(ETG

 APPT 4 ROCHES(NOIRES ،

20290، CASABLANCA(MAROC

HEALTH 4 YOU(GROUP شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة

 RUE (3 وعيوان مقرها اإلجتلاعي

 BOURED 2EME(ETG(APPT 4

 ROCHES(NOIRES23 - 20290

CASABLANCA املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.667(01

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تم) ((019 0)) جيبر) في) املؤرخ 

قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من) أي  «1.900.000) رهم«)

 (.000.000« إ 6) «100.000) رهم«)

تقد2م حصص) ( (: عن طريق)  رهم«)

نقد2ة أو عينية.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 31 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 جيبر)019))تحت رقم)5661)7.

198I

مستامية شامة

ARTIPASTE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تعيين مسير جد2د للشركة

مستامية شامة

شارع املسيرة رقم )16 الطابق االول 

الياظور ، 000)6، الياظور املغرب

ARTIPASTE  شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي املطار  

اقامة الرسالة رقم 8 الياظور - 

000)6 الياظور املغرب.

تعيين مسير جد2د للشركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 
.17033

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تم تعيين) ((019 نونبر) ((5 املؤرخ في)
مسير جد2د للشركة السيد)ة)))الدراز)

2اسين كلسير آخر
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
 06 بتاريخ) ( بالياضور) االبتدائية 

 جيبر)019))تحت رقم)3660.

199I

مستامية شامة

TWINS ICE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جد2د للشركة

مستامية شامة
شارع املسيرة رقم )16 الطابق االول 

الياظور ، 000)6، الياظور املغرب
TWINS ICE  شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي املطار 
الهياء 1 الياظور - 000)6 الياظور 

املغرب.
تعيين مسير جد2د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.176(7

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم تعيين) ((019 نونبر) ((5 املؤرخ في)
مسير جد2د للشركة السيد)ة))الدراز)

2اسين))كلسير آخر
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
 06 بتاريخ) ( بالياضور) االبتدائية 

 جيبر)019))تحت رقم)3661.

(00I

MAROC COMPTA PLUS

ALTAZONES
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

MAROC COMPTA PLUS
55 باب الثالتاء الطابق االول الشقة 
رقم ) الفقيه بن صالح ، 00)3)، 

FKIH BEN SALAH MAROC
ALTAZONES شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي الباهية 
رقم )0  - 00)3) الفقيه بن صالح 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

63(7
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) ((019 0)) جيبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.ALTAZONES
االشغال) (: غرض الشركة بإ2جاز)

املختلفة).
حي) (: االجتلاعي) املقر  عيوان 
الباهية رقم))0  - 00)3))الفقيه بن)

صالح املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99))سية).
 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
السيد كريم لعويني)):))600)حصة)

بقيلة)100) رهم للحصة).
 600 ( (: لعويني) بوزكري  السيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد كريم لعويني))عيوانه)ا))حي)
 (3(00  71 الياسلين بلوك ب رقم)

الفقيه بن صالح املغرب.
السيد بوزكري لعويني عيوانه)ا))
 71 رقم) ب  بلوك  الياسلين  حي 

00)3))الفقيه بن صالح املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد كريم لعويني))عيوانه)ا))حي)
 (3(00  71 الياسلين بلوك ب رقم)

الفقيه بن صالح املغرب

السيد بوزكري لعويني عيوانه)ا))

 71 رقم) ب  بلوك  الياسلين  حي 

00)3))الفقيه بن صالح املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

صالح)) بن  بالفقيه  االبتدائية 

رقم) تحت  ((019 30) جيبر) بتاريخ)

.998/(019

(01I

KBH CONSULTING

FRID CALL

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير جد2د للشركة

KBH CONSULTING

 AVENUE JOULANE RUE DE 15

 TANGER 1ER(ETAGE(BUR 6،

30000، FES(MAROC

FRID CALL  شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي  رقم 

363 محل بالطابق السفلي تجزئة 

النرجس ب طريق صفرو - 30000 

فاس املغرب.

تعيين مسير جد2د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.58965

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

019))تم تعيين) )0) جيبر) املؤرخ في)

افري)) مسير جد2د للشركة السيد)ة))

ا ريس)))كلسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

30) جيبر) بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

019))تحت رقم)6333/19.

(0(I

malartci

 STE BUREAU D›ETUDES

 ECONOMIQUES ET

SOCIALES
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

malartci

 bd(abdelkrim(al(khattabi(imm

 assalam 2eme(etage(BENI

 MELLAL ، 23000، BENI(MELLAL

MAROC

 STE BUREAU D›ETUDES

 ECONOMIQUES ET SOCIALES

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : مقيم 

عيد كوبان اوطو ب 95) شارع 

محلد  الخامس بالطابق الثاني  - 

3000) بني مالل املللكة املغربية.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.7761

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تقرر) ((019 03) جيبر) في) املؤرخ 

 STE BUREAU D’ETUDES حل)

 ECONOMIQUES ET SOCIALES

شركة ذات املسؤولية املحدو ة مبلغ)

وعيوان) 10.000) رهم  رأسلالها)

كوبان) عيد  مقيم  اإلجتلاعي  مقرها 

الخامس) ( 95))شارع محلد) اوطو ب)

بني مالل) ((3000 (- ( بالطابق الثاني)

املللكة املغربية نتيجة لقفل الشركة.

و عين:

و) اوتلوت  ( ( محلد) السيد)ة))

الحي) الوظيفي  السكن  عيوانه)ا))

املللكة) مالل  بني  ((3000 ( اال اري)

املغربية كلصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

مقيم) وفي  ((019 03) جيبر) بتاريخ)

عيد كوبان اوطو ب)95))شارع محلد))

الخامس بالطابق الثاني))-)3000))بني)

مالل املللكة املغربية.
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باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
 (6 بتاريخ) ( مالل) ببني  االبتدائية 

 جيبر)019))تحت رقم)937.
(03I

Maître Otmane MHAMEDI, Notaire

TERRA BUSINESS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 Maître Otmane MHAMEDI,
Notaire

 Avenue(Allal(El(Fassi, Centre
 d’Affaires(Al(Anouar, 2ème

 étage(N° 20 ، 40000،
Marrakech Maroc

TERRA BUSINESS شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي إقامة 

2وسف بن تاشفين رقم 6) شارع 
أسفي. - 60000 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.95103
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تقرر حل) ((019 نونبر) ((9 املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات)
  TERRA BUSINESS(الشريك الوحيد
100.000) رهم) رأسلالها) مبلغ 
إقامة) اإلجتلاعي  مقرها  وعيوان 
شارع) ((6 رقم) تاشفين  بن  2وسف 
املغرب) مراكش  (60000 (- أسفي.)
في) الشركة  نجاح  عدم  (: ل) نتيجة 

تحقيق أهدافها..
إقامة) ب  التصفية  مقر  حد   و 
شارع) ((6 رقم) تاشفين  بن  2وسف 

أسفي.)-)60000)مراكش املغرب.)
و عين:

السيد)ة))كريم))لطفي و عيوانه)ا))
 60000  .18 رقم) السلاللية  تجزئة 
مراكش املغرب كلصفي))ة))للشركة.

وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
6)) جيبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

019))تحت رقم)11168.
(06I

LE PARTENAIRE FISCAL SARL AU

SIBENAIT SARL AU
إعالن متعد  القرارات

SIBENAIT
شركة محدو ة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد 
مقرها االجتلاعي: 69، شارع علر بن  

الخطاب ، رقم 8، طيجة
السجل التجاري رقم -87)0) 

طيجة 
بلقت�سى قرارات الشريك الوحيد)
تم) ( (،08/11/(019 بتاريخ) املتخذة 

اتخاذ القرارات التالية:)
-1)تغيير اسم الشركة الذي اعتبارا)
 «JURINORD(«(من هذا اليوم أصبح
ذات) املسؤولية  محدو ة  شركة 

الشريك الوحيد؛
الشركة) رأسلال  تخفيض  ((-
بلبلغ)90.000,00) رهم نقدا ليصبح)

10.000,00) رهم؛)
امسا�سي) القانون  تحيين  (3-

للشركة؛)
تم اإل2داع القانوني بكتابة ضبط)
 (7 املحكلة التجارية بطيجة بتاريخ)

نوفلبر019))تحت رقم)8058))
30) جيبر) بتاريخ) و  إثره  عل6  و 
019)))تحت رقم)8058)))تم))تقييد)

التصريح))بالتعد2ل املذكور أعاله.
للخالصة و التذكير

التسيير
(05I

CANOCAF SARL

EL KADDARI MEDICAL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 03 
 NADOR ،6(000 ،الياظور

MAROC

EL KADDARI MEDICAL شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة)في طور 

التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي 

ا2كوناف زنقة 69 - 000)6 الياظور 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.56(9

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

019))تقرر حل) 0)) جيبر) املؤرخ في)

املحدو ة) املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ) ( (EL KADDARI MEDICAL

وعيوان) 100.000) رهم  رأسلالها)

زنقة) ا2كوناف  حي  اإلجتلاعي  مقرها 

الياظور املغرب نتيجة) (6(000  -  69

ل):)-)نها2ة نشاط الشركة.

حي) ب  التصفية  مقر  حد   و 

الياظور) (6(000  -  69 ا2كوناف زنقة)

املغرب.)

و عين:
السيد)ة))عبد الجليل)))القــــــداري)

 16 رقم) ا2كوناف  حي  عيوانه)ا)) و 

000)6)الياظور املغرب كلصفي))ة))

للشركة.

وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 30 بتاريخ) ( بالياضور) االبتدائية 

 جيبر)019))تحت رقم)3599.

(06I

مكتب املتني لللحاسبة و التدبير

CHAMAL HOLDING
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جد2د للشركة

مكتب املتني لللحاسبة و التدبير

ساحة نفارا 3 اقامة سان 

فرانسيسكو - ط ) رقم 9 ، 90060، 

طيجة املغرب

CHAMAL HOLDING  شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

2وسف بن تاشفين وشارع رشيد 

رضا إقامة  »كوت  ور« طابق أر�سي 

رقم 9 - . طيجة املغرب.

تعيين مسير جد2د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.177(5

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تم تعيين) ((019 نونبر) ((5 املؤرخ في)

السيد)ة)) للشركة  جد2د  مسير 

الهيشو محلد كلسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

16) جيبر) بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

019))تحت رقم)8653)).

(07I

شركة الحسيلة لالستشارات ش.م.م

FRUIT NOW
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

شركة الحسيلة لالستشارات 

ش.م.م
شارع بئر انزران رقم 1) امزورن 

الحسيلة ، 50))3، امزورن املغرب

FRUIT NOW شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : حي بركم 

رقم 01 - 50))3 امزورن املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.1959

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

019))تقرر حل) 3)) جيبر) املؤرخ في)

FRUIT NOW)شركة ذات املسؤولية)

 100.000 رأسلالها) مبلغ  املحدو ة 

اإلجتلاعي) مقرها  وعيوان   رهم 
امزورن) (3((50  -  01 حي بركم رقم)

املغرب نتيجة لكسا  السوق

انخفاض الطلب.
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و عين:
العزوزي))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) الوافي  عبد  السيد)ة))
البيضاء) الدار  شارع  عيوانه)ا)) و 
املغرب) امزورن  (3((50   300 رقم)

كلصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)
بتاريخ)3)) جيبر)019))وفي حي بركم)

رقم)01 - 50))3)امزورن املغرب.
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
 (7 بتاريخ) ( بالحسيلة) االبتدائية 

 جيبر)019))تحت رقم)619.

(08I

مستامية شامة

DESKAMEL
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مستامية شامة
شارع املسيرة رقم )16 الطابق االول 

الياظور ، 000)6، الياظور املغرب
DESKAMEL شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي  اوال  
لحسن رقم 76 الياظور - 000)6 

الياظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
19681

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) ((019 13) جيبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.DESKAMEL
استيرا ) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

املوا  الغذائية
بيع الحبوب و القطاني

استيرا  البضائع.

عيوان املقر االجتلاعي):)حي))اوال )

 6(000 (- الياظور) (76 رقم) لحسن 

الياظور املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

املختاري) القا ر  عبد  السيد 

100) رهم) بقيلة) حصة  (1.000   :

للحصة).

(: املختاري) القا ر  عبد  السيد  (

100000)بقيلة)100) رهم.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

املختاري) القا ر  عبد  السيد 

بني) القد2لة  الد2وانة  حي  عيوانه)ا))

انصار)000)6)الياظور املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

املختاري) القا ر  عبد  السيد 

بني) القد2لة  الد2وانة  حي  عيوانه)ا))

انصار)000)6)الياظور املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 (7 بتاريخ) ( بالياضور) االبتدائية 

 جيبر)019))تحت رقم)3595.

(09I

CANOCAF SARL

EL KADDARI MEDICAL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 03 

 NADOR ،6(000 ،الياظور

MAROC

EL KADDARI MEDICAL شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : حي 

ا2كوناف زنقة 69 - 000)6 الياظور 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.56(9

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

019))تقرر حل) 0)) جيبر) املؤرخ في)

شركة) (EL KADDARI MEDICAL

مبلغ) املحدو ة  املسؤولية  ذات 

وعيوان) 100.000) رهم  رأسلالها)

زنقة) ا2كوناف  حي  اإلجتلاعي  مقرها 

الياظور املغرب نتيجة) (6(000  -  69

ل-)نها2ة نشاط الشركة).

و عين:
القداري)) ( ( عبد الجليل) السيد)ة))

 16 رقم) ا2كوناف  حي  عيوانه)ا)) و 

000)6)الياظور املغرب كلصفي))ة))

للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

حي) وفي  ((019 6)) جيبر) بتاريخ)

الياظور)) (6(000  -  69 ا2كوناف زنقة)

املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 30 بتاريخ) ( بالياضور) االبتدائية 

 جيبر)019))تحت رقم)3600.

(10I

karama conseil

STE PAMONA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

karama conseil

رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 

ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس ، 

30000، فاس املغرب

STE PAMONA SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع عبد 

الكريم الخطابي علارة بيلو�سئ 

الكواش الطابق الثاني فاس - 

30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

61601

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدا  القانون) ((019 16) جيبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.PAMONA SARL AU

غرض الشركة بإ2جاز):)مقاولة في)

االشغال املختلفة و البياء.

شارع) (: االجتلاعي) املقر  عيوان 

عبد الكريم الخطابي علارة بيلو�سئ)

الكواش الطابق الثاني فاس)-)30000 

فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

الرحلان) عبد  جالل  السيد 

100) رهم) بقيلة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

الرحلان) عبد  جالل  السيد 

الشامي) جيان  (6 زنقة) (1 عيوانه)ا))

الجيانات فاس)30000)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الرحلان) عبد  جالل  السيد 

الشامي) جيان  (6 زنقة) (1 عيوانه)ا))

الجيانات فاس)30000)فاس املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

6)) جيبر) بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

019))تحت رقم)6196/19.

(11I
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MA GLOBAL CONSULTING

RIAD AL JADIDA

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

MA GLOBAL CONSULTING

 angle(bd(Abdelmoumen ,111

 & rue(Van(Zeeland(Résidence

Fadila 4ème(Etage، 20000، الدار 

البيضاء املغرب

RIAD AL JADIDA شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي ). شارع 

الزرقطوني - 0000) الدارالبيضاء 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.(71061

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تلت) ((019 17) جيبر) في) املؤرخ 

املصا قة عل6):

القباج) ( )ة))محلد) تفويت السيد)

حصة اجتلاعية من أصل) (16.768

 La société ( حصة لفائدة) (16.768

 17 بتاريخ) (AKMH INVEST  SA

 جيبر)019).

القباج) حلزة  )ة)) السيد) تفويت 

حصة اجتلاعية من أصل) (16.768

 La société ( حصة لفائدة) (16.768

 17 بتاريخ) (AKMH INVEST  SA

 جيبر)019).

هشام القباج) ( )ة)) تفويت السيد)

حصة اجتلاعية من أصل) (16.768

 La société ( ( 16.768)حصة لفائدة)

 17 بتاريخ) (AKMH INVEST  SA

 جيبر)019).

القباج) مريم  )ة)) السيد) تفويت 

أصل) من  اجتلاعية  حصة  (8.661

 La société ( ( لفائدة) حصة  (8.661

 17 بتاريخ) (AKMH INVEST  SA

 جيبر)019).

ساقي) ( فاطلة) )ة)) تفويت السيد)

أصل) من  اجتلاعية  حصة  (8.307

 La société ( لفائدة) حصة  (8.307

 17 بتاريخ) (AKMH INVEST  SA

 جيبر)019).

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم  (

 0( بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

2يا2ر)0)0))تحت رقم)5866)7.

(1(I

MA GLOBAL CONSULTING

CARITEK
إعالن متعد  القرارات

MA GLOBAL CONSULTING

 angle(bd(Abdelmoumen ,111

 & rue(Van(Zeeland(Résidence

Fadila 4ème(Etage، 20000، الدار 

البيضاء املغرب

CARITEK »شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة«

وعيوان مقرها االجتلاعي: ). شارع 

الزرقطوني - 0000) الدارالبيضاء 

املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.1750(7

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

املؤرخ في)17) جيبر)019)

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

معا2ية وفاة السيد أحلد القباج و)

توزيع حصصه بين ورثته

عل6) 2يص  الذي  (:( رقم) قرار 

القباج) محلد  السيد  تفويت  ما2لي:)

أصل) من  اجتلاعية  حصة  (1(5

 AKMH حصة لفائدة الشركة) (1(5

 INVEST SA

عل6) 2يص  الذي  (:3 رقم) قرار 

القباج) حلزة  السيد  تفويت  ما2لي:)

أصل) من  اجتلاعية  حصة  (1(5

 AKMH حصة لفائدة الشركة) (1(5

 INVEST SA

عل6) 2يص  الذي  (:6 رقم) قرار 

القباج) هشام  السيد  تفويت  ما2لي:)

أصل) من  اجتلاعية  حصة  (1(5

 AKMH حصة لفائدة الشركة) (1(5

 INVEST SA

قرار رقم)5:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

 63 القباج) مريم  السيدة  تفويت 

حصة اجتلاعية من أصل)63)حصة)

 AKMH INVEST SA(لفائدة الشركة

قرار رقم)6:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

 6( ساقي) فاطلة  السيدة  تفويت 

حصة اجتلاعية من أصل))6)حصة)

 AKMH INVEST SA(لفائدة الشركة

قرار رقم)7:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

 AKMH INVEST SA قبول الشركة)

للدار) التجاري  بالسجل  املسجلة 

البيضاء)تحت رقم)83)650)كشريك)

جد2د

قرار رقم)8:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

الحامل) القباج  حلزة  السيد  تعيين 

رقم) الوطيية  التعريف  لبطاقة 

كلساعد مسير جد2د) (BK  19689(

ملدة غير محدو ة

قرار رقم)9:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

تغيير صالحية التوقيعات البيكية و)

االجتلاعية

عل6) 2يص  الذي  (:10 رقم) قرار 

التأسي�سي) اليظام  تحيين  ما2لي:)

للشركة

وتبعا لذلك تم تعد2ل مقتضيات)

اليظام امسا�سي التالية:)

بيد رقم)1:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

تعد2ل البيو  رقم)6،)7،)9)

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 0( بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

2يا2ر)0)0))تحت رقم)5863)7.

(13I

MA GLOBAL CONSULTING

 IMMOBILIERE

KEGLANTINE
إعالن متعد  القرارات

MA GLOBAL CONSULTING

 angle(bd(Abdelmoumen ,111

 & rue(Van(Zeeland(Résidence

Fadila 4ème(Etage، 20000، الدار 

البيضاء املغرب

 IMMOBILIERE KEGLANTINE

»شركة ذات املسؤولية املحدو ة«

وعيوان مقرها االجتلاعي: )، شارع 

الزرقطوني  - - الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.((0351

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

املؤرخ في)17) جيبر)019)

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي 2يص عل6 ما2لي:))

لألسهم) االسلية  القيلة  تخفيض 

وإنشاء)أسهم جد2دة

قرار رقم)):)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

معا2ية وفاة الشريك املرحوم السيد)

بين) القباج وتوزيع حصصه  ( أحلد)

ورثته،

قرار رقم)3:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

توزيع رأس املال بين الشركاء

عل6) 2يص  الذي  (:6 رقم) قرار 

ملكية) من  الحصص  تفويت  ما2لي:)

كل من السيد محلد القباج،)السيد)

حلزة القباج،)السيد هشام القباج،)

السيدة مريم القباج والسيدة فاطلة)

 AKMH INVEST الشركة) إ 6  ساقي 

بالسجل) مسجلة  املساهلة  شركة 

رقم) تحت  للدارالبيضاء) التجاري 

83)650)مقرها اإلجتلاعي)59،)شارع)

الزرقطوني الطابق السا س رقم)18 

الدارالبيضاء

قرار رقم)5:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

مهام املد2ر املشارك في التسيير) إنهاء)

املرحوم أحلد القباج
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قرار رقم)6:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

تعيين السيد محلد القباج مشارك)

جد2د في التسيير)؛

عل6) 2يص  الذي  (:7 رقم) قرار 

التوقيعات) صالحيات  تعد2ل  ما2لي:)

االجتلاعية والبيكية

قرار رقم)8:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

تحيين اليظام امسا�سي))

وتبعا لذلك تم تعد2ل مقتضيات)

اليظام امسا�سي التالية:)

بيد رقم)1:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

من اليظام) ((9 و) (7 (،6 تعد2ل البيد)

امسا�سي للشركة

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 0( بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

2يا2ر)0)0))تحت رقم)5866)7.

(16I

MAWAZI TRANSPORTS

BAKHRI بخري ش.م.م.
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

BAKHRI

رقم 66 زنقة ضا2ة عوا شارع سوسة 

ميفلوري ) ، 30000، فاس املغرب

BAKHRI بخري ش.م.م. شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : رقم 

66 زنقة ضا2ة عوا شارع سوسة 

ميفلوري ) - 30000 فاس املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.61663

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

املؤرخ في)3))2وليوز)019))تقرر حل)

BAKHRI)بخري ش.م.م.)شركة ذات)

رأسلالها) مبلغ  املحدو ة  املسؤولية 

مقرها) وعيوان  100.000) رهم 

عوا) ضا2ة  زنقة  (66 رقم) اإلجتلاعي 

 30000  -  ( شارع سوسة ميفلوري)

فاس املغرب نتيجة لتوقيف النشاط.

و عين:

و) بخري  ( مصطفى) السيد)ة))

عبد) شارع  (118 رقم) عيوانه)ا))

الحليد الزموري الخليسات)15000 

)ة)) كلصفي) املغرب  الخليسات 

للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

رقم) وفي  ((019 غشت) (09 بتاريخ)

سوسة) شارع  عوا  ضا2ة  زنقة  (66

ميفلوري)) - 30000)فاس املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

30) جيبر) بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

019))تحت رقم)019)/6311.

(15I

CAFIGEC

ASTRA EQUIPEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

CAFIGEC

 rue(al, fourat 2éme(etage 39

 maarif 39 rue(al, fourat 2éme

 etage(maarif، 20100، casa

maroc

ASTRA EQUIPEMENT شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 07، اقامة 

رامي الزنقة سبتة ، املكتب رقم 8 - 

0100) الدار البيضاء املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(63(15

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تم) ((016 0)) جيبر) في) املؤرخ 

قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

«500.000) رهم«)أي من)»100.000 

عن) »600.000) رهم«) إ 6)  رهم«)

مع  2ون) مقاصة  إجراء) ( (: طريق)

الشركة املحد ة املقدار و املستحقة.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 (6 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

2يا2ر)017))تحت رقم)5336)6.

(16I

socogese

» LOTIVIT «
إعالن متعد  القرارات

socogese

 Bd. Prince(Héritier(Résidence

 Mly(El-Kamel(Fès ، 30000، Fès

Maroc

» LOTIVIT « »شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة ذات الشريك الوحيد«

وعيوان مقرها االجتلاعي: علارة 

فضاء مارييا زاوية زنقة طارق بن زيا  

و زنقة عبد الكريم بيجلون الطابق 

الخامس - 30000 فاس املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.61(19

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

املؤرخ في)6)) جيبر)019)

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

من) سهم  (300 بيع) عل6  املوافقة 

 MULTI PRO HOLDING(«(الشركة

محلد) كسوس  السيد  2لثلها  و  (»

 KAMOYA(«2وسف،)لصالح الشركة

السيدة) تلثلها  التي  (» (HOLDING

بيليصور 2اسليية

عل6) 2يص  الذي  (:( رقم) قرار 

من) القانوني  الشكل  تحويل  ما2لي:)

املحدو ة) املسؤولية  ذات  شركة 

ذات الشريك الوحيد إ 6 شركة ذات)

املسؤولية املحدو ة

قرار رقم)3:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

كسوس) السيد  املسير  وال2ة  تجد2د 

محلد 2وسف وذلك ملدة غير محدو ة

قرار رقم)6:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

تحيين القانون امسا�سي.

وتبعا لذلك تم تعد2ل مقتضيات)

اليظام امسا�سي التالية:)

بيد رقم)):)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

من) للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

املحدو ة) املسؤولية  ذات  شركة 

ذات الشريك الوحيد إ 6 شركة ذات)

املسؤولية املحدو ة

عل6) 2يص  الذي  (:6 رقم) بيد 
لفائدة) 70.000،00) رهم  ما2لي:)
 MULTI PRO HOLDING(«((الشركة
للشركة) 30.000،00) رهم  و) («

» KAMOYA HOLDING»
بيد رقم)7:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)
 MULTI(«((700)حصة لفائدة الشركة
حصة)) (300 و) (« (PRO HOLDING

» KAMOYA HOLDING«(للشركة
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
2يا2ر) (03 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

0)0))تحت رقم)0/39)0).

(17I

malartci

 STE STATION EL BAZZAZA
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تفويت حصص

malartci
 bd(abdelkrim(al(khattabi(imm

 assalam 2eme(etage(BENI
 MELLAL ، 23000، BENI(MELLAL

MAROC
 STE STATION EL BAZZAZA
SARL   شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
وعيوان مقرها اإلجتلاعي الطريق 

االقليلية 1))3 كم 8.5 البزازة اوال  
يعيش - )350)  بني مالل  املللكة 

املغربية.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.70(7

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تلت) ((019 أكتوبر) ((1 في) املؤرخ 

املصا قة عل6):
عزيل)) صالح  )ة)) السيد) تفويت 
50))حصة اجتلاعية من أصل)500 
فاطلة) )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

عزيل))بتاريخ)1))أكتوبر)019).
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم  (
 17 بتاريخ) ( مالل) ببني  االبتدائية 

 جيبر)019))تحت رقم)915.

(18I
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N(M CONSEIL-SARL

FOZOPLA-SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

N(M CONSEIL-SARL

 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2

 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

FOZOPLA-SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة)في طور 

التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي املطار 

الرياض II علارة 3 رقم 1 الياظور - 

000)6 الياظور املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.9607

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

019))تقرر حل) 11) جيبر) املؤرخ في)

املحدو ة) املسؤولية  ذات  شركة 

رأسلالها) مبلغ  ( ( (FOZOPLA-SARL

مقرها) وعيوان  600.000) رهم 

اإلجتلاعي حي املطار الرياض)II)علارة)

الياظور) (6(000 (- الياظور) (1 رقم) (3

املغرب نتيجة ل):)انتهاء)الغرض الذي)

قامت من اجله الشركة).

و حد  مقر التصفية ب حي املطار)

(- الياظور) (1 رقم) (3 علارة) (II الرياض)

000)6)الياظور املغرب.)

و عين:

و) ( فوركة) ( ( مرا ) السيد)ة))
رقم) (5 زنقة) ( الكيدي) حي  عيوانه)ا))

الياظور املغرب) (6(000 ( الياظور) (1

كلصفي))ة))للشركة.

وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 (5 بتاريخ) ( بالياضور) االبتدائية 

 جيبر)019))تحت رقم)3567.

(19I

N(M CONSEIL-SARL

 SOCIETE JAD

DEVELOPPEMENT
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير جد2د للشركة

N(M CONSEIL-SARL

 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2

 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

 SOCIETE JAD

DEVELOPPEMENT  شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

الحسن االول زنقة 5 رقم 19 الطابق 

الثاني رقم 6 الياظور  - 000)6 

الياظور املغرب.

تعيين مسير جد2د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.18191

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

019))تم تعيين) 3)) جيبر) املؤرخ في)

مسير جد2د للشركة السيد)ة))رائس)

سلير))كلسير وحيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

االبتدائية بالياضور))بتاريخ))0)2يا2ر)

0)0))تحت رقم))0.

((0I

RK CONSULTING GROUPE

PICO CARS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

RK CONSULTING GROUPE

 AV ABDELKARIM EL KHATTABI

   IMMB(JAWAD(B(APPT 34

 DEUXIEME(ETAGE ، 400000،

MARRAKECH MAROC

PICO CARS شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة)في طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي املسيرة 
1 بلوك رقم 695 - 60000 مراكش 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.60111

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تقرر حل) ((019 نونبر) (19 املؤرخ في)
املحدو ة) املسؤولية  ذات  شركة 
PICO CARS))مبلغ رأسلالها)10.000 
حي) اإلجتلاعي  مقرها  وعيوان   رهم 
 60000  -  695 بلوك رقم) (1 املسيرة)
مراكش املغرب نتيجة ل):)توقفت عن)

نشاطها
.

حي) ب  التصفية  مقر  حد   و 
(- مراكش) ( (695 بلوك رقم) (1 املسيرة)

marrakech 60000)املغرب.)
و عين:

السيد)ة))خالد))أكريم و عيوانه)ا))
مراكش) (B1 إسيل) (6 رياض مرجانة)
)ة)) 60000)مراكش املغرب كلصفي)

للشركة.
وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
2يا2ر) (03 بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

0)0))تحت رقم)66.

((1I

CABINET CC ORGA

DECOLIO
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

CABINET CC ORGA
3 زنقة محلد باهي حي بالمي الطابق 

) رقم 16 املعاريف ، 0330)، 
البيضاء املغرب

DECOLIO شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 9) زنقة 
امقحوان بوسيجور - 0300) 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

65((61

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) ((019 شتيبر) (0(

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.DECOLIO

غرض الشركة بإ2جاز):)بيع و شراء)

ميتجات) كل  التقسيط  و  بالجللة 

االثات و الد2كور و اإلنارة.

االستيرا  و التصد2ر.

غير) و  مباشرة  املساهلة  علوما 

املتعلقة) العلليات  كل  مباشرة 

بالهدف و النشاط الشركة..

 (9 (: االجتلاعي) املقر  عيوان 
 (0300 (- زنقة امقحوان بوسيجور)

الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 600 ( (: السيد بن حتيرا 2وسف)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

السيدة ٱفيدي ٱمال):))600)حصة)

بقيلة)100) رهم للحصة).

محلد) ساهل  جبران  السيد 

 100 بقيلة) حصة  ((00 ( (: عثلان)

 رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد بن حتيرا 2وسف عيوانه)ا))
 6 الشقة) (6 ط) سقراط  زنقة  (169

الدارالبيضاء) ((0370 املعاريف)

املغرب.

عيوانه)ا)) ٱمال  ٱفيدي  السيدة 

بوعزة) 61)) ار  رقم) بيلوط  فيالج 

نواصر)33)7))الدارالبيضاء)املغرب
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السيد جبران ساهل محلد عثلان)
عيوانه)ا))كال الفير2ز لويس اسكا�سي)

رقم)B  6))مالقا)0)مالقا اسبانيا.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بن حتيرا 2وسف عيوانه)ا))
  6 الشقة) (6 ط) سقراط  زنقة  (169

0370))الدارالبيضاء)املغرب
عيوانه)ا)) ٱمال  ٱفيدي  السيدة 
بوعزة) جار  ((61 رقم) بيلوط  فيالج 

نواصر)33)7))الدارالبيضاء)املغرب
السيد جبران ساهل محلد عثلان)
عيوانه)ا))كال الفير2ز لويس اسكا�سي)

رقم)B  6))مالقا)0)مالقا اسبانيا
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
 0( بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

2يا2ر)0)0))تحت رقم)5739)7.
(((I

ZERRAD CONSULTANTS

ONTEX HYGIENE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

ZERRAD CONSULTANTS
 24RUE(OMAR(SLAOUI 3EME
 ETAGE(BUREAU(N 14 MERS

 SULTAN، 20000، CASABLANCA
MAROC

ONTEX HYGIENE شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي العيق 
شارع الكورنيش الطابق السا س 

اقامة اليخت - 0000) الدارالبيضاء 
املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(60709
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في)9))نونبر)019))تم))تحويل))
من) للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 
»حي العيق شارع الكورنيش الطابق)
 (0000 (- اليخت) اقامة  السا س 
»مركز برج) إ 6) املغرب«) الدارالبيضاء)
برجي الدار) (- (( التوأم الدار البيضاء)

تقاطع شارعي الزرقطوني) (- البيضاء)

و املسيرة الطابق الخامس مكتب رقم)

518 0000))الدارالبيضاء))املغرب«.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 06 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

2يا2ر)0)0))تحت رقم)6006)7.

((3I

اورو افريك إكسبير

MARKET EXPERTS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

اورو افريك إكسبير

رقم 56) شارع اإل ري�سي، تجزئة 

صوفيا الور ة، تاركةـ ـ مراكش ، 

60000، مراكش املغرب

MARKET EXPERTS  شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 36 عرصة 

السباعية السلاللية  - 60000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

101683

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) ((019 أكتوبر) (17

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

. MARKET EXPERTS

وكالة) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

اتصاالت.

عيوان املقر االجتلاعي):)36)عرصة)

 60000 (- ( السلاللية) السباعية 

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 1.000 ( (: حلزة) الكانيت  السيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا)) حلزة  الكانيت  السيد 

السلاللية)) السباعية  عرصة  (36

60000)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا)) حلزة  الكانيت  السيد 

السلاللية)) السباعية  عرصة  (36

60000)مراكش املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (0( بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

0)0))تحت رقم)110886.

((6I

RK CONSULTING GROUPE

BOUSSROUTE

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

RK CONSULTING GROUPE

 AV ABDELKARIM EL KHATTABI

   IMMB(JAWAD(B(APPT 34

 DEUXIEME(ETAGE ، 400000،

MARRAKECH MAROC

BOUSSROUTE شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 08) 

سيدي غانم  مكتب رقم 8A  مراكش 

- 60000 مراكش املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.39(03

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تلت) ((019 13) جيبر) في) املؤرخ 

املصا قة عل6):

 ANSALDI )ة)) السيد) تفويت 
 GERARD JACQUES DENIS 10
حصة اجتلاعية من أصل)10)حصة)
 DE GHOUY )ة)) السيد) ( لفائدة)

PASCAL)بتاريخ)18) جيبر)019).
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم  (
31) جيبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

019))تحت رقم)11339.
((5I

RK CONSULTING GROUPE

BOUSSROUTE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تعيين مسير جد2د للشركة

RK CONSULTING GROUPE
 AV ABDELKARIM EL KHATTABI

   IMMB(JAWAD(B(APPT 34
 DEUXIEME(ETAGE ، 400000،

MARRAKECH MAROC
BOUSSROUTE  شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 08) 

سيدي غانم  مكتب رقم 8A  مراكش 
- 60000 مراكش املغرب.
تعيين مسير جد2د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.39(03

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
019))تم تعيين) 13) جيبر) املؤرخ في)
 DE السيد)ة)) للشركة  جد2د  مسير 

GHOUY PASCAL)كلسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
31) جيبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

019))تحت رقم)11339.
((6I

RK CONSULTING GROUPE

BOUSSROUTE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تغيير نشاط الشركة

RK CONSULTING GROUPE
 AV ABDELKARIM EL KHATTABI

   IMMB(JAWAD(B(APPT 34
 DEUXIEME(ETAGE ، 400000،

MARRAKECH MAROC
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BOUSSROUTE شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها االجتلاعي 08) 

سيدي غانم  مكتب رقم 8A  مراكش 

- 60000 مراكش املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.39(03

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تم تغيير) ((015 أبريل) (01 املؤرخ في)
»ميظم الد2كور)) نشاط الشركة من)

 اخلي«)إ 6)»الترويج العقاري«.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
2وليوز) ((6 بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

015))تحت رقم))0)6.

((7I

STE FIDMEK

SONIMPEX
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDMEK

Diour Assalam Av.Nasr Res.

 Safae(et(Hajar(n°23 Appt14 ،

50050، Meknes(Maroc

SONIMPEX شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي متجر رقم 

1 رقم 69 تجزئة الصحراء ) تواركة 

مكياس - 50050 مكياس املللكة 

املغربية

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

69017

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) ((019 )0) جيبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.SONIMPEX
و) -شراء) (: غرض الشركة بإ2جاز)

بيع جليع اجزاء)االليلييوم
-استيرا  تصد2ر.

عيوان املقر االجتلاعي):)متجر رقم)
تواركة) (( تجزئة الصحراء) (69 1)رقم)
املللكة) مكياس  (50050 (- مكياس)

املغربية.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).
 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
 1.000 ( (: ( السيد نبيل الو غيري)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عيوانه)ا)) الو غيري  نبيل  السيد 
مكياس) تواركة  (( الصحراء) تجزئة 

50050)مكياس املللكة املغربية.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا)) الو غيري  نبيل  السيد 
مكياس) تواركة  (( الصحراء) تجزئة 

50050)مكياس املللكة املغربية
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
5)) جيبر) بتاريخ) ( التجارية بلكياس)

019))تحت رقم))7)5.

((8I

MANAGEX

EL WIFAK CASH
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MANAGEX
رقم 35 زنقة الشهداء حي الحسني 

بركان ، 60300، بركان املغرب
EL WIFAK CASH  شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم )16 
زنقة املنزل  حي العيون  - 63300 

بركان املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

6561

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

القانون) إعدا   تم  ((019 2يا2ر) ((6

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

 EL (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

. WIFAK CASH

تغيير) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

العللة.

عيوان املقر االجتلاعي):)رقم))16 

 63300 (- ( العيون) حي  ( املنزل) زنقة 

بركان املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 10.000 ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتا ي:

السيد ملوك فوزي)):))100)حصة)

بقيلة)100) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا)) ( فوزي) ملوك  السيد 

املسيرة)) حي  ( ( امزورن) زنقة  ((6 رقم)

63300)بركان املغرب).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ملوك فوزي عيوانه)ا))رقم)

6))زنقة امزورن)))حي املسيرة))63300 

بركان املغرب)

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

فبرا2ر) (06 بتاريخ) ( ببركان) االبتدائية 

019))تحت رقم)67/19.

((9I

 SOCIETE DE CONSEIL JURIDIQUE ET

D’EXPERTISE COMPTABLE

حيبور ادريس
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 SOCIETE DE CONSEIL

 JURIDIQUE ET D›EXPERTISE

COMPTABLE

 BINE LAMDOUNE BD

 INZEGANE(RUE 65 N° 115

 ETG 2 ، 20470، ‹CASABLANCA

MAROC

حيبور ا ريس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي بين 

ملدون شارع انزكان زنقة 65 رقم 

115 الطابق الثاني  - 0600) 

الدارالبيصاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

667197

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدا  القانون) ((019 أكتوبر) (06

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

:)حيبور) بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

ا ريس.

ميعش) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

عقاري.

بين) (: االجتلاعي) املقر  عيوان 

ملدون شارع انزكان زنقة)65)رقم)115 

الطابق الثاني))-)0600))الدارالبيصاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).
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الشركة:)) رأسلال  مبلغ 

100.000,00) رهم،)مقسم كالتا ي:

 1.000 ( (: ا ريس) حيبور  السيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا)) ا ريس  حيبور  السيد 

سيدي) (156 رقم) املستقبل  تجزئة 

الدارالبيصاء) ((0150 معروف)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا)) ا ريس  حيبور  السيد 

سيدي) (156 رقم) املستقبل  تجزئة 

معروف)0150))الدارالبيصاء)املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 30 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 جيبر)019))تحت رقم)-.

(30I

STE FIDMEK

 AL MONTASSIRA DE
CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

STE FIDMEK

Diour Assalam Av.Nasr Res.

 Safae(et(Hajar(n°23 Appt14 ،

50050، Meknes(Maroc

 AL MONTASSIRA DE

CONSTRUCTION شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها االجتلاعي 16 زنقة 

ابو علي ابن رحال مكياس - 50050 

مكياس املللكة املغربية.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(0(71

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تم تغيير) ((019 )0) جيبر) املؤرخ في)

»-تاجر العقاقير) نشاط الشركة من)

بالتقسيط

-تاجر موا  البياء

-تاجر الزجاج بالجللة

»-شراء) إ 6) تصد2ر«) -استيرا  

(NEGOCE(بيع

-استيرا  تصد2ر

-تاجر املعدات الكهربائية«.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (07 بتاريخ) ( بلكياس) التجارية 

0)0))تحت رقم)93.

(31I

STE FIDMEK

 AL MONTASSIRA DE

CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

STE FIDMEK

Diour Assalam Av.Nasr Res.

 Safae(et(Hajar(n°23 Appt14 ،

50050، Meknes(Maroc

 AL MONTASSIRA DE

CONSTRUCTION شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 16 زنقة 

ابو علي ابن رحال مكياس - 50050 

مكياس املللكة املغربية.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.(0(71

)بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تم) ((019 )0) جيبر) في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من) أي  «1.600.000) رهم«)

 1.700.000« إ 6) «100.000) رهم«)

مقاصة) إجراء) ( (: طريق) عن   رهم«)

مع  2ون الشركة املحد ة املقدار و)

املستحقة.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (07 بتاريخ) ( بلكياس) التجارية 

0)0))تحت رقم)93.

(3(I

FIDUCIAIRE ATERCHANE

SOMAMAPOL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

FIDUCIAIRE ATERCHANE
 SECTEUR 1 HAY(LA 156

 MAGHREB AL ARABI TEMARA
 156 SEC 1 MASSIRA 2، 12010،

TEMARA MAROC
SOMAMAPOL شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة)في طور 

التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 30 

 AVENUE D›ALGER HASSAN
.RABAT - 10100 RABAT(MAROC

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(9335
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تقرر حل) ((019 ماي) (01 في) املؤرخ 
املحدو ة) املسؤولية  ذات  شركة 
رأسلالها) مبلغ  ( (SOMAMAPOL
مقرها) وعيوان  00.000)) رهم 
 AVENUE D’ALGER  30 اإلجتلاعي)
 HASSAN RABAT - 10100 RABAT
 LIQUIDATION(:(نتيجة ل(MAROC

.ANTICIPÉE
 30 ب) التصفية  مقر  حد   و 
 AVENUE D’ALGER HASSAN
 .RABAT - 10100 RABAT MAROC

و عين:
السيد)ة))ELIE  LEVY)و عيوانه)ا))
 AVENUE D’ALGER HASSAN  30
 RABAT 10100 RABAT MAROC

كلصفي))ة))للشركة.
الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (
املخولة) الصالحيات  عل6  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية)
 AVENUE D’ALGER HASSAN 30 :

RABAT
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
نونبر) ((7 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

019))تحت رقم)103156.

(33I

اورو افريك إكسبير

HOME GESTION
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

اورو افريك إكسبير
رقم 56) شارع اإل ري�سي، تجزئة 
صوفيا الور ة، تاركةـ ـ مراكش ، 

60000، مراكش املغرب
HOME GESTION شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي سكوري 

رقم )1  رب املحاميد القصبة 
املشور مراكش  - 6000 مراكش  

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
101681

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) ((019 05) جيبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 HOME(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.GESTION
:)مسير  ار) غرض الشركة بإ2جاز)

الضيافة أو رياض.
سكوري) (: عيوان املقر االجتلاعي)
القصبة) املحاميد  )1) رب  رقم)
مراكش)) (6000 (- ( مراكش) املشور 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).
 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
باسكال  2فور) لورون  السيد 
100) رهم) بقيلة) حصة  (1.000   :

للحصة).
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والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

باسكال  2فور) لورون  السيد 

بن) علي  سيدي  زنقة  (6( عيوانه)ا))

الصويرة) (66000 عبد هللا الصويرة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

باسكال  2فور) لورون  السيد 

بن) علي  سيدي  زنقة  (6( عيوانه)ا))

الصويرة) (66000 عبد هللا الصويرة)

املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (0( بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

0)0))تحت رقم)110886.

(36I

CANOCAF SARL

DISTRIBUTION AL ITKANE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 03 

 NADOR ،6(000 ،الياظور

MAROC

 DISTRIBUTION AL ITKANE

شركة ذات املسؤولية املحدو ة)في 

طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي تاوريرت 

بوستة سلوان - )70)6 الياظور 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.16613

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

019))تقرر حل) )0)شتيبر) املؤرخ في)

املحدو ة) املسؤولية  ذات  شركة 

DISTRIBUTION AL ITKANE))مبلغ)

وعيوان) 100.000) رهم  رأسلالها)

بوستة) تاوريرت  اإلجتلاعي  مقرها 

املغرب) الياظور  (6(70( (- سلوان)

نتيجة ل):)-)نها2ة نشاط الشركة).

و حد  مقر التصفية ب تاوريرت)

الياظور) (6(70( (- سلوان) بوستة 

املغرب.)

و عين:

و) ( بقا ي) ( عبد الرحيم) السيد)ة))

بوستة) تاوريرت  عيوانه)ا)) وار 

املغرب) الياظور  (6(70( سلوان)

كلصفي))ة))للشركة.

وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 (7 بتاريخ) ( بالياضور) االبتدائية 

 جيبر)019))تحت رقم)3590.

(35I

CANOCAF SARL

DISTRIBUTION AL ITKANE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 03 

 NADOR ،6(000 ،الياظور

MAROC

 DISTRIBUTION AL ITKANE

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : تاوريرت 

بوستة سلوان - )70)6 الياظور  

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.16613

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تقرر) ((019 شتيبر) (0( في) املؤرخ 

 DISTRIBUTION AL ITKANE حل)

شركة ذات املسؤولية املحدو ة مبلغ)

وعيوان) 100.000) رهم  رأسلالها)

بوستة) تاوريرت  اإلجتلاعي  مقرها 

املغرب) ( الياظور) (6(70( (- سلوان)

نتيجة ل-)نها2ة نشاط الشركة).

و عين:

و) ( بقا ي) ( عبد الرحيم) السيد)ة))

بوستة) تاوريرت  عيوانه)ا)) وار 

املغرب) ( الياظور) (6(70( سلوان)

كلصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

019))وفي تاوريرت) 06)شتيبر) بتاريخ)
الياظور)) (6(70( (- سلوان) بوستة 

املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 (7 بتاريخ) ( بالياضور) االبتدائية 

 جيبر)019))تحت رقم)3591.

(36I

العيون استشارات

 ETS BIN RGUIBI GANARALA
TRADING

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

العيون استشارات

شارع االمير موالي عبد هللا رقم 

31 الحي املحلد العيون ، 70000، 

العيون املغرب

 ETS BIN RGUIBI GANARALA

TRADING شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

مزوار رقم 93 العيون - 70000 

العيون املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.6509

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم) ((019 30) جيبر) في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من) أي  «1.900.000) رهم«)

 (.000.000« إ 6) «10.000) رهم«)

تقد2م حصص) ( (: عن طريق)  رهم«)

نقد2ة أو عينية.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

االبتدائية بالعيون))بتاريخ)31) جيبر)

019))تحت رقم)3156/19.

(37I

مستامية شامة

 CERMAN DE

CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مستامية شامة

شارع املسيرة رقم )16 الطابق االول 

الياظور ، 000)6، الياظور املغرب

 CERMAN DE CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 71 

ازغيغان احدا ا الياظور - 000)6 

الياظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

18865

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

القانون) إعدا   تم  ((019 ماي) (08

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.CERMAN DE CONSTRUCTION

ميعش) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

عقاري

تجزئة)

اشغال البياء.

 71 (: االجتلاعي) املقر  عيوان 

 6(000 (- الياظور) احدا ا  ازغيغان 

الياظور املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).
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 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 1.000 ( (: السيد السراج ميصور)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

السيد السراج ميصور):)100000 

بقيلة)100) رهم.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد السراج ميصور عيوانه)ا))

رقم) امزيان  محلد  الشريف  شارع 

 6(000 الياظور) ازغيغان  (10(

الياظور املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد السراج ميصور عيوانه)ا))

 10( رقم) امزيان  محلد  شارع 
الياظور) (6(000 الياظور) ازغيغان 

املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

ماي) ((( بتاريخ) ( االبتدائية بالياضور)

019))تحت رقم)696.

(38I

STE REVCOMPTA

ART MARKT
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تغيير نشاط الشركة

STE REVCOMPTA

علارة رقم 08 الطابق االول الشقة 

06 شارع اكرا املد2ية الجد2دة 

مكياس ، 50000، مكياس املغرب

ART MARKT شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها االجتلاعي 8،زنقة أبو 

علي ابن رحال  كالة  م.ج مكياس - 

50000 مكياس املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.35(67

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تم تغيير) ((019 6)) جيبر) املؤرخ في)

إ 6) »التجارة«) من) الشركة  نشاط 

»نقل اممتعة غيراملصحوبة لحساب)

الغير«حلولة أقل من)3,5)طن«.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (03 بتاريخ) ( بلكياس) التجارية 

0)0))تحت رقم)38.

(39I

etude(Maître(Loubna(AZRHAI(Notaire

VENDING PRO

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل املقر االجتلاعي 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 

املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 3، زنقة 

عا ل الحركي، شارع عبد املومن، حي 

املستشفيات 187، شارع صفرو، 

موالي عبد هللا، عين الشق 0000) 

الدار البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.170935

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تحويل)) ( تم) ((008 ماي) ((8 املؤرخ في)

من) للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 

شارع عبد) زنقة عا ل الحركي،) (،3»

املومن،)حي املستشفيات)187،)شارع)

عين الشق) موالي عبد هللا،) صفرو،)

إ 6) املغرب«) البيضاء) الدار  ((0000

«)3،)زنقة البيفسج،)اقامة الزيتونة)

187،)شارع صفرو،)موالي عبد هللا،)

البيضاء)) الدار  ((0000 الشق) عين 

املغرب«.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 (3 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أكتوبر)008))تحت رقم)1809)3.

(60I

KHM CONSULTING

SALSABIL TOURISME
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

KHM CONSULTING

1 زنقة  ا2ت  باعلران امللر ب 

الطابق االول  الرقم 106 تقاطع 

شارع محلد الخامس و املقاومة ، 

0050)، الدار البيضاء املغرب

SALSABIL TOURISME شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : حي االمل 

3 الزنقة 33 املحل 7) الفداء - 

70)0) الدار البيضاء املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.6(3571

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

019))تقرر حل) 16) جيبر) املؤرخ في)

SALSABIL TOURISME)شركة ذات)

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

 100.000 رأسلالها) مبلغ  الوحيد 

حي) اإلجتلاعي  مقرها  وعيوان   رهم 

االمل)3)الزنقة)33)املحل)7))الفداء)-)

الدار البيضاء)املغرب نتيجة) ((0(70

النعدام النشاط.

و عين:

و) مراس  ( خليفة) السيد)ة))

عيوانه)ا))ليساسفة عللية))الياسلين))

طابق) (9 شقة) (105 علارة) ب  (7 ر)

املغرب) ( البيضاء) الدار  ((0190  (

كلصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

بتاريخ)16) جيبر)019))وفي حي االمل)

(- الفداء) ((7 املحل) (33 الزنقة) (3

70)0))الدار البيضاء)املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 31 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 جيبر)019))تحت رقم)5615)7.

(61I

KHM CONSULTING

IMOLA AUTOS

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

KHM CONSULTING

1 زنقة  ا2ت  باعلران امللر ب 

الطابق االول  الرقم 106 تقاطع 

شارع محلد الخامس و املقاومة ، 

0050)، الدار البيضاء املغرب

IMOLA AUTOS شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : 117 

شارع ا2ليل زوال الدار البيضاء - 

)008) الدار البيضاء املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.(06309

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر) ((019 16) جيبر) في) املؤرخ 

ذات) شركة  (IMOLA AUTOS حل)

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد مبلغ رأسلالها)10.000) رهم)

117)شارع) وعيوان مقرها اإلجتلاعي)

 (008( (- البيضاء) ا2ليل زوال الدار 

الدار البيضاء)املغرب نتيجة النعدام)

النشاط.

و عين:

و) عيبري  ( بوشعيب) السيد)ة))

انفا)) باريزي  بول  زنقة  عيوانه)ا))

املغرب) البيضاء) الدار  ((0170

كلصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

 117 وفي) ((019 16) جيبر) بتاريخ)

الدار) ((008( (- ( زوال) ا2ليل  شارع 

البيضاء)املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 31 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 جيبر)019))تحت رقم)5616)7.

(6(I
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MA GLOBAL CONSULTING

MACSTEEL
إعالن متعد  القرارات

MA GLOBAL CONSULTING

 angle(bd(Abdelmoumen ,111

 & rue(Van(Zeeland(Résidence

Fadila 4ème(Etage، 20000، الدار 

البيضاء املغرب

MACSTEEL »شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة«

وعيوان مقرها االجتلاعي: الحي 

الصياعي بال  الصلب جلاعة 

الشالالت  - - املحلد2ة  املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(1669

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

املؤرخ في)09) جيبر)019)

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

مالحظة وجو  وظائف إ ارية شاغرة)

تاريخ) إ 6  ((9/06/(019 تاريخ) ميذ 

إنشاء)املحضر)

قرار رقم)):)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

التسيير) في  املشاركين  ( تجد2د وال2ة)

السيد فيصل السقاط وجعفر سبتي)

اجتلاع) حتى  املتبقية  الفترة  عن 

لللوافقة) املدعو  العامة  الجلعية 

عل6 حسابات السية املالية امليتهية في)

)واملقرر عقدها) (، ((019 31) يسلبر)

في عام)0)0). 

وتبعا لذلك تم تعد2ل مقتضيات)

اليظام امسا�سي التالية:)

عل6) 2يص  الذي  (:1 رقم) بيد 

اليظام) من  (63 املا ة) تعد2ل  ما2لي:)

التأسي�سي

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 30 بتاريخ) ( باملحلد2ة) االبتدائية 

 جيبر)019))تحت رقم)115).

(63I

Agence(Fiduciaire(BASMA(COM

LBR COSMETHIQUE

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Agence(Fiduciaire(BASMA(COM

18، زنقة علرو بن العاص، الطابق 

امول، الرقم 3 ، 0)900، طيجة 

املغرب

LBR COSMETHIQUE شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي ميطقة 

العوامة،حي الكايع )،شارع 

تونس،الرقم86 - 90000 طيجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

101535

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدا  القانون) ((019 شتيبر) ((6

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

 LBR (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.COSMETHIQUE

بيع) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

وكل) والعطور،) التجليل  ميتوجات 

امجهزة واآل وات الخاصة بالتز2ين.

ميطقة) (: االجتلاعي) املقر  عيوان 

)،شارع) الكايع) العوامة،حي 

طيجة) (90000  - تونس،الرقم86 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 10.000 ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 
 رهم،)مقسم كالتا ي:

 100 ( (: ابن رحلون) ( السيدة ملياء)
حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

رحلون) ابن  ( ملياء) السيدة 
بريسيا،الرقم))  زنقة  عيوانه)ا))

90000)طيجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
رحلون) ابن  ( ملياء) السيدة 
بريسيا،الرقم))  زنقة  عيوانه)ا))

90000)طيجة املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
نونبر) (08 بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

019))تحت رقم)7663)).
(66I

MA GLOBAL CONSULTING

MACSTEEL
إعالن متعد  القرارات

MA GLOBAL CONSULTING
 angle(bd(Abdelmoumen ,111
 & rue(Van(Zeeland(Résidence

Fadila 4ème(Etage، 20000، الدار 
البيضاء املغرب

MACSTEEL »شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة«

وعيوان مقرها االجتلاعي: الحي 
الصياعي بال  الصلب جلاعة 
الشالالت - -  املحلد2ة  املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(1669
بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

املؤرخ في)6)) جيبر)019)
تم اتخاذ القرارات التالية:)

عل6) 2يص  الذي  (:1 رقم) قرار 
عن) الشركة  رأسلال  زيا ة  ما2لي:)
الحسابات) مع  مقاصة  إجراء) طريق 
تشكل  2ون) والتي  للشركاء) الجارية 
للشركة محد ة املقدار و مستحقة،)
ليرتفع) 5.000,00)1.)) رهم  بلبلغ)
إ 6) ) رهم  من000.000,00.)1)
خالل) من  5.000,00)16.1) رهم 

سهم جد2د مكتتب و) ((1.(50 خلق)

محرر بالكامل.

عل6) 2يص  الذي  (:( رقم) قرار 

عن) الشركة  رأسلال  زيا ة  ما2لي:)

اإلصدار،) عالوات  طريق  مج 

ليرتفع) 7.875.000,00) رهم  بلبلغ)

إ 6) ) رهم  من5.000,00)16.1)

000.000,00.))) رهم

قرار رقم)3:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

حذف شرط عدم امليافسة

قرار رقم)6:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

تخفيض فترة إشعار املد2ر من)6)أشهر)

إ 6)3)أشهر

قرار رقم)5:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

إعا ة صياغة اليظام امسا�سي))

وتبعا لذلك تم تعد2ل مقتضيات)

اليظام امسا�سي التالية:)

الذي 2يص عل6) (:7 و) (6 بيد رقم)

املتعلق باملساهلات ورأسلال) ما2لي:)

الشركة)

بيد رقم)15:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

وصالحيات) التعيين  بلدة  املتعلق 

اإل ارة

عل6) 2يص  الذي  (:17 رقم) بيد 

ما2لي:)املتعلق بإنهاء)مهام املسير

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 30 بتاريخ) ( باملحلد2ة) االبتدائية 

 جيبر)019))تحت رقم)116).

(65I

AUDINORD SARL

رسايكل انترناسيونال
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

AUDINORD SARL

 Nº58 au 6éme(étage(de

 la(résidence(LINA, angle

 boulevard(Mohamed(V(avenue

 Tan-Tan(et(rue(de(Liban, Tanger

، 90000، TANGER(MAROC

رسا2كل انترناسيونال  شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة)في طور 

التصفية)



2365 الجريدة الرسميةعد )5595 - 6))جلا ى امو 6)1661 ))))2يا2ر)0)0)) 

وعيوان مقرها اإلجتلاعي تقاطع 
شارعي 2وسف ابن تاشفين و تابري 

اقامة  بي 3 الطابق االر�سي رقم 5)  

- 90000 طيجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.60195

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تقرر) ((019 أكتوبر) ((6 في) املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدو ة)
رسا2كل انترناسيونال)))مبلغ رأسلالها)

مقرها) وعيوان  10.000) رهم 

اإلجتلاعي تقاطع شارعي 2وسف ابن)

3)الطابق) تاشفين و تابري اقامة  بي)

طيجة) (90000  -   (5 رقم) االر�سي 

عدم الوصول إ 6) (: املغرب نتيجة ل)

الهدف االجتلاعي للشركة.

تقاطع) ب  التصفية  مقر  حد   و 
شارعي 2وسف ابن تاشفين و تابري)

اقامة  بي)3)الطابق االر�سي رقم)5) - 

90000)طيجة املغرب.)

و عين:

سوبرييو) ( ( خيسوس) السيد)ة))

طريق)) ( عيوانه)ا)) و  ( كوغويو و)

  31.700 كيلومتر) نافالكارنيرو 

)ة)) )كلصفي) 8000))مدريد اسبانيا)

للشركة.

وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

31) جيبر) بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

019))تحت رقم)5)90.

(66I

MCFISC

STE MC FISC
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

MCFISC

 JAMILA7 RUE 6 N 51 C(D

 CASABLANCA ، 20440،

CASABLANVA MAROC

STE MC FISC شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي جليلة 7 
زنقة 6 رقم 51 ق.ج - 0660) الدار 

البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(70689

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تلت) ((019 نونبر) ((6 في) املؤرخ 

املصا قة عل6):

االله) عبد  )ة)) السيد) تفويت 

من) اجتلاعية  حصة  (500 مجيب)

)ة)) السيد) ( 500)حصة لفائدة) أصل)

محلد الكافي بتاريخ)6))نونبر)019).

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم  (

 31 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 جيبر)019))تحت رقم)5663)7.

(67I

KHM CONSULTING

HOPE WORK
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسلية الشركة

KHM CONSULTING

1 زنقة  ا2ت  باعلران امللر ب 

الطابق االول  الرقم 106 تقاطع 

شارع محلد الخامس و املقاومة ، 

0050)، الدار البيضاء املغرب

HOPE WORK شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها االجتلاعي 67 زنقة 

عزيز بالل الطابق ) الرقم -3 

املعاريف - 0370) الدار البيضاء 

املغرب.

تغيير تسلية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

650619

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى  (

تم) ((019 5)) جيبر) في) املؤرخ 

 HOPE« من) الشركة  تسلية  تغيير 

. «CAMP WORK«(6 إ(»WORK

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
 06 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

2يا2ر)0)0))تحت رقم)6051)7.
(68I

KHM CONSULTING

 DKH CONSTRUCTIONS ET
SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
رفع رأسلال الشركة

KHM CONSULTING
1 زنقة  ا2ت  باعلران امللر ب 

الطابق االول  الرقم 106 تقاطع 
شارع محلد الخامس و املقاومة ، 

0050)، الدار البيضاء املغرب
 DKH CONSTRUCTIONS ET

SERVICES شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 30 زنقة 
البيفسج مرس  السلطان الطابق 
االر�سي - 0130) الدار البيضاء 

املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.637667

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تم) ((019 3)) جيبر) في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
«600.000) رهم«)أي من)»100.000 
عن) »700.000) رهم«) إ 6)  رهم«)
أو) نقد2ة  حصص  تقد2م  ( (: طريق)

عينية.
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
 06 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

2يا2ر)0)0))تحت رقم)6068)7.
(69I

STE FIDLAMIAE SARL

BACHA CHAM
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

STE FIDLAMIAE SARL
 RUE(TABARIA(IMM 4 APPT 9 3
 EME ETAGE RUE TABARIA IMM
 4 APPT 9 3 EME(ETAGE، 10000،

RABAT MAROC

BACHA CHAM شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي تقاطع 

شارع امطلس وزنقة جبل تازكا رقم 

39 أكدال  - 10000 الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

16(163

 19 عقد حر مؤرخ في) ( بلقت�سى)

القانون) إعدا   تم  ((019 شتيبر)

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.BACHA CHAM

غرض الشركة بإ2جاز):)-)مطعم.

-)مقهى أو قاعة شاي.

-)تيظيم الحفالت)

-)التجارة..

تقاطع) (: االجتلاعي) املقر  عيوان 

شارع امطلس وزنقة جبل تازكا رقم)

39)أكدال))-)10000)الرباط املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد  رويش محلو  عيوانه)ا))

الفتح)) حي  (10 شقة) (((1 علارة)

10150)الرباط املغرب.

السيد بوبو محلد خير عيوانه)ا))

شارع بغدا  زنقة))16)شقة)76)عين)

الشق))0670))الدار البيضاء))املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد  رويش محلو  عيوانه)ا))

الفتح)) حي  (10 شقة) (((1 علارة)

10150)الرباط املغرب
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السيد بوبو محلد خير عيوانه)ا))
شارع بغدا  زنقة))16)شقة)76)عين)
الشق))0670))الدار البيضاء))املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
2يا2ر) (06 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

0)0))تحت رقم)-.

(50I

FIDEXCEL FIDUCIAIRE SARL

EMBABOIS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

FIDEXCEL FIDUCIAIRE SARL
70 زنقة ابن رشيد الطابق 3 رقم 6 
الصخور السو اء ، 0300)، الدار 

البيضاء املغرب
EMBABOIS شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 59، شارع 
الزرقطوني، الطابق الثامن، الرقم 
6) - 0360)  الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
651607

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) ((019 15) جيبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.EMBABOIS
مقاولة) (- (: غرض الشركة بإ2جاز)
التعبئة) مجال  في  متخصصة 
أو) امليتوجات،) خاصة  والتغليف،)

البضائع املصيوعة من الخشب؛
-)التجارة؛

-)اإلستيرا  و التصد2ر..
عيوان املقر االجتلاعي):)59،)شارع)
الرقم) الثامن،) الطابق  الزرقطوني،)

6) - 0360)))الدارالبيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99))سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 500 ( (: ابراهيم) الحيان  السيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

السيد فارس أحلد):))500)حصة)

بقيلة)100) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الحيان ابراهيم عيوانه)ا))
 (0560  8 رقم) (13 زنقة) (( حكم)

الدارالبيضاء)املغرب.

عيوانه)ا)) أحلد  فارس  السيد 

 7 تجزئة رياض سيدي مومن مج س)

علارة)8)رقم)7)سيدي مومن))0600) 

الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الحيان ابراهيم عيوانه)ا))
 (0560  8 رقم) (13 زنقة) (( حكم)

الدارالبيضاء)املغرب

عيوانه)ا)) أحلد  فارس  السيد 

 7 تجزئة رياض سيدي مومن مج س)

علارة)8 0600))الدارالبيضاء)املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 (6 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 جيبر)019))تحت رقم)-.

(51I

SOFICODEX

ABIMAS NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SOFICODEX

61 زنقة ابن بطوطة الطابق الثاني 

و الثالث ،  رب علر ، )003)، الدار 

البيضاء املغرب

ABIMAS NEGOCE شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 61 ،زنـقة 

ابن بطـوطة الطـابق 3  - 0500) 

الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.(077(9

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تقرر) ((019 6)) جيبر) في) املؤرخ 

محدو ة) مسؤولية  ذات  شركة  حل 

 ABIMAS الوحيد) الشريك  ذات 

 500.000 )مبلغ رأسلالها) (NEGOCE

اإلجتلاعي) مقرها  وعيوان   رهم 

 -   3 ،زنـقة ابن بطـوطة الطـابق) (61

املغرب نتيجة) الدارالبيضاء) ((0500

ل):)امليافسة،)عدم وجو  زبائن.

و حد  مقر التصفية ب)61)،زنـقة)

 (0500  -     3 ابن بطـوطة الطـابق)

الدار البيضاء)املغرب.)

و عين:

و) وكريم  ( احلد) السيد)ة))

كلثوم) تجزئة  (( زنقة) (16 عيوانه)ا))

كالفونيا)0500))الدارالبيضاء)املغرب)

كلصفي))ة))للشركة.

الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (

املخولة) الصالحيات  عل6  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)

16)زنقة)))تجزئة كلثوم كالفونيا الدار)

البيضاء

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 31 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 جيبر)019))تحت رقم)5666)7.

(5(I

SOFICODEX

VAL PROMO

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

SOFICODEX

61 زنقة ابن بطوطة الطابق الثاني 

و الثالث ،  رب علر ، )003)، الدار 

البيضاء املغرب

VAL PROMO شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : 166 

،زنـقة محلد سليحة، إقامة 

جوهرة محلد سليحة،  الطابق 

السا س، الشقة رقم 35  - 0100) 

الدارالبيضاء املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.60(353

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

019))تقرر حل) 09) جيبر) املؤرخ في)

VAL PROMO)شركة ذات املسؤولية)

 100.000 رأسلالها) مبلغ  املحدو ة 

اإلجتلاعي) مقرها  وعيوان   رهم 

إقامة) سليحة،) محلد  ،زنـقة  (166

الطابق) ( سليحة،) محلد  جوهرة 

 (0100 -   35 السا س،)الشقة رقم)

نتيجة) املغرب  الدارالبيضاء)

للليافسة،)عدم وجو  زبائن.

و عين:

ابدرار) ( ( الحسين) السيد)ة))

مارس) (( محج) (99 عيوانه)ا)) و 

 (0000   (6 الطابق الخامس شقة)

)ة)) كلصفي) املغرب  الدارالبيضاء)

للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

بتاريخ)09) جيبر)019))وفي)99)محج)

 -  (6 ))مارس الطابق الخامس شقة)

0000))الدارالبيضاء)املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 31 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 جيبر)019))تحت رقم)5667)7.

(53I

SOFICODEX

BALLORIX
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

SOFICODEX

61 زنقة ابن بطوطة الطابق الثاني 

و الثالث ،  رب علر ، )003)، الدار 

البيضاء املغرب
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BALLORIX شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 166،زنـقة 

محلد سليحة، إقامة جوهرة محلد 

سليحة، الطابق السا س، الشقة 

رقم 35 - - 0100) الدارالبيضاء 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.380(87

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تلت) ((019 3)) جيبر) في) املؤرخ 

املصا قة عل6):

امبارك امارير) )ة)) تفويت السيد)

أصل) من  اجتلاعية  حصة  (1.000

)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000

3)) جيبر) بتاريخ) علي  ا2ت  ابراهيم 

.(019

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 31 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 جيبر)019))تحت رقم)5689)7.

(56I

SOFICODEX

BALLORIX

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير جد2د للشركة

SOFICODEX

61 زنقة ابن بطوطة الطابق الثاني 

و الثالث ،  رب علر ، )003)، الدار 

البيضاء املغرب

BALLORIX  شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 166،زنـقة 

محلد سليحة، إقامة جوهرة محلد 

سليحة، الطابق السا س، الشقة 

رقم 35 - - 0100) الـدار البيضـاء 

املغرب.

تعيين مسير جد2د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.380(87

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

019))تم تعيين) 3)) جيبر) املؤرخ في)

ا2ت) السيد)ة)) للشركة  مسير جد2د 

علي ابراهيم كلسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 31 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 جيبر)019))تحت رقم)5689)7.

(55I

املركز الجهوي لالستثلار جهة فاس مكياس ملحقة)

مكياس

 AGRICOLES BIO ATLAS

PRODUITS SARL  AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثلار جهة فاس 

مكياس ملحقة مكياس

شارع عقبة ابن نافع س 37حلرية  

مكياس ، 50000، مكياس املغرب

 AGRICOLES BIO ATLAS

PRODUITS(SARL  AU  شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : آ2ت 

يعقوب الجلاعة القروية بن 

الصليم - 53000 أزرو املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1(09

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدا  القانون) ((019 غشت) (30

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

 AGRICOLES BIO ATLAS  :

. PRODUITS SARL  AU

تصنيع) (- (: غرض الشركة بإ2جاز)

امسلدة العضوية.

-)بيع امليتجات العضوية.

آ2ت) (: (: االجتلاعي) املقر  عيوان 

يعقوب الجلاعة القروية بن الصليم)

- 53000)أزرو املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 1.000 ( (: البوراكي سعيد) ( السيد)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد البوراكي سعيد عيوانه)ا))

القروية بن) الجلاعة  آ2ت يعقوب  (:

الصليم)53000)ازرو املعرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد البوراكي سعيد عيوانه)ا))

القروية بن) الجلاعة  آ2ت يعقوب  (:

الصليم)53000)ازرو املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

أكتوبر) ((5 بتاريخ) ( بازرو) االبتدائية 

019))تحت رقم)90).

(56I

 SOCIETE DE CONSEIL JURIDIQUE ET

D’EXPERTISE COMPTABLE

عميد سعيد
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE DE CONSEIL

 JURIDIQUE ET D›EXPERTISE

COMPTABLE

 BINE LAMDOUNE BD

 INZEGANE(RUE 65 N° 115

 ETG 2 ، 20470، ‹CASABLANCA

MAROC

عليد سعيد شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي بين ملدون 
شارع انزكان زنقة 65 الرقم 115 

الطابق التاني الدارالبيصاء - 0670) 
الدارالبيصاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
650763

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  ((019 نونبر) ((6
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
عليد) (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

سعيد.
ميعش) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

عقاري.
عيوان املقر االجتلاعي):)بين ملدون)
 115 الرقم) (65 زنقة) انزكان  شارع 
الطابق التاني الدارالبيصاء)-)0670) 

الدارالبيصاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).
الشركة:)) رأسلال  مبلغ 

100.000,00) رهم،)مقسم كالتا ي:
 1.000 ( (: سعيد) عليد  السيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عيوانه)ا)) سعيد  عليد  السيد 
الحي) (15 الرقم) (3 تجزئة الحلد زنقة)
الدارالبيضاء) ((0000 الصياعي)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا)) سعيد  عليد  السيد 
الحي) (15 الرقم) (3 تجزئة الحلد زنقة)
الدارالبيضاء) ((0000 الصياعي)

املغرب
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باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 13 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 جيبر)019))تحت رقم)-.

(57I

.ACC-COSULTING

FAMAG THQ
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

.ACC-COSULTING

 ،BP 2703 PPAL(VN(FES ، 30000

فاس املغرب

FAMAG THQ شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 105 

 LOT(LADER(APPT 6 3EME(ETG

SECTEUR 0108 - 36122 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

61335

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  ((019 نونبر) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.FAMAG THQ

امشغال) (: غرض الشركة بإ2جاز)

املختلفة.

 105 (: االجتلاعي) املقر  عيوان 

 LOT LADER APPT 6 3EME ETG

فاس) (SECTEUR 0108 - 361((

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 500 ( (: فرشاخ) العربي  السيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

 500 ( (: فضو ي) 2وسف  السيد 
حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا)) فرشاخ  العربي  السيد 
خييفرة) (56000 حي بلبال اجللوس)

املغرب.
السيد 2وسف فضو ي عيوانه)ا))
ليراك) (( 8)حي القدس) 10)رقم) بلوك)

30080)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا)) فرشاخ  العربي  السيد 
خييفرة) (56000 حي بلبال اجللوس)

املغرب
السيد 2وسف فضو ي عيوانه)ا))
ليراك) (( 8)حي القدس) 10)رقم) بلوك)

30080)فاس املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
18) جيبر) بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

019))تحت رقم)6100.
(58I

LA COMPTACTIVE SARL AU

SIDI SYNDIC
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

LA COMPTACTIVE SARL AU
علارة رقم )5 مكتب 8ـــB الطابق 

الثالت شارع موالي رشيد كليز 
مراكش ، 60000، مراكش املغرب

SIDI SYNDIC شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 55 شارع 
محلد الخامس علارة جاكار شقة 

رقم 33 جليز مراكش - 60000 
مراكش املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.88619
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في)7))نونبر)019))تم))تحويل))
من) للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 
علارة) الخامس  محلد  شارع  (55»
(- جليز مراكش) (33 جاكار شقة رقم)

»إقامة) إ 6) مراكش املغرب«) (60000
زنقة) (LES HUITS PALMIERS-35

إبن عائشة الطابق التالت شقة رقم)

مراكش)) (60000 (- مراكش) جليز  ((9

املغرب«.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (06 بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

0)0))تحت رقم)110968.

(59I

BEST ACTIONS COMPTA

 BLUESTONE

CONTRACTORS GROUP
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BEST ACTIONS COMPTA

 BP : 2881 POSTE(PRINCIPAL

 GUELIZ(MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 BLUESTONE CONTRACTORS

GROUP شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

 N°2 وعيوان مقرها اإلجتلاعي

 IMM 186,IBN(TACHFINE-AZLI

 - MARRAKECH(MARRAKECH

60000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

101013

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  ((0(0 2يا2ر) (06

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

 BLUESTONE CONTRACTORS

.GROUP

إ ارة) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

الصياعية) أو  التجارية  العلليات 

أو) املدنية  للخدمة  الزراعية  أو 

العسكرية))املقاول من)..

 N°2 (: االجتلاعي) املقر  عيوان 

 IMM 186,IBN TACHFINE-AZLI

 - MARRAKECH MARRAKECH

60000)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

البلغمي) كلال  محلد  السيد 

100) رهم) بقيلة) حصة  (1.000   :

للحصة).

(: البلغمي) كلال  محلد  السيد 

1000)بقيلة)100) رهم.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

البلغمي) كلال  محلد  السيد 

 PRESTEGIA GOLF CITY عيوانه)ا))

 AV MOHAMED 6 TOPAZE 113

 A  APT 6 MARAKECH 60000

مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

البلغمي) كلال  محلد  السيد 

 PRESTEGIA GOLF CITY عيوانه)ا))

 AV MOHAMED 6 TOPAZE 113

 A  APT 6 MARAKECH 60000

مراكش املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

)1) جيبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

019))تحت رقم)36)110.

(60I

SERVCORP

 INTERNATIONAL

 COMPANY FOR MEDICAL

 AND PHARMACEUTICAL

TECHNOLOGIES
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد



2369 الجريدة الرسميةعد )5595 - 6))جلا ى امو 6)1661 ))))2يا2ر)0)0)) 

تأسيس شركة

SERVCORP

 RESIDENCE ABDELMOUMEN

 CENTRE ANGLE

 ABDELMOUMEN ET BD

 ANOUAL 2EME(ETAGE(BUREAU

 N° 202 ، 20042، casablanca

maroc

 International(Company(For

 Medical(And(Pharmaceutical

Technologies شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي إقامة عبد 

املؤمن مركز زاوية عبد املؤمن وشارع 

أنوال الطابق الثاني مكتب رقم - 

)0) - )006) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

650697

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدا  القانون) ((019 )0) جيبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

 International( Company( For

 Medical( And( Pharmaceutical

.Technologies

(: بإ2جاز) الشركة  غرض 

التاجر الذي) (، االستشارات اإل ارية)

2قوم بالتصد2ر االستيرا  والتفاوض.

إقامة) (: االجتلاعي) املقر  عيوان 

املؤمن) زاوية عبد  املؤمن مركز  عبد 

مكتب) الثاني  الطابق  أنوال  وشارع 

الدار البيضاء) ((006(  -  (0( (- رقم)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

السيدة سارة السهرور ي):))1.000 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

السيدة سارة السهرور ي):)1.000 

بقيلة)100) رهم.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السهرور ي) سارة  السيدة 
امرز) إقامة  ((( قطاع) عيوانه)ا))

علارة اوه شقة)5)حي الرياض)10010 

الرباط املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السهرور ي) سارة  السيدة 
امرز) إقامة  ((( قطاع) عيوانه)ا))

علارة اوه شقة)5)حي الرياض)10010 

الرباط املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.

(61I

FIGENOR

 HOTEL DE LA
MEDITERRANEE - SARL

إعالن متعد  القرارات

FIGENOR

 BD YOUSSEF IBN.185

TACHFINE ، 62000، NADOR(M

 HOTEL DE LA MEDITERRANEE

SARL - »شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة«

وعيوان مقرها االجتلاعي: شارع 

2وسف ابن تاشفين و موالي عبدهللا 

- - الياظور املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(165

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

019))تم اتخاذ) 30) جيبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)

عل6) 2يص  الذي  (:1 رقم) قرار 

تفويت السيدة مليكة ا رغار) ما2لي:)

اصل) من  اجتلاعية  حصة  (699

التهامي) السيد  لفائدة  حصة  (500

اليحياوي ب.ت.و.ر رقم س)7193)و)

حصة)1)من اصل)500)لفائدة التهامي)

اليحياوي ب.ت.و.رقم س600636

قرار رقم)):)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

(- اليحياوي) التهامي  السيد  تعيين 

ب.ت.و.)رقم س)7193)كلسير وحيد)

للشركة ملدة غير محدو ة

وتبعا لذلك تم تعد2ل مقتضيات)

اليظام امسا�سي التالية:)

بيد رقم)6:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

السيد التهامي اليحياوي)س)7193) 

التهامي) السيد  (- 99.900) رهم)

اليحياوي)س600636) 100 رهم)

بيد رقم)7:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

السيد التهامي اليحياوي)س)7193) 

التهامي) السيد  (- حصة) (999

اليحياوي)س600636) 1)حصة

2يص) الذي  (:16 و) (13 رقم) بيد 

الشركة مسيرة من قبل) ما2لي:) عل6 

السيد التهامي اليحياوي))س)7193) 

ملدة غير محدو ة و 2للك وحده حق)

التصرف

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

االبتدائية بالياضور))بتاريخ))0)2يا2ر)

0)0))تحت رقم)).

(6(I

FIGENOR

ANTARES SELUANE
إعالن متعد  القرارات

FIGENOR

 BD YOUSSEF IBN.185

TACHFINE ، 62000، NADOR(M

ANTARES SELUANE »شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة«

وعيوان مقرها االجتلاعي: الحي 

الصياعي سلوان - - الياظور املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.16719

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)
املؤرخ في)7)) جيبر)019)

تم اتخاذ القرارات التالية:)
عل6) 2يص  الذي  (: (1 رقم) قرار 
تفويت السيدة مليكة ا رغار) ما2لي:)
اصل) من  اجتلاعية  حصة  (699
التهامي) السيد  لفائدة  حصة  (500
اليحياوي ب.ت.و.ر رقم س)7193)و)
حصة)1)من اصل)500)لفائدة التهامي)

اليحياوي ب.ت.و.رقم س600636
قرار رقم)):)الذي 2يص عل6 ما2لي:)
(- اليحياوي) التهامي  السيد  تعيين 
ب.ت.و.)رقم س)7193)كلسير وحيد)

للشركة ملدة غير محدو ة
وتبعا لذلك تم تعد2ل مقتضيات)

اليظام امسا�سي التالية:)
بيد رقم)6:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)
السيد التهامي اليحياوي))س)7193) 
التهامي) السيد  (- 600.)9.75) رهم)
اليحياوي))س600636) 100) رهم)-)
بيد رقم)7:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)
السيد التهامي اليحياوي))س)7193) 
التهامي) السيد  (- حصة) (97.5(6

اليحياوي))س600636) 1)حصة)
عل6) 2يص  الذي  (:1( رقم) بيد 
ما2لي:)الشركة مسيرة من قبل السيد)
ملدة) )س)7193)) اليحياوي) التهامي 
حق) وحده  2للك  و  محدو ة  غير 

التصرف
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
االبتدائية بالياضور))بتاريخ)03)2يا2ر)

0)0))تحت رقم)7.

(63I

FIGENOR

AARRID INVESTMENT-
SARL

إعالن متعد  القرارات

FIGENOR
 BD YOUSSEF IBN.185

TACHFINE ، 62000، NADOR(M
 AARRID INVESTMENT-SARL
»شركة ذات املسؤولية املحدو ة«
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وعيوان مقرها االجتلاعي: شارع 

محلد الخامس رقم 8)/36 - - 

الياظور املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.16637

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

املؤرخ في)8)) جيبر)019)

تم اتخاذ القرارات التالية:)

عل6) 2يص  الذي  (:1 رقم) قرار 

تفويت السيدة مليكة ا رغار) ما2لي:)

اصل) من  اجتلاعية  10.699حصة 

10.500حصة لفائدة السيد التهامي)

و) س)7193) ب.ت.و.رقم  اليحياوي 

10.500لفائدة) اصل) من  (1 حصة)

ب.ت.و.رقم) اليحياوي  التهامي 

س600636

قرار رقم)):)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

(- اليحياوي) التهامي  السيد  تعيين 

ب.ت.و.)رقم س)7193)كلسير وحيد)

للشركة ملدة غير محدو ة

وتبعا لذلك تم تعد2ل مقتضيات)

اليظام امسا�سي التالية:)

بيد رقم)6:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

السيد التهامي اليحياوي))س)7193) 

السيد التهامي) (- 10.569.000) رهم)

اليحياوي))س600636) 1.000) رهم

بيد رقم)7:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

السيد التهامي اليحياوي))س)7193) 

التهامي) السيد  (- حصة) (10.569

اليحياوي))س600636) 1)حصة-)

عل6) 2يص  الذي  (:1( رقم) بيد 

ما2لي:)الشركة مسيرة من قبل السيد)

ملدة) )س)7193)) اليحياوي) التهامي 

حق) وحده  2للك  و  محدو ة  غير 

التصرف

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

االبتدائية بالياضور))بتاريخ)03)2يا2ر)

0)0))تحت رقم)9.

(66I

FIGENOR

DEEPSEA TRADING

SARL, A.U
إعالن متعد  القرارات

FIGENOR

 BD YOUSSEF IBN.185

TACHFINE ، 62000، NADOR(M

 DEEPSEA(TRADING-SARL, A.U

»شركة ذات املسؤولية املحدو ة 

ذات الشريك الوحيد«

وعيوان مقرها االجتلاعي: 8)-36 

شارع محلد الخامس  - - الياظور 

املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.10301

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

املؤرخ في)31) جيبر)019)

تم اتخاذ القرارات التالية:)

عل6) 2يص  الذي  (:1 رقم) قرار 

تفويت السيدة مليكة ا رغار) ما2لي:)

اصل) من  اجتلاعية  1.000حصة 

التهامي) السيد  لفائدة  1.000حصة 

اليحياوي ب.ت.و رقم س)600636

قرار رقم)):)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

(- اليحياوي) التهامي  السيد  تعيين 
كلسير) س600636) رقم  ب.ت.و.)

وحيد للشركة ملدة غير محدو ة

وتبعا لذلك تم تعد2ل مقتضيات)

اليظام امسا�سي التالية:)

2يص) الذي  (:6 رقم) بيد 

التهامي) السيد  ما2لي:) عل6 

 100.000 اليحياوي)س600636) 

 رهم

2يص) الذي  (:7 رقم) بيد 

التهامي) السيد  ما2لي:) عل6 

 1.000 اليحياوي)س600636) 

حصة

عل6) 2يص  الذي  (:15 رقم) بيد 

ما2لي:)الشركة مسيرة من قبل السيد)

)س600636)  اليحياوي) التهامي 

ملدة غير محدو ة و 2للك وحده حق)

التصرف

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

االبتدائية بالياضور))بتاريخ)03)2يا2ر)

0)0))تحت رقم)8.

(65I

ste(holdings(missour(sarl(au

CWCOU MAROC
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste(holdings(missour(sarl(au

 hay(essalam(hay(essalam،

missour ،33250 املغرب

CWCOU MAROC

شركة ذات مسؤولية محدو ة 

ذات الشريك الوحيد

 RDC وعيوان مقرها اإلجتلاعي

 N158 RUE(ENNARJICE(HAY

 EL(QODS(MISSOUR - 33250

ميسور  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1561

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) ((019 فبرا2ر) (11

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.CWCOU MAROC

((: بإ2جاز) الشركة  غرض 

 GARDIENNAGE DES EDIFICES

 +T.D OU CONSTRUCTION

.+,PARC ,JARDINS,AVENUES

 RDC (: االجتلاعي) املقر  عيوان 

 N158 RUE ENNARJICE HAY EL

QODS MISSOUR - 33(50)ميسور))

املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)
 رهم،)مقسم كالتا ي:

السيد جابر علر)):))1.000)حصة)
بقيلة)100) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا)) ( علر) جابر  السيد 
حي القدس)) (158 شارع النرجس رقم)

50)33)ميسور املغرب).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد جابر علر))عيوانه)ا))شارع)
النرجس رقم)158)حي القدس)50)33 

ميسور))املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
أبريل) (19 بتاريخ) ( ببوملان) االبتدائية 

019))تحت رقم)019)/55.

(66I

STE FURAMIC SARL

STE KFECLE SARL A/U
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FURAMIC SARL
زاوية شارع الفتواكي وابن الخطيب 

علارة مختاري الطابق 6 رقم الشقة 
3 ، 60000، وجدة املغرب

STE KFECLE SARL A/U  شركة 
ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي طريق 

الجزائر تجزءة موهوب رقم 681  - 
60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
36535

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  ((019 نونبر) ((7
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

. KFECLE SARL A/U

استغالل) (: غرض الشركة بإ2جاز)

مقهى).

طريق) (: االجتلاعي) املقر  عيوان 

 -   681 الجزائر تجزءة موهوب رقم)

60000)وجدة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

السيد حدوش عبد هللا)):))1.000 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد حدوش عبد هللا))عيوانه)ا))

ايسلي)) مو�سى  سيدي  اوال    وار 

60000)جرا ة املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حدوش عبد هللا))عيوانه)ا))

ايسلي)) مو�سى  سيدي  اوال    وار 

60000)وجدة املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

30) جيبر) بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

019))تحت رقم)6006.

(67I

SOFIMARK

STE LE BLANC DE GUELIZ
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

SOFIMARK

 RUE OUM RABII RES NAKHIL

 ETG 2 IMM(N°11 GUELIZ

 MARRAKECH RUE OUM RABII

 RES(NAKHIL(ETG 2 IMM(N°11

 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،

Marrakech maroc

 STE LE BLANC DE GUELIZ
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي زنقة 

قدماء املراكشيين علارة شهرزا  
متجر رقم اربعة جليز - 6000000  

مراكش  املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.58369

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تلت) ((019 5)) جيبر) في) املؤرخ 

املصا قة عل6):
الصلد) عبد  )ة)) السيد) تفويت 
600)حصة اجتلاعية من) الو غيري)
)ة))) السيد) ( 600)حصة لفائدة) أصل)
5)) جيبر) بتاريخ) بيغزالة  ( لطيفة)

.(019
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم  (
2يا2ر) (06 بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

0)0))تحت رقم)111011.
(68I

KDM COMPTA

STE HANFO B CAM
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KDM COMPTA
 BD(IBN(ROCHD(IMM(ALJ2 RDC

OUJDA maroc ،60000 ، 5/N 5
STE HANFO B CAM شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 17 طريق 
ح16 تجزئة بوبشر  وجدة 60000 

وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3(5(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) ((019 أكتوبر) (18
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.HANFO B CAM
غرض الشركة بإ2جاز):)-مصور)

كاميرات املراقبة
عيوان املقر االجتلاعي):)17)طريق)
 60000 وجدة) ( بوبشر) تجزئة  ح16)

وجدة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).
 10.000 ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتا ي:
 100 ( (: ( هيفوري) بالل  السيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عيوانه)ا)) ( هيفوري) بالل  السيد 
 8 حي موريتانيا تجزئة بنهرو ب3)رقم)

60000)وجدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا)) ( هيفوري) بالل  السيد 
 8 حي موريتانيا تجزئة بنهرو ب3)رقم)

60000)وجدة املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
نونبر) (01 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

019))تحت رقم)-.

(69I

CABINET RACH CONSULTING

ACCESSOIRE BOUHAYOUFI
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET RACH CONSULTING
 RESIDENCE R.A.T.C IMMEUBLE

 4 N°5 HAY(EL(QODS(SIDI
 BERNOUSSI(CASABLANCA،

20610، CASABLANCA(MAROC
 ACCESSOIRE BOUHAYOUFI

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي اقامة 
اليقل الحضري العلارة6 الشقة رقم 

5 سيدي البرنو�سي الدارالبيضاء - 
0610) الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6(1139
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
019))تقرر حل) 0)) جيبر) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات)
 ACCESSOIRE الوحيد) الشريك 
رأسلالها) مبلغ  ( (BOUHAYOUFI
مقرها) وعيوان  80.000) رهم 
الحضري) اليقل  اقامة  اإلجتلاعي 
سيدي) (5 رقم) الشقة  العلارة6)
 (0610 (- الدارالبيضاء) البرنو�سي 
(: ل) نتيجة  املغرب  الدارالبيضاء)

التصفية النهائية للشركة
التشطيب عل6 السجل التجاري.

اقامة) ب  التصفية  مقر  حد   و 
اليقل الحضري العلارة6)الشقة رقم)
(- الدارالبيضاء) البرنو�سي  سيدي  (5

0610))الدارالبيضاء)املغرب.)
و عين:

اليتيم) ابو  ( ا2وب) السيد)ة))
عبدهللا) موالي  حي  عيوانه)ا)) و 
الدارالبيضاء) ((0600 الدارالبيضاء)

املغرب كلصفي))ة))للشركة.
وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
 (7 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

2ونيو)019))تحت رقم)706897.
(70I

ATELIER DE CUISINE CHEF TARIK

أم شور
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

M.SHORE
 IMM. AHLAM(B(II, APPT. N° 3,
 AVENUE MOULAY ABDELLAH,
MARRAKECH ، 40000، مراكش 

املغرب
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أم شور شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي علارة 
أحالم ب )، شارع مالي عبد هللا - 

60000 مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.100395

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تلت) ((019 نونبر) ((9 في) املؤرخ 

املصا قة عل6):
احلد)) موالي  )ة)) السيد) تفويت 
من) اجتلاعية  حصة  (33 ( كريكش)
)ة)) السيد) ( 100)حصة لفائدة) أصل)
نونبر) ((9 بتاريخ) كبا�سي  ( محسن)

.(019
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم  (
6)) جيبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

019))تحت رقم)110616.
(71I

COBENAZZATRA(شركة

COBENAZZATRA
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

COBENAZZATRA شركة
 HAY(OULED(TGHUIR(N°

 26 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

COBENAZZATRA شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 6) 
حي اوال  تگير الرشيد2ة - 000)5 

الرشيد2ة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(01(/8879

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
019))تقرر حل) )0) جيبر) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات)
  COBENAZZATRA(الشريك الوحيد
10.000,00) رهم) رأسلالها) مبلغ 
 (6 رقم) اإلجتلاعي  مقرها  وعيوان 
 5(000 (- الرشيد2ة) تگير  اوال   حي 

توقف) (: الرشيد2ة املغرب نتيجة ل)

نشاط الشركة.

 (6 و حد  مقر التصفية ب رقم)

 5(000 (- الرشيد2ة) تگير  اوال   حي 

الرشيد2ة املغرب.)

و عين:

و) اعزا  بن  ( 2د2ر) السيد)ة))

تيغير) الييف  تقشة  قصر  عيوانه)ا))

)ة)) الييف املغرب كلصفي) (5(65(

للشركة.

وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

العقو ) تبليغ  محل  و   املخابرة 

و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 19 بتاريخ) ( بالرشيد2ة) االبتدائية 

 جيبر)019))تحت رقم)019)/678.

(7(I

Medall(Project

EAT REPEAT AND SHARE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Medall(Project

 AGADIR(AGADIR، 80000،

 AGADIR - IDA(OU(TANANE

املغرب

EAT REPEAT AND SHARE  شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي )5) شارع 

إبن الهيثم م٠ص تاسيال إنزكان  

أكا 2ر الكبير إنزكان   أكا 2ر 80000 

إنزكان   أكا 2ر املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

19653

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) ((019 6)) جيبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 EAT (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

. REPEAT AND SHARE
خدمات)) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

فيدقية و سياحية).
 (5( (: االجتلاعي) املقر  عيوان 
تاسيال) م٠ص  الهيثم  إبن  شارع 
أكا 2ر) ( ( أكا 2ر الكبير إنزكان) ( إنزكان)

80000)إنزكان)))أكا 2ر املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).
 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
املرزوقي) حد  ام  عبد  السيد 
100) رهم) بقيلة) حصة  (1.000   :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
املرزوقي) حد  ام  عبد  السيد 
عيوانه)ا))فيال))رقم)01)الحي الجامعي)
أكا 2ر) (80000 أكا 2ر) الداخلة  حي 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء)

ومواطن مسيري الشركة:
املرزوقي) حد  ام  عبد  السيد 
عيوانه)ا))فيال))رقم)01)الحي الجامعي)
أكا 2ر) (80000 أكا 2ر) الداخلة  حي 

املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
2يا2ر) (03 بتاريخ) ( بانزكان) االبتدائية 

0)0))تحت رقم)0)0)/05.
(73I

MA GLOBAL CONSULTING

 MA GLOBAL CONSULTING
 BUSINESS ADVISORS &

 AUDITORS par abréviation
» » MAGC

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
رفع رأسلال الشركة

MA GLOBAL CONSULTING
 angle(bd(Abdelmoumen ,111
 & rue(Van(Zeeland(Résidence

Fadila 4ème(Etage، 20000، الدار 

البيضاء املغرب

 MA GLOBAL CONSULTING

 BUSINESS(ADVISORS &

 AUDITORS(par(abréviation »

MAGC « شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي إقامة 

فضيلة، 111، زاوية شارع عبد 

املومن و زنقة فان زيالند - 0000) 

الدارالبيضاء املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.16(677

العام) الجلع  بلقت�سى 

13) جيبر) في) املؤرخ  اإلستثيائي 

الشركة) رأسلال  رفع  تم  ((019

»00.000,00).1) رهم«) بلبلغ قدره)

إ 6) »50.000,00) رهم«) من) أي 

((: عن طريق) «50.000,00).1) رهم«)

تقد2م حصص نقد2ة أو عينية.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 06 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

2يا2ر)0)0))تحت رقم)5978)7.

(76I

MAWAZI TRANSPORTS

FRERES HADDOU SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FRERES HADDOU

 DOUAR FNIDEQ OULAD

TAYEB(FES ، 30000، فاس املغرب

  FRERES HADDOU SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي  وار 

الفييدق أوال  الطيب فاس - 30000 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

61665
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) ((019 )0) جيبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

. FRERES HADDOU SARL AU
مقاول) (- (: غرض الشركة بإ2جاز)

نجار الهياكل الخشبية أو الحد2د2ة)

يشغل أقل من عشرة مستخدمين.

أو) مختلفة  أشغال  في  مقاول  (-

بياءات.

تاجر أو وسيط إلنجاز التصد2ر) (-

وإلستيرا ..

:) وار) االجتلاعي) املقر  عيوان 

الفييدق أوال  الطيب فاس)-)30000 

فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 1.000 ( (: ( التلني) حليد  السيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

 1000 (: التلني) حليد  السيد  (

بقيلة)100.000) رهم.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا)) التلني  حليد  السيد 

تعاونية الرضا تجزئة)680)ح6 الفالح)

الزهور))  30000)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

حي) عيوانه)ا)) عزيزالتلني  السيد 

 31(50 صفرو) كيدر  امزار  املعابدة 

اموزار كيدر املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

30) جيبر) بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

019))تحت رقم)88)6.

(75I

EXPERTS CONSULTANTS DU DETROIT

  RIF-G TRANS

ريف -ج ترانس

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 EXPERTS CONSULTANTS DU

DETROIT

90 شارع 2وسف إبن تاشفين رقم 

85 ، 90000، طيجة املغرب

RIF-G TRANS  ريف -ج ترانس  

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 183، 

 NREA شارع و ي العهد، مركز

CENTER - 90000 طيجة  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

10(837

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدا  القانون) ((019 7)) جيبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

 RIF-G (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

TRANS))ريف)-ج ترانس).

نقل) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

البضائع املحلي و الدو ي)-))االرساليات)

املحلي و الدو ي.

(،183 (: االجتلاعي) املقر  عيوان 

 NREA مركز) العهد،) و ي  شارع 

CENTER - 90000)طيجة))املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 100 ( (: ( كلوط) سفيان  السيد 

حصة بقيلة)1.000) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا)) ( السيد سفيان كلوط)

حي بوسيجور،)شارع الحسيلة)،)رقم)

8  90000)طيجة))املغرب).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا)) ( السيد سفيان كلوط)

حي بوسيجور،)شارع الحسيلة)،)رقم)

8  90000)طيجة))املغرب)

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (06 بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

0)0))تحت رقم)76)9)).

(76I

PREMIUM FINANCE

 UN MUSEE D›ART

CULINAIRE MAROCAIN

عقد تسيير حر مصل تجاري

))امشخاص املعيويون)

عقد تسيير حر مصل تجاري

 UN MUSEE D›ART CULINAIRE

MAROCAIN

بلقت�سى))عقد عرفي مؤرخ في)5) 

 ANNAHDA أعطت) ((019  جيبر)

 DEVELOPPEMENT SARL AU

 76871 التجاري) بالسجل  املسجل 

حق) بلراكش  التجارية  باملحكلة 

التسيير الحر لألصل التجاري الكائن)

مراكش) الجد2د  الزيتون  رياض  ب 

املغرب) مراكش  (60000 (- املد2ية)

لفائدة)DADA TRADI)ملدة)5)سيوات)

تبتدئ من)01)2يا2ر)0)0))و تنتهي في)

مقابل مبلغ شهري) ((0(6 31) جيبر)

قيلته)6.166.667) رهم.

(77I

GENIE MANAGEMENT  CONSULTING

LEILA GARDEN
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

  GENIE MANAGEMENT

CONSULTING

 Boulevard,  Al(Qods, Lot(Al 157

 Majd, 1er(Etage, Appart(N°6, BP

 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC

LEILA GARDEN شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

 Hay وعيوان مقرها اإلجتلاعي

 Mesnana(Résidence(Laila

 Magasin 1 Tanger - 90000

طيجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.58557

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر) ((019 19) جيبر) في) املؤرخ 

محدو ة) مسؤولية  ذات  شركة  حل 

 LEILA الوحيد) الشريك  ذات 

 100.000 GARDEN))مبلغ رأسلالها)

اإلجتلاعي) مقرها  وعيوان   رهم 

 Hay( Mesnana( Résidence( Laila

Magasin 1 Tanger - 90000)طيجة)

املغرب نتيجة ل):)توقف النشاط.

 Hay ب) التصفية  مقر  حد   و 

 Mesnana( Résidence( Laila

Magasin 1 Tanger - 90000)طيجة)

املغرب.)

و عين:
و) القليري  ( ( رضوان) السيد)ة))
زنقة الشهيد) حي الشهداء) عيوانه)ا))

معطي الغزواني رقم)9)طيجة)90000 

طيجة املغرب كلصفي))ة))للشركة.

وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
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باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (0( بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

0)0))تحت رقم)9198)).

(78I

STE MANAGEMENT OFFICE SNC

SAMU TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

 STE MANAGEMENT OFFICE

SNC

 RUE(LAFAYETTE 2éme .50

 ETAGE(TANGER، 90000،

TANGER MAROC

SAMU TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي املجد 

زنقة 1 رقم 9) قطعة 316 طيجة - 

90000 طيجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

10(561

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدا  القانون) ((019 شتيبر) ((7

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

 SAMU(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.TRANS

نقل) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

البضائع و بيع موا  البياء)وكل بلا في)

شأنها املساهلة في تقدم الشركة)).

عيوان املقر االجتلاعي):)حي املجد)
(- 316)طيجة) 9))قطعة) رقم) (1 زنقة)

90000)طيجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 500 ( (: عفاء) مصطفى  السيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

السيد املعلم سعيد)):))500)حصة)

بقيلة)100) رهم للحصة).

 500 (: عفاء) مصطفى  السيد  (

بقيلة)100) رهم.

السيد املعلم سعيد)):)500)بقيلة)

100) رهم.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا)) عفاء) مصطفى  السيد 

 69 رقم) الرئي�سي  الشارع  كيران  بن 

90000)طيجة املغرب.

السيد املعلم سعيد عيوانه)ا))حي)
املجد زنقة)1)رقم)9)  90000)طيجة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا)) عفاء) مصطفى  السيد 

 69 رقم) الرئي�سي  الشارع  كيران  بن 

90000)طيجة املغرب

السيد املعلم سعيد عيوانه)ا))حي)
املجد زنقة)1)رقم)9)  90000)طيجة)

املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

3)) جيبر) بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

019))تحت رقم)8881)).

(79I

PRECIOUS CONSULTING

 IN›ART TRANSPORT
AFRICA

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تأسيس شركة

PRECIOUS CONSULTING

 Bd(Zerktouni, 8ème(étage, ,16

 N°16 Casablanca ، 20000،

CASABLANCA MAROC

In›Art(Transport(Africa شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 16 شارع 

الزرقطونيـ  الطابق 9ـ  رقم 18ـ  الدار 

البيضاء - 0160) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

65(687

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدا  القانون) ((019 13) جيبر)

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

 In’Art (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

.Transport(Africa

اليقل) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

الوطني والدو ي للتحف الفيية.

16)شارع) عيوان املقر االجتلاعي):)

الزرقطوني)ـ)الطابق)9)ـ)رقم)18)ـ)الدار)

البيضاء) الدار  ((0160 (- البيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 10.000 ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتا ي:

السيدة حيان باهلة):))100)حصة)

بقيلة)100) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا)) باهلة  حيان  السيدة 

 RUE MARCEL SEMBAT  01

 HALLS PORTE 78 75 018 PARIS

.FRANCE 75018 PARIS FRANCE

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا)) باهلة  حيان  السيدة 

 RUE MARCEL SEMBAT  01

 HALLS PORTE 78 75 018 PARIS

FRANCE 75018 PARIS FRANCE

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 07 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

2يا2ر)0)0))تحت رقم)6165)7.

(80I

EM CONSULTING

PATISSAM SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

EM CONSULTING

زنقة جعفر بن حبيب ، إقامة 
املشرق) ، الطابق االول الرقم 

3 زنقة جعفربن حبيب ، إقامة 
املشرق) ، الطابق االول الرقم 3، 

MAROC 0060)، الدار البيضاء

PATISSAM SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

 BD وعيوان مقرها اإلجتلاعي

 Bourgogne, Rue(Jaafar(Ibnou

 Habib, Résidence(Al(Machrik 2,

 1er(Etage, N°3 CASABLANCA

 Bd(Zerktouni, Angle(Bd

 Roudani, Etg 6, N° 65 – CP

 20330 El(Maarif(CASABLANCA

20010 219 الدار البيضاء املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3766(7

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

رفع) تم  ((019 10) جيبر) في) املؤرخ 

رأسلال الشركة بلبلغ قدره)»90.000 

إ 6) »10.000) رهم«) أي من)  رهم«)

«100.000) رهم«)عن طريق):))تقد2م)

حصص نقد2ة أو عينية.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 07 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

2يا2ر)0)0))تحت رقم)38)6)7.

(81I

SOCIETE FIDAV SARL

STE LUBRON SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

SOCIETE FIDAV SARL

زنقة السعد2ين علارة 13 شقة 3 

املد2ية الجد2دة ، 50000، مكياس 

املغرب
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STE LUBRON SARL AU شركة 
ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 763 كراج 

رقم 1 تجزئة امليصور - 50000 
مكياس املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.61569
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
املؤرخ في)16) جيبر)019))تم))تحويل))
من) للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 
(- تجزئة امليصور) (1 كراج رقم) (763»
50000)مكياس املغرب«)إ 6)»رقم)63 
(- ا2ت حلا  بو ربالة ا2ت بوبيدمان)

50000)عين توجطات)))املغرب«.
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
7)) جيبر) بتاريخ) ( التجارية بلكياس)

019))تحت رقم)5360.
(8(I

CABINET CONSEIL ACHOURI

AMO DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

CABINET CONSEIL ACHOURI
 BD(MOHAMED 5 PASSAGE

 GALINARI(NUMERO 97
 PREMIERE(ETAGE، 20000،

CASABLANCA MAROC MAROC
AMO DISTRIBUTION شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة)في طور 
التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي غاندي 
مول C16 غاندي معاريف - 0000) 

الدار البيضاء املللكة املغربية.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.161071

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تقرر حل) ((018 7))مارس) املؤرخ في)
املحدو ة) املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ) ( (AMO DISTRIBUTION
1.000.000) رهم وعيوان) رأسلالها)
 C16 مول) غاندي  اإلجتلاعي  مقرها 
الدار) ((0000 (- معاريف) غاندي 

(: املللكة املغربية نتيجة ل) البيضاء)
حل مبكر للشركة.

غاندي) التصفية ب  مقر  و حد  
 (0000 (- C16)غاندي معاريف) مول)

الدار البيضاء)املللكة املغربية.)
و عين:

و) عوف  ( ( فخرية) ( السيد)ة))
(، املد2ية) بيال  لوت  (( عيوانه)ا))
البيضاء) الدار  ((0000 (، كاليفورنيا)
املللكة املغربية كلصفي))ة))للشركة.
وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
 1( بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)018))تحت رقم)97)00663.
(83I

SOCIETE FIDAV SARL

STE LUBRON SARL AU
إعالن متعد  القرارات

SOCIETE FIDAV SARL
زنقة السعد2ين علارة 13 شقة 3 

املد2ية الجد2دة ، 50000، مكياس 
املغرب

STE LUBRON SARL AU »شركة 
ذات املسؤولية املحدو ة ذات 

الشريك الوحيد«
وعيوان مقرها االجتلاعي: 63 ا2ت 
حلا  بو ربالة ا2ت بوبيدمان - - 

عين توجطات املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.61569

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)
املؤرخ في)3)) جيبر)019)

تم اتخاذ القرارات التالية:)
عل6) 2يص  الذي  (:1 رقم) قرار 
 1000 حصص:) تفويت  ما2لي:)
بثلن) الرطبة  أمين  للسيد  حصة 
لصالح) 100000.00) رهم  في) حد  
السيد عا ل غرسال الحامل لبطاقة)
 DJ11501 رقم) الوطيية  التعريف 
بالتا ي الرأسلال االجتلاعي للشركة))
موزع) 100000.00) رهم  في) حد  

عا ل) السيد  (: التا ي) الشكل  عل6 
الواحدة)) حصة قيلة  (1000 غرسال)

100)) رهم).
قرار رقم)):)الذي 2يص عل6 ما2لي:)
تعيين) و  رطبة  أمين  املسير  استقالة 

عا ل غرسال كلسير وحيد للشركة.
قرار رقم)3:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)
تغيير اإلمضاء:)اإلمضاء)لعا ل غرسال)

فقط.
وتبعا لذلك تم تعد2ل مقتضيات)

اليظام امسا�سي التالية:)
2يص) الذي  (:6-7-8-16 رقم) بيد 
التسيير,) عل6 ما2لي:)تفويت حصص,)

االمضاء
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
7)) جيبر) بتاريخ) ( التجارية بلكياس)

019))تحت رقم)5361.
(86I

اليللي عبد العزيز

ACHKAOUA NEGOCES
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

اليللي عبد العزيز
مكاتب رياض السالم تجزئة املطاحن 

اال ريسية شارع الجيش امللكي 
الطابق 6 مكتب 16 ، 30000، فاس 

املغرب
ACHKAOUA NEGOCES شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : رقم 6 
زنقة 1 حي الوفاق عين هارون  - 

30000 فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.68069

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في)09)أكتوبر)019))تقرر حل)
شركة) (ACHKAOUA NEGOCES
ذات مسؤولية محدو ة ذات الشريك)
الوحيد مبلغ رأسلالها)10.000) رهم)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم)6)زنقة)
 30000 (- ( 1)حي الوفاق عين هارون)

فاس املغرب نتيجة لغياب النشاط.

و عين:

و) ( خلوطة) ( سلير) السيد)ة))
حي الوفاق) (1 زنقة) (6 رقم) عيوانه)ا))

املغرب) فاس  (30000 هارون) عين 

كلصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

رقم) وفي  ((019 أكتوبر) (09 بتاريخ)

(- حي الوفاق عين هارون) (1 زنقة) (6

30000)فاس املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

03) جيبر) بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

019))تحت رقم)019)/3835.

(85I

D.G.JONES

دي جي جونز و شركاه املغرب
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

D.G.JONES

65 شارع الحسن الثاني الطابق 

الخامس املكتب 9 65 شارع الحسن 

الثاني الطابق الخامس املكتب 9، 

MAROC 0690)، الدار البيضاء

 ي جي جونز و شركاه املغرب  شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 160 شارع 

الزرقطوني علارة السانية الطابق 

السا س الدار البيضاء 0070) 

املعاريف املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.37316

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

املؤرخ في)17) جيبر)019))تم))تحويل))

للشركة) الحا ي  االجتلاعي  املقر 

علارة) الزرقطوني  شارع  (160« من)

الدار) السا س  الطابق  السانية 

املغرب«) املعاريف  ((0070 البيضاء)

إ 6)»65)شارع الحسن الثاني الطابق)

9 65)شارع الحسن) الخامس املكتب)

 9 املكتب) الخامس  الطابق  الثاني 

0690))الدار البيضاء))املغرب«.
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باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 (5 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 جيبر)019))تحت رقم)6783)7.

(86I

NOUSSAH CONSULTING

رياد دار أبي
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

NOUSSAH CONSULTING

 59BD(ZERKTOUNI(ETG 3

 N°8 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

ريا   ار أبي شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي باب  كالة 

 رب سيدي محلد أولحاج رقم 66 

مراكش - 60000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

9(339

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

القانون) إعدا   تم  ((018 نونبر) (09

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

اإلقتضاء)بلختصر تسليتها):)ريا   ار)

أبي.

بيت) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

الضيافة أو الرياض.

عيوان املقر االجتلاعي):)باب  كالة)

 66  رب سيدي محلد أولحاج رقم)

مراكش)-)60000)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 10.000 ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتا ي:

السيدة صرية تدالوي):))50)حصة)

بقيلة)100) رهم للحصة).

((: الياصري) الرحلن  عبد  السيد 
50)حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عيوانه)ا)) تدالوي  صرية  السيدة 

فرنسا)53370)فرنسا فرنسا.
الياصري) الرحلن  عبد  السيد 
فرنسا) (53370 فرنسا) عيوانه)ا))

فرنسا.
والعائلية) الشخصية  امسلاء)

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا)) تدالوي  صرية  السيدة 

فرنسا)53370)فرنسا فرنسا
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
نونبر) ((3 بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

018))تحت رقم)33)100.

(87I

BATTY.SO.TECH

BATTY.SO.TECH
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

BATTY.SO.TECH
 BIS ROUTE DEMEKNES 151

 MIDELT ، 34350، MIDELT
MAROC

BATTY.SO.TECH شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
 BIS 151 وعيوان مقرها االجتلاعي
 ROUTE(DEMEKNES(MIDELT -

36650 ميدلت املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1579

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تلت) ((019 من شتيبر) (19 املؤرخ في)
نشاط) إ 6  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي):
.GENIE CIVIL

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم  (
من) ((6 بتاريخ) ( بليدلت) االبتدائية 

أكتوبر)019))تحت رقم)179.

(88I

BATTY.SO.TECH

BATTY.SO.TECH
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل الشكل القانوني للشركة

BATTY.SO.TECH

 BIS ROUTE DEMEKNES 151

 MIDELT ، 34350، MIDELT

MAROC

BATTY.SO.TECH شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

 BIS 151 و عيوان مقرها االجتلاعي

 ROUTE(DEMEKNES(MIDELT -

56350 ميدلت .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1579

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم) ((019 شتيبر) من  (19 في) املؤرخ 

تحويل الشكل القانوني للشركة من)

»شركة ذات املسؤولية املحدو ة«)إ 6)

»شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات)

الشريك الوحيد«.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

من) ((6 بتاريخ) ( بليدلت) االبتدائية 

أكتوبر)019))تحت رقم)179.

(89I

STE MANAGEMENT OFFICE SNC

PAYENA
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 STE MANAGEMENT OFFICE

SNC

 RUE(LAFAYETTE 2éme .50

 ETAGE(TANGER، 90000،

TANGER MAROC

PAYENA شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي 

الزاو 2ة زنقة 15 رقم 6 طيجة  - 

90000 طيجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

10(655

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) ((019 06) جيبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.PAYENA

نقل) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

البضائع و بيع موا  البياء)و كل ما من)

شانه املساهلة في تقدم الشركة).

حي) (: االجتلاعي) املقر  عيوان 
(- ( طيجة) (6 رقم) (15 زنقة) الزاو 2ة 

90000)طيجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 1.000 ( (: ( السيد هرمازي محلد)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

 1000 (: ( محلد) هرمازي  السيد 

بقيلة)100) رهم.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا)) ( السيد هرمازي محلد)
طيجة)) (6 رقم) (15 الزاو 2ة زنقة) حي 

90000)طيجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا)) ( السيد هرمازي محلد)
طيجة)) (6 رقم) (15 الزاو 2ة زنقة) حي 

90000)طيجة املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

5)) جيبر) بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

019))تحت رقم)8996)).

(90I
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cejf

BENADIBA DESIGN
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

cejf

 17place pasteur res.pasteur

 build -7ème(Etage(N°5

 casablanca ، 20360، casablanca

maroc

BENADIBA DESIGN  شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

ليزرون الطابق االول مكتب رقم ) - 

مد2ية الهواء )بجانب مسجد فاس 

 info@cejf.ma -  الحي الحسني (

الدار البيضاء املغرب .

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(11685

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تلت) ((019 19) جيبر) في) املؤرخ 

املصا قة عل6):

تفويت السيد))ة))محلد بن أ 2بة)

100)حصة اجتلاعية من أصل)100 

)السيد))ة))اليز2د ميار) حصة لفائدة)

العلوي بتاريخ)19) جيبر)019).

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم  (

 06 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

2يا2ر)0)0))تحت رقم)6036)7.

(91I

cejf

BENADIBA DESIGN
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جد2د للشركة

cejf

 17place pasteur res.pasteur

 build -7ème(Etage(N°5

 casablanca ، 20360، casablanca

maroc

BENADIBA DESIGN   شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 
ليزرون الطابق امول مكتب رقم 
) - مد2ية الهواء )بجانب مسجد 

فاس ) الحي الحسني . - 30)0) الدار 
البيضاء املغرب.

تعيين مسير جد2د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(11685
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
019))تم تعيين) 19) جيبر) املؤرخ في)
ميار) مسير جد2د للشركة السيد)ة))

العلوي اليز2د كلسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
 06 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

2يا2ر)0)0))تحت رقم)6036)7.
(9(I

 رعة ارشا ات ش.م.م

ENTREPRISE AIT ATTA
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

 رعة ارشا ات ش.م.م
15 شارع بئر أنزران صيدوق بريد 
10 تصومعت 15 شارع بئر أنزران 

صيدوق بريد 10 تصومعت، 
65000، ورزازات املغرب

ENTREPRISE AIT ATTA شركة 
ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي زنقة علوي 

تكمي الجد2د ترميكت - 65000 
ورزازات املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.369
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم) ((019 6)) جيبر) في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من) أي  «1.000.000) رهم«)
«3.500.000) رهم«)إ 6)»6.500.000 
مقاصة) إجراء) ( (: طريق) عن   رهم«)

مع  2ون الشركة املحد ة املقدار و)

املستحقة.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (06 بتاريخ) ( االبتدائية بورزازات)

0)0))تحت رقم)16.

(93I

BFR(&(associés

 ATLAS CATALYST MINES.

INC
شركة ذات مسؤولية محدو ة

 ذات الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BFR & associés

 boulevard(zerktouni 201, ,(01

 boulevard(zerktouni، 20000،

Casablanca Maroc

.Atlas(Catalyst(Mines(Inc شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 65)، 

شارع الزرقطوني رقم )9، إقامة 

شل�سي، الدار البيضاء - 0000) 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

65(077

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدا  القانون) ((019 11) جيبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

 Atlas. (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

.Catalyst(Mines(Inc

و) بحث  (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

استكشاف املوا  املعدنية،) راسات)

عن استغالل الرواسب املعدنية.

(،(65 (: االجتلاعي) املقر  عيوان 
إقامة) (،9( رقم) الزرقطوني  شارع 
 (0000 (- البيضاء) الدار  شل�سي،)

الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).
 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
 Catalyst( Mines( Inc. الشركة)
10) رهم) بقيلة) حصة  (:  10.000

للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
 Catalyst( Mines( Inc. الشركة)
 Westside( Road,( 311 عيوانه)ا))

.2775(Kelowna(Canada
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا)) (Denis( Hayes السيد)
 Westside( Road( 2775  ,11

Kelowna(Canada
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.

(96I

MAURITIUS

MAURITIUS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تعيين مسير جد2د للشركة

MAURITIUS
شارع أمازر 3 شقة رقم 66 باسا 2يا 

، 90010، طيجة املغرب
MAURITIUS  شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع أمازر 

3 شقة رقم 66 باسا 2يا - 90010 
طيجة  املغرب .

تعيين مسير جد2د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.618(5
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
املؤرخ في))))أكتوبر)019))تم تعيين)
مسير جد2د للشركة السيد)ة)))بو 2ل)

عائشة كلسير وحيد
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تبعا إلقالة مسير.
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
30) جيبر) بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

019))تحت رقم)5)618.

(95I

Choose(your(car

 CHOOSE YOUR CAR 
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Choose(your(car
 32angle( avenue( fal( old
 oumeir( et( rue( oued( baht( imm
 abroun( 2eme( etage( agdal( ،

10000،(Rabat(Maroc
 CHOOSE YOUR CAR SARL  
محدو ة) مسؤولية  ذات  شركة  (AU

ذات الشريك الوحيد
زاوية) اإلجتلاعي  مقرها  وعيوان 
شارع فال ولد علير و زنقة وا  بهت)
(-( علارة ابرون الطابق الثاني اكدال)

10000)الرباط املغرب
مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

محدو ة ذات الشريك الوحيد)
رقم التقييد في السجل التجاري):)

16(157
في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) ((019 6)) جيبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
((: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.CHOOSE YOUR CAR SARL AU
كراء) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
زاوية) (: االجتلاعي) املقر  عيوان 
شارع فال ولد علير و زنقة وا  بهت)
(-( علارة ابرون الطابق الثاني اكدال)

10000)الرباط املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا)) امومن  2وسف  السيد 

تجزئة البيركوال الطابق االول رقم)16 

000)1)تلارة املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة فاضلة امومن عيوانه)ا))

 1(000 الوحدة) و ا 2ة  تجزئة  (1(

تلارة املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (06 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

0)0))تحت رقم)-.

(96I

CABINET OUASSI

MODI VAGUES
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

CABINET OUASSI

علارة كومرزيد شارع الحرية طابق 

االول مكتب رقم 3 املد2ية الجد2دة 

، 66000، اسفي املغرب

MODI VAGUES شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 8 مكرر 

شارع الهسكوري طريق حد احرارى - 

66000 اسفي املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

10097

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدا  القانون) ((019 )1) جيبر)

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 MODI(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.VAGUES
أشغال) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

مختلفة و بياء.
مكرر) (8 (: عيوان املقر االجتلاعي)
شارع الهسكوري طريق حد احرارى)-)

66000)اسفي املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).
 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
حصة) (500 ( (: السيد املير محلد)

بقيلة)100) رهم للحصة).
 500 ( (: سعيد) الوحيدي  السيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد املير محلد عيوانه)ا))الرقم))
 ( كولون) جيان  حي  نونبر  زنقة  ((6

66000)اسفي املغرب.
السيد الوحيدي سعيد))عيوانه)ا))
 66000 املعاشات) املرارشة   وار 

اسفي املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد املير محلد عيوانه)ا))الرقم))
 ( كولون) جيان  حي  نونبر  زنقة  ((6

66000)اسفي املغرب
السيد الوحيدي سعيد عيوانه)ا))
 66000 املعاشات) املرارشة   وار 

اسفي املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
0)) جيبر) بتاريخ) ( االبتدائية بآسفي)

019))تحت رقم)-.
(97I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

CARTIER SAADA 
إعالن متعد  القرارات

 FINANCE PERFORMANCE
CONSEIL

تقاطع شارع موالي رشيد و عبد 
الكريم الخطابي،علارة مركز أعلال 
جليز،  الطابق الثالث، مكتب رقم 

1) ، 60000، مراكش املغرب

 CARTIER SAADA  »شركة  

املساهلة«

وعيوان مقرها االجتلاعي: 85)-91) 

طريق أسفي، الحي الصياعي سيدي 

غانم  - 60000 مراكش، املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.959

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

املؤرخ في)11) جيبر)019)

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

تعد2ل البيد)17)من اليظام امسا�سي)

وتبعا لذلك تم تعد2ل مقتضيات)

اليظام امسا�سي التالية:)

عل6) 2يص  الذي  (:17 رقم) بيد 

ما2لي:)تحد2د شروط مداولة مجلس)

اإل ارة.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (06 بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

0)0))تحت رقم)110956.

(98I

jamal(ait(hommad

ادفيسور إنك
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

jamal(ait(hommad

 BLOC(C(N° 519 HAY(EL

 YASSMINE(SIDI(KACEM،

16000، SIDI(KACEM(MAROC

ا فيسور إنك شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي السكام 

اقامة 2اسر مكتب 5 الحي الجد2د  

سيدي قاسم 16000 سيدي قاسم 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(8315
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) ((019 )1) جيبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

ا فيسور إنك.
غرض الشركة بإ2جاز):)االستشارة)

في التسيير.
السكام) (: االجتلاعي) املقر  عيوان 
الجد2د)) الحي  (5 مكتب) 2اسر  اقامة 
سيدي قاسم) (16000 سيدي قاسم)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).
 30.000 ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتا ي:
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد ا2ت هلا  جلال عيوانه)ا))
الياسلين) حي  (519 رقم) س  بلوك 
سيدي قاسم) (16000 سيدي قاسم)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ا2ت هلا  جلال عيوانه)ا))
الياسلين) حي  (519 رقم) س  بلوك 
سيدي قاسم) (16000 سيدي قاسم)

املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
 03 بتاريخ) ( االبتدائية بسيدي قاسم)

2يا2ر)0)0))تحت رقم)0)0)/08.
(99I

ELHANBALI CONSEILS SARL

 ACADEMIE AL AKHAWAYN
POUR LEADERS
إعالن متعد  القرارات

ELHANBALI CONSEILS SARL
 BD(BRAHIM(ROUDANI 20

 LOTISSEMENT 3 MARS
 BERRECHID(BP 52 POSTE

 PRINCIPALE(BERRECHID،

26100، BERRECHID(MAROC

 ACADEMIE AL AKHAWAYN

POUR LEADERS  »شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة«

وعيوان مقرها االجتلاعي: 657  

شارع الدست الثاني التسير ) 

الطابق الثالت برشيد برشيد 

6000) برشيد املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.8917

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

املؤرخ في)5))نونبر)019)

تم اتخاذ القرارات التالية:)

عل6) 2يص  الذي  (:1 رقم) قرار 

 BOOSH ا 6) التسلية  تغيير  ما2لي:)

 CENTRE DE LA FORMATION

 PROFESSIONNELLE ET DE

    MANAGEMENT PRIVE

عل6) 2يص  الذي  (:( رقم) قرار 

اضافة انشطة التكوين املنهي) ما2لي:)

املربين) و  املكونين  -تكوين  واملستلر)

ووسائل) -التواصل  وا ارة) -تدريب 

االعالم)-)اللغات))واملعلوميات))))

قرار رقم)3:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

تغيير املقر ا 6 رقم)565)الطابق االول)

تجزئة التسير))))برشيد)

قرار رقم)6:)الذي 2يص عل6 ما2لي:))

نظام) مقتضيات  عل6  املصا قة 

اسا�سي جد2د)

وتبعا لذلك تم تعد2ل مقتضيات)

اليظام امسا�سي التالية:)

بيد رقم القرار)6:)الذي 2يص عل6)

ما2لي:)املصا قة عل6 مقتضيات نظام)

اسا�سي جد2د)

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

30) جيبر) بتاريخ) ( االبتدائية ببرشيد)

019))تحت رقم)7101.

300I

BLACKROCK BUILDING

NOLEJ LIFE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

NOLEJ LIFE

57) شارع محلد الخامس الطابق 

العاشر فضاء 3 ، 0300)، الدار 

البيضاء املغرب

NOLEJ LIFE شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة)في طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 57) شارع 

محلد الخامس الطابق العاشر 

فضاء 3 - 0300) الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.351585

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

019))تقرر حل) )0) جيبر) املؤرخ في)

املحدو ة) املسؤولية  ذات  شركة 

رأسلالها) مبلغ  ( (NOLEJ LIFE

مقرها) وعيوان  100.000) رهم 

اإلجتلاعي)57))شارع محلد الخامس)

 (0300  -  3 فضاء) العاشر  الطابق 

(: ل) نتيجة  املغرب  البيضاء) الدار 
رضائي بين الشركاء.

 (57 ب) التصفية  مقر  حد   و 

شارع محلد الخامس الطابق العاشر)

البيضاء) الدار  ((0300  -  3 فضاء)

املغرب.)

و عين:

السيد)ة))ا2لان))اللبار و عيوانه)ا))
كامل) موالي  جيان  (57 رقم) (5 زنقة)

)ة)) كلصفي) املغرب  فاس  (30010

للشركة.

وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 07 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

2يا2ر)0)0))تحت رقم)16)6)7.

301I

BLACKROCK BUILDING

BLACKROCK BUILDING

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BLACKROCK BUILDING

17) ابراهيم الرو اني الطابق 1 

الشقة 3 ، 0330)، الدار البيضاء 

املغرب

BLACKROCK BUILDING  شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 17) 

ابراهيم الرو اني الطابق 1 الشقة 3 

- 0330) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

65(395

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

القانون) إعدا   تم  ((0(0 2يا2ر) (03

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

. BLACKROCK BUILDING

مقاول) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

أعلال مختلفة-بيع موا  البياء.

 (17 (: االجتلاعي) املقر  عيوان 

ابراهيم الرو اني الطابق)1)الشقة)3 

- 0330))الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

السيد محسن محجوبي):))1.000 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
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والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محسن محجوبي عيوانه)ا))
بلوك س العلارة)19)شقة)7)الطابق)1 
برشيد) ((6100 جيان الدروة برشيد)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محسن محجوبي عيوانه)ا))
7)الطابق) 19)شقة) بلوك س العلارة)
 (6100 برشيد) الدروة  جيان  (1

برشيد املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
 06 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

2يا2ر)0)0))تحت رقم)5950)7 .

30(I

s(s consulting

FARAJ PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

s(s consulting
علارة AFA رقم 167 الطابق الثاني 
الشقة )) شارع املقاومة البيضاء ، 

3300)، البيضاء املغرب
FARAJ PROMO شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 75 شارع 
11 2يا2ر الطابق االول الشقة 169 - 

00)33 البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.360667

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تلت) ((016 ماي) (0( في) املؤرخ 

املصا قة عل6):
الكليل) عبد  )ة)) السيد) تفويت 
حصة اجتلاعية من) (500 اال ري�سي)
السيد) ( لفائدة) حصة  (500 أصل)
ماي) (0( العدناني بتاريخ) ( محلد) )ة))

.(016
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم  (
 06 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

2ونيو)017))تحت رقم)605765.

303I

s(s consulting

FARAJ PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تعيين مسير جد2د للشركة

s(s consulting

علارة AFA رقم 167 الطابق الثاني 

الشقة )) شارع املقاومة البيضاء ، 

3300)، البيضاء املغرب

FARAJ PROMO  شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 75 شارع 

11 2يا2ر الطابق االول الشقة 169 - 

00)33 البيضاء املغرب.

تعيين مسير جد2د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.360667

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تعيين) تم  ((016 ماي) (0( في) املؤرخ 

السيد)ة)) للشركة  جد2د  مسير 

العدناني محلد كلسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 06 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

2ونيو)016))تحت رقم)605765.

306I

املركز الجهوي لالستثلار جهة فاس مكياس ملحقة)

مكياس

 STE SOUIKTE DE TRAVAUX

 DIVERS  MEKNASSI »

» SOTRADIMEK
إعالن متعد  القرارات

املركز الجهوي لالستثلار جهة فاس 

مكياس ملحقة مكياس

شارع عقبة ابن نافع س 37حلرية  

مكياس ، 50000، مكياس املغرب

 STE SOUIKTE DE TRAVAUX

 DIVERS  MEKNASSI »

 » SOTRADIMEK

شركة ذات املسؤولية املحدو ة«

وعيوان مقرها االجتلاعي: 158 

تجزئة الزهوة عين معزة املد2ية 

الجد2دة  - - مكياس املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: -.

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

املؤرخ في)10) جيبر)019)

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

 (5000( ( الحصص) مجلوع  بيع  ( (-

100) رهم من طرف) حصة من فئة)

لفائدة) ( ( محلد,) اسويكت  السيد 

تعيين) (- ( ( محلد) الصغيور  ( السيد)

الحامل) ( محلد) الصغيور  ( السيد)

رقم) الوطيية  التعريف  لبطاقة 

وحيد)) وشريك  كلسير  (Z687(68

قبول استقالة السيد) ( (- في الشركة)

لبطاقة) الحامل  محلد  اسويكت 

 D70(197 رقم) الوطيية  التعريف 

من مهامه كلسير في الشركة)))))))))))))))))))))))))))))

قرار رقم)):)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

تعد2ل القانون امسا�سي للشركة.))))))))))))))))))))))))))

وتبعا لذلك تم تعد2ل مقتضيات)

اليظام امسا�سي التالية:)

الذي 2يص) (:6-7-13-16 بيد رقم)

بيع مجلوع الحصص)) ( (- عل6 ما2لي:)

100) رهم) فئة) من  حصة  ((5000(

محلد,))) اسويكت  السيد  طرف  من 

(- ( ( الصغيور محلد) ( لفائدة السيد)

محلد)) الصغيور  ( السيد) تعيين 

الوطيية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

وشريك) كلسير  (Z687(68 رقم)

قيول استقالة) ( (- في الشركة) ( وحيد)

الحامل) محلد  اسويكت  السيد 

رقم) الوطيية  التعريف  لبطاقة 

D70(197)من مهامه كلسير في الش

ركة))))))))))))))))))))))))))))))-)تعد2ل القانون)

امسا�سي للشركة.))))))))))))))))))))))))))

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (0( بتاريخ) ( بلكياس) التجارية 

0)0))تحت رقم)1).

305I

s(s consulting

GOLD COSMETIC

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

s(s consulting

علارة AFA رقم 167 الطابق الثاني 

الشقة )) شارع املقاومة البيضاء ، 

3300)، البيضاء املغرب

 GOLD COSMETIC

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

 i وعيوان مقرها اإلجتلاعي التجزئة

3 الرقم 33 امليطقة الصياعية اوال  

صالح  75 شارع 11 2يا2ر الطابق 

االول الشقة 169 00)33 البيضاء 

املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.308137

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تم)) ((019 )1) جيبر) في) املؤرخ 

الحا ي) االجتلاعي  املقر  ( تحويل)

 33 الرقم) (i 3 »التجزئة) للشركة من)

 75 ( امليطقة الصياعية اوال  صالح)

2يا2ر الطابق االول الشقة) (11 شارع)

إ 6) املغرب«) البيضاء) (33(00  169

امليطقة) (33 الرقم) (i 3 »التجزئة)

شارع) (75 ( صالح) اوال   الصياعية 

 169 الشقة) الطابق االول  2يا2ر  (11

00)33)البيضاء))املغرب«.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 (0 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 جيبر)019))تحت رقم)70)6)7.

306I

FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT SARL AU

PARKING RIFFIENNE

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

 FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT

SARL AU
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 AVENUE(MED(V(NR 15 ،
93100، FNIDEQ(MAROC

PARKING RIFFIENNE  شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي كيديسة 

السفل6 زنقة مارتيل رقم )3 - 
93100 الفييدق املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(3(99
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر) ((019 0)) جيبر) في) املؤرخ 
محدو ة) مسؤولية  ذات  شركة  حل 
 PARKING الوحيد) الشريك  ذات 
RIFFIENNE)))مبلغ رأسلالها)0.000) 
اإلجتلاعي) مقرها  وعيوان   رهم 
كيديسة السفل6 زنقة مارتيل رقم))3 
- 93100)الفييدق املغرب نتيجة ل):)

االفالس.
و حد  مقر التصفية ب كيديسة)
السفل6 زنقة مارتيل رقم))3 - 93100 

الفييدق املغرب.)
و عين:

و) البوعزاوي  ( ( جلال) السيد)ة))
زنقة) السفل6  كيديسة  عيوانه)ا))
الفييدق) (93100  03 رقم) وزان 

املغرب كلصفي))ة))للشركة.
وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
31) جيبر) )بتاريخ) االبتدائية بتطوان)

019))تحت رقم)6560.

307I

BETA FIDUCIAIRE

PATISSERIE IQBAL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

BETA FIDUCIAIRE
 N° 2 1er(ETAGE, 18 PLACE(DU

 16 AOUT ، 60000، OUJDA
MAROC

PATISSERIE IQBAL شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة)في طور 

التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 

البستان زنقة وا  املخازن رقم 59 - 
60000 وجدة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.16563
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
019))تقرر حل) 17) جيبر) املؤرخ في)
املحدو ة) املسؤولية  ذات  شركة 
PATISSERIE IQBAL))مبلغ رأسلالها)
مقرها) وعيوان  650.000) رهم 
وا ) زنقة  البستان  تجزئة  اإلجتلاعي 
وجدة) (60000  -  59 رقم) املخازن 
املغرب نتيجة ل):)انهاء)عقد الشركة.

تجزئة) ب  التصفية  مقر  حد   و 
 -  59 البستان زنقة وا  املخازن رقم)

60000)وجدة املغرب.)
و عين:

السيد)ة))رشيد))هكو و عيوانه)ا))
تجزئة البستان زنقة وا  املخازن رقم)
كلصفي) املغرب  وجدة  (60000  59

)ة))للشركة.
وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
7)) جيبر) بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

019))تحت رقم)3975.

308I

فيديسير بسلة شركة  ات املسؤولية املحدو ة  ات)

الشريك الوحيد

YOUSSI TUBE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

فيديسير بسلة شركة  ات 
املسؤولية املحدو ة  ات الشريك 

الوحيد
تجزئة عثلان زنقة )1 رقم 39-37 

عين الشق الدار البيضاء ، 0670)، 
الدار البيضاء املغرب

YOUSSI TUBE شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة)في طور 

التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 167 

تجزئة عين الشق رقم ) - 0670) 
الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.79007
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
019))تقرر حل) 16) جيبر) املؤرخ في)
املحدو ة) املسؤولية  ذات  شركة 
رأسلالها) مبلغ  ( (YOUSSI TUBE
مقرها) وعيوان  00.000)) رهم 
الشق) عين  تجزئة  (167 اإلجتلاعي)
رقم)) - 0670))الدار البيضاء)املغرب)

نتيجة ل):)ظروف اقتصا 2ة.
 167 ب) التصفية  مقر  حد   و 
 (0670  -  ( رقم) الشق  عين  تجزئة 

الدار البيضاء)املغرب.)
و عين:

و) طويل  ( العا ي) عبد  ( السيد)ة))
رقم) (108 زنقة) (5 2اسلية) عيوانه)ا))
15)عين الشق)0670))الدار البيضاء)

املغرب كلصفي))ة))للشركة.
وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
 30 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 جيبر)019))تحت رقم)5377)7.

309I

JURISMAG SARL

EP CASA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جد2د للشركة

JURISMAG SARL
 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,(En(face(école(primaire
 Abdelmoumen(, Appt(N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca Maroc

EP CASA SARL AU  شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 766،  
شارع محلد السا س،  الطابق 

)، الفداء - 0000) الدار البيضاء 
املغرب.

تعيين مسير جد2د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.300993
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم تعيين) ((019 نونبر) (01 املؤرخ في)
السيد)ة)) للشركة  جد2د  مسير 
  SEGUY Jean Pierre Hugues

كلسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
 06 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

2يا2ر)0)0))تحت رقم)5998)7.
310I

JURISMAG SARL

 YOKOGAWA AFRICA
 HOLDING B.V MOROCCO

BRANCH
مجلوعة ذات اليفع االقتصا ي

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

JURISMAG SARL
 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,(En(face(école(primaire
 Abdelmoumen(, Appt(N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca Maroc

 YOKOGAWA AFRICA
 HOLDING B.V MOROCCO
BRANCH مجلوعة ذات اليفع 

االقتصا ي
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 66، شارع 
الزرقطوني، الطابق ) رقم الشقة 6 

- 0000) الدار البيضاء املغرب.
تحويل  املقر االجتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.6353(5

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في)17) جيبر)019))تم))تحويل))
من) للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 
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الطابق) الزرقطوني،) شارع  (،66»
الدار) ((0000  -  6 الشقة) رقم  ((
زنقة أبو) ( (،9« إ 6) املغرب«) البيضاء)
(،6 رقم) الشقة  (،( الطابق) معشر،)
حي املستشفيات،)املعاريف)-)0000) 

الدار البيضاء))املغرب«.
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
 07 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

2يا2ر)0)0))تحت رقم)6177)7.
311I

RGCM

BELLA PIZZA
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

RGCM
شارع الجيش امللكي50 علارة 

الشباب الشقة رقم 5 الطابق االول 
املحلد2ة ، 0800)، املحلد2ة 

املغرب
BELLA PIZZA شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 

N°31 RUE(BIR(ANZARAN-
 MOHAMMEDIA - 20800
.MOHAMMEDIA MAROC

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.17603
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في))))2وليوز)019))تقرر حل)
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات)
  BELLA PIZZA الوحيد) الشريك 
مبلغ رأسلالها)10.000) رهم وعيوان)
 N°31( RUE( BIR اإلجتلاعي) مقرها 
 ANZARAN-MOHAMMEDIA
 - (0800 MOHAMMEDIA
 ECHEC DE (: ل) نتيجة  (MAROC

. PROJET
ب) التصفية  مقر  حد   و 
N°31( RUE( BIR( ANZARAN-

 MOHAMMEDIA MAROC
 (0800 MOHAMMEDIA

 .MAROC

و عين:

 KHALID   OMARY السيد)ة))

 N°31( RUE( BIR عيوانه)ا)) و 

 ANZARAN-MOHAMMEDIA

 (0800 MOHAMMEDIA

MAROC)كلصفي))ة))للشركة.

وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 05 بتاريخ) ( باملحلد2ة) االبتدائية 

غشت)019))تحت رقم)93)1.

31(I

STE HTCPRO SARL

FOREVER EAGLE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE HTCPRO SARL

 RUE(MLY(ABDERAHMANE ، 38

14000، KENITRA(MAROC

FOREVER EAGLE شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 38 زنقة 

موالي عبد الرحلان شقة رقم 5 - 

16000 القييطرة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.51671

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر حل) ((019 نونبر) (30 املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات)

  FOREVER EAGLE الشريك الوحيد)

مبلغ رأسلالها)10.000) رهم وعيوان)
موالي) زنقة  (38 اإلجتلاعي) مقرها 

 16000  -  5 عبد الرحلان شقة رقم)

عدم) (: ل) نتيجة  املغرب  القييطرة 

وجو  نشاط في الشركة.
38)زنقة) و حد  مقر التصفية ب)

 -  5 موالي عبد الرحلان شقة رقم)

16000)القييطرة املغرب.)

و عين:

و) بولهيد  ( ابتسام) السيد)ة))

 38 رقم) امندلس  تجزئة  عيوانه)ا))

كلصفي) املغرب  القييطرة  (16000

)ة))للشركة.

وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

تجزئة) (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 

امندلس رقم)38)القييطرة

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 30 بتاريخ) ( بالقييطرة) االبتدائية 

 جيبر)019))تحت رقم)73796.

313I

STE HTCPRO SARL

TEAM PROUD
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE HTCPRO SARL

 RUE(MLY(ABDERAHMANE ، 38

14000، KENITRA(MAROC

TEAM PROUD شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 10 

قيسارية ميلوزا رقم 16 - 16000 

القييطرة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.68561

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر حل) ((019 نونبر) (30 املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات)

  TEAM PROUD الوحيد) الشريك 

مبلغ رأسلالها)10.000) رهم وعيوان)

قيسارية) (10 اإلجتلاعي) مقرها 

القييطرة) (16000  -  16 ميلوزا رقم)

:)عدم وجو  نشاط) املغرب نتيجة ل)

بالشركة.

 10 ب) التصفية  مقر  حد   و 

 16000  -  16 رقم) ميلوزا  قيسارية 

القييطرة املغرب.)

و عين:

برو  و عيوانه)ا)) ( ملياء) السيد)ة))
رقم)9))املغرب العربي بلوك   تلد2د)

كلصفي) املغرب  القييطرة  (16000

)ة))للشركة.

وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

املخابرة و محل تبليغ العقو  و الوثائق)
املغرب) ((9 رقم) (: املتعلقة بالتصفية)

العربي بلوك   تلد2د القييطرة

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

االبتدائية بالقييطرة))بتاريخ))0)2يا2ر)

0)0))تحت رقم)3)738.

316I

STE HTCPRO SARL

HAMDIMADN ALOE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE HTCPRO SARL

 RUE(MLY(ABDERAHMANE ، 38

14000، KENITRA(MAROC

HAMDIMADN ALOE شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 38 زنقة 

موالي عبد الرحلان شقة رقم 5 - 

16000 القييطرة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.69677

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر حل) ((019 نونبر) (30 املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات)

 HAMDIMADN الوحيد) الشريك 

ALOE))مبلغ رأسلالها)10.000) رهم)
زنقة) (38 اإلجتلاعي) مقرها  وعيوان 

 -  5 موالي عبد الرحلان شقة رقم)

(: القييطرة املغرب نتيجة ل) (16000

عدم وجو  نشاط بالشركة..

زنقة) ب  التصفية  مقر  حد   و 
(- حي معلورة القييطرة) (10 رقم) (16

16000)القييطرة املغرب.)
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و عين:

و) بخيتو  ( راضية) السيد)ة))
حي) (10 رقم) (16 زنقة) عيوانه)ا))

املغرب) القييطرة  (16000 معلورة)

كلصفي))ة))للشركة.

)وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)زنقة)16 

رقم)10)حي معلورة القييطرة

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

االبتدائية بالقييطرة))بتاريخ)06)2يا2ر)

0)0))تحت رقم))7383.

315I

ACO CONSULTING

LOCAGER
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

ACO CONSULTING

 rue(libourne - résidence(du ,70

 centre - 4ème(étage- Apt.14- ،

20500، casablanca(maroc

LOCAGER شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي الكولين 

II - علارة ريجنس- رقم 17 - سيدي 

معروف    - 0190) الدار البيضاء 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.369335

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تلت) ((019 نونبر) (1( في) املؤرخ 

املصا قة عل6):

حسني))) ( سعيد) )ة)) تفويت السيد)

 1.000 1)حصة اجتلاعية من أصل)

 BYLAND شركة) ( ( لفائدة) حصة 

SARL)بتاريخ))1)نونبر)019).

 BYLAND SARL شركة) تفويت 

 1.000 1)حصة اجتلاعية من أصل)

محلد) )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

لقلش بتاريخ))1)نونبر)019).

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم  (
 07 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

2يا2ر)0)0))تحت رقم)63)6)7.
316I

ACO CONSULTING

LOCAGER
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تعيين مسير جد2د للشركة

ACO CONSULTING
 rue(libourne - résidence(du ,70
 centre - 4ème(étage- Apt.14- ،

20500، casablanca(maroc
LOCAGER  شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
وعيوان مقرها اإلجتلاعي الكولين 

II -  علارة ريجنس-  تجزئة رقم 
17 - سيدي معروف - 0150) الدار 

البيضاء املغرب.
تعيين مسير جد2د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.369335

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تم تعيين) ((019 نونبر) (1( املؤرخ في)
مسير جد2د للشركة السيد)ة))لقلش)

محلد كلسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
 07 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

2يا2ر)0)0))تحت رقم)63)6)7.
317I

cabinet(bidiagh

EKARA
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

cabinet(bidiagh
تقاطع زنقة روما وزنقة امستر ام 
اقامة ريم رقم 9 ، 0690)، الدار 

البيضاء املغرب
EKARA شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
وعيوان مقرها اإلجتلاعي زنقة 

سلية  إقامة شهرزا  3 ، الطابق 
الخامس ، رقم )) بامليي  - 0360) 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

65(079

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) ((019 09) جيبر)

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.EKARA

غرض الشركة بإ2جاز):)-)
مكافحة الكائيات الضارة بكل الطرق)

الطبيعية أو الصياعية.

وتسويق) وشراء) تربية  (-

الطيور.

واستيرا ) وبيع  شراء) (-

املتعلقة) الزراعية  املعدات  وتصد2ر 

بتربية الطيور.

واستيرا ) وبيع  شراء) (-

وتصد2ر معدات الصيد بالصقور أو)

املتعلقة بالطيور.

االستحواذ والبياء)والتأجير) (-

واملعدات وتشغيل جليع املباني التي)

أنشطة) لتيفيذ  استخدامها  2لكن 

الشركة

كل) عامة،) بصفة  و  (-

والتجارية) الصياعية  العلليات 

بالهدف) عالقة  لها  التي  واملالية 

شأنها) من  والتي  أعاله  االجتلاعي 

تطوير وتيلية الشركة.)
زنقة) (: االجتلاعي) املقر  عيوان 

الطابق) (، (3 شهرزا ) إقامة  ( سلية)
 (0360 (- ( بامليي) ((( رقم) (، الخامس)

الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 PERLI AGRO  :  100 الشركة)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

رامس) ماريا  جو�سي  السيد 

فرانسيسكو):))600)حصة بقيلة)100 

 رهم للحصة).

((: سيراط) رامس  اوريول  السيد 

150)حصة بقيلة)100) رهم للحصة

 150 ( (: املسكاني) نهال  السيدة 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

 PERLI AGRO : (500 الشركة) (

بقيلة)100) رهم.

رامس) ماريا  جو�سي  السيد 

 100 بقيلة) (15000 (: فرانسيسكو)

 رهم.

(: سيراط) رامس  اوريول  السيد 

3750)بقيلة)100) رهم.

 3750 (: املسكاني) نهال  السيدة 

بقيلة)100) رهم.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

رامس) ماريا  جو�سي  السيد 

سال) إقامة  عيوانه)ا)) فرانسيسكو 

 06 الشقة) (956 رقم) الجد2دة 

111100)سال الجد2دة املغرب.

سيراط)))))))))))))))))))))))))) رامس  اوريول  السيد 

رقم) الجد2دة  سال  إقامة  عيوانه)ا))

سال) (111100  06 الشقة) (956

الجد2دة املغرب.

املسكاني)))))))))))))))))))))))))))))))))) نهال  السيدة 

رقم) الجد2دة  سال  إقامة  عيوانه)ا))

سال) (111100  06 الشقة) (956

الجد2دة املغرب.

                            PERLI AGRO الشركة)
 (6 شقة) عربي  ابن  زنقة  عيوانه)ا))

اكا 2ر) (80000 ( املستقبل) علارة 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

رامس) ماريا  جو�سي  السيد 

إقامة) عيوانه)ا)) ( فرانسيسكو)

  06 الشقة) (956 رقم) الجد2دة  سال 

111100)سال الجد2دة املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 30 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 جيبر)019))تحت رقم)-.

318I
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PRASKOVTA

PRASKOVTA
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PRASKOVTA براسكوفطا

شركة ذات مسؤولية محدو ة وذات 

شريك واحد 

شارع 2وسف ابن تاشفين  شقة رقم 

5 الطابق 3 طيجة 
رقم التقييد في السجل التجاري  

100957

في) مؤرخ  عرفي  ( عقد) ( بلقت�سى)

تم) (0/10/(019  ( بتاريخ) ( طيجة)

شركة) (« إعدا  القانون امسا�سي ل)

ذات مسؤولية محدو ة وذات شريك)

واحد)»باملليزات التالية):)

PRASKOVTA(التسلية

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

شريك) وذات  محدو ة  مسؤولية 

واحد

اإلطار املعدني) الهدف االجتلاعي:)

و البياء

البياء)و امشغال العامة و تكييف)

الهواء)الصياعي.)

100.000) رهم)) (: املال) رأس 

مقسلة إ 6)1000)حصة)،)100) رهم)

للواحدة

جليع) وزعت  الحصص:)

الوحيد) الشريك  عل6  الحصص 

للشركة السيد علر باللشهب املز ا )

5/06/1995))بفاس.)القاطن) بتاريخ)

بزواغة فاس.

باللشهب) علر  السيد  التسيير 

بفاس.) ((5/06/1995 بتاريخ) املز ا  

الحامل) فاس.) بزواغة  القاطن 

CD(6((83(..((للبطاقة الوطيية رقم

املدة):)حد ت مدة الشركة في)99 

سية

السية املالية):)تبتدئ في فاتح 2يا2ر)

وتنتهي في)31) جيبر من كل سية)

املقر االجتلاعي):)شارع 2وسف ابن)

تاشفين))شقة رقم)5)الطابق)3)طيجة

اإل2داع) تم  القانوني:) اإل2داع 

باملحكلة التجارية بطيجة)) ( القانوني)

بتاريخ.019)/17/10

بتاريخ) التجاري:) بالسجل  املقيد 

019)/17/10،)تحت الرقم)6910   

مقتطف للنشر واإلشهار

319I

FITICOF

PALMIERS SAKANE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

FITICOF

9 شارع غسان كيفاني اقامة نبيلة ، 

30000، فاس املغرب

PALMIERS SAKANE شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 1 

محل 3 قطعة بلعباس تجزئة مسفر 

طريق اموزار - 30000 فاس املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.65907

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تم) ((018 نونبر) (13 في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

«900.000) رهم«)أي من)»500.000 

عن) »1.600.000) رهم«) إ 6)  رهم«)

إ ماج احتياطي أو أرباح أو) ( (: طريق)

عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

30) جيبر) بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

019))تحت رقم)019)/86)6.

3(0I

FITICOF

PALMIERS SAKANE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

FITICOF

9 شارع غسان كيفاني اقامة نبيلة ، 

30000، فاس املغرب

PALMIERS SAKANE شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 1 

محل 3 قطعة بلعباس تجزئة مسفر 

طريق اموزار - 30000 فاس املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.65907

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

املؤرخ في))))نونبر)019))تم))تحويل))

من) للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 
»رقم)1)محل)3)قطعة بلعباس تجزئة)

فاس) (30000 (- مسفر طريق اموزار)
83)تجزئة زيتون) إ 6)»علارة) املغرب«)

 -   (1 شقة) (11 ج.ه) (83 الضح6)

30000)فاس))املغرب«.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

30) جيبر) بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

019))تحت رقم)019)/86)6.

3(1I

QUALICIA CONSULTING

GK INDUSTRY SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تعيين مسير جد2د للشركة

QUALICIA CONSULTING

 RÉSIDENCE AMINE DEUXIÈME.

 ÉTAGE(BUREAU(N°14 ,RUE

 TARFAYA MOULAY ALI CHRIF

 VN(MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

GK INDUSTRY SARL   شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي تعاونية 

إ ريسية طريق صفرو فاس  تعاونية 

إ ريسية طريق صفرو فاس  30100 

فاس  املغرب.

تعيين مسير جد2د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.58693

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

019))تم تعيين) 5)) جيبر) املؤرخ في)

مسير جد2د للشركة السيد)ة))))كريم)

)و السيدة غيثة اللبار كلسير) ( اللبار)

آخر

تبعا إلقالة مسير.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
2يا2ر) (07 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

0)0))تحت رقم)79.
3((I

QUALICIA CONSULTING

GK INDUSTRY SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

QUALICIA CONSULTING
 RÉSIDENCE AMINE DEUXIÈME.

 ÉTAGE(BUREAU(N°14 ,RUE
 TARFAYA MOULAY ALI CHRIF

 VN(MEKNES ، 50000، MEKNES
MAROC

GK INDUSTRY SARL  شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي تعاونية 
إ ريسية طريق صفرو فاس املغرب 
تعاونية إ ريسية طريق صفرو فاس 

املغرب 30100  فاس املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.58693

العام) الجلع  بلقت�سى 
5)) جيبر) في) املؤرخ  اإلستثيائي 
الشركة) رأسلال  رفع  تم  ((019
»560.000,00) رهم«) قدره) بلبلغ 
إ 6) »300.000,00) رهم«) من) أي 
((: طريق) عن  «860.000,00) رهم«)

تقد2م حصص نقد2ة أو عينية.
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
2يا2ر) (07 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

0)0))تحت رقم)79.
3(3I

Cabinet BEN ISSA

R.R.H
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Cabinet BEN ISSA
7)1 شارع حافظ بن عبد البار 
اقامة امندلس أنزران الطابق 

s_benissa@ الثالث رقم 15 طيجة
yahoo.fr، 90000، طيجة املغرب
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R.R.H شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 7)1 شارع 

حافظ بن عبد البار اقامة امندلس 

أنزران رقم 15 طيجة 90000 طيجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

100(51

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

القانون) إعدا   تم  ((0(0 2يا2ر) (08

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

.R.R.H(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

غرض الشركة بإ2جاز):)شراء)و بيع)

و كراء)العقارات.

عيوان املقر االجتلاعي):)7)1)شارع)

حافظ بن عبد البار اقامة امندلس)

أنزران رقم)15)طيجة)90000)طيجة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 1.000 ( (: رشيد) الحراق  السيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا)) رشيد  الحراق  السيد 
  1 رقم) (90 زنقة) (1 ورياغل) بني  حي 

90000)طيجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا)) رشيد  الحراق  السيد 
  1 رقم) (90 زنقة) (1 ورياغل) بني  حي 

90000)طيجة املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

شتيبر) ((6 بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

019))تحت رقم)6369)).

3(6I

RGCM

CHEZ BADISS

شركة ذات مسؤولية محدو ة 

ذات الشريك الوحيد

قفل التصفية

RGCM

شارع الجيش امللكي50 علارة 

الشباب الشقة رقم 5 الطابق االول 

املحلد2ة ، 0800)، املحلد2ة 

املغرب

CHEZ BADISS  شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

 JNANE : وعيوان مقرها اإلجتلاعي

 SIDI AABAD 116-ZITOUNE 2

 COMMUNE BEN YAKHLEF

 ZENATA(RDC  MAGASIN(N°7

 IMMEUBLE(N°6 GROUPE

 2 -MOHAMMEDIA  20800

.MOHAMMEDIA MAROC

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.19(93

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر) ((019 5)) جيبر) في) املؤرخ 

ذات) شركة  ( (CHEZ BADISS حل)

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد مبلغ رأسلالها)10.000) رهم)

 JNANE اإلجتلاعي) مقرها  وعيوان 

 ZITOUNE (-116 SIDI AABAD

 COMMUNE BEN YAKHLEF

 ZENATA( RDC( ( MAGASIN( N°7

 IMMEUBLE( N°6( GROUPE

 ( -MOHAMMEDIA  (0800

نتيجة) (MOHAMMEDIA MAROC

. ECHEC DE PROJETل

و عين:

  BADIA   KHAFIFE السيد)ة))

 JNANE ZITOUNE عيوانه)ا)) و 

 (-116 SIDI AABAD COMMUNE

  BEN YAKHLEF ZENATA RDC

 (0800 MOHAMMEDIA

MAROC)كلصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

 JNANE وفي) ((019 5)) جيبر) بتاريخ)

 ZITOUNE (-116 SIDI AABAD

 COMMUNE BEN YAKHLEF

 ZENATA( RDC( ( MAGASIN( N°7

 IMMEUBLE( N°6( GROUPE

 ( -MOHAMMEDIA  (0800

.MOHAMMEDIA MAROC

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

االبتدائية باملحلد2ة))بتاريخ))0)2يا2ر)

0)0))تحت رقم)9.

3(5I

fiduciaire(belfisc

JBARI TARIK SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

fiduciaire(belfisc

136 شارع عين الشيخ ، 5050)، 

ابي الجعد املغرب

JBARI TARIK SERVICES شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 78 تجزئة 

الخير - 060) ابي الجعد املللكة 

املغربية.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.197

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم) ((019 شتيبر) ((6 في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

 10.000« أي من) «690.000) رهم«)

عن) »500.000) رهم«) إ 6)  رهم«)

أو) نقد2ة  حصص  تقد2م  ( (: طريق)

عينية.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 06 بتاريخ) ( الجعد) بابي  االبتدائية 

2يا2ر)0)0))تحت رقم)0)0)/01.

3(6I

sacompta sarl au

 SOCIETE NOUVELLE

SURVEILLANCE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sacompta sarl au

66) شارع الجيش امللكي ميسور ، 

50)33، ميسور املغرب

 SOCIETE NOUVELLE

SURVEILLANCE شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي ص.ب 

188 شارع الحسن الثاني حي القدس 

ميسور - 50)33 ميسور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

16(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  ((0(0 2يا2ر) (06

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

 SOCIETE NOUVELLE  :

.SURVEILLANCE

غرض الشركة بإ2جاز):)الحراسة.

ص.ب) (: االجتلاعي) املقر  عيوان 

188)شارع الحسن الثاني حي القدس)

ميسور)-)50)33)ميسور املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).
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 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

السيد مصطفى العالمي):))1.000 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد مصطفى العالمي عيوانه)ا))

10)زنقة اليور حي بئرارانزران))50)33 

ميسور املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مصطفى العالمي عيوانه)ا))

10)زنقة اليور حي بئرارانزران))50)33 

ميسور املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (07 بتاريخ) ( ببوملان) االبتدائية 

0)0))تحت رقم)0)0)/)0.

3(7I

zagora consulting sarl

DRAA INJAZ
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأسلال الشركة

zagora consulting sarl

رقم119  شارع محلد 

الخامس ، 67900، زاكورة 

املغرب--------------------

DRAA INJAZ شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي  وار 

تزروت تلكروت - 67900 زاكورة 

املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.15(9

العام) الجلع  بلقت�سى 

 (0(0 03)2يا2ر) اإلستثيائي املؤرخ في)

بلبلغ) الشركة  رأسلال  رفع  تم 

من) أي  »750.000) رهم«) قدره)

«50.000).1) رهم«)إ 6)»000.000.) 

تقد2م حصص) ( (: عن طريق)  رهم«)

نقد2ة أو عينية.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (08 بتاريخ) ( االبتدائية بزاكورة)

0)0))تحت رقم)7.

3(8I

FIDUTRACO CONSULTING

ARFLEX TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

FIDUTRACO CONSULTING

 RUE(ESSANAOUBER ، 2013، (

CASABLANCA MAROC

ARFLEX TRAVAUX  شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي زنقة 

الصيوبر الرقم ) الطابق الرابع 

الشقة )1 - 013) الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

65(5(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

القانون) إعدا   تم  ((0(0 2يا2ر) (0(

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

. ARFLEX TRAVAUX

(: بإ2جاز) الشركة  غرض 

 IMMEUBLES, PROMOTEUR

.IMMOBILIER

زنقة) (: االجتلاعي) املقر  عيوان 

الرابع) الطابق  (( الرقم) الصيوبر 

الدارالبيضاء) ((013  -  1( الشقة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 500 ( (: السعيد) احلد  السيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

السيد محلد ملعاوي):))500)حصة)

بقيلة)100) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا)) السعيد  احلد  السيد 

حي) نوفلبر  (16 شارع) ر  بلوك  (103

النهضة))5000))خريبكة املغرب.

عيوانه)ا)) ملعاوي  محلد  السيد 

 (006 الرشا ) حي  جييف  زنقة  (66

خريبكة املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا)) السعيد  احلد  السيد 

حي) نوفلبر  (16 شارع) ر  بلوك  (103

النهضة))5000))خريبكة املغرب

عيوانه)ا)) ملعاوي  محلد  السيد 

 (006 الرشا ) حي  جييف  زنقة  (66

خريبكة املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 08 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

2يا2ر)0)0))تحت رقم)76)6)7.

3(9I

njbusiness

HAPPY PARK SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

njbusiness

 imm(bureau(zineb(n°18 etage 3

 av(abdelali(benchekroun(vn(fes

fes، 30000، fes(maroc

HAPPY PARK SERVICES شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي محل رقم 

) قطعة رقم م88 تجزئة أندلس 

عين الشقف فاس - 30000 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

61685

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدا  القانون) ((019 18) جيبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

 HAPPY(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.PARK SERVICES

محطة) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

الوقو .

عيوان املقر االجتلاعي):)محل رقم)

))قطعة رقم م88)تجزئة أندلس عين)

الشقف فاس)-)30000)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 1.000 ( (: اليوا2تي) محلد  السيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا)) اليوا2تي  محلد  السيد 

رقم)96)مكرر بلوك أ حي كريو زواغة)

فاس)30000)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا)) اليوا2تي  محلد  السيد 

رقم)96)مكرر بلوك أ حي كريو زواغة)

فاس)30000)فاس املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (06 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

0)0))تحت رقم)57.

330I
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njbusiness

STATION AXE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

njbusiness

 imm(bureau(zineb(n°18 etage 3

 av(abdelali(benchekroun(vn(fes

fes، 30000، fes(maroc

STATION AXE شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي محل رقم 

1 قطعة رقم م88 تجزئة أندلس 

عين الشقف فاس - 30000 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

61689

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدا  القانون) ((019 18) جيبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.STATION AXE

محطة) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

الوقو .

عيوان املقر االجتلاعي):)محل رقم)

1)قطعة رقم م88)تجزئة أندلس عين)

الشقف فاس)-)30000)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 1.000 ( (: اليوا2تي) محلد  السيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا)) اليوا2تي  محلد  السيد 
رقم)96)مكرر بلوك أ حي كريو زواغة)

فاس)30000)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا)) اليوا2تي  محلد  السيد 
رقم)96)مكرر بلوك أ حي كريو زواغة)

فاس)30000)فاس املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
2يا2ر) (07 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

0)0))تحت رقم)73.

331I

METREK COMPTA PRO

TRANS A 79 GHARB
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

METREK COMPTA PRO
 KISSARIAT AL HOUDA AV MED
 V 1ER(ETAGE(N 4 ، 14200، SIDI

SLIMANE MAROC
TRANS(A 79 GHARB شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي مرأب رقم 
) بلوك س رقم 660 حي الياسلين - 

16000 سيدي قاسم املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(8317

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  ((019 نونبر) (05
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 TRANS(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.A 79 GHARB

نقل) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

املستخدمين.

عيوان املقر االجتلاعي):)مرأب رقم)

660)حي الياسلين)-) ))بلوك س رقم)

16000)سيدي قاسم املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 1.000 ( (: سعيد) حكوش  السيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا)) سعيد  حكوش  السيد 

 166 رقم) السكة  اممل  وار  حي 

50)16)سيدي 2حيى الغرب املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا)) سعيد  حكوش  السيد 

 16(50 ( حي اممل  وار السكة رقم)

سيدي 2حيى الغرب املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 08 بتاريخ) ( االبتدائية بسيدي قاسم)

2يا2ر)0)0))تحت رقم)15.

33(I

L EXPERT DE GESTION

ARTÙ

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

L EXPERT DE GESTION

 N 78 MANAR 03 HAY(CHARAF

 ، 40000، MARRAKECH

MAROC

ARTÙ شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي امليار 3 رقم 

78 اقامة الشرف مراكش - 60000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
101585

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  ((0(0 2يا2ر) (0(
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
.ARTÙ(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

جليع) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 
الوساطة) و  السلسرة  خدمات 

العقارية.
امليار) (: االجتلاعي) املقر  عيوان 
(- الشرف مراكش) اقامة  (78 رقم) (3

60000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).
 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
  GIAN LUIGI CAPUCCI :(السيد
650)حصة بقيلة)100) رهم للحصة

  MARCO CAPUCCI : ( السيد)
650)حصة بقيلة)100) رهم للحصة
السيدة حياة بوملان):))100)حصة)

بقيلة)100) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
 GIAN LUIGI CAPUCCI السيد)
 FUSIGNANO ITALIE ( عيوانه)ا))

.60000 FUSIGNANO ITALIE
 MARCO CAPUCCI ( السيد)
 FUSIGNANO ITALIE ( عيوانه)ا))

.60000 FUSIGNANO ITALIE
عيوانه)ا)) بوملان  حياة  السيدة 
مراكش) (60000 املغرب) مراكش 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 GIAN LUIGICAPUCCI السيد)
 FUSIGNANO ITALIE ( عيوانه)ا))

60000 FUSIGNANO ITALIE
 MARCO CAPUCCI ( السيد)
 FUSIGNANO ITALIE ( عيوانه)ا))

60000 FUSIGNANO ITALIE



عد )5595 - 6))جلا ى امو 6)1661 ))))2يا2ر)0)0))الجريدة الرسمية   2368

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (08 بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

0)0))تحت رقم)111058.

333I

PARAMAD SARL AU

براماد دات الشريك الوحيد
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PARAMAD SARL AU

6), محج مرس السلطان الطابق 

1 الشقة رقم 3  الدار البيضاء 

 CASABLANCA ،(0(30 ، املغرب

MAROC

براما   ات الشريك الوحيد شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 6) ،محج 

مرس السلطان الطابق 1 الشقة 
رقم 3 - 0370) الدار البيضاء  

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

666809

بلقت�سى))عقد عرفي مؤرخ في)16 
تم إعدا  القانون) ((019 من أكتوبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

براما ) (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

 ات الشريك الوحيد.

غرض الشركة بإ2جاز):))شراء)وبيع)

بالتقسيط امليتجات الشبه الطبية..

عيوان املقر االجتلاعي):)6))،محج)

مرس السلطان الطابق)1)الشقة رقم)

3 - 0370))الدار البيضاء))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 10.000 ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 100 ( (: السيد معضيض محلد)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد معضيض محلد عيوانه)ا))

بلوك) (9 مجلوعة) (3 السالمة) حي 

البيضاء)) الدار  ((0650   16 رقم) ك 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد معضيض محلد عيوانه)ا))

بلوك ك) (9 مجلوعة) (3 حي السالمة)

رقم)16 0650))الدار البيضاء))املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 (8 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

من أكتوبر)019))تحت رقم)-.

336I

GIT’AMINE

 CONSMETA

CORPORATION
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تعيين مسير جد2د للشركة

GIT›AMINE

رقم 6 زنقة  ار �سي عي�سى حي عزيب 

زموري ، 66000، أسفي املغرب

   CONSMETA CORPORATION

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 6 زنقة 6 

أكتوبر الطابق 3 رقم 6 شقة 3 شارع 

املسيرة - 0000) الدار البيضاء 

املغرب.

تعيين مسير جد2د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.615973

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تم تعيين) ((019 نونبر) ((9 املؤرخ في)

مسير جد2د للشركة السيد)ة)) مان)

عبد اإلله كلسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 30 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 جيبر)019))تحت رقم)5681)7.

335I

GIT’AMINE

 CONSMETA

CORPORATION

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

GIT›AMINE

رقم 6 زنقة  ار �سي عي�سى حي عزيب 

زموري ، 66000، أسفي املغرب

 CONSMETA CORPORATION

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 6 زنقة 6 

أكتوبر الطابق 3 رقم 6 شقة 3 شارع 

املسيرة - 0000) الدار البيضاء 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.615973

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تلت) ((019 نونبر) ((9 في) املؤرخ 

املصا قة عل6):

تفويت السيد))ة))شركة)))ضلان)

6.900))حصة اجتلاعية) لإلستتلار)

لفائدة)) حصة  (50.000 أصل) من 

السيد))ة))عبد اإلله  مان بتاريخ)11 

 جيبر)019).

تفويت السيد))ة))شركة)))ضلان)

6.900))حصة اجتلاعية) لإلستتلار)

لفائدة)) حصة  (50.000 أصل) من 

 11 بتاريخ) املاهل  توريا  )ة)) السيد)

 جيبر)019).

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم  (

 30 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

2يا2ر)0)0))تحت رقم)5681)7.

336I

universal gestion

MOGADOR MULTI-

SERVICES

عقد تسيير حر مصل تجاري))امشخاص)

املعيويون)

عقد تسيير حر مصل تجاري

MOGADOR MULTI-SERVICES

بلقت�سى))عقد عرفي مؤرخ قي)06 

 MOGADOR أعطى) ((018  جيبر)

املسجل) (MULTI-SERVICES

باملحكلة) (381 التجاري) بالسجل 

التسيير) حق  بالصويرة  االبتدائية 

 N°18(الحر لألصل التجاري الكائن ب

 RUE LALLA HASNA QUARTIER

 DES DUNES ESSAOUIRA -

لفائدة) ( املغرب) الصويرة  (66000

 ( ملدة) (ENCHANTED HOSTEL

و) ((018 06) جيبر) سية تبتدئ من)

تنتهي في)05) جيبر)0)0))مقابل مبلغ)

شهري قيلته)5.000)) رهم.

337I

CCJF

اتحاد طرونسغوتير

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

CCJF

 Bd(la(corniche(Rés(Al(Yacht

 imm(B 5ème(Etg(Casablanca ،

20040، CASABLANCA(MAROC

اتحا  طرونسغوتير شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة)في طور 

التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

بوركون زنقة جعفر ابن حبيب، 

إقامة املشارق )، الطابق 1، الدار 

البيضاء - 0000) الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة



2369 الجريدة الرسميةعد )5595 - 6))جلا ى امو 6)1661 ))))2يا2ر)0)0)) 

رقم التقييد في السجل التجاري 
.666767

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
019))تقرر حل) 5)) جيبر) املؤرخ في)
املحدو ة) املسؤولية  ذات  شركة 
رأسلالها) مبلغ  ( طرونسغوتير) اتحا  
مقرها) وعيوان  100.000,00) رهم 
اإلجتلاعي شارع بوركون زنقة جعفر)
ابن حبيب،)إقامة املشارق))،)الطابق)
الدار) ((0000 (- البيضاء) الدار  (،1
البيضاء)املغرب نتيجة ل):)حل مبكر)

للشركة قبل االجل).
شارع) ب  التصفية  مقر  حد   و 
بوركون زنقة جعفر ابن حبيب،)إقامة)
املشارق))،)الطابق)1،)الدار البيضاء)

- 00000))الدار البيضاء)املغرب.)
و عين:

و) ( مليون) ( ( املصطفى) ( السيد)ة))
 6 ( زنقة) البيضاء) الدار  عيوانه)ا))
الدار) ((0000 التازي) 8) رب  الرقم)
البيضاء)املغرب كلصفي))ة))للشركة.
وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
 0( بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

2يا2ر)0)0))تحت رقم)0)58)6.

338I

JURISMAG SARL

 DEFACTORETAILMA
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

إنشاء)فرع تابع للشركة

JURISMAG SARL
 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,(En(face(école(primaire
 Abdelmoumen(, Appt(N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca Maroc

 DEFACTORETAILMA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي إقامة 

القصر ، بيا2ة  ،  زاوية شارع غاندي 

وشارع يعقوب امليصور ، الطابق 

) رقم 8 - 0000) الدار البيضاء 

املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.319(89

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في)3))أبريل)019))تقرر إنشاء)

التسلية) تحت  ( للشركة) تابع  ( فرع)

عالل) شارع  بالعيوان  الكائن  و  (-

برج فاس) ( املركز التجاري) ( (، الفا�سي)

 R56رقم املحل  (، امر�سي) الطابق  (،

املغرب و املسير من) ( فاس) (- 30000

  BURGACOGLU السيد)ة)) طرف 

. AHMET HAMDI

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 (3 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

غشت)017))تحت رقم)806)0066.

339I

JURISMAG SARL

 DEFACTORETAILMA

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
إغالق فرع تابع لشركة تجارية 2وجد)

مقرها االجتلاعي باملغرب

JURISMAG SARL

 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,(En(face(école(primaire

 Abdelmoumen(, Appt(N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،

Casablanca Maroc

 DEFACTORETAILMA SARL AU

»شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد«

وعيوان مقرها االجتلاعي: إقامة 

القصر، بيا2ة  ، زاوية شارع غاندي  

و شارع يعقوب امليصور، الطابق )، 
رقم 8 - - الدار البيضاء املغرب.

»إغالق فرع تابع لشركة تجارية 

2وجد مقرها االجتلاعي باملغرب«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.319(89

العام) الجلع  بلقت�سى 
31) جيبر) في) املؤرخ  االستثيائي 
تقرر إغالق فرع تابع لشركة) ((018
 DEFACTORETAILMA SARL AU
محل) في  عيوانه  والكائن  (- تسليته)
رقم))MS.1)))و)).MS)،)مرجان فاس)

أكدال)-)-)فاس املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم  (
 03 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

2ونيو)019))تحت رقم)6)7066.
360I

N(M CONSEIL-SARL

 SOCIETE JAD
DEVELOPPEMENT

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

تفويت حصص

N(M CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2

 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR
MAROC

 SOCIETE JAD
DEVELOPPEMENT شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

الحسن االول زنقة 5 رقم 19 الطابق 
الثاني رقم 6 اليلطور - 000)6 

الياظور املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.18191

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تلت) ((019 3)) جيبر) في) املؤرخ 

املصا قة عل6):
بيعبيد) ( 2ليية) )ة)) تفويت السيد)
أصل) من  اجتلاعية  حصة  (500
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000
سلير))رائس بتاريخ)3)) جيبر)019).

تيعالتي)) ( ميير) )ة)) تفويت السيد)
أصل) من  اجتلاعية  حصة  (500
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000
سلير))رائس بتاريخ)3)) جيبر)019).

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
االبتدائية بالياضور))بتاريخ))0)2يا2ر)

0)0))تحت رقم))0.

361I

N(M CONSEIL-SARL

 SOCIETE JAD
DEVELOPPEMNT

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تحويل الشكل القانوني للشركة

N(M CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2

 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR
MAROC

 SOCIETE JAD DEVELOPPEMNT
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

و عيوان مقرها االجتلاعي شارع 
الحسن االول زنقة 5 رقم 19 الطابق 

الثاني رقم 6 اليلطور - 000)6 
الياظور .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.18191
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في)3)) جيبر)019))تم تحويل)
الشكل القانوني للشركة من)»شركة)
ذات املسؤولية املحدو ة«)إ 6)»شركة)
ذات مسؤولية محدو ة ذات الشريك)

الوحيد«.
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
االبتدائية بالياضور))بتاريخ))0)2يا2ر)

0)0))تحت رقم))0.

36(I

FIDEXPER

مجموعة االعمال الصويرة   
 GROUPE TRAVEAUX

ESSAOUIRA
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

FIDEXPER
 MOJAHID ELAYACHI LOT

 LEBBATIYA(APPT 1 EL(JADIDA ،
24000، EL(JADIDA(MAROC

مجلوعة االعلال الصويرة



عد )5595 - 6))جلا ى امو 6)1661 ))))2يا2ر)0)0))الجريدة الرسمية   2372

 GROUPE TRAVEAUX

ESSAOUIRA شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي  وار 

الحاج امحلد جلاعة سيدي عابد 

الجد2دة  - 6000) الجد2دة املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

16055

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

القانون) إعدا   تم  ((019 نونبر) (((

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

الصويرة))) االعلال  مجلوعة  (:

 GROUPE TRAVEAUX

.ESSAOUIRA

غرض الشركة بإ2جاز):)-)بائع موا )

البياء)

-)ميعش عقاري).

:) وار) االجتلاعي) املقر  عيوان 

عابد) سيدي  جلاعة  امحلد  الحاج 

الجد2دة))-)6000))الجد2دة املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 950 ( (: ( السيد حبز عبد اللطيف)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

50)حصة) ( (: السيد حبز محفوض)

بقيلة)100) رهم للحصة).

 950 (: ( السيد حبز عبد اللطيف) (

بقيلة)100) رهم.

بقيلة) (50 (: السيد حبز محفوض)

100) رهم.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

اللطيف)) عبد  حبز  السيد 

عيوانه)ا)) وار اعرابات وال  بوعزيز)

ج الجد2دة))6000))الجد2دة املغرب.

عيوانه)ا)) محفوض  حبز  السيد 

 وار اعرابات وال  بوعزيز ج الجد2دة))

6000))الجد2دة املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

اللطيف)) عبد  حبز  السيد 

عيوانه)ا)) وار اعرابات وال  بوعزيز)

ج الجد2دة))6000))الجد2دة املغرب

عيوانه)ا)) محفوض  حبز  السيد 

 وار اعرابات وال  بوعزيز ج الجد2دة))

6000))الجد2دة املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 09 بتاريخ) ( بالجد2دة) االبتدائية 

 جيبر)019))تحت رقم)6531).

363I

UNION BEST SOLUTIONS

MARACOL
إعالن متعد  القرارات

UNION BEST SOLUTIONS

 N°14 LOTISSEMENT(SAFSAF

 ،TARGA(MARRAKECH ، 40000

مراكش املغرب

MARACOL »شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة ذات الشريك الوحيد«

وعيوان مقرها االجتلاعي: اقامة 

باب أ2الن, الطابق امول, شقة رقم 6 

العزوزية - - مراكش املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.79969

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

املؤرخ في)7))نونبر)019)

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

»شارع) من) اإلجتلاعي  املقر  تحويل 

فاطلة) ظهير  علارة  الثاني  الحسن 

»إقامة) إ 6) مراكش«) (1 رقم) مكتب 

باب أ2الن,)الطابق امول,)شقة رقم)6 

العزوزية«.

عل6) 2يص  الذي  (:( رقم) قرار 

ما2لي:)تفويت)1000)حصة من طرف)

لفائدة) بلعيد  ا   فاضلة  السيدة 

السيد عبد الها ي السعدي.

قرار رقم)3:)الذي 2يص عل6 ما2لي:))

 SANIKECH(تغيير تسلية الشركة من

.MARACOL SARLAU(6 إ(SARLAU

قرار رقم)6:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

السعدي) الها ي  عبد  السيد  تعيين 

إلقالة)) تبعا  للشركة  وحيد  مسير 

السيدة فاضلة ا  بلعيد.

وتبعا لذلك تم تعد2ل مقتضيات)

اليظام امسا�سي التالية:)

بيد رقم)3:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

التسلية

بيد رقم)6:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

املقر اإلجتلاعي

بيد رقم)6:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

الحصص

عل6) 2يص  الذي  (:16 رقم) بيد 

ما2لي:)املسيرون

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

6)) جيبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

019))تحت رقم)9)1107.

366I

cabinet(comptabe(et(fiscal(benaboud

 NOUIMED نويميد اموبيليير

IMMOBILIERE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

 cabinet(comptabe(et(fiscal

benaboud

 AVENUE CHAHID AKACHAR 65

 65 AVENUE(CHAHID

 AKACHAR، 90060، TANGER

Maroc

 NOUIMED نويليد اموبيليير

IMMOBILIERE SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي محل رقم 

13 مركز نريا بالطابق السفلي 183 

شارع و ي العهد طيجة - 90000 

طيجة املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.89861

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم) ((019 0)) جيبر) في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من) أي  «3.900.000) رهم«)

 6.000.000« إ 6) «100.000) رهم«)

تقد2م حصص) ( (: عن طريق)  رهم«)

نقد2ة أو عينية.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (07 بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

0)0))تحت رقم)98.

365I

STE SAYLI SARLAU

STE SAYLI
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE SAYLI SARLAU
رقم 56 تجزئة نور مرجان1 ، 

50000، مكياس املغرب

STE SAYLI شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 

56 تجزئة نور مرجان1 - 50000 

مكياس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.63997

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر حل) ((019 نونبر) ((0 املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات)

مبلغ) ( (STE SAYLI الوحيد) الشريك 
وعيوان) 0.000)) رهم  رأسلالها)
تجزئة نور) (56 مقرها اإلجتلاعي رقم)

املغرب) مكياس  (50000  - مرجان1 

نتيجة ل):)توقف النشاط).
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 56 و حد  مقر التصفية ب رقم)
تجزئة نور مرجان)1 - 50000)مكياس)

املغرب.)
و عين:

و) زركوني  ( الياس) السيد)ة))
56)تجزئة نور مرجان) عيوانه)ا))رقم)
كلصفي) املغرب  مكياس  (50000  1

)ة))للشركة.
وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
2يا2ر) (07 بتاريخ) ( بلكياس) التجارية 

0)0))تحت رقم)5566.
366I

 رعة ارشا ات ش.م.م

 COMPLEXE COMMERCIAL
ANNAKHIL

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسلال الشركة

 رعة ارشا ات ش.م.م
15 شارع بئر أنزران صيدوق بريد 
10 تصومعت 15 شارع بئر أنزران 

صيدوق بريد 10 تصومعت، 
65000، ورزازات املغرب

 COMPLEXE COMMERCIAL
ANNAKHIL شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 
املغرب العربي - 65000 ورزازات 

املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.307

الشريك) قرار  بلقت�سى 
07) جيبر) في) املؤرخ  الوحيد 
الشركة) رأسلال  رفع  تم  ((019
»6.000.000) رهم«) قدره) بلبلغ 
إ 6) »6.000.000) رهم«) من) أي 
طريق) عن  «10.000.000) رهم«)
الشركة) مع  2ون  مقاصة  إجراء) ( (:

املحد ة املقدار و املستحقة.
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (03 بتاريخ) ( االبتدائية بورزازات)
0)0))تحت رقم)03.

367I

ADVALORIS

 CHERKAOUI
 INTERNATIONAL

CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ADVALORIS
 IMM(COLLABORATION 3ETG 9
 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 N ، 22000، CASABLANCA
MAROC

 CHERKAOUI INTERNATIONAL
CONSULTING شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي إقامة 
املستقبل ج ش س 15 علارة 117 

رقم 6 سيدي معروف الدارالبيضاء 
املغرب - 000))  الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
65(063

 1( عقد حر مؤرخ في) ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  ((019  جيبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)
 CHERKAOUI INTERNATIONAL

.CONSULTING
غرض الشركة بإ2جاز):)اإلستشارة)

في التسيير.
إقامة) (: االجتلاعي) املقر  عيوان 
 117 علارة) (15 املستقبل ج ش س)
سيدي معروف الدارالبيضاء) (6 رقم)

الدارالبيضاء) ( (((000 (- املغرب)
املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سية).

 10.000 ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 
 رهم،)مقسم كالتا ي:

 100 ( (: محلد) العرباوي  السيد 
حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد العرباوي محلد عيوانه)ا))
 15 س) ش  ج  املستقبل  إقامة 
معروف) سيدي  (6 رقم) (117 علارة)
 ((000 املغرب) الدارالبيضاء)

الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد العرباوي محلد عيوانه)ا))
 15 س) ش  ج  املستقبل  إقامة 
معروف) سيدي  (6 رقم) (117 علارة)
 ((000 املغرب) الدارالبيضاء)

الدارالبيضاء)املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
 30 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 جيبر)019))تحت رقم)-.
368I

STE FIDUCIAIRE D’AUDIT CHARAKA

ZNADA NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس 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
ZNADA NEGOCE شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي  وار 

أوال  غوميد ، رقم 1، جلاعة أوال  
القرن، لوناسدة، قلعة السراغة - 

63000 قلعة السراغة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3899

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  ((0(0 2يا2ر) (0(
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.ZNADA NEGOCE
التجارة) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 
والزجاج) )الخشب  البياء) موا   في 
والصلب والحد2د والبالستيك))وما إ 6)
ذلك......،)ومشتقات الطين)،)والطوب)
،)والبالط)،)والعياصر الصحية)،)وما)

إ 6 ذلك)
جليع) وتسويق  وبيع  شراء)
(..... (، )الدقيق) الغذائية) امليتجات 

الخ).
عيوان املقر االجتلاعي):) وار أوال )
غوميد)،)رقم)1،)جلاعة أوال  القرن،)
 63000 (- السراغة) قلعة  لوناسدة،)

قلعة السراغة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).
 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
 1.000 ( (: السيد عاشر نور الد2ن)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عاشر نور الد2ن عيوانه)ا))
قلعة) (57 الرقم) فيال  (01 الهياء) حي 
السراغة) قلعة  (63000 السراغة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عاشر نور الد2ن عيوانه)ا))
قلعة) (57 الرقم) فيال  (01 الهياء) حي 
السراغة) قلعة  (63000 السراغة)

املغرب
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باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
بتاريخ) ( السراغية) بقلعة  االبتدائية 
07)2يا2ر)0)0))تحت رقم)0)0)/06.
369I

CAFIGEC

YAMANOS TRADING
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

CAFIGEC
 rue(al, fourat 2éme(etage 39

 maarif 39 rue(al, fourat 2éme
 etage(maarif، 20100، casa

maroc
YAMANOS TRADING شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 36، تجزئة 

الطابق ) بوليغون الحي الصياعي 
سيدي البرنو�سي - 0100) الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

65(381
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  ((019 نونبر) ((7
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.YAMANOS TRADING
في) تاجر  (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

مستحضرات التجليل.
(،36 (: االجتلاعي) املقر  عيوان 
الحي) بوليغون  (( الطابق) تجزئة 
 (0100 (- الصياعي سيدي البرنو�سي)

الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).
 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
 SAAD DISTRIBUTION(الشركة
100) رهم) بقيلة) حصة  (:  500

للحصة).

ماكسيم) ،ا 2مي  كوفي) السيد 
 100 بقيلة) حصة  (500 ( (: فيليب)

 رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
 SAAD DISTRIBUTION(الشركة
الياقوت) اللة  شارع  (،61 عيوانه)ا))
(،( الطابق) املعاني  مصطفى  تقاطع 
البيضاء) الدار  ((0100   85 الرقم)

املغرب.
ماكسيم) ،ا 2مي  كوفي) السيد 
حسن) شارع  (،06 عيوانه)ا)) فيليب 
 15 الشقة) (،7 طابق) السكتاني 

0100))الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة سياء)بنهدي))عيوانه)ا))حي)
النسيم علارة)676،)الرقم)5 0100) 

الدار البيضاء)املغري
ماكسيم) ،ا 2مي  كوفي) السيد 
حسن) شارع  (،06 عيوانه)ا)) فيليب 
 15 الشقة) (،7 طابق) السكتاني 

0100))الدر البيضاء)املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
 31 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 جيبر)019))تحت رقم)5516)7.
350I

Audifisc(Maroc

AUTHENTIQUE KITCHEN
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

AUTHENTIQUE KITCHEN SARL
السجل التجاري:   363761 : الدار 

البيضاء 
الحل املسبق للشركة

مؤرخ)) عرفي  عقد  بلقت�سى  (1-
 (019 نونبر) (05 في) البيضاء) بالدار 
 AUTHENTIQUE شركة) قرر شركاء)

KITCHEN)ش.ذ.م.م
البيضاء) بالدار  االجتلاعي  مقرها 

إقامة
)B))حي الواحة باشكو) B1)علارة)

ما2لي):
 31 الحل املسبق للشركة بتاريخ)

أكتوبر019)

ملوك) سعا   السيدة  تعيين 
(( مصفية للشركة))

تم تحد2د مقر التصفية ب):)إقامة)
B1)علارة))B)حي الواحة باشكو الدار)

البيضاء
))-)وقد تم اإل2داع القانوني بكتابة)
الضبط لدى املحكلة التجارية بالدار)
 (019 5)) يسلبر) بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم))5)68)7.
351I

STE AYAD CONSULTING SARL

 STE LE PANAME
DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE AYAD CONSULTING SARL
 RUE TINDOUF IMMEUBLE

 ZERHOUNI 1ER(ETAGE(APPT
 N°7 OUJDA(OUED(NACHEF،

60000، OUJDA(MAROC
 STE LE PANAME

DISTRIBUTION شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 105 زنقة 
االسراء القدس وا  الياشف سيدي 

معافة - 60000 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
36569

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) ((019 19) جيبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE LE(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.PANAME DISTRIBUTION
االستيرا ) (: غرض الشركة بإ2جاز)

والتصد2ر.

عيوان املقر االجتلاعي):)105)زنقة)

القدس وا  الياشف سيدي) االسراء)

معافة)-)60000)وجدة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 1.000 ( (: السيد أشرف مختاري)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد أشرف مختاري عيوانه)ا))
 5 رقم) االسراء) زنقة  القدس  حي 

60000)وجدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد أشرف مختاري عيوانه)ا))
 5 رقم) االسراء) زنقة  القدس  حي 

60000)وجدة املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (03 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

0)0))تحت رقم)53.

35(I

مكتب الرياني لللحاسبة

الرحماني دزاين
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

مكتب الرياني لللحاسبة

شارع محلد  او  رقم30)  تطوان ، 

93060، تطوان املغرب

الرحلاني  زا2ن شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : شارع علي 

الشعرة زنقة 06 رقم 07 - 93000 

تطوان املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.19009

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تقرر) ((019 0)) جيبر) في) املؤرخ 

ذات) شركة  الرحلاني  زا2ن  حل 

رأسلالها) مبلغ  املحدو ة  املسؤولية 

10.000) رهم.
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وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع) (
 -  07 رقم) (06 زنقة) الشعرة  علي 
93000)تطوان املغرب نتيجة الملرور)

بدائقة مالية.
و عين:

و) الرحلاني  ( مروان) السيد)ة))
عيوانه)ا))مركب جوهرة تطوان بلوك)
ج ه5)علارة)8))ط)1)شقة)8)الضح6)
املغرب) تطوان  (93000 مرجان)

كلصفي))ة))للشركة.
و) لقلاهري  ( الوافي) السيد)ة))
زا2و) زنقة  مزواق  جامع  عيوانه)ا))
)ة)) تطوان املغرب كلصفي) (93000

للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)
بتاريخ)0)) جيبر)019))وفي شارع علي)
 93000  -  07 رقم) (06 الشعرة زنقة)

تطوان املغرب.
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
نونبر) (07 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

019))تحت رقم)6))6.

353I

املركز الجهوي لالستثلار لجهة  رعة تافياللت ملحقة)

ورزازات

STE »SAPALMOU« SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثلار لجهة  رعة 
تافياللت ملحقة ورزازات

شارع موالي رشيد علارة  ا س 
الطابق االول ورزازات، 65000، 

ورزازات املغرب
STE »SAPALMOU« SARL  شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة
وعيوان مقرها اإلجتلاعي اغنسيلن 

اكييون  - 65800 تيغير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

605
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) ((019 06) جيبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

. «SAPALMOU» SARL

اعلال) (* (: غرض الشركة بإ2جاز)

متيوعة او بياء

*)استغالل املعا ن

*)التصد2ر والسترا .

عيوان املقر االجتلاعي):)اغنسيلن)

اكييون))-)65800)تيغير املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

حصة) (500 ( (: السيد  او  البيار)

بقيلة)100) رهم للحصة).

السيد صالح املوي):))500)حصة)

بقيلة)100) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا)) البيار  السيد  او  

تيغير) (65800 ( اكييون) اغنسيلن 

املغرب.

عيوانه)ا)) املوي  صالح  السيد 

56375)ميدلت) ( بحي ا2ت اعلي زا2دا)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا)) البيار  السيد  او  

تيغير) (65800 ( اكييون) اغنسيلن 

املغرب

عيوانه)ا)) املوي  صالح  السيد 

56375)ميدلت) ( بحي ا2ت اعلي زا2دا)

املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (07 بتاريخ) ( بتيغير) االبتدائية 

0)0))تحت رقم)-.

356I

ازويتي ابراهيم))شخص ذاتي)

NASRI TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

ازويتي ابراهيم )شخص ذاتي)

5، علارة أسكور، شارع طارق بن 

زيا  ، 16300، سوق أربعاء الغرب 

املغرب

NASRI TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي  وار 

شكران، قيا ة سيدي بوبكر الحاج 

- 16300 سوق أربعاء الغرب املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(6381

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

املؤرخ في)3)) جيبر)019))تم))تحويل))

من) للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 

بوبكر) سيدي  قيا ة  شكران،) » وار 

الغرب) 16300)سوق أربعاء) (- الحاج)

الوئام،) (،1 »مجلوعة) إ 6) املغرب«)

القييطرة)) (16000  -  11 رقم) شقة 

املغرب«.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

الغرب)) االربعاء) بسوق  االبتدائية 

رقم) تحت  ((0(0 2يا2ر) (08 بتاريخ)

.(0(0/05

355I

املركز الجهوي لالستثلار لجهة  رعة تافياللت ملحقة)

ورزازات

STE PIRDIZA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

املركز الجهوي لالستثلار لجهة  رعة 

تافياللت ملحقة ورزازات

شارع موالي رشيد علارة  ا س 

الطابق االول ورزازات، 65000، 

ورزازات املغرب

STE PIRDIZA SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي ا2ت بن 
حلو ا2ت سدرات الجبل العليا  

بومالن  ا س 65150 تيغير املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5137

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تلت) ((019 نونبر) (1( في) املؤرخ 

املصا قة عل6):
خزو) ( احلد) )ة)) السيد) تفويت 
500)حصة اجتلاعية من أصل)500 
الحسين) )ة)) السيد) ( لفائدة) حصة 

فرحات))بتاريخ))1)نونبر)019).
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم  (
2يا2ر) (03 بتاريخ) ( بتيغير) االبتدائية 

0)0))تحت رقم)03.
356I

املركز الجهوي لالستثلار لجهة  رعة تافياللت ملحقة)

ورزازات

STE RONGNA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

املركز الجهوي لالستثلار لجهة  رعة 
تافياللت ملحقة ورزازات

شارع موالي رشيد علارة  ا س 
الطابق االول ورزازات، 65000، 

ورزازات املغرب
STE RONGNA SARL AU  شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع عبد 
الكريم الخطابي علارة بن مو�سى 

الكواش الطابق )  - 30050  فاس  
املغرب .

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.10677
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في)8))أكتوبر)019))تم))تحويل))
من) للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 
علارة) الخطابي  الكريم  عبد  »شارع 
 -   ( الطابق) الكواش  مو�سى  بن 
30050))فاس))املغرب)»)إ 6)»رقم)165 
ورزازات))) (65000 (- ( حي ا2ت كضيف)

املغرب)».
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باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (07 بتاريخ) ( االبتدائية بورزازات)

0)0))تحت رقم)17.

357I

 CABINET DE GESTION ET RÉVISION

COMPTABLE

REDA LAGRANA SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 CABINET DE GESTION ET

RÉVISION COMPTABLE

 IMM(GHA 6ème(étage,

 bureau(n°43 centrak(park

 Mohammedia ، 28810،

Mohammedia(maroc

 REDA LAGRANA SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

 IMM وعيوان مقرها اإلجتلاعي

 GH-A, 6ème(étage(Bureau

 n°43 CENTRAL(PARC

 MOHAMMEDIA 28810

املحلد2ة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(6913

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

القانون) إعدا   تم  ((0(0 2يا2ر) (0(

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

 REDA (: اإلقتضاء)بلختصر تسليتها)

.LAGRANA SARLAU

تقد2م) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

الخدمات الرقلية

تلثيل) (، القيام بخدمات اإلعالن)

اإلعالن عل6) (، اإلعالنات واستغاللها)

شبكة اإلنترنت)،)مبيعات اإلعالنات)،)

التسويق عبر اإلنترنت)،)تسويق ام اء)

عبر) التسويق  (، التابع) التسويق  (،

البر2د والتجارة اإللكترونية)،)

هو) للشركة  الحصري  لهدف 

خاصة) (، إعالنية) بأنشطة  القيام 

اإلعالن) ووكاالت  اإلعالن  بشبكات 

ومقدمي خدمات اإلعالن) والوسطاء)

الرقمي..

(: االجتلاعي) املقر  عيوان 

 IMM GH-A, 6ème étage

 Bureau( n°43( CENTRAL( PARC

MOHAMMEDIA (8810)املحلد2ة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 1.000 ( (: لكرانة) ر�سى  السيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 83 السيد ر�سى لكرانة عيوانه)ا))

الخطيب) ابن  شارع  الجابري  تجزئة 

فاس)30050)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 83 السيد ر�سى لكرانة عيوانه)ا))

الخطيب) ابن  شارع  الجابري  تجزئة 

فاس)30050)فاس املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

االبتدائية باملحلد2ة))بتاريخ)06)2يا2ر)

0)0))تحت رقم)17.

358I

GIT’AMINE

CONSMETA
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

GIT›AMINE
رقم 6 زنقة  ار �سي عي�سى حي عزيب 

زموري ، 66000، أسفي املغرب

CONSMETA شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 176 زنقة 
خليس الحي الصياعي - 66000 

أسفي املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1687

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تلت) ((019 30) جيبر) في) املؤرخ 

املصا قة عل6):
حليد  مان) )ة)) السيد) تفويت 
حصة اجتلاعية من أصل) ((5.000
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (50.000
31) جيبر) بتاريخ) بنسعيد  محلد 

.(019
هشام  مان) )ة)) السيد) تفويت 
حصة اجتلاعية من أصل) ((5.000
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (50.000
31) جيبر) بتاريخ) بنسعيد  محلد 

.(019
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم  (
2يا2ر) (06 بتاريخ) ( بآسفي) االبتدائية 

0)0))تحت رقم)5.
359I

GIT’AMINE

CONSMETA
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تعيين مسير جد2د للشركة

GIT›AMINE
رقم 6 زنقة  ار �سي عي�سى حي عزيب 

زموري ، 66000، أسفي املغرب
CONSMETA  شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 176 زنقة 

خليس الحي الصياعي - 66000 
أسفي املغرب.

تعيين مسير جد2د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1687
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
019))تم تعيين) 30) جيبر) املؤرخ في)
السيد)ة)) للشركة  جد2د  مسير 

بنسعيد محلد))كلسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (06 بتاريخ) ( بآسفي) االبتدائية 

0)0))تحت رقم)5.

360I

s(s consulting

FARAJ PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

s(s consulting

علارة AFA رقم 167 الطابق الثاني 

الشقة )) شارع املقاومة البيضاء ، 

3300)، البيضاء املغرب

FARAJ PROMO شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 75 شارع 

11 2يا2ر الطابق االول الشقة 169 - 

00)33 البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

360667

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدا  القانون) ((019 7)) جيبر)

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

 FARAJ(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.PROMO

الترويج) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

العقاري.

75)شارع) عيوان املقر االجتلاعي):)

 -  169 11)2يا2ر الطابق االول الشقة)

00)33)البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 500 ( (: العدناني) محلد  السيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).



2375 الجريدة الرسميةعد )5595 - 6))جلا ى امو 6)1661 ))))2يا2ر)0)0)) 

((: اال ري�سي) الكليل  عبد  السيد 

500)حصة بقيلة)100) رهم للحصة

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محلد العدناني عيوانه)ا))

 6 الزنقة) اليور  حي  عثلان  سيدي 

الرقم)96 00)33)البيضاء)املغرب.

اال ري�سي) الكليل  عبد  السيد 

عيوانه)ا))سيدي عثلان اقامة فا ي)

البيضاء) (33(00  5 الرقم) (9 الزنقة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محلد العدناني عيوانه)ا))

 6 الزنقة) اليور  حي  عثلان  سيدي 

الرقم)96 00)33)البيضاء)املغرب

اال ري�سي) الكليل  عبد  السيد 

عيوانه)ا))سيدي عثلان اقامة فا ي)

البيضاء) (33(00  5 الرقم) (9 الزنقة)

املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 (9 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 جيبر)015))تحت رقم)-.

361I

مكتب معيشة للحسابات و امستشارات الجبائية

GLACE AUTO JAWAD
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب معيشة للحسابات و 

امستشارات الجبائية

حي السالم بلوك E  رقم )) -- سيدي 

سليلان ، 00)16، سيدي سليلان 

املغرب

GLACE AUTO JAWAD شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 

جليل التازي سكتور 6 رقم 5)  - 

00)16 سيدي سليلان  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(865

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) ((019 شتيبر) ((0
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 GLACE(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.AUTO JAWAD
بيع) ((1 (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

أكسسوار و أجزاء)السيارات).
تجزئة) (: االجتلاعي) املقر  عيوان 
 -   (5 رقم) (6 سكتور) التازي  جليل 

00)16)سيدي سليلان))املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).
 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
السيد جوا  اسلاعيلي)):))1.000 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد جوا  اسلاعيلي))عيوانه)ا))
حي السالم بلوك)63)رقم)66   00)16 

سيدي سليلان))املغرب).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد جوا  اسلاعيلي عيوانه)ا)))
حي السالم بلوك)63)رقم)66   00)16 

سيدي سليلان املغرب)
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
بتاريخ) ( سليلان) بسيدي  االبتدائية 

6)) جيبر)019))تحت رقم)91).
36(I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

KHALIDOUN ART
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صيدوق البر2د 

609) ، 60000، مراكش املغرب

KHALIDOUN ART شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي )5 مكرر 

شارع سيدي ليلاني حي املواسين  - 

60000 مراكش املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.711(1

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تلت) ((019 09) جيبر) في) املؤرخ 

املصا قة عل6):

كريسطوف) ( )ة)) السيد) تفويت 

جوزيف اراندا)500)حصة اجتلاعية)

لفائدة)) حصة  ((.000 أصل) من 

السيد))ة))عبد الجليل الغريب بتاريخ)

09) جيبر)019).

كريسطوف) ( )ة)) السيد) تفويت 

جوزيف اراندا)500)حصة اجتلاعية)

لفائدة)) حصة  ((.000 أصل) من 

 09 بتاريخ) الغريب  مريم  )ة)) السيد)

 جيبر)019).

كريسطوف) ( )ة)) السيد) تفويت 

جوزيف اراندا)500)حصة اجتلاعية)

لفائدة)) حصة  ((.000 أصل) من 

 09 بتاريخ) الغريب  ا م  )ة)) السيد)

 جيبر)019).

كريسطوف) ( )ة)) السيد) تفويت 

جوزيف اراندا)500)حصة اجتلاعية)

من أصل)000.))حصة لفائدة))السيد)

)ة))الياقوت الغريب بتاريخ)09) جيبر)

.(019

الغريب) خالد  )ة)) السيد) تفويت 

أصل) من  اجتلاعية  حصة  (500

)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (3.000

09) جيبر) بتاريخ) الغريب  فدوى 

.(019

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم  (

2يا2ر) (03 بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

0)0))تحت رقم)110919.

363I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 KENSINGTON LUXURY

PROPERTIES
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صيدوق البر2د 

609) ، 60000، مراكش املغرب

 KENSINGTON LUXURY

PROPERTIES  شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي فيال 3 

سال 2ن فارم  وار لعزيب سيدي 

عبد هللا غيات - 60000 مراكش 

املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.79563

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

املؤرخ في))0) جيبر)019))تم))تحويل))

من) للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 

لعزيب) فارم  وار  سال 2ن  (3 »فيال)

 60000 (- غيات) هللا  عبد  سيدي 

مراكش املغرب«)إ 6)»الطابق السفلي)

 رب العرعار  وار موازرن ا2ت اورير)

الحوز)-)60000)مراكش))املغرب«.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (03 بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

0)0))تحت رقم)110915.

366I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 KENSINGTON LUXURY

PROPERTIES TANGER
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صيدوق البر2د 

609) ، 60000، مراكش املغرب

 KENSINGTON LUXURY

PROPERTIES TANGER شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة)في طور 

التصفية)
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وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم )35 

تجزئة زكرياء املحاميد - 60000 

مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.79965

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تقرر حل) ((019 نونبر) ((9 املؤرخ في)

املحدو ة) املسؤولية  ذات  شركة 

 KENSINGTON LUXURY

مبلغ) ( (PROPERTIES TANGER

وعيوان) 30.000) رهم  رأسلالها)

تجزئة) (35( رقم) اإلجتلاعي  مقرها 

مراكش) (60000 (- املحاميد) زكرياء)

استلرار) عدم  (: ل) نتيجة  املغرب 

نشاط الشركة.

و حد  مقر التصفية ب رقم))35 

 60000 (- املحاميد) زكرياء) تجزئة 

مراكش املغرب.)

و عين:

 MARC AIME  LEON السيد)ة))

و عيوانه)ا))عرصة باتا كيليز))60000  

مراكش املغرب كلصفي))ة))للشركة.

وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (03 بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

0)0))تحت رقم)110918.

365I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

RIUS IMMO
إعالن متعد  القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صيدوق البر2د 

609) ، 60000، مراكش املغرب

RIUS IMMO »شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة«

وعيوان مقرها االجتلاعي: 56 مكرر 

 رب زمران حي بريلة - 60000 

مراكش املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.76865

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

املؤرخ في)09) جيبر)019)

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

االجتلاعية) الحصص  بعض  بيع 

التي) اجتلاعية)) حصة  ((.6(5(

 AFRICAN REAL( (« تلتلكها شركة)

في) (» (ESTATE INVESTMENT (LLC

شركة))RIUS IMMO (SARL)لفائدة)

Jean Marie ORTEGA(السيد

قرار رقم)):)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

االجتلاعية) الحصص  بعض  بيع 

التي) اجتلاعية)) حصة  (6.850(

 AFRICAN REAL (« شركة) تلتلكها 

في) (ESTATE INVESTMENT LLC

شركة))RIUS IMMO (SARL)لفائدة)

 Yannick NIZAN(السيد

قرار رقم)3:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

 Jean Marie ORTEGA(تعيين السيد

مسيران) (Yannick NIZAN و السيد)

ميفصالن ملدة غير محد ة

عل6) 2يص  الذي  (:6 رقم) قرار 

ما2لي:)ميح توقيع الشركات املصرفية)

بشكل فر ي و ميفصل و بدون أي)

 Jean Marie ORTEGA قيو  للسيد)

 Yannick NIZAN(والسيد

وتبعا لذلك تم تعد2ل مقتضيات)

اليظام امسا�سي التالية:)

بيد رقم)1:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

7)من القانون) و) (6,  13 تعد2ل املوا )

املذكور.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (03 بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

0)0))تحت رقم)1)1109.

366I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

ATLAS SERVE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صيدوق البر2د 

609) ، 60000، مراكش املغرب
ATLAS SERVE شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 
الحسن الثاني علارة شلس رقم 63 
شقة رقم 8 الطابق الرابع - 60000 

مراكش املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.68639

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
019))تقرر حل) 06) جيبر) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات)
  ATLAS SERVE الوحيد) الشريك 
100.000) رهم) رأسلالها) مبلغ 
شارع) اإلجتلاعي  مقرها  وعيوان 
 63 الحسن الثاني علارة شلس رقم)
 60000 (- الطابق الرابع) (8 شقة رقم)
عدم) (: ل) نتيجة  املغرب  مراكش 

استلرار نشاط الشركة.
شارع) ب  التصفية  مقر  حد   و 
 63 الحسن الثاني علارة شلس رقم)
 60000 (- الطابق الرابع) (8 شقة رقم)

مراكش املغرب.)
و عين:

و) الصافي  ( شيلاء) السيد)ة))
363)حي تاركة سيدي) عيوانه)ا))رقم)
املغرب) ( مراكش) (60000 مبارك)

كلصفي))ة))للشركة.
وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
2يا2ر) (03 بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

0)0))تحت رقم)110916.

367I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

SOTECH
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صيدوق البر2د 

609) ، 60000، مراكش املغرب

SOTECH شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي علارة 

أطل�سي ب 1 شقة 15 شارع 11 2يا2ر  

- 60000 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.88169

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تقرر حل) ((019 نونبر) (1( املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات)

مبلغ) ( (SOTECH الوحيد) الشريك 

وعيوان) 100.000) رهم  رأسلالها)

ب) أطل�سي  علارة  اإلجتلاعي  مقرها 

1)شقة)15)شارع)11)2يا2ر))-)60000 

عدم) (: ل) نتيجة  املغرب  مراكش 

استلرار نشاط الشركة.

علارة) ب  التصفية  مقر  حد   و 

أطل�سي ب)1))شقة)15شارع)11)2يا2ر))

- 60000)مراكش املغرب.)

و عين:

 Patrick( Guy( ( REAN السيد)ة))

 Av(Font(De(Veyre  30 و عيوانه)ا))

 Villa(Cliefden(06150(Cannes(La

Bocca  France)كلصفي))ة))للشركة.

وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (03 بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

0)0))تحت رقم)0)1109.

368I
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ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

ALKURA
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صيدوق البر2د 

609) ، 60000، مراكش املغرب

ALKURA شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 11  رب 

بن مو�سى سيدي بن سليلان  - 

60000 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.71817

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تلت) ((019 09) جيبر) في) املؤرخ 

املصا قة عل6):

 AFRICAN )ة)) السيد) تفويت 

 REAL ESTATE INVESTMENT

LLC( . 1.(95))حصة اجتلاعية من)

السيد) ( لفائدة) حصة  ((.6(5 أصل)

بتاريخ) (JEAN MARIE ORTEGA )ة))

09) جيبر)019).

 AFRICAN )ة)) السيد) تفويت 

 REAL ESTATE INVESTMENT

LLC( . 1.330))حصة اجتلاعية من)

أصل)5)6.))حصة لفائدة))السيد))ة))

YANNICK NIZAN)بتاريخ)09) جيبر)

.(019

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم  (

2يا2ر) (03 بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

0)0))تحت رقم)110916.

369I

العبدالوي لالشغال املحاسبتية

 STE AB SAHARA TRAVAUX

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تغيير نشاط الشركة

العبدالوي لالشغال املحاسبتية

علارة نوميد2ا شارع محلد الخامس 

الطابق )الشقة3 تازة ، 35000، 

تازة املغرب

 STE AB SAHARA TRAVAUX

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعيوان مقرها االجتلاعي 61 حي 

النهضة رقم 6 وا ي امليل  - 50)35 

تازة املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6769

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تم تغيير) ((019 13) جيبر) املؤرخ في)

»مقاول الزراعة) نشاط الشركة من)

إ 6) الحدائق.الشوارع....«) صيانة  او 

»االستيرا  و التصد2ر«.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (07 بتاريخ) ( بتازة) االبتدائية 

0)0))تحت رقم)05.

370I

DOUNYA GALERIE

STE DOUNYA GALERIE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

DOUNYA GALERIE

 99AV MOHAMED EL/97

 BEQQAL(APPRT(N° 1 GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

STE DOUNYA GALERIE  شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 99/97 

شارع محلد البقال شقة رقم 1جليز 

- 60000 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.11507

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

019))تقرر حل) 30) جيبر) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات)

 STE DOUNYA الوحيد) الشريك 

 100.000 GALERIE)))مبلغ رأسلالها)

 رهم.

)وعيوان مقرها اإلجتلاعي)97/99 
شارع محلد البقال شقة رقم)1جليز)
(: مراكش املغرب نتيجة ل) (60000  -

قلة الرواج و امليافسة.
 97/99 و حد  مقر التصفية ب)
شارع محلد البقال شقة رقم)1جليز)

املغرب)60000)مراكش املغرب.)
و عين:

قباج و) ( عبد اللطيف) السيد)ة))
عيوانه)ا))97/99)شارع محلد البقال)
مراكش) (60000 1جليز) رقم) شقة 

املغرب كلصفي))ة))للشركة.
الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (
املخولة) الصالحيات  عل6  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
97/99)شارع محلد البقال شقة رقم)

1جليز
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
2يا2ر) (07 بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

0)0))تحت رقم)0)1110.

371I

fiscecocompta

NOUI CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

fiscecocompta
إقامة البدر زنقة 7علارة 66رقم 1 

عين السبع ، 50)0)، الدارالبيضاء 
املغرب

NOUI CONSTRUCTION شركة 
ذات املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي إقامة 
البدر زنقة 7علارة 66رقم 1 عين 
السبع - 0590) الدار البيضاء 

املللكة املغربية
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

663683
في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) ((019 شتيبر) (19
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

 NOUI (: اإلقتضاء)بلختصر تسليتها)

.CONSTRUCTION

مستثلر) (: غرض الشركة بإ2جاز)

عقاري.

إقامة) (: االجتلاعي) املقر  عيوان 
عين) (1 66رقم) 7علارة) زنقة) البدر 

البيضاء) الدار  ((0590 (- السبع)

املللكة املغربية.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 50.000 ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 500 ( (: اليويمي) ا ريس  السيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ا ريس اليويمي عيوانه)ا))
حي) (36 رقم) (3 زنقة) السالم  تجزئة 

الحليل عين السبع البيضاء)0590) 

الدار البيضاء)املللكة املغربية.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ا ريس اليويمي عيوانه)ا))
حي) (36 رقم) (3 زنقة) السالم  تجزئة 

الحليل عين السبع البيضاء)0590) 

الدار البيضاء)املللكة املغربية

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 08 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

2يا2ر)0)0))تحت رقم)716916.

37(I

«FIDUSSINE(‘SARL

FULL POWER
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

«FIDUSSINE ‹SARL
شارع وقعة الزالقة اقامة طارق 

الشقة رقم 5 الطابق الثالث املد2ية 

الجد2دة مكياس ، 50000، مكياس 

املغرب
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FULL POWER شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي علارة 

9 الشقة 6 التضامن 1 - 50000 

مكياس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.37863

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر) ((019 من أبريل) ((8 املؤرخ في)

محدو ة) مسؤولية  ذات  شركة  حل 

  FULL POWER(ذات الشريك الوحيد

100.000) رهم) رأسلالها) مبلغ 

علارة) اإلجتلاعي  مقرها  وعيوان 

 50000  -  1 التضامن) (6 الشقة) (9

ميافسة) (: ل) نتيجة  املغرب  مكياس 

شد2دة.

علارة) ب  التصفية  مقر  حد   و 

 50000  -  1 التضامن) (6 الشقة) (9

مكياس املغرب.)

و عين:

و) الحضراوي  ( ملقدم) السيد)ة))

عيوانه)ا))علارة)9)الشقة)1)التضامن)

كلصفي) املغرب  مكياس  (50000  1

)ة))للشركة.

وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

التجارية بلكياس))بتاريخ)03)من ماي)

019))تحت رقم)60).

373I

CAUDIFISC SARL

SESTO CAR
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

CAUDIFISC SARL

63 زنقة في�سي خليفة الدار 

البيضاء ، 0000)، الدار البيضاء 

املغرب

SESTO CAR شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة)في طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي موالي 

عبد هللا الزنقة 99) رقم 95 عين 

الشق  - 0000) الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.399103

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تقرر) ((019 من مارس) (1( املؤرخ في)

حل شركة ذات املسؤولية املحدو ة)

رأسلالها) مبلغ  ( (SESTO CAR

مقرها) وعيوان  500.000) رهم 

اإلجتلاعي حي موالي عبد هللا الزنقة)
 (0000 (- ( عين الشق) (95 رقم) ((99

(: ل) نتيجة  املغرب  البيضاء) الدار 

نتيجة لعدم تحقيق غرض الشركة،)

وليس لدى الشركة أي أعلال لعدة)

حلت) التي  املالية  ولألزمة  سيوات 

الشركة) حل  الشركاء) قرر  بالشركة 

بالرجوع إ 6 قواعد التصفية الخاصة)

بالشركة..

حي) ب  التصفية  مقر  حد   و 
 95 رقم) ((99 موالي عبد هللا الزنقة)

الدار البيضاء) ((0000 (- ( عين الشق)

املغرب.)

و عين:
و) رضوان  ( حليد) السيد)ة))

عيوانه)ا))حي موالي عبد هللا الزنقة)
 (0000 ( الشق) عين  (95 رقم) ((99

)ة)) كلصفي) املغرب  البيضاء) الدار 

للشركة.

وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

حي) (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 
 95 رقم) ((99 موالي عبد هللا الزنقة)

عين الشق الدار البيضاء

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 17 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

من ماي)019))تحت رقم)783)70.

376I

KAMAR BENOUNA

K DIFFUSION ش م م

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

KAMAR BENOUNA

 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 36

20160، Casablanca(MAROC

K DIFFUSION ش م م  شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة)في طور 

التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 16 زنقة 

لفرطرنبتي - 0000) الدارالبيضاء 

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.76807

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تقرر حل) ((019 نونبر) (30 املؤرخ في)

 K املحدو ة) املسؤولية  ذات  شركة 

DIFFUSION)ش م م)))مبلغ رأسلالها)

مقرها) وعيوان  100.000) رهم 

(- لفرطرنبتي) زنقة  (16 اإلجتلاعي)

املغرب نتيجة) الدارالبيضاء) ((0000

ل):)عدم الشغل.

16)زنقة) و حد  مقر التصفية ب)

الدارالبيضاء) ((0000 (- لفرطرنيتي)

املغرب.)

و عين:

و) ( نكلوش) ( كريلة) السيد)ة))

عيوانه)ا))16)زنقة لفرطرنيتي)0000) 

)ة)) كلصفي) املغرب  الدارالبيضاء)

للشركة.

وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)16)زنقة)

لفرطرنيتي

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 30 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 جيبر)019))تحت رقم)5633)7.

375I

ABK CONSULTING

BRIGHT ADVISORS

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل الشكل القانوني للشركة

ABK CONSULTING

 (3RUE OUED DARAA APPT

 4(AGDAL(RABAT(،(10080،

RABAT MAROC

BRIGHT ADVISORS)شركة)

ذات املسؤولية املحدو ة

و عيوان مقرها االجتلاعي)79 

شارع ابن سييا شقة رقم)16)اكدال)

الرباط)-)10090)الرباط).

تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري)

.1(5173

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

املؤرخ في))0) جيبر)019))تم تحويل)

الشكل القانوني للشركة من)»شركة)

ذات املسؤولية املحدو ة«)إ 6)»شركة)

ذات مسؤولية محدو ة ذات الشريك)

الوحيد«.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

30) جيبر) بتاريخ) ( التجارية بالرباط)

019))تحت رقم)103736.

376I

STE FIACCOF 

STE SETL

شركة ذات مسؤولية محدو ة

 ذات الشريك الوحيد

رفع رأسلال الشركة

STE FIACCOF

 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes(maroc

STE SETL شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 63 

زنقة 6  تجزئة وا  فاس - 30000 

فاس املغرب.
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رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.69935
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم) ((019 7)) جيبر) في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من) أي  «3.150.000) رهم«)
 3.(50.000« إ 6) «100.000) رهم«)
مقاصة) إجراء) ( (: طريق) عن   رهم«)
مع  2ون الشركة املحد ة املقدار و)

املستحقة.
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
7)) جيبر) بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

019))تحت رقم)96/19)6.

377I

STE FIACCOF 

STE CAFE CHALLENGER
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

STE FIACCOF
 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes(maroc

STE CAFE CHALLENGER شركة 
ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 3 زنقة 
بربا وس شارع موالي رشيد  طريق 

صفرو - 30000 فاس املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.68873

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم) ((019 5)) جيبر) في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
«5.765.000) رهم«)أي من)»85.000 
عن) »5.850.000) رهم«) إ 6)  رهم«)
مع  2ون) مقاصة  إجراء) ( (: طريق)
الشركة املحد ة املقدار و املستحقة.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
7)) جيبر) بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

019))تحت رقم)019)/95)6.

378I

STE FIACCOF 

STE AGRI EL BARAKA
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

STE FIACCOF

 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes(maroc

STE AGRI EL BARAKA شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 13) 

تجزئة التلاء  الحي الصياعي بن 

سو ة - 30000 فاس املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.50685

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم) ((019 3)) جيبر) في) املؤرخ 

قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من) أي  «7.600.000) رهم«)

 7.500.000« إ 6) «100.000) رهم«)

مقاصة) إجراء) ( (: طريق) عن   رهم«)

مع  2ون الشركة املحد ة املقدار و)

املستحقة.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

6)) جيبر) بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

019))تحت رقم)19/)9)6.

379I

STE FIACCOF 

 STE MONDE CHANTIERS

ET EQUIPEMENTS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

STE FIACCOF

 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes(maroc

 STE MONDE CHANTIERS ET

EQUIPEMENTS شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 136 
مكرر  تجزئة الرياض نرجس طريق 

صفرو - 30000 فاس املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.50719

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تم) ((019 18) جيبر) في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
«690.000) رهم«)أي من)»100.000 
عن) »790.000) رهم«) إ 6)  رهم«)
مع  2ون) مقاصة  إجراء) ( (: طريق)
الشركة املحد ة املقدار و املستحقة.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
5)) جيبر) بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

019))تحت رقم)019)/66)6.

380I

FIDUBAC SARL

RENT A CAR AFRIQUIA
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

FIDUBAC SARL
)16مكرر شارع 2وسف ابن تاشفين 
 NADOR، الشقة رقم 11 الياضور

62000، nador(maroc
RENT A CAR AFRIQUIA شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة
وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي 

إصبيان شارع 73 رقم 06 الياظور - 
000)6  الياظور املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.13(91
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
املؤرخ في)7)) جيبر)019))تم))تحويل))
من) للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 
 06 رقم) (73 شارع) إصبيان  »حي 
الياظور املغرب«) ( (6(000 (- الياظور)
 (6 إ 6)»وال  بوطيب شارع الوا  رقم)
الياظور)-)000)6))الياظور))املغرب«.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
االبتدائية بالياضور))بتاريخ)07)2يا2ر)

0)0))تحت رقم)1).

381I

FIDUBAC SARL

ALI MERCABARNA FRUITS

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUBAC SARL

)16مكرر شارع 2وسف ابن تاشفين 

 NADOR، الشقة رقم 11 الياضور

62000، nador(maroc

 ALI MERCABARNA FRUITS

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي ترقاع 

الشرقية الياظور - 000)6 الياظور 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

19665

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدا  القانون) ((019 06) جيبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

 ALI (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.MERCABARNA FRUITS

استيرا ) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

وتصد2ر الفواكه والخضروات.

عيوان املقر االجتلاعي):)حي ترقاع)

الياظور) (6(000 (- الشرقية الياظور)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 1.000 ( (: بلقاسم) علي  السيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
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والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا)) بلقاسم  علي  السيد 

  6(000 حي املطار بوعرورو الياظور)

الياظور املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا)) بلقاسم  علي  السيد 

  6(000 حي املطار بوعرورو الياظور)

الياظور املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 18 بتاريخ) ( بالياضور) االبتدائية 

 جيبر)019))تحت رقم)3536.

38(I

FIDUBAC SARL

MICANICO MED
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

FIDUBAC SARL

)16مكرر شارع 2وسف ابن تاشفين 

 NADOR، الشقة رقم 11 الياضور

62000، nador(maroc

MICANICO MED شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي  أوال  

براهيم ل 70) الياظور - 000)6  

الياظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

196(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  ((019 نونبر) (05

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.MICANICO MED

ميكانيك) (: غرض الشركة بإ2جاز)

السيارات.

عيوان املقر االجتلاعي):)حي))أوال )

  6(000 (- الياظور) ((70 ل) براهيم 

الياظور املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 10.000 ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 500 ( (: السقا ي) محلد  ( السيد)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

 500 ( (: ناصيري) سلية  السيدة 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة سلية ناصيري عيوانه)ا)))

 0( براهيم شارع إشروق رقم) أوال  

الياظور)000)6))الياظور املغرب.

)محلد السقا ي عيوانه)ا)) السيد)
 06 100رقم) شارع) براهيم  أوال  

الياظور)000)6))الياظور املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

)محلد السقا ي عيوانه)ا)) السيد)
 06 100رقم) شارع) براهيم  أوال  

الياظور)000)6))الياظور املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 03 بتاريخ) ( بالياضور) االبتدائية 

 جيبر)019))تحت رقم)3637.

383I

Soft(finances(sarl

YHT IMPORT
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

Soft(finances(sarl

شارع بئر أنزران علارة زينب رقم 6 ، 

16000، سيدي قاسم الغرب

YHT IMPORT شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

 ANG وعيوان مقرها اإلجتلاعي

 OUED SEBOU ET AV DE

 FRANCE, APPT 13, RT(194(

AGDAL - 10090 الرباط املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.136689
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
019))تقرر حل) 01) جيبر) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات)
الشريك الوحيد)YHT IMPORT))مبلغ)
وعيوان) 100.000) رهم  رأسلالها)
 ANG OUED اإلجتلاعي) مقرها 
 SEBOU ET AV DE FRANCE, APPT
 13, RT(196( AGDAL - 10090
غياب) (: ل) نتيجة  املغرب  الرباط 

املعامالت
 ANG ب) التصفية  مقر  حد   و 
 OUED SEBOU ET AV DE
 FRANCE, APPT 13, RT(196(
 .AGDAL - 10090 RABAT MAROC

و عين:
السيد)ة))طارق))تيكور و عيوانه)ا))
تجزئة رابحة زنقة كعب بن زهير) (8
املغرب) الرباط  (10090 ( السوي�سي)

كلصفي))ة))للشركة.
وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
2يا2ر) (07 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

0)0))تحت رقم)89.
386I

FINGEST CONSEIL SARL

 الشريفة القاسمي
عقد تسيير حر مصل تجاري))امشخاص)

الطبيعيون)
عقد تسيير حر مصل تجاري

 الشريفة القاسمي 
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
السيد)ة))) أعطى  ((019 16) جيبر)
اشريفة القاسمي الحامل))ة))للبطاقة)
املسجل) (EE8056 ( ( رقم) الوطيية 
بالسجل التجاري)8678)1)باملحكلة)
التجارية بلراكش حق التسيير الحر)
الشطر) ب  الكائن  التجاري  لألصل 
((. (- ( تاميصورت) (I حرف) (60 رقم) (1
اقد2م) للسيد)ة)) املغرب  مراكش 

للبطاقة الوطيية) )ة)) محلد الحامل)

3)سية تبتدئ) ملدة) ( (J(99639 ( ( رقم)

 16 و تنتهي في) ((019 15) جيبر) من)
شهري) مبلغ  مقابل  ((0((  جيبر)

5.000)) رهم.

385I

FINGEST CONSEIL SARL

TENANT
عقد تسيير حر مصل تجاري 

)امشخاص الطبيعيون)
عقد تسيير حر مصل تجاري

TENANT

 10 بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)

 جيبر)019))أعطى السيد)ة)))محلد)

حيلان الحامل))ة))للبطاقة الوطيية)

رقم)))))EE903911)املسجل بالسجل)

التجاري))13106)باملحكلة التجارية)

لألصل) الحر  التسيير  حق  بلراكش 

حرف) (1 التجاري الكائن ب الشطر)

 60000 (- ( تاميصورت) (60 رقم) I؛)

هللا)) عبد  للسيد)ة)) املغرب  مراكش 

بوريش الحامل))ة))للبطاقة الوطيية)

رقم)))G991056))ملدة)))سية تبتدئ)

 09 و تنتهي في) ((019 10) جيبر) من)
شهري) مبلغ  مقابل  ((0(1  جيبر)

6.000)) رهم.

386I

KAMAR BENOUNA

BARROU& ASSOCIES
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

KAMAR BENOUNA

 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 36

20160، Casablanca(MAROC

BARROU& ASSOCIES شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة)في طور 

التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 5 شارع 

عبد هللا بيو 2اسين  - 0)05) 

الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 

.9(881

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تقرر حل) ((019 نونبر) (30 املؤرخ في)

املحدو ة) املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ) ( (BARROU&( ASSOCIES

وعيوان) 00.000)) رهم  رأسلالها)

هللا) عبد  شارع  (5 اإلجتلاعي) مقرها 

الدارالبيضاء) ((05(0 (- ( 2اسين) بيو 

املغرب نتيجة ل):)عدم الشغل).

 5 ب) التصفية  مقر  حد   و 

 (05(0 (- ( شارع عبد هللا بيو 2اسين)

الدارالبيضاء)املغرب.)

و عين:

رشيدة)) لال  االنسة  ( السيد)ة))

عبد) شارع  (5 عيوانه)ا)) و  صد2قي 

هللا بيو 2اسين))0)05))الدارالبيضاء)

املغرب كلصفي))ة))للشركة.

وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

5)شارع) (: الوثائق املتعلقة بالتصفية)

عبد هللا بيو 2اسين)

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 06 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

2يا2ر)0)0))تحت رقم)6096)7.

387I

CAUDIFISC SARL

TIGR NEGOCE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CAUDIFISC SARL

63 زنقة في�سي خليفة الدار 

البيضاء ، 0000)، الدار البيضاء 

املغرب

TIGR NEGOCE SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي زنقة تيكر 

إقامة مونا الرقم 9 - 0000) الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.116765

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

016))تقرر حل) 06)غشت) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات)

 TIGR NEGOCE الوحيد) الشريك 

 100.000 )مبلغ رأسلالها) (SARL AU

 رهم وعيوان مقرها اإلجتلاعي زنقة)

 (0000  -  9 الرقم) مونا  إقامة  تيكر 

(: ل) نتيجة  املغرب  البيضاء) الدار 

نتيجة لعدم تحقيق غرض الشركة،)

وليس لدى الشركة أي أعلال لعدة)

حلت) التي  املالية  ولألزمة  سيوات 

الشركة) حل  الشريك  قرر  بالشركة 

بالرجوع إ 6 قواعد التصفية الخاصة)

بالشركة..

و حد  مقر التصفية ب زنقة تيكر)

الدار) ((0000  -  9 إقامة مونا الرقم)

البيضاء)املغرب.)

و عين:

السيد)ة))خالد))سابا و عيوانه)ا))

رقم) شقة  مونا  إقامة  تيكر  زنقة  (9

املغرب) البيضاء) الدار  ((0000  6

كلصفي))ة))للشركة.

وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

املخابرة و محل تبليغ العقو  و الوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)زنقة تيكر إقامة)

مونا الرقم)9)الدار البيضاء

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 (7 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

2ونيو)016))تحت رقم)00607703.

388I

ficof

DYNAMIC CASH
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ficof

 1rue(abi(temmam ، 60000،

oujda(maroc

DYNAMIC CASH شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي الطابق 

امر�سي حي أكدال إقامة سهب 

الخيل إقامة رقم 9   - 60000 

وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

36553

 (6 عقد حر مؤرخ في) ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  ((019  جيبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.DYNAMIC CASH

غرض الشركة بإ2جاز):)مفوض في)

تحويل امموال.

الطابق) (: االجتلاعي) املقر  عيوان 

سهب) إقامة  أكدال  حي  امر�سي 

الخيل إقامة رقم)9) )-)60000)وجدة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 10.000 ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 100 ( (: هيدوف) سارة  ( السيدة)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

سارة هيدوف عيوانه)ا))) ( السيدة)
 60000  3( رقم) ((3 ظهر ملحال زنقة)

وجدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

سارة هيدوف عيوانه)ا))) ( السيدة)
 60000  3( رقم) ((3 ظهر ملحال زنقة)

وجدة املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (06 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

0)0))تحت رقم)68.

389I

EXCEL COMPTA SARL AU

LIPZART
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

EXCEL COMPTA SARL AU

اقامة ور ة ب الشقة 9 زنقة 

االمام علي الحي الشتوي ، 60000، 

مراكش املغرب

LIPZART شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي اقامة 

ور ة ب رقم 9 زنقة االمام علي الحي 

الشتوي - 60030 مراكش املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1003(5

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

املؤرخ في))1) جيبر)019))تم))تحويل))

من) للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 

االمام) زنقة  (9 رقم) ب  ور ة  »اقامة 

60030)مراكش) (- علي الحي الشتوي)

)80)تجزئة املسار) إ 6)»رقم) املغرب«)

مراكش)) (60000 (- اسفي) طريق 

املغرب«.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (08 بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

0)0))تحت رقم)111067.

390I

مكتب املحاسبة اطاكوم

شركة هومكار
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

مكتب املحاسبة اطاكوم

زنقة 63 رقم 3 تيجدا  ، 600)5، 

تيجدا  املغرب

شركة هومكار شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
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وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

الحسن الثاني تغدوين تيجدا  - 

600)5 تيجدا  املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.110(9

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تلت) ((019 7)) جيبر) في) املؤرخ 

املصا قة عل6):

الحسن) )ة)) السيد) تفويت 

حصة اجتلاعية من) (833 ( العلاري)

السيد) ( لفائدة) حصة  (833 أصل)

7)) جيبر) محلد هاشمي بتاريخ) )ة))

.(019

الحسن) )ة)) السيد) تفويت 

من) اجتلاعية  حصة  (836 العلاري)

)ة)) السيد) ( 836)حصة لفائدة) أصل)

موالي عبد الكريم هاشمي بتاريخ)7) 

 جيبر)019).

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم  (

االبتدائية بالرشيد2ة))بتاريخ))0)2يا2ر)

0)0))تحت رقم)5.

391I

ACDEN

ڭرينوود سكوول بريفي
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACDEN

 Boulevard(Ghandi, Ghandi

 Mall, Immeuble 8, 5ème(étage ،

20380، CASABLANCA(MAROC

ڭرييوو  سكوول بريفي شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي املجلوعة 

36، تجزئة الضفة اليسرى، املد2ية 

الخضراء، بوسكورة  - ****  الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

65(615

بلقت�سى))عقد عرفي مؤرخ في)31 
 جيبر)019))تم إعدا  القانون)

امسا�سي لشركة ذات مسؤولية)

محدو ة ذات الشريك الوحيد)

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

اإلقتضاء)بلختصر تسليتها):)ڭرييوو )

سكوول بريفي.

تقوم) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

الشركة بالنشاطات التالية:

برامج) عل6  اإلشراف  (-

التعليلية) التكوين وتيفيذ امنشطة 

والعا ي) الثانوي  االبتدائي،) للتعليم 

تحت) بها  املتعلقة  الشها ات  وميح 

ترخيص وزارة التربية الوطيية؛

)تيظيم اليدوات،)الرحالت) (-

امليدانية والدورات التدريبية؛

الفيدقة) علليات  تيفيد  (-

بامنشطة) املتعلقة  للطالب  واليقل 

أعاله؛

امقراص) استخدام  ( (-

املدمجة،)املعاب التعليلية ووسائل)

أخرى املتعلقة بنشاط الشركة؛

استيرا ،) شراء،) حيازة،) (-

وتلثيل) بيع  استخدام،) تصد2ر،)

وبراءات) العلليات  اآلليات،) جليع 

االختراع املتعلقة بهذه امنشطة؛)

غير) أو  املباشرة  املشاركة  (-

املباشرة للشركة في جليع العلليات)

الشركات) في  أو  العقارية  املالية،)

التجارية أو الصياعية التي لها صلة)

هدف) أي  أو  االجتلاعي  بالهدف 

مشابه أو مرتبط به.

العلليات) جليع  عام،) وبشكل  (

املرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر)

املذكورة) امهداف  من  هدف  بأي 

أعاله.

عيوان املقر االجتلاعي):)املجلوعة)

املد2ية) تجزئة الضفة اليسرى،) (،36

الدار) ( (**** (- ( بوسكورة) الخضراء،)

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99))سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

السيد عبد الياصر أمزيل):))1.000 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد السيد عبد الياصر امزيل))

عيوانه)ا))تجزئة الكولين)1،)رقم)9)،)

الدار البيضاء) (**** سيدي معروف)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد السيد عبد الياصر امزيل))

عيوانه)ا))تجزئة الكولين)1،)رقم)9)،)

الدار البيضاء) (**** سيدي معروف)

املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 06 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

2يا2ر)0)0))تحت رقم)5960)7.

39(I

LABRASS MULTISERVICES SARL

NADIRO SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

LABRASS MULTISERVICES SARL

رقم 1) شارع االمير موالي عبد هللا ، 

70000، العيون املغرب

NADIRO SERVICES شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 

1500 رقم 8)7 العيون  - 70000 

العيون  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

30(17

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) ((019 13) جيبر)

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدو ة.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.NADIRO SERVICES
التجارة) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 
(- والتصد2ر) اإلستيرا   (- العامة)

خدمات متعد ة).
تجزئة) (: االجتلاعي) املقر  عيوان 
 70000 (- ( العيون) (7(8 رقم) (1500

العيون))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).
 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
 500 ( (: ( أبوهوي) خليل  السيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
السيد محلد ند2ر)):))500)حصة)

بقيلة)100) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عيوانه)ا)) ( السيد خليل أبوهوي)
 09 رقم) امكالة  زنقة  السعا ة  حي 

العيون))70000)العيون))املغرب).
عيوانه)ا)) ( ند2ر) محلد  السيد 
زنقة علر الخيام رقم)09)حي الشهداء)

العيون))70000)العيون))املغرب).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا)) ( السيد خليل أبوهوي)
 09 رقم) امكالة  زنقة  السعا ة  حي 

العيون))70000)العيون))املغرب)
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتاريخ)3)) جيبر)

019))تحت رقم)3090.
393I

AMC-PLUS CONSULTING

DAR ALANDALOUSSIA
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMC-PLUS CONSULTING
 IBN SINA II IMM C6 MG (3
 AVENUE( ALAL( AL( FASSI( VN( ،

50010،(MEKNÈS(MAROC
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 DAR ALANDALOUSSIA
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 169 
حومة تازكة  رب الزواق موالي 
ا ريس زرهون - 50353 مكياس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
69073

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) ((019 18) جيبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 DAR (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.ALANDALOUSSIA
ملون) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 
الحفالت)-)تنشيط الحفالت الفيية و)

الثقافية)-) ار الضيافة.
 169 (: االجتلاعي) املقر  عيوان 
موالي) الزواق  تازكة  رب  حومة 
مكياس) (50353 (- زرهون) ا ريس 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).
 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
 1.000 ( (: الرهوني محلد) السيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الرهوني محلد عيوانه)ا)) السيد 
 50050  ( شقة) (( مرجان) (69(

مكياس املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الرهوني محلد عيوانه)ا)) السيد 
 50050  ( شقة) (( مرجان) (69(

مكياس املغرب.

كلة التجارية بلكياس))بتاريخ)08 

2يا2ر)0)0))تحت رقم)106.

396I

AMGHAR MOHAMED

STE  OILSEF
شركة ذات مسؤولية محدو ة 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMGHAR MOHAMED

 N° 229 AV(MOUATAMAB(BEN

 ABBAD(MASSAY ، 31000،

SEFROU MAROC

STE  OILSEF شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 37 

طريق فاس صفرو - 31000 صفرو 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(713

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) ((019 09) جيبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

  STE (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.OILSEF

غرض الشركة بإ2جاز):)-)استغالل)

محطة الوقو 

-)صيانة السيارات).

 37 رقم) (: عيوان املقر االجتلاعي)

صفرو) (31000 (- طريق فاس صفرو)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 100 ( (: العدلوني) بوبكر  السيد 
حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد بوبكر العدلوني عيوانه)ا))
رقم))6)شارع محلد السا س صفرو)

31000)صفرو املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بوبكر العدلوني عيوانه)ا))
رقم))6)شارع محلد السا س صفرو)

31000)صفرو املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
)1) جيبر) بتاريخ) ( االبتدائية بصفرو)

019))تحت رقم)019)/17).
395I

ste FIDOKOM sarl au

PLAFOOD ANIMAL
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ste FIDOKOM sarl au
 N°163 rue(dakhla(hay(el(amal

 selouane(nador ، 62700، Nador
Maroc

PLAFOOD ANIMAL شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي عريض 
رقم 196  - 0)0)6 الياضور املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.18851
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تلت) ((019 10) جيبر) في) املؤرخ 

املصا قة عل6):
سفيان اعراب) )ة)) تفويت السيد)
أصل) من  اجتلاعية  حصة  (336
1.000)حصة لفائدة))السيد))ة))عبد)
القا ر املراقي بتاريخ)10) جيبر)019).

تفويت السيد))ة))سفيان))اعراب)
أصل) من  اجتلاعية  حصة  (333
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000
10) جيبر) بتاريخ) الهاكور  محلد 

.(019

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم  (
 (7 بتاريخ) ( بالياضور) االبتدائية 

 جيبر)019))تحت رقم)3598.

396I

ste FIDOKOM sarl au

HIBAMA
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste FIDOKOM sarl au
 N°163 rue(dakhla(hay(el(amal

 selouane(nador ، 62700، Nador
Maroc

HIBAMA شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي قراقشة 
حي معلل السكر زا2و 900)6 

الياضور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
19679

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) ((019 17) جيبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.HIBAMA
اشغال) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

مختلفة والبياء.
قراقشة) (: عيوان املقر االجتلاعي)
 6(900 زا2و) السكر  معلل  حي 

الياضور املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).
 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
 1.000 ( (: السيد اسلاعيل امللكي)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
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والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد اسلاعيل امللكي عيوانه)ا))

 6(900 زا2و) السكر  معلل  حي 

الياضور املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الجرو ي) سهيلة  السيدة 

 6(900 زا2و) قراقشة  حي  عيوانه)ا))

الياضور املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 (5 بتاريخ) ( بالياضور) االبتدائية 

 جيبر)019))تحت رقم))357.

397I

املركز املراك�سي لإلرشا 

RAID BUGGY MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تعيين ملثل قانوني للشركة

املركز املراك�سي لإلرشا 

شقة رقم ٩ مدخل أ علارة أنس 

ماجوريل شارع موالي عبد هللا ، 0، 

مراكش املغرب

RAID BUGGY MAROC »شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة«

وعيوان مقرها االجتلاعي: جليز 

تكية الغول تجزئة الزيتون ) رقم 

7) الطابق الثالث - 60000 مراكش 

املغرب.

»تعيين ملثل قانوني  للشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.81619

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

وتبعا) ((019 نونبر) ((8 في) املؤرخ 

تعيين) تقرر  جد   لتعيين مسير)2ن))

امللثل)2ن))القانوني)2ن):)

-) ا ا مريم

- RAID BUGGY MAROC)شركة)

الكائن) املحدو ة  املسؤولية  ذات 
مقرها اإلجتلاعي ب:)جليز تكية الغول)
الطابق) ((7 رقم) (( الزيتون) تجزئة 

الثالث)60000)مراكش املغرب
عيد) التجاري  السجل  رقم 

االقتضاء:)81619

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
2يا2ر) (03 بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

0)0))تحت رقم)110930.
398I

املركز املراك�سي لإلرشا 

OM LOGISTIC
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

املركز املراك�سي لإلرشا 
شقة رقم ٩ مدخل أ علارة أنس 

ماجوريل شارع موالي عبد هللا ، 0، 
مراكش املغرب

OM LOGISTIC  شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 6)6 

املسار الطابق الثاني طريق اسفي 
مراكش - 60000 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.86175
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
019))تقرر حل) 06) جيبر) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات)
   OM LOGISTIC الوحيد) الشريك 
100.000,00) رهم) رأسلالها) مبلغ 
وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة)6)6 
اسفي) طريق  الثاني  الطابق  املسار 
املغرب) مراكش  (60000 (- مراكش)

نتيجة ل):)توقف النشاط التجاري.
تجزئة) ب  التصفية  مقر  حد   و 
طريق) الثاني  الطابق  املسار  (6(6
مراكش) (60000 (- مراكش) اسفي 

املغرب.)
و عين:

   OSSEIRAN السيد)ة))
تجزئة) عيوانه)ا)) و  (MUHIEDDINE
طريق) الثاني  الطابق  املسار  (6(6
مراكش) (60000 مراكش) اسفي 

املغرب كلصفي))ة))للشركة.
وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
2يا2ر) (0( بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

0)0))تحت رقم)110901.

399I

املركز املراك�سي لإلرشا 

PRESSING NET PLUS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
خفض رأسلال الشركة

املركز املراك�سي لإلرشا 
شقة رقم ٩ مدخل أ علارة أنس 

ماجوريل شارع موالي عبد هللا ، 0، 
مراكش املغرب

PRESSING NET PLUS شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 
التوفيق اقامة اطلس بانورميك 
محل رقم 3 - 60000 مراكش 

املغرب.
خفض رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.61863

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم) ((019 05) جيبر) في) املؤرخ 
بلبلغ) الشركة  رأسلال  خفض 
أي) »)),55.003)) رهم«) قدره)
إ 6) »)),355.003) رهم«) من)
(: طريق) عن  «100.000,00) رهم«)

تخفيض عد ))امسهم.
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
2يا2ر) (0( بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

0)0))تحت رقم)110905.

600I

املركز املراك�سي لإلرشا 

PRESSING NET PLUS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

املركز املراك�سي لإلرشا 
شقة رقم ٩ مدخل أ علارة أنس 

ماجوريل شارع موالي عبد هللا ، 0، 
مراكش املغرب

PRESSING NET PLUS شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 
التوفيق اقامة اطلس بانورميك 
محل رقم 3 - 60000 مراكش 

املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.61863

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم) ((019 05) جيبر) في) املؤرخ 
بلبلغ) الشركة  رأسلال  رفع 
»)),65.003)) رهم«) قدره)
إ 6) »90.000,00) رهم«) من) أي 
((: طريق) عن  «)),355.003) رهم«)
أرباح أو عالوات) أو  إ ماج احتياطي 

إصدار في رأس املال.
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
2يا2ر) (0( بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

0)0))تحت رقم)110905.
601I

املركز املراك�سي لإلرشا 

MARRAKECH GATE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

املركز املراك�سي لإلرشا 
شقة رقم ٩ مدخل أ علارة أنس 

ماجوريل شارع موالي عبد هللا ، 0، 
مراكش املغرب

MARRAKECH GATE شركة 
ذات املسؤولية املحدو ة)في طور 

التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي  شقة 
رقم 6 - الطابق الثاني علارة 8) 

شارع طارق ابن زيا  جليز - 60000 
مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.110903
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تقرر) ((019 أكتوبر) (03 في) املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدو ة)
مبلغ) ( (MARRAKECH GATE

رأسلالها)600.000,00) رهم.
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شقة) ( وعيوان مقرها اإلجتلاعي) (
رقم)6)-)الطابق الثاني علارة)8))شارع)

طارق ابن زيا  جليز)-)60000)مراكش)

النشاط) توقف  (: ل) نتيجة  املغرب 

التجاري.

غرفة) ب  التصفية  مقر  حد   و 

الطابق الثاني علارة) (- (6 بشقة رقم)

(- جليز) زيا   ابن  طارق  شارع  ((8

60000)مراكش املغرب.)

و عين:

 FABIO  CREMONESE((السيد)ة

 -  6 رقم) بشقة  غرفة  عيوانه)ا)) و 
8))شارع طارق) الطابق الثاني علارة)

ابن زيا  جليز)60000)مراكش املغرب)

كلصفي))ة))للشركة.

وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (0( بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

0)0))تحت رقم)110903.

60(I

AMGHAR MOHAMED

sabloukili
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

توسيع نشاط الشركة)

AMGHAR MOHAMED

 N° 229 AV(MOUATAMAB(BEN

 ABBAD(MASSAY ، 31000،

SEFROU MAROC

sabloukili شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعيوان مقرها االجتلاعي ج )/) حي 

املحطة رباط الخير صفرو - )3135 

صفرو املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1869

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

املؤرخ في))))نونبر)019))تلت إضافة)

إ 6 نشاط الشركة) التالية  امنشطة 

الحا ي):

-اضافة االشغال املختلفة)

-مفاوض

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

)0) جيبر) بتاريخ) ( االبتدائية بصفرو)

019))تحت رقم)019)/13).

603I

FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT SARL AU

MORUS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

 FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT

SARL AU

 AVENUE(MED(V(NR 15 ،

93100، FNIDEQ(MAROC

MORUS شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : تجزئة 

موالي رشيد شارع مسقط رقم 79 - 

93100 الفييدق املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.11763

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تقرر حل) ((019 نونبر) (07 املؤرخ في)

املسؤولية) ذات  شركة  (MORUS

 100.000 رأسلالها) مبلغ  املحدو ة 

اإلجتلاعي) مقرها  وعيوان   رهم 

تجزئة موالي رشيد شارع مسقط رقم)

79 - 93100)الفييدق املغرب نتيجة)

الالفالس.

و عين:
الشعا2ري) ( مصطفى) السيد)ة))

طيييطي) افينيدا  كايي  عيوانه)ا)) و 

سبتة) (93100 ( كرونيل كواتير حدو)

املغرب كلصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

تجزئة) وفي  ((019 نونبر) (07 بتاريخ)

 - 79 موالي رشيد شارع مسقط رقم)

93100)الفييدق املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

نونبر) ((8 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

019))تحت رقم)6361.

606I

FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT SARL AU

EXPANSIO

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

 FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT

SARL AU

 AVENUE(MED(V(NR 15 ،

93100، FNIDEQ(MAROC

EXPANSIO شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : حي 

كيديسة شارع محلد الخامس  - 

93100 الفييدق املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.6365

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

املؤرخ في)30)أكتوبر)019))تقرر حل)

املسؤولية) ذات  شركة  (EXPANSIO

 100.000 رأسلالها) مبلغ  املحدو ة 

حي) اإلجتلاعي  مقرها  وعيوان   رهم 

(- ( الخامس) محلد  شارع  كيديسة 

93100)الفييدق املغرب نتيجة لعدم)

بلوغ الهدف االجتلاعي.

و عين:

و) الحساني  ( علي) السيد)ة))

السفل6) كيديسة  حي  عيوانه)ا))

شارع الحسن التاني رقم))1 93100 

الفييدق املغرب كلصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

حي) وفي  ((019 أكتوبر) (30 بتاريخ)

(- ( الخامس) محلد  شارع  كيديسة 

93100)الفييدق املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

نونبر) ((8 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

019))تحت رقم))636.

605I

westartup

SONS HOLDING
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

westartup

 BOULEVARD(MASSIRA(RUE 6

 OCTOBRE(N° 6 ETG 3 APPT 3

 CASABLANCA(ANFA ، 20100،

CASABLANCA MAROC

SONS HOLDING شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 6 زنقة 

6 اكتوبر الطابق 3 العلارة 3 شارع 

املسيرة الدار البيضاء 0100) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

65(373

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  ((0(0 2يا2ر) (0(

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

 SONS(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.HOLDING

:))االهتلام) غرض الشركة بإ2جاز)

وجه) عل6  امشكال  من  شكل  بأي 

االستر ا ) أو  باالشتراك  الخصوص 

لجليع اموراق املالية القابلة للتحويل)

أو امسهم أو السيدات أو الوحدات أو)

اموراق املالية املدرجة أو غير املدرجة)

في جليع الشركات أو الشركات التي)

تم تأسيسها أو التي سيتم  مجها في)

أي شكل من امشكال.

زنقة) (6 (: االجتلاعي) املقر  عيوان 

شارع) (3 العلارة) (3 اكتوبر الطابق) (6

الدار) ((0100 املسيرة الدار البيضاء)

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).
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 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

((: السيد سيدي مجيد السليلاني)

990)حصة بقيلة)100) رهم للحصة)

 SONS CAPITAL :  10 الشركة)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السليلاني) مجيد  سيدي  السيد 

زنقة املرجان تجزءة) (115 عيوانه)ا))

البيضاء) الدار  ((0100 انفا) 2وسف 

املغرب).

 SONS 100.000 الشركة)

 3 6)اكتوبر الطابق) 6)زنقة) عيوانه)ا))

العلارة)3)شارع املسيرة)0100))الدار)

البيضاء)املغرب).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السليلاني) مجيد  سيدي  السيد 

زنقة املرجان تجزءة) (115 عيوانه)ا))

البيضاء) الدار  ((0100 انفا) 2وسف 

املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.

606I

ELECTGAOU SARL AU

ELECTGAOU SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ELECTGAOU SARL AU

إقامة العزيزية شارع املللكة العربية 

السعو 2ة الطابق 3 رقم 0) ، 

90000، طيجة املغرب

ELECTGAOU SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي إقامة 

العزيزية شارع املللكة العربية 

السعو 2ة الطابق 3 رقم 0) - 

90000 طيجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

10(515

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدا  القانون) ((019 10) جيبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.ELECTGAOU SARL AU

غرض الشركة بإ2جاز):)استيرا  و)

تصد2ر املعدات االلكترونية.

إقامة) (: االجتلاعي) املقر  عيوان 

العربية) املللكة  شارع  العزيزية 

السعو 2ة الطابق)3)رقم)0) - 90000 

طيجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 1.000 ( (: بوزكاو) عثلان  السيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا)) بوزكاو  عثلان  السيد 

 78 33)رقم) مجلع كرم الد2ن علارة)

اكزنا2ة)90000)طيجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا)) بوزكاو  عثلان  السيد 

 78 33)رقم) مجلع كرم الد2ن علارة)

اكزنا2ة)90000)طيجة املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

0)) جيبر) بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

019))تحت رقم)8705.

607I

مكتب املحاسبة الصالحي

  SOCIETE OUALI AZZOUZI

 DES TRAVAUX DE

CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

مكتب املحاسبة الصالحي

زنقة املد2ية امليورة علارة اليعقوبي 

الطابق الثالث الشقة رقم 6 وجدة ، 

60000، وجدة ااملغرب

 SOCIETE(OUALI(AZZOUZI  DES

 TRAVAUX DE CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدو ة)في 

طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي 

الريا�سي زنقة ه9 رقم61 وا  

الياشف - 60000 وجدة املللكة 

املغربية.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.17873

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

019))تقرر حل) 11) جيبر) املؤرخ في)

املحدو ة) املسؤولية  ذات  شركة 

 SOCIETE OUALI AZZOUZI  DES

  TRAVAUX DE CONSTRUCTION

 100.000,00 رأسلالها) مبلغ 

اإلجتلاعي) مقرها  وعيوان   رهم 

وا ) رقم61) ه9) زنقة  الريا�سي  حي 

املللكة) وجدة  (60000 (- الياشف)

قطاع) 1/ازمة  (: ل) نتيجة  املغربية 

البياء)في امليطقة.

)/)الفشل في استقطاب الزبياء..

حي) ب  التصفية  مقر  حد   و 

الريا�سي زنقة ه9)رقم61)وا  الياشف)

- 60000)وجدة املللكة املغربية.)

و عين:

و) الوا ي  ( هللا) عبد  السيد)ة))

ه9  زنقة  الريا�سي  حي  عيوانه)ا))

وجدة) (60000 الياشف) وا   رقم61)

املللكة املغربية كلصفي))ة))للشركة.

وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

6)) جيبر) بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

019))تحت رقم)3966.

608I

مكتب املحاسبة الصالحي

SOCIETE KCM PROJET

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

مكتب املحاسبة الصالحي

زنقة املد2ية امليورة علارة اليعقوبي 

الطابق الثالث الشقة رقم 6 وجدة ، 

60000، وجدة ااملغرب

SOCIETE KCM PROJET  شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : شارع 

محلد الخامس علارة قا ة الطابق 

الرابع الشقة رقم16 - 60000 وجدة 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.(8353

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في)11)أكتوبر)019))تقرر حل)

شركة) ( (SOCIETE KCM PROJET

ذات مسؤولية محدو ة ذات الشريك)

 100.000,00 الوحيد مبلغ رأسلالها)

 رهم وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع)

محلد الخامس علارة قا ة الطابق)

 60000  - رقم16  الشقة  الرابع 

في) ل1/الفشل  نتيجة  املغرب  وجدة 

استقطاب الزبياء.

)/)امزمة امقتصا 2ة التي تعيشها)

امليطقة و قطاع العقار..
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و عين:
و) بوحابة  ( بلقاسم) السيد)ة))
الخامس) محلد  شارع  عيوانه)ا))
الشقة) الرابع  الطابق  قا ة  علارة 
املغرب) وجدة  (60000 رقم16 

كلصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)
شارع) وفي  ((019 أكتوبر) (11 بتاريخ)
محلد الخامس علارة قا ة الطابق)
الرابع الشقة رقم16 - 60000)وجدة)

املغرب.
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
17) جيبر) بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

019))تحت رقم)3781.

609I

مكتب املحاسبة الصالحي

 SOCIETE BENBRAHIM
IMPORT EXPORT

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

مكتب املحاسبة الصالحي
زنقة املد2ية امليورة علارة اليعقوبي 
الطابق الثالث الشقة رقم 6 وجدة ، 

60000، وجدة ااملغرب
 SOCIETE BENBRAHIM IMPORT

EXPORT  شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : سوق 
مليلية الشطر الثاني رقم 75 - 

60000 وجدة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.(0991

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر حل) ((019 نونبر) (30 املؤرخ في)
 SOCIETE BENBRAHIM IMPORT
مسؤولية) ذات  شركة  ( (EXPORT
محدو ة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
10.000,00) رهم وعيوان) رأسلالها)
مقرها اإلجتلاعي سوق مليلية الشطر)
الثاني رقم)75 - 60000)وجدة املغرب)
استقطاب) في  الفشل  ل1/) نتيجة 

الئزبياء.

و عين:

)بيعبد الحق و) السيد)ة))ابراهيم)
تجزئة لحلو طريق) رقم6)) عيوانه)ا))

املغرب) وجدة  (60000 بوقيا ل)

كلصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)
سوق) وفي  ((019 نونبر) (30 بتاريخ)

 -  75 رقم) الثاني  الشطر  مليلية 

60000)وجدة املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

17) جيبر) بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

019))تحت رقم)3783.

610I

مكتب املحاسبة الصالحي

 SOCIETE LES

 ASCENSORISTES DU

MAROC
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

مكتب املحاسبة الصالحي
زنقة املد2ية امليورة علارة اليعقوبي 

الطابق الثالث الشقة رقم 6 وجدة ، 

60000، وجدة ااملغرب

 SOCIETE LES ASCENSORISTES

DU MAROC شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : حي امليار 
زنقة ك6 رقم 6) - 60000 وجدة 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.(5503

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر حل) ((019 نونبر) ((0 املؤرخ في)

 SOCIETE LES ASCENSORISTES

DU MAROC)شركة ذات مسؤولية)

محدو ة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
رأسلالها)100.000,00) رهم وعيوان)

مقرها اإلجتلاعي حي امليار زنقة ك6 
رقم)6) - 60000)وجدة املغرب نتيجة)

ل1/)الفشل في استقطاب الزبياء.

و عين:

و) لشكر  ( ( حسان) السيد)ة))

علارة16  امبغور  حدائق  عيوانه)ا))

الشقة)100  60000)مراكش املغرب)

كلصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

وفي حي امليار) ((019 نونبر) ((0 بتاريخ)
وجدة) (60000  -  (6 رقم) ك6) زنقة 

املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

17) جيبر) بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

019))تحت رقم)3786.

611I

املركز الجهوي لالستثلار لجهة العيون الساقية)

الحلراء

SAZAR
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثلار لجهة 

العيون الساقية الحلراء

صيدوق البر2د 66)) ، 70000، 

العيون املغرب

SAZAR شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي زنقة 18 
رقم 33 مكرر حي الوحدة 01  - 

70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(9983

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  ((019 نونبر) ((6

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.SAZAR

االشغال) (: غرض الشركة بإ2جاز)

و الخدمات املختلفة التجارة العامة)

االسترا  و التصد2ر.

زنقة) (: االجتلاعي) املقر  عيوان 
 -   01 مكرر حي الوحدة) (33 رقم) (18

70000)العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

حصة) (500 ( (: زا2و) علين  السيد 

بقيلة)100) رهم للحصة).

السيد عثلان صفر):))500)حصة)

بقيلة)100) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
زنقة) زا2و عيوانه)ا)) السيد علين 
  01 الوحدة) حي  مكرر  (33 رقم) (18

70000)العيون املغرب.

عيوانه)ا)) صفر  عثلان  السيد 
زنقة)18)رقم)33)مكرر حي الوحدة)01  

70000)العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
زنقة) زا2و عيوانه)ا)) السيد علين 
  01 الوحدة) حي  مكرر  (33 رقم) (18

70000)العيون املغرب

عيوانه)ا)) صفر  عثلان  السيد 
زنقة)18)رقم)33)مكرر حي الوحدة)01  

70000)العيون املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

نونبر) ((8 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

019))تحت رقم)885/19).

61(I

مكتب املحاسبة الصالحي

SOCIETE MANSOURI BAT
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

مكتب املحاسبة الصالحي
زنقة املد2ية امليورة علارة اليعقوبي 

الطابق الثالث الشقة رقم 6 وجدة ، 

60000، وجدة ااملغرب

 SOCIETE MANSOURI BAT

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
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وعيوان مقرها اإلجتلاعي : رقم 35 
زنقة ب10 حي السالم طريق عين بني 

مطهر - 60000 وجدة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.31367

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في)16)أكتوبر)019))تقرر حل)

SOCIETE MANSOURI BAT)شركة)

ذات مسؤولية محدو ة ذات الشريك)

 (0.000,00 رأسلالها) مبلغ  الوحيد 

 رهم وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم)
35)زنقة ب10)حي السالم طريق عين)

املغرب) وجدة  (60000 (- مطهر) بني 

استقطاب) في  ل1/الفشل  نتيجة 

الزبياء.

و عين:

ميصوري) ( الد2ن) نور  السيد)ة))

اليور تجزئة خليفة) حي  و عيوانه)ا))
الزنقة ب16)رقم153 60000)وجدة)

املغرب كلصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

 35 وفي رقم) ((019 نونبر) (16 بتاريخ)
زنقة ب10)حي السالم طريق عين بني)

مطهر)-)60000)وجدة املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

17) جيبر) بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

019))تحت رقم))378.

613I

MAGHREB TADBIR

SETVINORD
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

MAGHREB TADBIR

شارع مراكش اقامة اليجد الطابق 

االول رقم 16 اقامة العرفان 

-)GH(7E18Z الطابق الثاني رقم 

)35، 90000، طيجة املغرب

SETVINORD شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع طوبو 

الرباط زنقة الشاهد الشركي محلد 
رقم 5  اقامة العرفان 

-)GH(7E18Z الطابق الثاني رقم 

)35 90000 طيجة املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في)09)شتيبر)019))تم))تحويل))

من) للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 

الشاهد) زنقة  الرباط  طوبو  »شارع 

الشركي محلد رقم)5))اقامة العرفان)

رقم) الثاني  الطابق  (GH(7E18Z(-

إ 6) املغرب«) طيجة  (90000  35(

 LT(تجزئة فاسينتا)15)شارع الداخلة«

 GH(7E18Z(- اقامة العرفان) (366

 90000  35( رقم) الثاني  الطابق 

طيجة))املغرب«.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (03 بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

0)0))تحت رقم)31.

616I

Synergie(Experts

HASRE FACTORY
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

Synergie(Experts

69, زنقة جون جورس, حي غوتييه ، 

0060)، الدار البيضاء املغرب

HASRE FACTORY شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 69، زنقة 

جون جوريس، حي غوتييه - 0060) 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

65(6(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدا  القانون) ((019 أكتوبر) ((8

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

 HASRE(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.FACTORY

تهدف) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

إ 6) الخارج  في  و  املغرب  في  الشركة 

إنشاء) مع  املطاعم  نشاط  تحقيق 

امتيازات و االستيرا  و التصد2ر.

عيوان املقر االجتلاعي):)69،)زنقة)

 (0060 جون جوريس،)حي غوتييه)-)

الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 1(.000 ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتا ي:

السيد فرتوك مو�سي عاشر):))60 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

60)حصة) ( (: السيد  كوري هبري)

بقيلة)100) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عاشر) مو�سي  فرتوك  السيد 

عيوانه)ا))11)زنقة)1)الطابق السفلي)

الشق)) عين  ليكريت  (( الدري�سي)

0000))الدار البيضاء)املغرب.

عيوانه)ا)) هبري  السيد  كوري 

157)زنقة  و لغوكيت)75011)باريس))

فرنسا.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عاشر) مو�سي  فرتوك  السيد 

عيوانه)ا))11)زنقة)1)الطابق السفلي)

الشق)) عين  ليكريت  (( الدري�سي)

0000))الدار البيضاء)املغرب

(- بتاريخ) ( تم اإل2داع القانوني ب-)

تحت رقم)-.

615I

SOCIETE FIDAV SARL

STE MAGI DESIGNE SNC
مجلوعة ذات اليفع االقتصا ي

حل شركة

SOCIETE FIDAV SARL

زنقة السعد2ين علارة 13 شقة 3 

املد2ية الجد2دة ، 50000، مكياس 

املغرب

 STE MAGI DESIGNE SNC

مجلوعة ذات اليفع االقتصا ي)في 

طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي كراج 

رقم 6 زنقة 8 الحي العسكري س 

البساتين - 50000 مكياس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.39763

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

019))تقرر حل) 6)) جيبر) املؤرخ في)

االقتصا ي) اليفع  ذات  مجلوعة 

مبلغ) ( (STE MAGI DESIGNE SNC

وعيوان) 10.000) رهم  رأسلالها)

زنقة) (6 مقرها اإلجتلاعي كراج رقم)

(- البساتين) س  العسكري  الحي  (8

(: ل) نتيجة  املغرب  مكياس  (50000

الشركة لم تحقق أهدافها.

و حد  مقر التصفية ب كراج رقم)

6)زنقة)8)الحي العسكري س البساتين)

- 50000)مكياس املغرب.)

و عين:

كرو )) ( ( الكريم) عبد  السيد)ة))
الحي) (8 زنقة) (6 رقم) عيوانه)ا)) و 

 50000 ( البساتين) س  العسكري 

مكياس املغرب كلصفي))ة))للشركة.

وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (07 بتاريخ) ( بلكياس) التجارية 

0)0))تحت رقم)19.

616I
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BOUCHAHMA HICHAM

LA TABLE DU BOIS

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

BOUCHAHMA HICHAM

 LOT(AZZOUZIA(IMM 1281

 APT 7 LOT(AZZOUZIA

 IMM 1281 APT 7، 40000،

MARRAKECH maroc

la(table(du(bois  شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي ملتقى 

زنقة محلد البقال و أحلد سال 

علارة فضاء مستو ع رقم 9 جليز 

مراكش - 60150 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

101509

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدا  القانون) ((019 09) جيبر)

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

 la (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

. table(du(bois

غرض الشركة بإ2جاز):)املطعلة.

ملتقى) (: االجتلاعي) املقر  عيوان 

سال) أحلد  و  البقال  محلد  زنقة 

جليز) (9 رقم) مستو ع  فضاء) علارة 

مراكش)-)60150)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

((: السيد محلد وسيم بومسهو ي)

500)حصة بقيلة)100) رهم للحصة

السيد محلد أمين بيصالح):))500 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

بيصالح) أمين  محلد  السيد 

 87 رقم) سعا ة  تجزئة  عيوانه)ا))

مراكش)60150)مراكش املغرب.

بومسهو ي) وسيم  محلد  السيد 

عيوانه)ا))مسيرة)))أ رقم)336)مراكش)

60150)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

بيصالح) أمين  محلد  السيد 

 87 رقم) سعا ة  تجزئة  عيوانه)ا))

مراكش)60150)مراكش املغرب

بومسهو ي) وسيم  محلد  السيد 

عيوانه)ا))مسيرة)))أ رقم)336)مراكش)

60150)مراكش املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (03 بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

0)0))تحت رقم)110965.

617I

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au

TB FIRST SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au

 N°12 Florida(Extension(Sidi

 Maârouf(Casablanca، 20190،

casablanca maroc

TB FIRST SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 5ـ ـ 
زنقة مولييرـ ـ حي راسين  - 0100)  

الدار البيضاء   املغرب   .

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.186301

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

019))تقرر حل) 0)) جيبر) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات)

 TB FIRST SARL الوحيد) الشريك 

AU))مبلغ رأسلالها)100.000) رهم.

 5 وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم) (
  (0100 (- ( حي راسين) ــ) زنقة موليير) ــ)
الدار البيضاء)))املغرب))))نتيجة ل):))-)

وقف نشاط الشركة.
ــ) (5 و حد  مقر التصفية ب رقم)
  1 1)،)شقة رقم) زنقة مولييرــ)الطابق)
الدار البيضاء))) ( ((0100 (- ــ)حي راسين)

املغرب))).)
و عين:

و) رشدي  ( ( نبيل) ( السيد)ة))
عيوانه)ا))رقم)5)ــ)زنقة مولييرــ)الطابق)
  (0100 ــ)حي راسين) ( (1 1)،)شقة رقم)
الدار البيضاء)))املغرب))))كلصفي))ة))

للشركة.
وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
 31 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 جيبر)019))تحت رقم)5586)7.
618I

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au

PIC SAY SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au
 N°12 Florida(Extension(Sidi

 Maârouf(Casablanca، 20190،
casablanca maroc

PIC SAY SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 65) ، 

شارع زرقطوني ، الطابق 9 ، مكتب 
رقم )9  - 0060)   الدار البيضاء   

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(99383

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
019))تقرر حل) 0)) جيبر) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات)
  PIC SAY SARL AU(الشريك الوحيد

مبلغ رأسلالها)10.000) رهم وعيوان)

شارع) (، ((65 اإلجتلاعي) مقرها 

مكتب رقم) (، (9 الطابق) (، زرقطوني)

)9  - 0060))))الدار البيضاء)))املغرب)

نتيجة ل):))وقف نشاط الشركة.

(،13 و حد  مقر التصفية ب رقم)

،)شقة) (( الطابق) (، زنقة إبن سبد2ه)

الدار) ( ( ((0060 (- بوركون) حي  (، (5

البيضاء)))املغرب.)

و عين:

و) أسراري  ( ( هدى) السيد)ة))
زنقة إبن سبد2ه) (،13 رقم) عيوانه)ا))
حي بوركون) (، (5 شقة) (، (( الطابق) (،

املغرب) ( ( البيضاء) الدار  ( ( ((0060

كلصفي))ة))للشركة.

وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 31 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 جيبر)019))تحت رقم)5588)7.

619I

مزا2ا طرانس

مزايا طرانس
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

مزا2ا طرانس

شارع الحاج محلد بيونة جبل التل 

رقم 01 تطوان ، 93000، تطوان 

املغرب

مزا2ا طرانس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

الغزالن زنقة 16 تطوان - 93000 

تطوان املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(1909

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

املؤرخ في)17) جيبر)019))تم))تحويل))

من للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 
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(- تطوان) (16 زنقة) الغزالن  »شارع  (

»شارع) إ 6) املغرب«) تطوان  (93000

الحاج محلد بيونة جبل التل رقم)01 

تطوان)-)93000)تطوان))املغرب«.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

17) جيبر) )بتاريخ) االبتدائية بتطوان)

019))تحت رقم)6669.

6(0I

PLATINIUM GLOB

PLATINIUM GLOB
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

PLATINIUM GLOB

 n° 2 rue(patrice(lumumba

 residence(massira(bureaux

 2ème(étage(n° 4 V.N(FES ، 0،

FES MAROC

PLATINIUM GLOB شركة 
ذات املسؤولية املحدو ة)في طور 

التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي ) شارع 

محلد 5 رقم 6 طابق ) مكاتب 

املسيرة فاس الجد2د  - 30000 فاس 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.609(3

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

019))تقرر حل) 30) جيبر) املؤرخ في)

املحدو ة) املسؤولية  ذات  شركة 

PLATINIUM GLOB))مبلغ رأسلالها)

مقرها) وعيوان  00.000).1) رهم 
 6 رقم) (5 محلد) شارع  (( اإلجتلاعي)

طابق)))مكاتب املسيرة فاس الجد2د))

- 30000)فاس املغرب نتيجة ل):)عدم)

وجو  مداخيل).

شارع) (( و حد  مقر التصفية ب)
محلد)5)رقم)6)طابق)))مكاتب املسيرة)

فاس الجد2د)-)30000)فاس املغرب.)

و عين:

السيد)ة))ملياء))الغلري و عيوانه)ا))

 30000 حي وا  فاس) (30 شارع) (38

فاس املغرب كلصفي))ة))للشركة.

وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
املخابرة و محل تبليغ العقو  و الوثائق)
املتعلقة بالتصفية):)))شارع محلد)5 
مكاتب املسيرة فاس) (( طابق) (6 رقم)

الجد2د فاس
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
2يا2ر) (0( بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

0)0))تحت رقم)0)6/0).

6(1I

FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

TRANS 2AVD
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE FIDBOSS
Comptable Agréé

 appt 4 Lot(RIZANA ;
 RESIDENCE(LAHRECH(N° 6
 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC
TRANS 2AVD شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 76 
تجزئة الصفا الشقة 7 ليساسفة . - 

)3)0) الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
65(371

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  ((0(0 2يا2ر) (0(
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 TRANS(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.(AVD
نقل) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير..

 76 رقم) (: عيوان املقر االجتلاعي)
(-(. 7)ليساسفة) تجزئة الصفا الشقة)

)3)0))الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).
 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
 1.000 ( (: سعيد) الزوين  السيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عيوانه)ا)) سعيد  الزوين  السيد 
  3 امليصور) (6 رقم) (10 باء) علارة 

50000)مكياس املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا)) سعيد  الزوين  السيد 
  3 امليصور) (6 رقم) (10 باء) علارة 

50000)مكياس املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
 06 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

2يا2ر)0)0))تحت رقم)176.

6((I

BIG ACCOUNTING SARL

AL MAQCHADA AL ARABIA
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

BIG ACCOUNTING SARL
 ANGLE RUE TCHAIKOFSKY ET
 SAYID(KOTB(RES(JOUBA(B(N1 ،

90000، TANGER(MAROC
 AL MAQCHADA AL ARABIA
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع ابي 
الرازي علارة بوشرى محل رقم 3 

ساحة االمم  - 90000 طيجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

88707
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) ((019 مارس) (13
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

 AL (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.MAQCHADA AL ARABIA

استغالل) (: غرض الشركة بإ2جاز)

مقهى.

عيوان املقر االجتلاعي):)شارع ابي)

 3 رقم) محل  بوشرى  علارة  الرازي 

ساحة االمم))-)90000)طيجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 (50.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 (.500 ( (: السيد حكة عبد الحق)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

 (500 (: الحق) عبد  حكة  السيد 

بقيلة)100) رهم.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد حكة عبد الحق عيوانه)ا))

حي الزياتن املجلع السكني املنزه فيال)

36 90000)طيجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد البركاوي محلد عيوانه)ا))

 91300 ( شارع فكتور ا2كو ما�سي) ((

ما�سي فرنسا

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

أبريل) (30 بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

018))تحت رقم)01391).

6(3I

AFTOMY TECH SARL

AFTOMY TECH  SARL
إعالن متعد  القرارات

AFTOMY TECH SARL

طيجة ، 90000، طيجة املغرب

AFTOMY(TECH  SARL  »شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة«

وعيوان مقرها االجتلاعي: 6598 

حي مسيانة ANC   - 90000 طيجة 

املغرب.
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»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.88767

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

املؤرخ في)16)أكتوبر)019)

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

جليع) ندى  التومي  السيدة  تفويت 

الشركة) في  تللكها  التي  الحصص 

 100 بقيلة) ( حصة) (30 في) امللثلة 

لفائدة) حصة  ((0 (، للحصة)  رهم 

السيدة التومي سهيلة)،)10)حصص)

لفائدة السيد أفال  محلد)

قرار رقم)):)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

تعين السيد أفال  محلد كلسير تاني)

للشركة ملدة غير محدو ة)،)مع املسير)

امول السيدة التومي سهيلة)

قرار رقم)3:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

تحويل املقر امجتلاعي للشركة ا 6 حي)

ال لة الشافية زنقة)1))ا 6))1)طيجة)

وتبعا لذلك تم تعد2ل مقتضيات)

اليظام امسا�سي التالية:)

الذي 2يص) (:7 بيد رقم بيد رقم)

 10000 ( عل6 ما2لي:)رأسلال الشركة)

1000)حصة بقيلة)  رهم مقسم ا 6)

100) رهم للحصة مقسلة مياصفتا)

بين الشريكين السيد أفال  محلد و)

السيدة التومي سهيلة)50)حصة لكل)

منهلا)

الذي 2يص) (:16 بيد رقم بيد رقم)

الشركة مقيدة باممضاء) عل6 ما2لي:)

التومي) السيدة  لللسير  الوحيد 

سهيلة

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (03 بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

0)0))تحت رقم)8).

6(6I

LAAJEB ACCOUNTING

SIGMANORD SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

LAAJEB ACCOUNTING

 AV DES FAR RES JAOUHARAT

 TETOUAN( NC( ،( 93040،

TETOUAN MAROC

شركة) (SIGMANORD SARL

طور) املحدو ة)في  املسؤولية  ذات 

التصفية)

شارع) اإلجتلاعي  مقرها  وعيوان 

الجيش امللكي إقامة جوهرة تطوان)

تطوان) (93000 (- تطوان) (C رقم)

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري)

.(3869

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

019))تقرر حل) 07) جيبر) املؤرخ في)

املحدو ة) املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ) ( (SIGMANORD SARL

وعيوان) 100.000) رهم  رأسلالها)

مقرها اإلجتلاعي شارع الجيش امللكي)

تطوان) (C إقامة جوهرة تطوان رقم)

(: تطوان املغرب نتيجة ل) (93000  -

عدم إمكانية استلرار الشركة.

شارع) ب  التصفية  مقر  حد   و 

الجيش امللكي إقامة جوهرة تطوان)

تطوان) (93000 (- تطوان) (C رقم)

املغرب.)

و عين:

و) بوحا2ك  ( ( موح) السيد)ة))

شارع) العليق  فم  حي  عيوانه)ا))

املورسكيين زنقة اندلسيين املضيق)

93000)املضيق))املغرب كلصفي))ة))

للشركة.

وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

3)) جيبر) )بتاريخ) االبتدائية بتطوان)

019))تحت رقم)6697.

6(5I

BIG ACCOUNTING SARL

AL MAQCHADA AL ARABIA

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

BIG ACCOUNTING SARL

 ANGLE RUE TCHAIKOFSKY ET

 SAYID(KOTB(RES(JOUBA(B(N1 ،

90000، TANGER(MAROC

  AL MAQCHADA AL ARABIA

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع ابي 

الرازي علارة بوشرى محل رقم 3 

ساحة اممم - 90000 طيجة املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.88707

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تلت) ((018 مارس) (13 في) املؤرخ 

املصا قة عل6):

الحق) عبد  )ة)) السيد) تفويت 

من) اجتلاعية  حصة  (1.(50 حكة)

السيد) ( لفائدة) حصة  ((.500 أصل)

13)مارس) بتاريخ) ( )ة))محلد البركوي)

.(018

الحق) عبد  )ة)) السيد) تفويت 

من) اجتلاعية  حصة  (1.(50 حكة)

السيد) ( لفائدة) حصة  ((.500 أصل)

مارس) (13 فاطلة بوكيوي بتاريخ) )ة))

.(018

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم  (

06) جيبر) بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

019))تحت رقم)69)8.

6(6I

STE LAKRAA AUTO ECOLE

 شركة لقرع لتعليم السياقة
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

STE LAKRAA AUTO ECOLE

 RUE(HAMOUCH(ZEKRITI ، 161

35000، TAZA(MAROC

 شركة لقرع لتعليم السياقة   شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 161 شارع 

حلوش الزكريتي  - 35000 تازة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(13

 18 عقد حر مؤرخ في) ( بلقت�سى)

القانون) إعدا   تم  ((019  جيبر)

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

اإلقتضاء)بلختصر تسليتها):))شركة)

لقرع لتعليم السياقة)).

تعليم) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

السياقة..

 161 (: االجتلاعي) املقر  عيوان 

شارع حلوش الزكريتي))-)35000)تازة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

السيد لقرع عبد هللا):))500)حصة)

بقيلة)50.000) رهم للحصة).

600)حصة) السيد لقرع مهدي)):))

بقيلة)60.000) رهم للحصة).

السيدة بن حدوش سامية):))100 

حصة بقيلة)10.000) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
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عيوانه)ا)) هللا  عبد  لقرع  السيد 
املسيرة)1)بلوك)1)رقم)60 35000)تازة)

املغرب.
عيوانه)ا)) ( مهدي) لقرع  السيد 
 35000  60 ( رقم) (1 بلوك) (1 املسيرة)

تازة املغرب.
سامية) حدوش  بن  السيدة 
عيوانه)ا))املسيرة)1)بلوك)1)رقم))60 

35000)تازة املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء)

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا)) هللا  عبد  لقرع  السيد 
املسيرة)1)بلوك)1)رقم)60 35000)تازة)

املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
2يا2ر) (07 بتاريخ) ( بتازة) االبتدائية 

0)0))تحت رقم)06.
6(7I

 BEPOLYCO((مكتب الدراسات املتعد  االستشارات

ش م م

 STE OPSCHER  TRAVAUX
SARL  شركة ابشير لالشغال 

ش.م.م
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

مكتب الدراسات املتعد  
االستشارات  BEPOLYCO ش م م
رقم 110 حي الحسني شارع موالي 
رشيد ورزازات ، 65000، ورزازات 

املغرب
  STE(OPSCHER  TRAVAUX(SARL
شركة ابشير لالشغال ش.م.م شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة)في طور 
التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي  وار ا2ت 
باعلران قلعة مكونة تيغير. - 00)65 

قلعة مكونة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.9081

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
019))تقرر حل) 0)) جيبر) املؤرخ في)
املحدو ة) املسؤولية  ذات  شركة 
  STE OPSCHER  TRAVAUX SARL
مبلغ) ( شركة ابشير لالشغال ش.م.م)

وعيوان) 100.000) رهم  رأسلالها)
مقرها اإلجتلاعي  وار ا2ت باعلران)
قلعة) (65(00 (- تيغير.) مكونة  قلعة 
عدم) (: ل) نتيجة  املغرب  مكونة 

الوصول للهدف االجتلاعي املسطر.
و حد  مقر التصفية ب  وار ا2ت)
املغرب) تيغير.) قلعة مكونة  باعلران 

00)65)قلعة مكونة املغرب.)
و عين:

ا2ت حمي و) ( مصطفى) السيد)ة))
شارع موالي عبد) (63 رقم) عيوانه)ا))
ورزازات املغرب) (65000 هللا ورزازات)

كلصفي))ة))للشركة.
وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية):) وار ا2ت)

باعلران قلعة مكونة تيغير.
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
2يا2ر) (06 بتاريخ) ( االبتدائية بورزازات)

0)0))تحت رقم)13.
6(8I

BIG ACCOUNTING SARL

SWISSMEDIMMO
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

BIG ACCOUNTING SARL
 ANGLE RUE TCHAIKOFSKY ET
 SAYID(KOTB(RES(JOUBA(B(N1 ،

90000، TANGER(MAROC
SWISSMEDIMMO شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي ، شارع 
و ي العهد رقم 9 - 90000 طيجة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.83015

الشريك) قرار  بلقت�سى 
 (019 نونبر) ((6 في) املؤرخ  الوحيد 
مسؤولية) ذات  شركة  حل  تقرر 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 
)مبلغ رأسلالها) (SWISSMEDIMMO

مقرها) وعيوان  100.000) رهم 

 9 شارع و ي العهد رقم) (، اإلجتلاعي)

(: نتيجة ل) املغرب  طيجة  (90000  -

شركة غير نشيطة.

)،)شارع) و حد  مقر التصفية ب)

طيجة) (90000  -  9 رقم) العهد  و ي 

املغرب.)

و عين:
صحراوي) ( رصوان) السيد)ة))

وومانة) بوسكور  حي  عيوانه)ا)) و 

)ة)) قييطرة املغرب كلصفي) (16000

للشركة.

الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (

املخولة) الصالحيات  عل6  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية)

:)،)شارع و ي العهد رقم)9

طيجة

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (03 بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

0)0))تحت رقم)36.

6(9I

 BEPOLYCO((مكتب الدراسات املتعد  االستشارات

ش م م

 STE NAJI VOYAGE SARL

شركة ناجي فواياج ش.م.م
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

مكتب الدراسات املتعد  

االستشارات  BEPOLYCO ش م م

رقم 110 حي الحسني شارع موالي 

رشيد ورزازات ، 65000، ورزازات 

املغرب

STE NAJI VOYAGE SARL شركة 

ناجي فوا2اج ش.م.م شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة)في طور 

التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي زنقة اكا 2ر 

رقم )16 شارع محلد الخامس 

ورزازات املغرب 65000 ورزازات 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3167

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

019))تقرر حل) 0)) جيبر) املؤرخ في)

املحدو ة) املسؤولية  ذات  شركة 

شركة) (STE NAJI VOYAGE SARL

مبلغ رأسلالها) ( ناجي فوا2اج ش.م.م)

مقرها) وعيوان  0.000)) رهم 

اإلجتلاعي زنقة اكا 2ر رقم))16)شارع)

املغرب) ورزازات  الخامس  محلد 

ل) نتيجة  املغرب  ورزازات  (65000

االجتلاعي) للهدف  الوصول  عدم  (:

املسطر..

زنقة) ب  التصفية  مقر  حد   و 

اكا 2ر رقم))16)شارع محلد الخامس)

ورزازات) (65000 املغرب) ورزازات 

املغرب.)

و عين:

لبيهي و عيوانه)ا)) ( السيد)ة))علي)

مركز املحاميد زاكورة)67900)زاكورة)

املغرب كلصفي))ة))للشركة.

وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

املخابرة و محل تبليغ العقو  و الوثائق)

:)زنقة اكا 2ر رقم) املتعلقة بالتصفية)

)16)شارع محلد الخامس ورزازات

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (06 بتاريخ) ( االبتدائية بورزازات)

0)0))تحت رقم))1.

630I

BIG ACCOUNTING SARL

MONLUX AUTO
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

BIG ACCOUNTING SARL

 ANGLE RUE TCHAIKOFSKY ET

 SAYID(KOTB(RES(JOUBA(B(N1 ،

90000، TANGER(MAROC

MONLUX AUTO شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة)في طور 

التصفية)
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وعيوان مقرها اإلجتلاعي طيجة 
البالية الطريق الرئيسية تجزئة 

البحر املتوسط علارة 11 الطابق 
السفلي رقم ) - 90000 طيجة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.86955

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تقرر حل) ((019 نونبر) ((5 املؤرخ في)
املحدو ة) املسؤولية  ذات  شركة 
رأسلالها) مبلغ  ( (MONLUX AUTO
مقرها) وعيوان  10.000) رهم 
الطريق) البالية  طيجة  اإلجتلاعي 
املتوسط) البحر  تجزئة  الرئيسية 
 -  ( رقم) السفلي  الطابق  (11 علارة)
(: ل) نتيجة  املغرب  طيجة  (90000

شركة غير نشيطة.
طيجة) ب  التصفية  مقر  حد   و 
البالية الطريق الرئيسية تجزئة البحر)
الطابق السفلي) (11 املتوسط علارة)

رقم)) - 90000)طيجة املغرب.)
و عين:

و) القاطي  ( صا ق) السيد)ة))
الييل) شارع مصل6 علارة  عيوانه)ا))
طيجة) (90000 رقم3  (( الطابق) أ 

املغرب كلصفي))ة))للشركة.
الحدو ) اإلقتضاء) وعيد  (
املخولة) الصالحيات  عل6  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية)
الرئيسية) الطريق  البالية  طيجة  (:
 11 علارة) املتوسط  البحر  تجزئة 

الطابق السفلي رقم)))طيجة
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
2يا2ر) (06 بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

0)0))تحت رقم)69.

631I

EM CONSULTING

NOOR MEDIC
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جد2د للشركة

EM CONSULTING

 Bd(Bourgogne, Rue(Jaafar(Ibnou

 Habib, Résidence(Al(Machrik

 2, 1er  Etage, N°3, Casablanca

 casablanca، 20110، Casablanca

MAROC

NOOR MEDIC  شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 98 تجزئة 

خولة البئرالجد2د الجد2دة - )615) 

الجد2دة املغرب.

تعيين مسير جد2د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.7761

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم تعيين) ((019 نونبر) ((8 املؤرخ في)

السيد)ة)) للشركة  جد2د  مسير 

اروي�سي نور الد2ن))كلسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 1( بتاريخ) ( بالجد2دة) االبتدائية 

 جيبر)019))تحت رقم)6557).

63(I

FIDUCIAIRE BAKKALI CHARAFI 

 GLOBAL LOGISTICS

SOLUTIONS

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

FIDUCIAIRE BAKKALI CHARAFI

 av. Abou(Bakr(Arrazi(n°8 ،

90000، Tanger(MAROC

 GLOBAL LOGISTICS

SOLUTIONS  شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : 65، 

شارع الشهيد أقشار، حي الزاو 2ة - 

90000 طيجة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.77977

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر) ((019 05) جيبر) في) املؤرخ 

 GLOBAL LOGISTICS حل)

SOLUTIONS))شركة ذات مسؤولية)

محدو ة ذات الشريك الوحيد مبلغ)

وعيوان) 100.000) رهم  رأسلالها)

شارع الشهيد) (،65 مقرها اإلجتلاعي)

أقشار،)حي الزاو 2ة)-)90000)طيجة)

عل6) الحصول  لعدم  نتيجة  املغرب 

الترخيص.

و عين:

السيد)ة))محلد)))اطريباق حبيبي))

 6 رقم) القاعة  زنقة  عيوانه)ا)) و 

)ة)) كلصفي) املغرب  طيجة  (90000

للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

(،65 وفي) ((019 05) جيبر) بتاريخ)

(- حي الزاو 2ة) شارع الشهيد أقشار،)

90000)طيجة املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

7)) جيبر) بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

019))تحت رقم)9076)).

633I

BIG ACCOUNTING SARL

EFCP SADINORD
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

BIG ACCOUNTING SARL

 ANGLE RUE TCHAIKOFSKY ET

 SAYID(KOTB(RES(JOUBA(B(N1 ،

90000، TANGER(MAROC

EFCP SADINORD شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي طيجة 

البالية الطريق الرئيسية تجزئة 

البحر املتوسط علارة 11 الطابق 

امول رقم 6 - 90000 طيجة املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.87611

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر حل) ((019 نونبر) ((5 املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات)
  EFCP SADINORD(الشريك الوحيد
مبلغ رأسلالها)10.000) رهم وعيوان)
البالية) طيجة  اإلجتلاعي  مقرها 
البحر) تجزئة  الرئيسية  الطريق 
املتوسط علارة)11)الطابق امول رقم)
6 - 90000)طيجة املغرب نتيجة ل):)

شركة غير نشيطة.
طيجة) ب  التصفية  مقر  حد   و 
البالية الطريق الرئيسية تجزئة البحر)
املتوسط علارة)11)الطابق امول رقم)

6 - 90000)طيجة املعرب.)
و عين:

و) القاطي  ( صا ق) السيد)ة))
الييل) شارع مصل6 علارة  عيوانه)ا))
طيجة) (90000 رقم3  (( الطابق) أ 

املغرب كلصفي))ة))للشركة.
وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 
طيجة) (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 
البالية الطريق الرئيسية تجزئة البحر)
املتوسط علارة)11)الطابق امول رقم)

6)طيجة
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
2يا2ر) (06 بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

0)0))تحت رقم)70.

636I

BIG ACCOUNTING SARL

ECO PERMIS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

BIG ACCOUNTING SARL
 ANGLE RUE TCHAIKOFSKY ET
 SAYID(KOTB(RES(JOUBA(B(N1 ،

90000، TANGER(MAROC
ECO PERMIS شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد)في 
طور التصفية)
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وعيوان مقرها اإلجتلاعي طيجة 

البالية الطريق الرئيسية تجزئة 

البحر املتوسط علارة 11 الطابق 

الثاني رقم 6 - 90000 طيجة 

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.900(5

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر حل) ((019 نونبر) ((5 املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات)

  ECO PERMIS الوحيد) الشريك 

مبلغ رأسلالها)10.000) رهم وعيوان)

البالية) طيجة  اإلجتلاعي  مقرها 

البحر) تجزئة  الرئيسية  الطريق 

الثاني) الطابق  (11 علارة) املتوسط 

رقم)6 - 90000)طيجة املغرب نتيجة)

ل):)شركة غير نشيطة.

طيجة) ب  التصفية  مقر  حد   و 

البالية الطريق الرئيسية تجزئة البحر)

املتوسط علارة)11)الطابق امول رقم)

6 - 90000)طيجة املغرب.)

و عين:

و) القاطي  ( صا ق) السيد)ة))

الييل) شارع مصل6 علارة  عيوانه)ا))

طيجة) (90000 رقم3  (( الطابق) أ 

املغرب كلصفي))ة))للشركة.

وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

طيجة) (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 

البالية الطريق الرئيسية تجزئة البحر)

الثاني) الطابق  (11 علارة) املتوسط 

رقم)6

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (06 بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

0)0))تحت رقم)71.

635I

CONSEIL

فيفيو سيس

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

CONSEIL

 CASABLANCA ، 20320،

CASABLANCA MAROC

فيفيو سيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 610 شارع 

الزرقطوني, إقامة حلد ، شقة 1 ،  - 

0)03) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

65(581

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدا  القانون) ((019 10) جيبر)

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

فيفيو) (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

سيس.

:) راسة) بإ2جاز) الشركة  غرض 

وتطوير و تركيب امنظلة املعلوماتية).

 610 (: االجتلاعي) املقر  عيوان 

شارع الزرقطوني,)إقامة حلد)،)شقة)

1)،))-)0)03))الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

الشركة:)) رأسلال  مبلغ 

1.000.000) رهم،)مقسم كالتا ي:

الحسني) أميية  اللة  السيدة 

الشنشاني البطاوري):))9.900)حصة)

بقيلة)100) رهم للحصة).

 100 ( (: ( بيعبدهللا) خالد  السيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الحسني) أميية  اللة  السيدة 

عيوانه)ا)) البطاوري  الشنشاني 

 10 أمرو ) اقامة  كاليفرنيا  جيان 

 (03(0 الشق) عين  السفلي  طابق 

الدارالبيضاء)املغرب.

)عيوانه)ا)) السيد خالد بيعبدهللا)

الزرقطوني) محلد  شارع  (185

 (3(0 انفا) (6 شقة) (8 طابق) أ   رج 

الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الحسني) أميية  اللة  السيدة 

عيوانه)ا)) البطاوري  الشنشاني 

 10 أمرو ) اقامة  كاليفرنيا  جيان 

 (03(0 الشق) عين  السفلي  طابق 

الدارالبيضاء)املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 08 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

2يا2ر)0)0))تحت رقم)6305)7.

636I

sacompta sarl au

RIZAREN
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

sacompta sarl au

66) شارع الجيش امللكي ميسور ، 

50)33، ميسور املغرب

RIZAREN شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي تاند2ت  

18 اوطاط الحاج فريطيسة    بوملان 

- ))333  اوطاط الحاج املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

16(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  ((0(0 2يا2ر) (06

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.RIZAREN

وسيط) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

ما ي).

تاند2ت)) (: االجتلاعي) املقر  عيوان 

18)اوطاط الحاج فريطيسة))))بوملان)-)

))333))اوطاط الحاج املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 1.000 ( (: عبيدي) نصير  السيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد نصير عبيدي عيوانه)ا))حي)

اكلي الشلا ي ميسور)50)33)ميسور)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد نصير عبيدي عيوانه)ا))حي)

اكلي الشلا ي ميسور)50)33)ميسور)

املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (08 بتاريخ) ( ببوملان) االبتدائية 

0)0))تحت رقم)0)0)/05.

637I

STE(OUBOUKS(AUDIT(&(CONSEILS

LM BOUHLOU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE(OUBOUKS(AUDIT &

CONSEILS

1) ، مكتب 17، الطابق الثاني، 

مكاتب باالص ، شارع عبد الكريم 

الخطابي، فاس ، 30000، فاس 

املغرب
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LM BOUHLOU شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 3 حي 

الوفاء) زنقة نبال طريق صفرو - 

30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

61671

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) ((019 31) جيبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

 LM (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.BOUHLOU

االستيرا ) (: غرض الشركة بإ2جاز)

املوا ) التلور-بائع  بائع  التصد2ر-) و 

والتوزيع-أعلال) الغذائية-التجارة 

أخرى.

حي) (3 (: االجتلاعي) املقر  عيوان 
(- صفرو) طريق  نبال  زنقة  الوفاء))

30000)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 1.000 ( (: لزعر) املختار  السيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا)) لزعر  املختار  السيد 

30000)تازة)  وار السفاح بوحلو تازة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا)) لزعر  املختار  السيد 

30000)تازة)  وار السفاح بوحلو تازة)

املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (03 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

0)0))تحت رقم))6.

638I

ATLAS ETUDE CONSULTING

 BACK OFFICE

OUTSOURCING SOLUTION
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

ATLAS ETUDE CONSULTING

 RESIDENCE JAOUHARA APPT

 N° 18 ETAGE 2 AV(ALLAL

 ELFASSI ، 40090، MARRAKECH

MAROC

 BACK OFFICE OUTSOURCING

SOLUTION شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي اقامة 

جوهرة الطابق الثاني الشقة 

18 شارع عالل الفا�سي - 60090 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

757(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) ((016 2وليوز) (01

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

 BACK OFFICE OUTSOURCING

.SOLUTION

خدمات) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

لصالح) التسيير  و  اليصح  االرشا  

الغير.

اقامة) (: االجتلاعي) املقر  عيوان 

 18 الشقة) الثاني  الطابق  جوهرة 

شارع عالل الفا�سي)-)60090)مراكش)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سية).

 10.000 ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 
 رهم،)مقسم كالتا ي:

 BENJAMIN السيد)
LEUENBERGER :  99)حصة بقيلة)

100) رهم للحصة).
 CHRISTOPHE JOSEPH السيد)
100) رهم) MIGY :  1)حصة بقيلة)

للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
 BENJAMIN السيد)
 Suisse عيوانه)ا)) (LEUENBERGER

.57360 Fribourg Suisse
 CHRISTOPHE JOSEPH السيد)
القرية السياحية) ( عيوانه)ا)) (MIGY
مراكش) (60000 ميطقة الوا ) ج9) (1

املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 CHRISTOPHE JOSEPH السيد)
القرية السياحية) ( عيوانه)ا)) (MIGY
مراكش) (60000 ميطقة الوا ) ج9) (1

املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
2وليوز) (15 بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

016))تحت رقم)81686.
639I

  AAFIR(AUDIT(&(CONSULTING(MOROCCO

sigle A(CM  sarl

MARINA ANDALOUS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

 AAFIR(AUDIT & CONSULTING
MOROCCO  sigle(A2CM  sarl

شارع فاس ، ركن ابن طفيل ، إقامة 
 2اموند، الطابق امول ، مكتب  رقم 

3 ، 90000، طيجة املغرب
MARINA ANDALOUS  شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة
وعيوان مقرها اإلجتلاعي الطريق 
الوطيية رقم 8)،إقامة حدائق 

 (D( مرجان،الطابق امر�سي بلوك
تطوان - 93000 تطوان املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3965

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تلت) ((019 أكتوبر) (15 في) املؤرخ 

املصا قة عل6):

عبداملالك) )ة)) السيد) تفويت 

17.500)حصة اجتلاعية من) أعافر)

السيد) ( 35.000)حصة لفائدة) أصل)

 15 بتاريخ) الصيفي  الحق  عبد  )ة))

أكتوبر)019).

تفويت السيد))ة))الحسن))الشبتي)

حصة اجتلاعية من أصل) (11.500

)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (35.000

عبد الحق الصيفي بتاريخ)15)أكتوبر)

.(019

أحلد املهاجر) )ة)) تفويت السيد)

أصل) من  اجتلاعية  حصة  (5.950

)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (35.000

عبد الحق الصيفي بتاريخ)15)أكتوبر)

.(019

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم  (

0)) جيبر) )بتاريخ) االبتدائية بتطوان)

019))تحت رقم)1)61.

660I

)االستاذ حليد نخلة موثق بصفرو

 BAHAE ALIMENT DE

VOLAILLE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

االستاذ حليد نخلة موثق بصفرو

علارة رقم 38 شارع محلد الخامس 

طريق املوز الطابق االول شقة رقم 7 

صفرو ، 31000، صفرو املغرب

 BAHAE ALIMENT DE VOLAILLE

SARL  شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

 FES »RUE وعيوان مقرها اإلجتلاعي

OUED(ZEM(NR 21 ATLAS« شارع 

وا  زم رقم 1) االطلس فاس 30000 

فاس املللكة املغربية.

تفويت حصص
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رقم التقييد في السجل التجاري 
.19035

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تلت) ((019 أكتوبر) (30 في) املؤرخ 

املصا قة عل6):
فاطلة) تيتوة  )ة)) السيد) تفويت 
أصل) من  اجتلاعية  حصة  ((80
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000
أكتوبر) (30 بتاريخ) سعيد  هلون 

.(019
عبد) هلون  )ة)) السيد) تفويت 
من) اجتلاعية  حصة  ((60 االاله)
السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000 أصل)
أكتوبر) (30 بتاريخ) هلون سعيد  )ة))

.(019
احلد) هلون  )ة)) السيد) تفويت 
أصل) من  اجتلاعية  حصة  ((60
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000

هلون سعيد بتاريخ)30)2يا2ر)0)0).
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم  (
نونبر) ((7 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

019))تحت رقم)3798/019.
661I

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au

EB MOTORS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au
 N°12 Florida(Extension(Sidi

 Maârouf(Casablanca، 20190،
casablanca maroc

EB MOTORS SARL AU شركة 
ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 3)ـ ـ 
زنقة البساتين ،   سيدي بليوط   - 
0000)  الدار البيضاء    املغرب  .

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(15951
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
019))تقرر حل) 0)) جيبر) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات)
 EB MOTORS الوحيد) الشريك 

 10.000 مبلغ رأسلالها) ( (SARL AU
 رهم وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم)
ــ)زنقة البساتين)،)))سيدي بليوط))) ((3
املغرب))) ( ( ( الدار البيضاء) ( ((0000  -

نتيجة ل):))وقف نشاط الشركة.
ــ) ((3 و حد  مقر التصفية ب رقم)
زنقة البساتين)،)حي سيدي بليوط)))-)

0000)))الدار البيضاء))))املغرب)).)
و عين:

و) بوغالم  ( ( املهدي) ( السيد)ة))
عين) (، شارع جبل طارق) ( ( عيوانه)ا))
البيضاء)))) الدار  ( ((0180 ( الذئاب)

املغرب)))كلصفي))ة))للشركة.
وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
 08 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

2يا2ر)0)0))تحت رقم))633)7.
66(I

SOCIETE FIDAV SARL

 CADEMAT TRAVAUX
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسلال الشركة

SOCIETE FIDAV SARL
زنقة السعد2ين علارة 13 شقة 3 

املد2ية الجد2دة ، 50000، مكياس 
املغرب

 CADEMAT TRAVAUX SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم ) حي 
االمل زنقة الرباط وسالن - 50000  

مكياس املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.38961

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تم) ((019 19) جيبر) في) املؤرخ 
بلبلغ) الشركة  رأسلال  رفع 
من) أي  »600.000) رهم«) قدره)
«1.000.000) رهم«)إ 6)»1.600.000 

مقاصة) إجراء) ( (: طريق) عن   رهم«)

مع  2ون الشركة املحد ة املقدار و)

املستحقة.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (08 بتاريخ) ( بلكياس) التجارية 

0)0))تحت رقم)101.

663I

DIGITAL VALLEY

DIGITAL VALLEY

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

DIGITAL VALLEY

 N4 ETAGE 1 RÉSIDENCE(LEILA

 6 RUE(ASSILAH(AV(DU(FAR(VN

 FES(LOTISSEMENT(SARA(N 13

 RUE(DAYET(IFRAH، 30000، FES

maroc

DIGITAL VALLEY شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

 n 4 etage وعيوان مقرها اإلجتلاعي

 1 résidence(Leila 6 rue(assilah

 av(des(fars  vn(fes(n 4 etage 1

 résidence(Leila 6 rue(assilah

 av(des(fars  vn(fes 30000 fes

.maroc

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.65865

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تلت) ((018 نونبر) (1( في) املؤرخ 

املصا قة عل6):

 ISSAM )ة)) السيد) تفويت 

SAHMOUDI (00)حصة اجتلاعية)

)السيد) 00))حصة لفائدة) من أصل)

بتاريخ) (YOUSSEF MHAMEDI )ة))

)1)نونبر)018).

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم  (

9)) جيبر) بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

018))تحت رقم)018)/))163.

666I

ENTREPRISE RICH

TAOUDRART

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

ENTREPRISE RICH

 N°46BIS(RUE(TANGER(RICH ،

52400، RICH(MAROC

TAOUDRART شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : قصر 

تاصوفانت جلاعة سيدي عيا  

الريش - 600)5 الريش املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.1083

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تقرر) ((019 نونبر) ((( في) املؤرخ 

ذات) شركة  (TAOUDRART حل)

رأسلالها) مبلغ  املحدو ة  املسؤولية 

مقرها) وعيوان  60.000) رهم 

جلاعة) تاصوفانت  قصر  اإلجتلاعي 

600)5)الريش) (- سيدي عيا  الريش)

املغرب نتيجة لصعوبات مالية.

و عين:

علي و عيوانه)ا)) ( لكور) السيد)ة))

سيدي) زاوية  حد2دو  ا2ت  رحالة 

الريش املغرب) (5(600 حلزة الريش)

كلصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

قصر) وفي  ((019 نونبر) ((( بتاريخ)

عيا ) سيدي  جلاعة  تاصوفانت 

الريش)-)600)5)الريش املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

االبتدائية بليدلت))بتاريخ)03) جيبر)

019))تحت.)

665I
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FICOGE AG

ATELIER SRVICES ENGINS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

FICOGE AG
رقم ))علارة افران3شارع الحسن 

 AGADIR، 800000، التانى اكا 2ر

AGADIR MAROC

ATELIER SRVICES ENGINS شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : رقم 0)8 

شارع املقاومة الح6 الصياع6 ا2ت 

ملول - 8000 انزكان املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.16663

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تقرر) ((019 16) جيبر) في) املؤرخ 

 ATELIER SRVICES ENGINS حل)

شركة ذات املسؤولية املحدو ة مبلغ)
وعيوان) 100.000) رهم  رأسلالها)

شارع) (8(0 رقم) اإلجتلاعي  مقرها 

(- املقاومة الح6 الصياع6 ا2ت ملول)

اللحل) نتيجة  املغرب  انزكان  (8000

املسبق للشركة.

و عين:

السيد)ة))احلد))اكرام و عيوانه)ا))
ملول) ا2ت  التلسية  الصح6  املركز 

)ة)) كلصفي) املغرب  انزكان  (80000

للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

بتاريخ)16) جيبر)019))وفي رقم)0)8 

ا2ت) الصياع6  الح6  املقاومة  شارع 

ملول)-)80000)انزكان املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (09 بتاريخ) ( بانزكان) االبتدائية 

0)0))تحت رقم)63.

666I

fidexpertise

SEKA BUILDING
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

fidexpertise

13 زنقة القصرالطابق الخامس 

شقة رقم  10 معارف الدارالبيضاء. 

، 0000)، الدارالبيضاء. املغرب

SEKA BUILDING شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 13 زنقة 

القصر الطابق 5 رقم 10 املعاريف 

الدارالبيضاء - 0300) الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

669(61

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) ((019 أكتوبر) ((5

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

 SEKA (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

.BUILDING

أعلال) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

مختلفة أو بياء))مقاول)

املطور العقاري.
زنقة) (13 (: عيوان املقر االجتلاعي)
املعاريف) (10 رقم) (5 الطابق) القصر 

0300))الدارالبيضاء) الدارالبيضاء)-)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

حصة) (600 ( (: السيد خالد كريم)

بقيلة)100) رهم للحصة).

600)حصة) ( (: السيد رشيد سكام)

بقيلة)100) رهم للحصة).

نقد2ة بقيلة) (: السيد خالد كريم)

100) رهم.

السيد رشيد سكام):)نقد2ة بقيلة)

100) رهم.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد خالد كريم عيوانه)ا))قصر)
البحر)))زنقة)1)رقم)55)ق ج البيضاء)

0300))الدارالبيضاء)املغرب.
عيوانه)ا)) سكام  رشيد  السيد 
500))الطابق) البقعة رقم) (( الشطر)
البيضاء)) الهراوين  العلران  تجزئة  (1

0300))الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد خالد كريم عيوانه)ا))قصر)
البحر)))زنقة)1)رقم)55)ق ج البيضاء)

0300))الدارالبيضاء)املغرب
عيوانه)ا)) سكام  رشيد  السيد 
500))الطابق) البقعة رقم) (( الشطر)
البيضاء)) الهراوين  العلران  تجزئة  (1

0300))الدارالبيضاء)املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
 (6 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

نونبر)019))تحت رقم)-.
667I

SBAAI(AUDIT(&(EXPERTISE

اوت سورس اكسبير
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SBAAI(AUDIT & EXPERTISE
شارع محلد الخامس اقامة  وس 
مارس الطابق 6 رقم 66 ، 90000، 

طيجة املغرب
اوت سورس اكسبير شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي اقامة 
العزبزة شارع املللكة العربية 

السعو 2ة  الطابق الثالث رقم 0) 
90000 طيجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
10(813

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) ((019 6)) جيبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
اوت) (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

سورس اكسبير.
غرض الشركة بإ2جاز):)-))مساعدة)
إنجاز) ( شركات املحاسبة امجيبية في)
اعلالها))و كذا تقد2م املشورة بشأن)

تيظيم خدماتها اإل ارية واملالية
اقامة) (: االجتلاعي) املقر  عيوان 
العربية) املللكة  شارع  العزبزة 
 (0 رقم) الثالث  الطابق  ( السعو 2ة)

90000)طيجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).
 10.000 ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتا ي:
 100 ( (: هياء) السباعي  السيدة 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عيوانه)ا)) هياء) السباعي  السيد 
 66 طريق اشقار مجلع البرزخ رقم)

90000)طيجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا)) هياء) السباعي  السيدة 
 66 طريق اشقار مجلع البرزخ رقم)

90000)طيجة املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
31) جيبر) بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

019))تحت رقم))919)).
668I

GECAFISC

FRIAG
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

GECAFISC
 RUE MOHAMED EL (6

  QUORRI  ETG 1 APPT 5
 CASABLANCA ، 20250،

CASABLANCA MAROC
FRIAG شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
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وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي 

بورڭون زنقة رڭراڭة إقامة لكورنيش 

الطابق االر�سي الشقة رقم 1 علارة 

) ،الدار البيضاء                                 - 

0060) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

651861

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

القانون) إعدا   تم  ((019 نونبر) (19

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

.FRIAG(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

حفظ) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

و) الغذائية  امليتجات  تخزين  و 

املستو عات املبر ة.

حي) (: االجتلاعي) املقر  عيوان 

بورڭون زنقة رڭراڭة إقامة لكورنيش)

1)علارة) الطابق االر�سي الشقة رقم)

))،الدار البيضاء)))))))))))))))))))))))))))))))))-)

0060))الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 600 ( (: ونا�سي) هللا  عبد  السيد 

حصة بقيلة)60.000) رهم للحصة).

 (00 ( (: ونا�سي) هللا  امان  السيد 

حصة بقيلة)0.000)) رهم للحصة).

 (00 ( (: ( ونا�سي) سللان  السيد 

حصة بقيلة)0.000)) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عبد هللا ونا�سي عيوانه)ا))

و) العابدي  امليصور  زنقتي  زاوية 

شقة) (3 ط) اليخلتين  اقامة  الفراث 

الدارالبيضاء) ((0030 املعاريف) (8

املغرب.

السيد امان هللا ونا�سي عيوانه)ا))
و) العابدي  امليصور  زنقتي  زاوية 
شقة) (3 ط) اليخلتين  اقامة  الفراث 
الدارالبيضاء) ((0030 املعاريف) (8

املغرب.
عيوانه)ا)) ( السيد سللان ونا�سي)
و) العابدي  امليصور  زنقتي  زاوية 
شقة) (3 ط) اليخلتين  اقامة  الفراث 
الدارالبيضاء) ((0030 املعاريف) (8

املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد امان هللا ونا�سي عيوانه)ا))
و) العابدي  امليصور  زنقتي  زاوية 
شقة) (3 ط) اليخلتين  اقامة  الفراث 
الدارالبيضاء) ((0030 املعاريف) (8

املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
 (6 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 جيبر)019))تحت رقم)-.

669I

ACCOUNTANT FIDUS

AFRICA HOLIDAYS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تغيير تسلية الشركة

ACCOUNTANT FIDUS
 Rue(de(Bapaume, Etage ,(1
 6, N°31, Quartier(de(la(gare,
 Casablanca ، 20520، Ville

املغرب
AFRICA HOLIDAYS شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعيوان مقرها االجتلاعي 60 شارع 
باحلا  الطابق 5 الصخورالسو اء 

الدارالبيضاء - 0000) الدارالبيضاء 
املغرب.

تغيير تسلية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

616(65
)بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تغيير) تم  ((019 ماي) ((0 في) املؤرخ 
 AFRICA« من) الشركة  تسلية 
 CHINA« إ 6) (»HOLIDAYS

. «HOLIDAYS

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
 (9 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)019))تحت رقم)703878.

650I

fidcc

POLYDISQ
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

fidcc
 BD IBNO TACHAFINE ANGLE
 RUE(SIDATI , RES(AL(FIRDOUS

 IMM(F , ETAGE 4 , N 11، 20350،
CASABLANCA MAROC

POLYDISQ شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي زنقة 8 رقم 
36 سلومة 1 عين السبع - 0590) 

الدارالبيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.198577

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تلت) ((019 19) جيبر) في) املؤرخ 

املصا قة عل6):
فريحات)) وليد  )ة)) السيد) تفويت 
أصل) من  اجتلاعية  حصة  ((50
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000
19) جيبر) بتاريخ) ( فريحات) ( محلد)

.(019
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم  (
 09 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

2يا2ر)0)0))تحت رقم)6666)7.

651I

Cabinet(Nord(Assistance

DELTA PROGRESS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تعيين مسير جد2د للشركة

Cabinet(Nord(Assistance
60 شارع محلد الخامس ,إقامة  نيا 

صيف B رقم 8 ، 90000، طيجة 
املغرب

DELTA PROGRESS  شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي )36/3 

شارع املقاومة - 90000 طيجة 

املغرب.

تعيين مسير جد2د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.36585

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

019))تم تعيين) 30) جيبر) املؤرخ في)

السيد)ة)) للشركة  جد2د  مسير 

بيكيران جليل سعد كلسير آخر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (07 بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

0)0))تحت رقم)81)9)).

65(I

CABINET RAMI EXPERTISE

F M MEDICAL
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

CABINET RAMI EXPERTISE

  Espace(Rihab(Fés, Avenue(Allal

 ben(Abdellah(Immb(D, N°56,

 5ème(étage(Bureau 30 ، 30000،

Fés, Maroc

F M MEDICAL شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها االجتلاعي ) شارع 

شفشاون إقامة باهية امطلس فاس 

- 30000 فاس املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.506(5

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تم تغيير) ((019 19) جيبر) املؤرخ في)

تاجراستيرا ) (« من) الشركة  نشاط 

وتصد2ر«)إ 6)»)تاجر لوازم الصيدلة«.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

30) جيبر) بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

019))تحت رقم)019)/6351.

653I
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STE ARSALAN CHAOUIA

SETAHERRADI
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

STE ARSALAN CHAOUIA

شارع الجيش امللكي حي املعطي رقم 

 SETTAT ،(6000 ، 863 163 ص.ب

MAROC

SETAHERRADI شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي 

سلاعلة زنقة امزاب 6 رقم 6)  - 

6000) سطات  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5757

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  ((0(0 2يا2ر) (0(

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.SETAHERRADI

مطعم) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

وتاجر.

حي) (: االجتلاعي) املقر  عيوان 
 -   (6 رقم) (6 امزاب) زنقة  سلاعلة 

6000))سطات))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 99.000 ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتا ي:

السيد جابري حليد):))695)حصة)

بقيلة)100) رهم للحصة).

 695 ( (: هرا ي) بديعة  السيدة 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد جابري حليد عيوانه)ا))حي)

الكيانط زنقة الرحلة رقم)9  6000) 

سطات املغرب.

عيوانه)ا)) هرا ي  بديعة  السيدة 

 (6 رقم) امزاب  زنقة  سلاعلة  حي 

6000))سطات املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد جابري حليد عيوانه)ا))حي)

الكيانط زنقة الرحلة رقم)9  6000) 

سطات املغرب

عيوانه)ا)) هرا ي  بديعة  السيدة 

 (6 رقم) امزاب  زنقة  سلاعلة  حي 

6000))سطات املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (07 بتاريخ) ( االبتدائية بسطات)

0)0))تحت رقم)0)/05.

656I

Cabinet(Nord(Assistance

DELTA PROGRESS

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تعيين مسير جد2د للشركة

Cabinet(Nord(Assistance

60 شارع محلد الخامس ,إقامة  نيا 

صيف B رقم 8 ، 90000، طيجة 

املغرب

DELTA PROGRESS  شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي )36/3 

شارع املقاومة - 90000 طيجة 

املغرب.

تعيين مسير جد2د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.36585

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

019))تم تعيين) 30) جيبر) املؤرخ في)

السيد)ة)) للشركة  جد2د  مسير 

الحلام جليلة كلسير آخر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (07 بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

0)0))تحت رقم)81)9)).

655I

FUTURE CONSEIL

STE PAYSPOT
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL

50 زنقة 2وسف بن تاشفين الطابق 

امول ، 6100)، برشيد املغرب

STE PAYSPOT شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 96) شارع 

جيين تجزئة وفيق - 6100) برشيد 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

13313

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

القانون) إعدا   تم  ((0(0 2يا2ر) (0(

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.PAYSPOT

تحويل) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

امموال

امموال) تحويل  في  وسيط 

والخدمات املالية.

 (96 (: االجتلاعي) املقر  عيوان 

 (6100 (- وفيق) تجزئة  جيين  شارع 

برشيد املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

السيد الشافعي رضوان)):))1.000 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

رضوان)) الشافعي  السيد 

 (6100 تجزئة وفيق) ((56 عيوانه)ا))

برشيد املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

رضوان)) الشافعي  السيد 

 (6100 تجزئة وفيق) ((56 عيوانه)ا))

برشيد املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (08 بتاريخ) ( ببرشيد) االبتدائية 

0)0))تحت رقم)11.

656I

CASA CONSULTING ACCOMPAGNEMENT

BY SYSTEM
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CASA CONSULTING

ACCOMPAGNEMENT

13 شارع أحلد املجاطي إقامة 

املب الطابق امول رقم 8 

معاريف الدارالبيضاء ، 0106)، 

الدارالبيضاء املغرب

BY SYSTEM شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 66 شارع 

الزرقطوني الطابق ) الشقة 6 

الدارالبيضاء - 60160 الدارالبيضاء 

املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

651913

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) ((019 19) جيبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
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عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 BY (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.SYSTEM
بيع) ( (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

الخدمات واملعدات الحاسوبية
أعلال مختلفة.

66)شارع) عيوان املقر االجتلاعي):)
 6 الشقة) (( الطابق) الزرقطوني 
60160)الدارالبيضاء) الدارالبيضاء)-)

املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).
 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
السيد علم العربي)):))1.000)حصة)

بقيلة)100) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عيوانه)ا)) العربي  عالم  السيد 
10عين) رقم) (1 الطابق) ( بلير) إقامة 
املحلد2ة)) ((8630 املحلد2ة) حرو ة 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا)) العربي  عالم  السيد 
10عين) رقم) (1 الطابق) ( بلير) إقامة 
املحلد2ة)) ((8630 املحلد2ة) حرو ة 

املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
 (7 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 جيبر)019))تحت رقم)5196)7.
657I

Cabinet(Nord(Assistance

DELTA PROGRESS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

Cabinet(Nord(Assistance
60 شارع محلد الخامس ,إقامة  نيا 

صيف B رقم 8 ، 90000، طيجة 
املغرب

DELTA PROGRESS شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي )36/3 
شارع املقاومة - 90000 طيجة 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.36585
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تلت) ((019 30) جيبر) في) املؤرخ 

املصا قة عل6):
العربي) محلد  )ة)) السيد) تفويت 
من) اجتلاعية  حصة  (100 الحلام)
أصل)1.000)حصة لفائدة))السيد))ة))
غا ي بيكيران بتاريخ)30) جيبر)019).
حرية حيتوت) )ة)) السيد) تفويت 
من) اجتلاعية  حصة  (100 جبراني)
أصل)1.000)حصة لفائدة))السيد))ة))
جا  بيكيران بتاريخ)30) جيبر)019).

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم  (
2يا2ر) (07 بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

0)0))تحت رقم)81)9)).

658I

FICOSAGE

 STE SAUDI ELITE
PRODUCTS COMPANY

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FICOSAGE
 7eme(ETAGE(N° 35 LOT 9

 IMM BUREAU IDRISSIA AV BIR
 ANZARANE MOULIN IDRISSIA

ATLAS(FES ، 30000، fes(maroc
 STE SAUDI ELITE PRODUCTS

COMPANY  شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 66 شارع 
محلد السالوي فاس فاس 30000 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
59567

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  ((0(0 2يا2ر) (0(
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

 SAUDI ELITE PRODUCTS

. COMPANY

غرض الشركة بإ2جاز):)مطعم.

66)شارع) عيوان املقر االجتلاعي):)

 30000 محلد السالوي فاس فاس)

فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 10.000 ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتا ي:

السيد محلد بن عبد العزيز بن)

100)حصة بقيلة) ( (: محلد الريشان)

100) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محلد بن عبد العزيز بن)

محلد الريشان عيوانه)ا))السعو 2ة)

11566)السعو 2ة السعو 2ة.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محلد بن عبد العزيز بن)

محلد الريشان عيوانه)ا))السعو 2ة)

11566)السعو 2ة السعو 2ة

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2ونيو) (03 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

019))تحت رقم)1983.

659I

موكا ور أسيست آند سيرفيس

MOGADOR ASSIST AND SERVICES SARL 

شركة بوناتراب
إعالن متعد  القرارات

موكا ور أسيست آند سيرفيس 

 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم ) حي باب  كالة شارع وا  

املخازن الشقة رقم 3 بالطابق 

الثاني  الصويرة الصويرة، 66000، 

الصويرة املغرب

شركة بوناتراب  »شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة«

وعيوان مقرها االجتلاعي: رقم 353 

تجزئة الرونق الصويرة - 66000 

الصويرة املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.3075

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

املؤرخ في))))أكتوبر)019)

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)-1تفويت حصص):)الذي)

الوحيد) الشريك  ما2لي:) عل6  2يص 

السيد حسن بوناصر الحامل لبطاقة)

ن307557  رقم  الوطيية  التعريف 

أصل) من  حصة  (500 بتفويت) قام 

زيكي) فطيلة  السيدة  ا 6  (1000

الوطيية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 
حصة) ((50 و) (66567 س) ج  ( رقم)

ا 6 السيدة خد2جة) (1000 من أصل)

التعريف) لبطاقة  الحاملة  كريديش 

الوطيية رقم ج)153)7)

قرار رقم)-)))تغيير الشكل القانوني)

:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)تتغيير الشكل)

مسؤولية) شركة  ات  من  القانوني 

محدو ة بشريك وحيد ا 6 شركة  ات)

مسؤولية محدو ة)

النشاط) -3تعد2ل  رقم) قرار 

ما2لي:) عل6  2يص  الذي  التجاري:)

و الك بحدف نشاط مقاول في البياء)

إضافة) و  االعالميات  أجهزة  بيع  و 

نشاط استغالل مطعم)
إضافة شعار تجاري) (6- قرار رقم)
:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)شعار تجاري)

  LE NAVIR(-لو نافير-

الذي 2يص) التسيير:) (5- قرار رقم)

حسن)) السيد  تعيين  ما2لي:) عل6 

السيدة) و  للشركة  مسير  بوناصر 

  cogérante(فطيلة زيكي

وتبعا لذلك تم تعد2ل مقتضيات)

اليظام امسا�سي التالية:)

بيد رقم)1:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

ااشكل القانوني
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بيد رقم)):)الذي 2يص عل6 ما2لي:)
الشعار التجاري

بيد رقم)3:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)
النشاط التجاري

بيد رقم)6:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

مساهلة الشركاء

بيد رقم)7:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

توزيع الرأسلال للشركة بين الشركاء

عل6) 2يص  الذي  (:16 رقم) بيد 

ما2لي:)تسيير الشركة

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 06 بتاريخ) ( بالصويرة) االبتدائية 

 جيبر)019))تحت رقم)367.

660I

ائتلانية))الخبرة

NEURO PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

ائتلانية  الخبرة

69  زنقة  املد2ية ، 6100)، برشيد 

املغرب

NEURO PROMO شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي نجزئة 

املحيط بقعة رقم  3/85 رقم 7 

سيدي رحال الشاطئ  - 6100) 

برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

13315

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  ((0(0 2يا2ر) (0(

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.NEURO PROMO
غرض الشركة بإ2جاز):)مجزئ)

ميعش عقاري

نجزئة) (: االجتلاعي) املقر  عيوان 

 7 رقم) (85/3 ( رقم) بقعة  املحيط 

 (6100 (- ( الشاطئ) رحال  سيدي 

برشيد املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 90.000 ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 300 ( (: ( محلد) بلقد2م  السيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

السيد زكدي املدني):))300)حصة)

بقيلة)100) رهم للحصة).

((: الرحيم) عبد  الحليني  السيد 

300)حصة بقيلة)100) رهم للحصة

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا)) ( السيد بلقد2م محلد)

 وار الهواورة سيدي رحال الشاطئ))

6100))برشيد املغرب.

عيوانه)ا)) املدني  زكدي  السيد 

سيدي) (37 الرقم) (1 اولجيني) تجرئة 

برشيد) ((6100 ( الشاطئ) رحال 

املغرب.

الرحيم) عبد  الحليني  السيد 

عيوانه)ا)) وار اوال  سيدي مسعو )

سيدي حجاج وا  حصار تيط مليل))

9660))الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الرحيم) عبد  الحليني  السيد 

سيدي) مسعو   سيدي  عيوانه)ا))

حجاج وا  حصار تيط مليل))9660) 

الدار البيضاء)املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (09 بتاريخ) ( ببرشيد) االبتدائية 

0)0))تحت رقم))1.

661I

STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

NAIRAT BATIMENT
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

 STE FIDU SERVICESS

MOGADOR SARL AU

 N°452 1ER(ETAGE

 LOTISSEMENT LA LAGUNE

 4EM(TRANCHE(ESSAOUIRA ،

44000، ESSAOUIRA(MAROC

NAIRAT BATIMENT شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي الطابق 

السفلي بلركز و جلاعة تفتاشت 

علالة الصويرة - 66000 الصويرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5171

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) ((019 17) جيبر)

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.NAIRAT BATIMENT

ميعش) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

في) مقاول  و  االرا�سي  تجزئة  عقاري 

اشغال البياء)و اشغال مختلفة..

الطابق) (: االجتلاعي) املقر  عيوان 

تفتاشت) جلاعة  و  بلركز  السفلي 

الصويرة) (66000 (- الصويرة) علالة 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

اللرحلان) عبد  الور ي  السيد 

100) رهم) بقيلة) حصة  (500   :

للحصة.

السيد الحليني عبد الرحيم):))500 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

اللرحلان) عبد  الور ي  السيد 

عيوانه)ا)) وار اوال  عي�سى تفتاشت)

الصويرة) (66000 الصويرة) اقليم 

املغرب.

الرحيم) عبد  الحليني  السيد 

عيوانه)ا)) وار اوال  سيدي مسعو )

سيدي حجاج وا  حصار تيط مليل)

البيضاء) الدار  ((9660 البيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

اللرحلان) عبد  الور ي  السيد 

عيوانه)ا)) وار اوال  عي�سى تفتاشت)

الصويرة) (66000 الصويرة) اقليم 

املغرب

الرحيم) عبد  الحليني  السيد 

عيوانه)ا)) وار اوال  سيدي مسعو )

سيدي حجاج وا  حصار تيط مليل)

البيضاء) الدار  ((9660 البيضاء)

املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

االبتدائية بالصويرة))بتاريخ)09)2يا2ر)

0)0))تحت رقم)08.

66(I

AMDE

COTE BAIES
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

AMDE

 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD

 ABDELMOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC

COTE BAIES شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي زنقة 

سلية اقامة شهرزا  3 الطابق 5 

 CASABLANCA اليخيل البيضاء

0360) البيضاء املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 6(9933

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدا  القانون) ((019 مارس) ((1

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

 COTE (: اإلقتضاء)بلختصر تسليتها)

.BAIES

اشغال) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

البياء.

زنقة) (: االجتلاعي) املقر  عيوان 

 5 الطابق) (3 شهرزا ) اقامة  سلية 

 CASABLANCA البيضاء) اليخيل 

0360))البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سية).

 10.000 ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتا ي:

السيد الياس مجدي):))50)حصة)

بقيلة)100) رهم للحصة).

السيد عبد))الياصر العلوي):))50 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

العلوي) الياصر  ( عبد) السيد 

العلارة) ج  بلوك  ملان  عيوانه)ا)) ار 

 (0360 ( السبع) عين  (7 رقم) (179

البيضاء)املغرب.

عيوانه)ا)) مجدي  الياس  السيد 

636)حي الحسني))  وار توينشات رقم)

0000))البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

العلوي) الياصر  ( عبد) السيد 

العلارة) ج  بلوك  ملان  عيوانه)ا)) ار 

 (0000 ( السبع) عين  (7 رقم) (179

البيضاء)املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)7)006986.

663I

FIDUCIAIRE ASSISCOF

EL MANAR TREFILAGE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

FIDUCIAIRE ASSISCOF

 (3RUE MOSTAFA EL MAANI

 CASABLANCA ، 20090،

CASABLANCA MAROC

EL MANAR TREFILAGE شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 6) رقـم 

16). املفــــة H.H تجــزئة موالي 

التهامي  بالدار البيضاء  - 0130)  

بالدار البيضاء املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.(35383

العام) الجلع  بلقت�سى 

أكتوبر) ((1 في) املؤرخ  اإلستثيائي 

الشركة) رأسلال  رفع  تم  ((019

»5.000.000) رهم«) قدره) بلبلغ 

إ 6) »10.000.000) رهم«) من) أي 

طريق) عن  «15.000.000) رهم«)

الشركة) مع  2ون  مقاصة  إجراء) ( (:

املحد ة املقدار و املستحقة.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 19 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

نونبر)019))تحت رقم)0570)7.

666I

املومي العلراني

املومي العمراني
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

املومي العلراني

66 شارع محلد السالوي فاس ، 

30000، فاس املغرب

املومي العلراني  شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 66 شارع 

محلد السالوي فاس  - 30000 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

61675

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

القانون) إعدا   تم  ((0(0 2يا2ر) (07

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

املومي) (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

العلراني).

و) بيع  (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

توزيع الورق).

66)شارع) عيوان املقر االجتلاعي):)

محلد السالوي فاس))-)30000)فاس)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 50.000 ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتا ي:

50))حصة) ( (: السيد املومي أ2وب)

بقيلة)100) رهم للحصة).

 (50 ( (: ( مريم) العلراني  السيدة 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا)) ( أ2وب) املومي  السيد 

07)مكرر طالع و هابط فاس الجد2د)

فاس)30000)فاس املغرب.

السيدة العلراني مريم))عيوانه)ا))

3)م ج) 6)الطابق) )1)زنقة قطر شقة)

فاس)30000)فاس))املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا)) ( أ2وب) املومي  السيد 

07)مكرر طالع و هابط فاس الجد2د)

فاس)30000)فاس املغرب

السيدة العلراني مريم))عيوانه)ا))

3)م ج) 6)الطابق) )1)زنقة قطر شقة)

فاس)30000)فاس املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (03 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

0)0))تحت رقم)-.

665I

SOCIETE PARAMEDIC-ORIENT SARL

 SOCIETE PARA MEDIC

-ORIENT
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

 SOCIETE PARAMEDIC-ORIENT

SARL

تجزئة ا2ريس تجزئة رقم 187 

الطابق امر�سي  محل رقم 1 ، 

60000، وجدة املغرب

 SOCIETE(PARA(MEDIC -ORIENT

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : رقم 

تجزئة ا2ريس تجزئة  187 الطابق 

امر�سي محل رقم 1 ، - 60000 

وجدة  املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.(7709

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تقرر حل) ((019 نونبر) ((0 املؤرخ في)

 SOCIETE PARA MEDIC -ORIENT

شركة ذات املسؤولية املحدو ة مبلغ)

وعيوان) 100.000) رهم  رأسلالها)

مقرها اإلجتلاعي رقم تجزئة ا2ريس)

تجزئة))187)الطابق امر�سي محل رقم)

املغرب نتيجة) ( وجدة) (60000 (- (، (1

لتوقيف النشاط بسبب االزمة

االقتصا 2ة.

و عين:

جلال و) ( ( عبد الفتاح) السيد)ة))

 (( حي اوال  لحسن زنقة) عيوانه)ا))

املغرب) ( الياظور) ( (6(000   6( رقم)

كلصفي))ة))للشركة.
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و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

تجزئة) وفي  ((019 نونبر) ((6 بتاريخ)

الطابق) (187 رقم) تجزئة  ا2ريس 

- 60000)وجدة))  1 امر�سي محل رقم)

املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (0( بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

0)0))تحت رقم)5).

666I

GECAFISC

H&H EVENTS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

GECAFISC

 RUE MOHAMED EL (6

  QUORRI  ETG 1 APPT 5

 CASABLANCA ، 20250،

CASABLANCA MAROC

H&H(EVENTS  شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : 

اسبرونس ) شارع س الرقم 73 

عين السبع - 0010) الدارالبيضاء 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.607793

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تقرر) ((019 أكتوبر) (18 في) املؤرخ 

ذات) شركة  ( (H&H( EVENTS حل)

رأسلالها) مبلغ  املحدو ة  املسؤولية 

مقرها) وعيوان  10.000) رهم 

س) شارع  (( اسبرونس) اإلجتلاعي 

 (0010 (- السبع) عين  (73 الرقم)

لعدم) نتيجة  املغرب  الدارالبيضاء)

مزاولة النشاط.

و عين:

و) ( البرامي) ( نا ر حسن) ( السيد)ة))

عيوانه)ا))اسبرونس)))شارع س الرقم)

73)عين السبع)0010))الدارالبيضاء)

املغرب كلصفي))ة))للشركة.

الجلعية) انعقا   تم  قد  و 

 (019 أكتوبر) (18 بتاريخ) الختامية 

 73 ))شارع س الرقم) وفي اسبرونس)

الدارالبيضاء) ((0010 (- السبع) عين 

املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 (6 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

نونبر)019))تحت رقم)1318)7.

667I

CABINET IMFI CONSEIL

»ADMA TRAVAUX«
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET IMFI CONSEIL

حي السالم، 13، الجد2دة. ، 

6000)، الجد2دة املغرب

«ADMA TRAVAUX« شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي )1، علر 

السالوي، الطابق الثاني، رقم 15، 

مرس السلطان، الدار البيضاء - 

0000) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

651981

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  ((019 نونبر) ((9

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.«ADMA TRAVAUX»

تدبير) (1- (: غرض الشركة بإ2جاز)

وتركيب وصيانة املاء)الصالح للشرب.)

-))أشغال الهيدسة املدنية..

عيوان املقر االجتلاعي):))1،)علر)

(،15 رقم) الثاني،) الطابق  السالوي،)

(- البيضاء) الدار  السلطان،) مرس 

0000))الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

الشركي) الزهراء) فاطلة  السيدة 

100) رهم) بقيلة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الشركي) الزهراء) فاطلة  السيدة 

عيوانه)ا))الدار البيضاء)0000))الدار)

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الشركي) الزهراء) فاطلة  السيدة 

عيوانه)ا))الدار البيضاء)0000))الدار)

البيضاء)املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 30 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 جيبر)019))تحت رقم)-.

668I

ste(figmara

SAGA INVEST
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ste(figmara

 n1 tnine(old(mtaa(amizmiz

 alhaouz(marrakech، 40000،

marrakech maroc

SAGA INVEST شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

 DOUAR وعيوان مقرها اإلجتلاعي

  LAMAASRA ASKEJOUR

 MENARA(MENARA 40000

.MARRAKECH MAROC

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.615(7

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر) ((019 0)) جيبر) في) املؤرخ 
محدو ة) مسؤولية  ذات  شركة  حل 
 SAGA الوحيد) الشريك  ذات 
 100.000 رأسلالها) مبلغ  ( (INVEST
اإلجتلاعي) مقرها  وعيوان   رهم 
  DOUAR LAMAASRA ASKEJOUR
 MENARA MENARA 60000
MARRAKECH MAROC)نتيجة ل):)

. AFFAIRES DÉFICITAIRE
 DOUAR(و حد  مقر التصفية ب
 LAMAASRA ASKEJOUR
 MENARA MENARA 60000

 .MARRAKECH MAROC
و عين:

  ABDELOUAHAB السيد)ة))
 MASSIRA BOULAHIA)و عيوانه)ا))
 3 C N638  60000 MARRAKECH

MAROC)كلصفي))ة))للشركة.
وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
2يا2ر) (07 بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

0)0))تحت رقم)111056.

669I

EXCEL COMPTA SARL AU

 MAISON D›HOTES
CHAMADE

انتهاء)عقد تسيير حرمصل تجاري)

)امشخاص املعيويون)

انتهاء عقد التسيير الحر لألصل 
تجاري

MAISON D›HOTES CHAMADE
بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)
 MARRAKECH MITTI لشركة)
الكائن مقرها االجتلاعي) ( (SARL AU
رياض) لكزا  صليح  10 رب  رقم) ( ب)
 60000 املد2ية) مراكش  ( لعروس)
 08 ( بتاريخ) امليعقد  املغرب  مراكش 

2يا2ر)0)0))تقرر ما2لي:
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لألصل) الحر  التسيير  عقد  إنهاء)

التجاري الكائن ب رقم)10 رب صليح)

مراكش املد2ية) ( لكزا رياض لعروس)

مراكش املغرب،املبرم بتاريخ) (60000

 MARRACHIC مع) ((0(0 2يا2ر) (08
وذلك بحلول) ( ( (GROUP SARL AU

امجل املحد  له بين الطرفين.

670I

ORIEN.COMPTA

CAFE LARGATE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

ORIEN.COMPTA

)5 شارع محلد الخامس حي 

الحسني بركان ، 60300، بركان 

املغرب

CAFE LARGATE شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : رقم 

67 زنقة سلطان موالي محلد حي 

الحسني - 60300 بركان املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.(959

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تقرر) ((019 6)) جيبر) في) املؤرخ 

ذات) شركة  (CAFE LARGATE حل)

رأسلالها) مبلغ  املحدو ة  املسؤولية 

مقرها) وعيوان  100.000) رهم 

سلطان) زنقة  (67 رقم) اإلجتلاعي 

 60300 (- موالي محلد حي الحسني)

و) النعدام  نتيجة  املغرب  بركان 

توقيف النشاط.

و عين:

و) الركط  ( الحسن) السيد)ة))
غشت) ((0 زنقة) ((( رقم) عيوانه)ا))

املغرب) بركان  (60300 الحسني) حي 

كلصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

رقم) وفي  ((019 6)) جيبر) بتاريخ)

حي) محلد  موالي  سلطان  زنقة  (67

الحسني)-)60300)بركان املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
2يا2ر) (03 بتاريخ) ( ببركان) االبتدائية 

0)0))تحت رقم)6.

671I

TRA6VENT

ترا6فونت
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

TRA6VENT
 LOTIS(FATH 2 366 BIS(TOULAL

، 50030، MEKNES(MAROC
ترا6فونت شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 
الفتح ) رقم 366 مكرر توالل 
مكياس 50060 مكياس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

69075
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  ((0(0 2يا2ر) (0(
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

ترا6فونت.
أعلال) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

مختلفة
تجارة موا  البياء.

تجزئة) (: االجتلاعي) املقر  عيوان 
الفتح)))رقم)366)مكرر توالل مكياس)

50060)مكياس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).
 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عبداالله بليطير عيوانه)ا))
)11)تجزئة هبة رياض توالل)50060 

مكياس))املغرب.

الزهراء) فاطلة  رحا ي  السيدة 

رياض) هبة  تجزئة  (11( عيوانه)ا))

توالل)50060)مكياس))املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبداالله بليطير عيوانه)ا))

)11)تجزئة هبة رياض توالل)50060 

مكياس))املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (06 بتاريخ) ( بلكياس) التجارية 

0)0))تحت رقم)))))5)1.

67(I

gest consultants

BIOTRONIX
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

gest consultants

15 زنقة القا�سي إلياس املعاريف 

الدار البيضاء، 0100)، الدار 

البيضاء املغرب

BIOTRONIX شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : 11 زنقة 

سبو - 0110) الدار البيضاء املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.375(0

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

019))تقرر حل) 17) جيبر) املؤرخ في)

BIOTRONIX)شركة ذات املسؤولية)

 18.000 رأسلالها) مبلغ  املحدو ة 

 11 اإلجتلاعي) مقرها  وعيوان   رهم 

البيضاء) الدار  ((0110 (- سبو) زنقة 

املغرب نتيجة الزمة اقتصا 2ة.

و عين:

و) قيسوما  ( توفيق) السيد)ة))

 (0110 عيوانه)ا))امليار زنقة بالفريج)

)ة)) كلصفي) املغرب  البيضاء) الدار 

للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

11)زنقة) 019))وفي) 17) جيبر) بتاريخ)

سبو)-)0110))الدار البيضاء)املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
 (6 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 جيبر)019))تحت رقم)5068)7.

673I

JURIS LEGAL

LGF INVEST
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JURIS LEGAL
 Angle(Bd(Abdelmoumen &

 Rue(Chatila, Résidence(Kamar,
 Etg 3, Bureau 6 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
LGF INVEST شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي زاوية شارع 
علر الخيام وزنقة البيفسج باب ب، 

شقة رقم 6 الطابق 1 بوسيجور - 
30)0) الدار البيضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
651(61

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) ((019 06) جيبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 LGF (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.INVEST
(، :)تشكيل) غرض الشركة بإ2جاز)
شراء)،)بيع)،)تسويق حلي املجوهرات.
زاوية) (: االجتلاعي) املقر  عيوان 
البيفسج) وزنقة  الخيام  علر  شارع 
 1 الطابق) (6 رقم) شقة  ب،) باب 
البيضاء) الدار  ((0(30 (- بوسيجور)

املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).
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 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 FORMISANO Laurent السيد)

Georges :  1.000)حصة بقيلة)100 

 رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 FORMISANO Laurent السيد)

 06600 فرنسا) عيوانه)ا)) (Georges

أنتيب فرنسا.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 FORMISANO Laurent السيد)

 06600 فرنسا) عيوانه)ا)) (Georges

أنتيب فرنسا

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 19 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 جيبر)019))تحت رقم)-.

676I

MITAK CONSEIL

سميار بريسطاصيون
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

MITAK CONSEIL

 BD MOHAMED VI IMM

 H1 2EME(ETAGE(N° 5

 CASABLANCA ، 20400،

CASABLANCA MAROC

سليار بريسطاصيون  شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 10 زنقة 

الحرية الطابق 3 شقة 5 - 0)01) 

الدارالبيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.609537

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في)19) جيبر)019))تم))تحويل))

من) للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 
 5 شقة) (3 زنقة الحرية الطابق) (10»

إ 6 املغرب«) الدارالبيضاء) ((01(0  -

)»)رقم)6) ريس شباكو مدرج)C)الطابق)
6)الشقة)6)عين برجة))-)0590))الدار)

البيضاء))املغرب«.
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
 06 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

2يا2ر)0)0))تحت رقم)6075)7.

675I

FIDUCIAIRE AL QODS

PARADAIS AGRO BIO
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

FIDUCIAIRE AL QODS
 ANGLE AV MED V ET 363

 HASSAN(II 3° ETAGE، 23000،
BENI MELLAL MAROC

PARADAIS AGRO BIO شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : 363, 
 Angle(Av(Med(V(et(Hassan(II,
 3° Etage - 23000 Beni(Mellal

.Maroc
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.7157

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تقرر حل) ((019 نونبر) (16 املؤرخ في)
PARADAIS AGRO BIO)شركة ذات)
رأسلالها) مبلغ  املحدو ة  املسؤولية 
مقرها) وعيوان  510.000) رهم 
 Angle( Av( Med( V  ,363 اإلجتلاعي)
 et( Hassan( II,( 3°( Etage( -( 23000
 Criseنتيجة ل (Beni Mellal Maroc

.du(secteur
و عين:

  ABDELOUAHAB السيد)ة))
 QT عيوانه)ا)) و  (ESSOLTANI
 TAKADOUM( BLOC( 6( N°( 5
 (3000 BENI MELLAL MAROC

كلصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)
 ,363 وفي) ((0(0 2يا2ر) (08 بتاريخ)
 Angle( Av( Med( V( et( Hassan( II,
 3°( Etage( -( 23000( Beni( Mellal

.Maroc

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
االبتدائية ببني مالل))بتاريخ)07)2يا2ر)

0)0))تحت رقم)06.

676I

SAGASUD

SAHARA FUEL
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGASUD
شارع االمير موالي عبد هللا رقم 3) 

 LAAYOUNE، 70000، العيون
LAAYOUNE املغرب

SAHARA FUEL شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 83 بلوك 
0 حي موالي رشيد امللتقى - 70000 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
30353

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  ((0(0 2يا2ر) (0(
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.SAHARA FUEL
تجارة) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 
جليع) تصد2ر  و  استيرا   نقل  توزيع 
امليتجا ت البترولية السائلة و الصلبة)
نقل البضائع تجا رة عا مة كل نشاط)

تجا ري مالحي صياعي خد ما تي.
83)بلوك) عيوان املقر االجتلاعي):)
 70000 (- حي موالي رشيد امللتقى) (0

العيون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
مدكور) الزهيني  محلد  السيد 

100) رهم) بقيلة) حصة  (1.000   :

للحصة).

(: مدكور) الزهيني  محلد  السيد  (

1000)بقيلة)100) رهم.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
مدكور) الزهيني  محلد  السيد 

عيوانه)ا))حي املطار بلوك ب رقم)7  

70000)العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
مدكور) الزهيني  محلد  السيد 

 7( عيوانه)ا))حي املطاربلوك ب رقم)

70000)العيون املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (07 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

0)0))تحت رقم)0)0)/)3.

677I

AA CONSULTING S.A.R.L

IS INDUSTRIE MAROC
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
استلرار نشاط الشركة

AA CONSULTING S.A.R.L

16 ،  شارع  باريس الطابق الثاني 
رقم )) ، 0000)، الدار البيضاء 

املغرب

 IS INDUSTRIE MAROC

»شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد«

وعيوان مقرها االجتلاعي: 36، زنقة 

فاس - 8800)  املحلد2ة املغرب.

»استلرار نشاط الشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.5177

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)
تقرر ((019 شتيبر) (09 في)  املؤرخ 

)ما 2لي:

رغم) الشركة  حل  بعدم  قرار  (.1

الخسائر املسجلة.
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باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم  (
االبتدائية باملحلد2ة))بتاريخ))0)2يا2ر)

0)0))تحت رقم)1.

678I

INNOVATION(SERVICE(&(CONSEIL

موفارزان
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 INNOVATION(SERVICE &
CONSEIL

شارع موالي عبد العزيز رقم 5)1 
اقامة الزهرة الطابق امول رقم 0) ، 

90000، طيجة املغرب
موفارزان شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

موالي عبد العزيز رقم 5)1 اقامة 
الزهرة الطابق امول رقم 0) طيجة 

90000 طيجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
99619

بلقت�سى))عقد عرفي مؤرخ في)10 
تم إعدا  القانون) ((019 من 2وليوز)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

موفارزان.
كراء) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 
صياعة) أالت  صيانة  و  تسويق  و 

العجائن).
شارع) (: االجتلاعي) املقر  عيوان 
اقامة) (1(5 رقم) العزيز  عبد  موالي 
طيجة) ((0 الزهرة الطابق امول رقم)

90000)طيجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

السيد سليلان الخريجي):))1.000 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد سليلان الخريجي عيوانه)ا))

 3 رقم) الور ة  حي  نورماندي  فيال 

جامع املقرع)90000)طيجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سليلان الخريجي عيوانه)ا))

 3 رقم) الور ة  حي  نورماندي  فيال 

جامع املقرع)90000)طيجة))املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

من) (05 بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

غشت)019))تحت رقم)5306.

680I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

 MOSTAKBAL AL OUMA
JADIDA

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تفويت حصص

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم 1 العلارة 91 الحي الحسني 

ميطقة امنشطة االقتصا 2ة ، 

66300، اليوسفية املغرب

 MOSTAKBAL AL OUMA

JADIDA شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم )5 
زنقة 1) حي السلارة - 66300 

اليوسفية املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.173

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تلت) ((019 16) جيبر) في) املؤرخ 

املصا قة عل6):
ا ريهم) رشيد  )ة)) السيد) تفويت 

أصل) من  اجتلاعية  حصة  (600

1.000)حصة لفائدة))السيد))ة))ناصر)

ا ريهم بتاريخ)16) جيبر)019).

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم  (

 03 بتاريخ) ( باليوسفية) االبتدائية 

2يا2ر)0)0))تحت رقم)0)0)/05.

681I

gest consultants

SYNERGIE TRANSPORTS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

gest consultants

15 زنقة القا�سي إلياس املعاريف 

الدار البيضاء، 0100)، الدار 

البيضاء املغرب

 SYNERGIE TRANSPORTS

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : 11 زنقة 

عزيز بالل طابق 5 - 0100) الدار 

البيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.36879

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

019))تقرر حل) 06) جيبر) املؤرخ في)

شركة) (SYNERGIE TRANSPORTS

ذات مسؤولية محدو ة ذات الشريك)

 300.000 رأسلالها) مبلغ  الوحيد 

 11 اإلجتلاعي) مقرها  وعيوان   رهم 
 (0100  -  5 طابق) بالل  عزيز  زنقة 

الزمة) نتيجة  املغرب  البيضاء) الدار 

اقتصا 2ة.

و عين:

و) فوزي  ( ميلو ة) السيد)ة))

عيوانه)ا))شارغ املسيرة))166 0)0)6 

الياضور املغرب كلصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)
11)زنقة) 019))وفي) 06) جيبر) بتاريخ)

الدار) ((0100  -  5 طابق) بالل  عزيز 

البيضاء)املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 (3 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 جيبر)019))تحت رقم)6660)7.

686I

IZDIHAR CONSEIL

فورماليز.م أ بريفي  

FORMALYS.MA PRIVÉE  
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

IZDIHAR CONSEIL

  RÉSIDENCE(IBN(SINA, N°18-

 izdihar, Marrakech ، 40100،

Marrakech Maroc

Formalys.    فورماليز.م أ بريفي

ma privée شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي  قصور33 

٬ الرقم) ٬ القصور٬ طريق الدار 

البيضاء - 60000  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

101567

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) ((019 6)) جيبر)

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

 Formalys.ma((((فورماليز.م أ بريفي

.privée

التكوين٬  (: غرض الشركة بإ2جاز)

التدريس واإلرشا .

عيوان املقر االجتلاعي):))قصور33 

الدار) طريق  القصور٬) (٬ الرقم)  (٬

البيضاء)-)60000))مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

السيد))زين العابد2ن حارتي):))600 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

الواحد) عبد  موالي  السيد 

 100 حصة بقيلة) ((00 ( (: البشاري)

 رهم للحصة).
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 600 ( (: السيدة محاسن البشاري)
حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

حارتي) العابد2ن  زين  ( السيد)
عيوانه)ا))إقامة ابن تومرت1،)علارة)
ب،)الرقم)6 60000))مراكش املغرب.

الواحد) عبد  موالي  السيد 
 600 البشاري عيوانه)ا))بلبكار الرقم)

60000))مراكش املغرب.
البشاري) محاسن  السيدة 
  60000 600 ( بلبكار الرقم) عيوانه)ا))

مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الواحد) عبد  موالي  السيد 
 600 البشاري عيوانه)ا))بلبكار الرقم)

60000))مراكش املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
2يا2ر) (06 بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

0)0))تحت رقم))11100.
686I

عا ل الزميتة)-)محاسب-

FOR HIDKATAR
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

عا ل الزميتة - محاسب-
50) حي اال ارسة بلوك ) تازة ، 

35000، تازة املغرب
FOR HIDKATAR شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي الشقة 
الكائية بالقدس ) مجلوعة 7 رقم 

76 - 0)350 تازة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5193

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  ((019 نونبر) ((6
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

 FOR (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.HIDKATAR

 TRAVAUX(:(غرض الشركة بإ2جاز

 DIVERS OU CONSTRUCTION

.(ENTREPRENEUR DE

الشقة) (: االجتلاعي) املقر  عيوان 
رقم) (7 مجلوعة) (( بالقدس) الكائية 

76 - 0)350)تازة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 1.000 ( (: الشواي) طارق  السيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا)) الشواي  طارق  السيد 
القدس)))مجلوعة)7)رقم)76 0)350 

تازة املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا)) الشواي  طارق  السيد 
القدس)))مجلوعة)7)رقم)76 0)350 

تازة املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

06) جيبر) بتاريخ) ( بتازة) االبتدائية 

019))تحت رقم)019)/780.

687I

مكتب الرياني لللحاسبة

شركة خالنجي كاش
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب الرياني لللحاسبة

شارع محلد  او  رقم30)  تطوان ، 

93060، تطوان املغرب

شركة خالنجي كاش شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 
عبد الرحلان الداخل بدون رقم - 

93000 تطوان تطوان
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(6167

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  ((019 نونبر) ((5
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
شركة) (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

خالنجي كاش.
تحويل) (- (: غرض الشركة بإ2جاز)

امموال والخدمات املالية امخرى
-)تدبير املعامالت اإللكترونية

-)تأ 2ة الفواتير لحساب الغير.
عيوان املقر االجتلاعي):)شارع عبد)
الرحلان الداخل بدون رقم)-)93000 

تطوان تطوان.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).
 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
 1.000 ( (: الخالنجي) بالل  السيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عيوانه)ا)) الخالنجي  بالل  السيد 
شارع اممانة كد2ة السبع زنقة)))رقم)

8) 93000)تطوان املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا)) الخالنجي  بالل  السيد 
شارع اممانة كد2ة السبع زنقة)))رقم)

8) 93000)تطوان املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
11) جيبر) )بتاريخ) االبتدائية بتطوان)

019))تحت رقم)1)66.

689I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

SOSETER
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 1 العلارة 91 الحي الحسني 
ميطقة امنشطة االقتصا 2ة ، 

66300، اليوسفية املغرب
SOSETER شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي : رقم 10 

زنقة أ أجيديس - 66300 اليوسفية 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.1863
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
019))تقرر حل) 16) جيبر) املؤرخ في)
مسؤولية) ذات  شركة  (SOSETER
محدو ة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعيوان) 100.000) رهم  رأسلالها)
أ) زنقة  (10 رقم) اإلجتلاعي  مقرها 
أجيديس)-)66300)اليوسفية املغرب)

نتيجة لتوقف أنشطة الشركة.
و عين:

و) كلال  ( العاطي) عبد  السيد)ة))
جلعة) طريق  االمل  حي  عيوانه)ا))
اليوسفية) (66300  1 كلم) اسحيم 

املغرب كلصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)
 10 وفي رقم) ((019 16) جيبر) بتاريخ)
اليوسفية) (66300 (- زنقة أ أجيديس)

املغرب.
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
 (6 بتاريخ) ( باليوسفية) االبتدائية 

 جيبر)019))تحت رقم)019)/665.
690I

عا ل الزميتة)-)محاسب-

HYBRID SOLUTIONS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

عا ل الزميتة - محاسب-
50) حي اال ارسة بلوك ) تازة ، 

35000، تازة املغرب
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HYBRID SOLUTIONS شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 180 

تجزئة الوفاق   - 35000 تازة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(05

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) ((019 أكتوبر) (08

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.HYBRID SOLUTIONS

 IMPORT-(:(غرض الشركة بإ2جاز

 EXPORT DES FRUITS LES

LEGUMES ET LES EPICES

 TRAVAUX DIVERS-

 OU CONSTRUCTIONS

 (ENTREPRENEUR DE

. NEGOCIANT-

 180 (: االجتلاعي) املقر  عيوان 

تجزئة الوفاق)))-)35000)تازة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

السيد الجهوري أحلد بن سيف)

 100 بقيلة) حصة  (900 ( (: سليلان)

 رهم للحصة).

50)حصة) ( (: السيدة لشخم هالة)

بقيلة)100) رهم للحصة).

 KATTILAIL MOHAMED(السيد

 100 حصة بقيلة) (SADIQUE :  50

 رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الجهوري أحلد بن سيف)

 315 السويق) عيوانه)ا)) سليلان 

السويق علان.

عيوانه)ا)) هالة  لشخم  السيدة 
 01 رقم) ( موسح) اقامة  طيجة  زنقة 

35000)تازة املغرب.

 KATTILAIL MOHAMED(السيد

 FORTKOCHI((عيوانه)ا((SADIQUE

.KERALA 68( COCHIN INDIAN

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 KATTILAIL MOHAMED(السيد

 FORTKOCHI((عيوانه)ا((SADIQUE

KERALA 68( COCHIN INDIAN

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

18) جيبر) بتاريخ) ( بتازة) االبتدائية 

019))تحت رقم)019)/813.

691I

LAAJEB ACCOUNTING

EASYTOUCH SII
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

LAAJEB ACCOUNTING

 AV DES FAR RES JAOUHARAT

 TETOUAN(NC ، 93040،

TETOUAN MAROC

EASYTOUCH SII شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة)في طور 

التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

الجيش امللكي إقامة جوهرة تطوان 

رقم C تطوان - 93000 تطوان 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.19759

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

019))تقرر حل) )1) جيبر) املؤرخ في)

املحدو ة) املسؤولية  ذات  شركة 

رأسلالها) مبلغ  ( (EASYTOUCH SII

مقرها) وعيوان  100.000) رهم 

امللكي) الجيش  شارع  اإلجتلاعي 

تطوان) (C إقامة جوهرة تطوان رقم)

(: تطوان املغرب نتيجة ل) (93000  -

عدم إمكانية استلرار الشركة).

شارع) ب  التصفية  مقر  حد   و 
الجيش امللكي إقامة جوهرة تطوان)
تطوان) (93000 (- تطوان) (C رقم)

املغرب.)
و عين:

و) البخاري  ( ( سليرة) السيد)ة))
شارع محلد الخراز اقامة) عيوانه)ا))
 93000  16 رقم) ط5) ط  2اسليية 

تطوان املغرب كلصفي))ة))للشركة.
وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
6)) جيبر) )بتاريخ) االبتدائية بتطوان)

019))تحت رقم)6507.

69(I

اتلانية الزيتون

AUTO ECOLE EL RAHMA
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

اتلانية الزيتون
شا رع حلان الفصواكي عرصة 

املعاش علارة القباج رقم 9 مكتب 
رقم 3 ، 60000، مراكش ا

 AUTO ECOLE EL RAHMA
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 

الشرف رقم )80  - 60000 مراكش  
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
96877

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) ((019 مارس) (06
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

 AUTO(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.ECOLE EL RAHMA

تعليم) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

السياقة.

تجزئة) (: االجتلاعي) املقر  عيوان 

- 60000)مراكش))   80( الشرف رقم)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السالك)) بن  الهام  السيدة 

  80( رقم) الشرف  تجزئة  عيوانه)ا))

60000)مراكش))املغرب).

والعائلية) الشخصية  امسلاء)

ومواطن مسيري الشركة:

السالك) بن  الهام  السيدة 

 80( رقم) الشرف  تجزئة  عيوانه)ا))

60000)مراكش))املغرب)

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

مارس) (08 بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

019))تحت رقم)103613.

693I

FIDUCIAIRE AL QODS

 HERITAGE

DEVELOPEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

FIDUCIAIRE AL QODS

 ANGLE AV MED V ET 363

 HASSAN(II 3° ETAGE، 23000،

BENI MELLAL MAROC

 HERITAGE DEVELOPEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

 BD : وعيوان مقرها اإلجتلاعي

 EL(QODS(N° 19 - 23000 Beni

.Mellal Maroc

قفل التصفية
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رقم التقييد في السجل التجاري : 
.3715

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
019))تقرر حل) 09) جيبر) املؤرخ في)
 HERITAGE DEVELOPEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدو ة مبلغ)
وعيوان) 10.000) رهم  رأسلالها)
 BD(EL(QODS(N°(مقرها اإلجتلاعي
 19 - (3000 Beni Mellal Maroc

.Crise(du(secteurنتيجة ل
و عين:

و) (REDOUAN  SAIDI السيد)ة))
 LOT(AL(MEHDI(2(N°(21((عيوانه)ا
 (3000 BENI MELLAL MAROC

كلصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)
 BD وفي) ((019 09) جيبر) بتاريخ)
 EL( QODS( N°( 19( -( 23000( Beni

.Mellal Maroc
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
االبتدائية ببني مالل))بتاريخ)07)2يا2ر)

0)0))تحت رقم)15.

696I

FIDUCIAIRE AL QODS

ABDUL SRL MINIS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

FIDUCIAIRE AL QODS
 ANGLE AV MED V ET 363

 HASSAN(II 3° ETAGE، 23000،
BENI MELLAL MAROC

ABDUL SRL MINIS شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

 N° 27 : وعيوان مقرها اإلجتلاعي
 BLOC 10 HAY(ATLAS  - 23000

.Beni Mellal Maroc
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.6135

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
018))تقرر حل) 7))غشت) املؤرخ في)
ذات) شركة  (ABDUL SRL MINIS
رأسلالها) مبلغ  املحدو ة  املسؤولية 

100.000) رهم.

 N°(27(وعيوان مقرها اإلجتلاعي(

 BLOC 10 HAY ATLAS  - (3000

 Criseنتيجة ل (Beni Mellal Maroc

.du(secteur

و عين:

  ABDELMALEK السيد)ة))

 BD عيوانه)ا)) و  (HAFID

 TAMGNOUNTE(RUE(05(N°(472

 (3000 BENI MELLAL MAROC

كلصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

 N°( 27 وفي) ((0(0 2يا2ر) (08 بتاريخ)

 BLOC 10 HAY ATLAS  - (3000

.Beni Mellal Maroc

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

االبتدائية ببني مالل))بتاريخ)07)2يا2ر)

0)0))تحت رقم)07.

695I

FIDUCIAIRE AL QODS

MOTRAFAR-COMPANY
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

MOTRAFAR- : تاسيس شركة

COMPANY

املقر االجتلاعي . شارع الحسن 

الثاني رقم  55 الطابق االوسط  حي 

اال ارسة   بني مالل 
رقم التقييذ  بالسجل التجاري 

98(3

بتاريخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 

القانون) إعدا   019)/)19/1تم 

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة تحلل الخصائص التالية).

MOTRAFAR- تسلية)

 COMPANY

الحسن) :شارع  االجتلاعي) املقر 

الطابق االوسط حي) (55 الثاني رقم)

اال ارسة)))بني مالل)

الغرض):)-)بيع و شراء))امليتوجات)

الفالحية)

-التصد2ر و االستيرا )

  100000.00: الشركة) راسلال 

حصة) (1000 ا 6) مقسم   رهم 

اجتلاعية قيلتها)100) رهم)

السيد.):صبري فؤا )

السيد.):السعداوي املصطفى)

 MOLINA MANZANO السيد.)

 MANUEL

مدة الشركة):99)سية)

املسيراالول)).)صبري فؤا 
السعداوي) ( الثاني.) املسير 

املصطفى)

 MOLINA (. الثالث) املسير 

 MANZANO MANUEL

باملحكة) القانوني  اال2داع  تم  (

 10 ببني مالل تحت رقم) االبتداء2ة 

بتاريخ))0)0)/03/01

696I

ORIEN.COMPTA

STRASS MAR
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ORIEN.COMPTA

)5 شارع محلد الخامس حي 

الحسني بركان ، 60300، بركان 

املغرب

STRASS MAR شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : رقم 115 

حي اوال  الشرفة تيفلت - 15600 

تيفلت املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.(6517

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

019))تقرر حل) 5)) جيبر) املؤرخ في)

STRASS MAR)شركة ذات مسؤولية)

محدو ة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعيوان) 100.000) رهم  رأسلالها)

حي اوال ) (115 مقرها اإلجتلاعي رقم)

تيفلت) (15600 (- تيفلت) الشرفة 

املغرب نتيجة النع

و عين:

السيد)ة))عبد الحليد))الحدو�سي)
اوال ) حي  (115 رقم) عيوانه)ا)) و 

الشرفة تيفلت)15600)تيفلت املغرب)

كلصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

بتاريخ)5)) جيبر)019))وفي رقم)115 

 15600 (- تيفلت) الشرفة  اوال   حي 

تيفلت املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 03 بتاريخ) ( بالخليسات) االبتدائية 

2يا2ر)0)0))تحت رقم)6.

697I

UGGC

إسيلور ماناجمينت نورث أند 

ويست افريقيا
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جد2د للشركة

UGGC

 BOULEVARD AL MASSIRA 97

 AL(KHADRA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

إسيلور ماناجلينت نورث أند 

ويست افريقيا  شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 133 

تجزئة سيدبا   عين الذئاب 133 

تجزئة سيدبا   عين الذئاب 000)) 

الدار البيضاء املغرب.

تعيين مسير جد2د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

019))تم تعيين) 17) جيبر) املؤرخ في)

مسير جد2د للشركة السيد)ة))حكيم)

فير 2ير)) توماس  السيد  و  كرون  بن 

كلسير آخر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 07 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

2يا2ر)0)0))تحت رقم)17)6)7.

698I
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SOCIETE RKF CONSULTING

INA SAD TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

SOCIETE RKF CONSULTING

 N0151 AVENUE(MER(MORTE

 HAY(RYAD(RTE(DE(SFROU(FES ،

30000، FES(MAROC

INA SAD TRAV شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

)في طور التصفية)

 N°87 وعيوان مقرها اإلجتلاعي

 COMPLEXE BOUAMAEIR

 MEKNES  - 30000 MEKNES

.MAROC

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6(969

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

019))تقرر حل) 30) جيبر) املؤرخ في)

 INA(شركة ذات املسؤولية املحدو ة

SAD TRAV))مبلغ رأسلالها)100.000 

اإلجتلاعي) مقرها  وعيوان   رهم 

 N°87( COMPLEXE( BOUAMAEIR

 MEKNES  - 30000 MEKNES

 société a été (: نتيجة ل) (MAROC

. dissouse

 N°87 ب) التصفية  مقر  حد   و 

 COMPLEXE BOUAMAEIR

 MEKNES  - 30000 MEKNES

 .MAROC

و عين:

  SAAD السيد)ة))

عيوانه)ا)) و  (BENABDELKRIM

 ISMAILIA ( VILLA 3 ZKT (VN

 MEKNES 30000 MEKNES

MAROC)كلصفي))ة))للشركة.

 AWATIF  BEGGAR السيد)ة))

 RUE( 7( N°( 66( FASIA عيوانه)ا)) و 

 MABROUK L HACIENDA

 MEKNES 30000 MEKNES

MAROC)كلصفي))ة))للشركة.

وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
املخابرة و محل تبليغ العقو  و الوثائق)

MEKNES(:(املتعلقة بالتصفية
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
2يا2ر) (03 بتاريخ) ( بلكياس) التجارية 

0)0))تحت رقم)0)0)/11.

699I

FIDUCIAIRE AL QODS

NPOWER TECHNOLOGY
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUCIAIRE AL QODS
 ANGLE AV MED V ET 363

 HASSAN(II 3° ETAGE، 23000،
BENI MELLAL MAROC

 NPOWER TECHNOLOGY
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي : 

 RESIDENCE(BENI(AMIR(N°
 55, 4° ETAGE(APPT(N° 7 BD

 HASSAN(II - 23000 Beni(Mellal
.Maroc

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.6507
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
019))تقرر حل) 10) جيبر) املؤرخ في)
شركة) (NPOWER TECHNOLOGY
ذات مسؤولية محدو ة ذات الشريك)
 100.000 رأسلالها) مبلغ  الوحيد 
اإلجتلاعي) مقرها  وعيوان   رهم 
 RESIDENCE( BENI( AMIR( N°
 55,( 4°( ETAGE( APPT( N°( 7( BD
 HASSAN II - (3000 Beni Mellal

.Crise(du(secteurنتيجة ل(Maroc
و عين:

 NABIL  MROUSSI السيد)ة))
 LOTISSEMENT EL عيوانه)ا)) و 
 ARSSA( N°( 19( 23000( BENI
)ة)) كلصفي) (MELLAL MAROC

للشركة.

الجلعية) انعقا   تم  قد  و 

 (019 10) جيبر) بتاريخ) الختامية 

 RESIDENCE( BENI( AMIR( N° وفي)

 55,( 4°( ETAGE( APPT( N°( 7( BD

 HASSAN II - (3000 Beni Mellal

.Maroc

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

االبتدائية ببني مالل))بتاريخ)07)2يا2ر)

0)0))تحت رقم)05.

500I

 GROUPE AHMED BENZAKOUR D’EXPERTISE

COMPTABLE

FER-AL-CO - فيرالكو
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 GROUPE AHMED

 BENZAKOUR D›EXPERTISE

COMPTABLE

106 مكرر شارع عبد املومن الطابق 

الرابع ، 0000)، الدار البيضاء 

املغرب

فيرالكو - FER-AL-CO شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 106 مكرر 

شارع عبد املؤمن اقامة اكابولكو 

الطابق الرابع  - 0000) الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.350(33

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

019))تقرر حل) 09) جيبر) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات)

FER-AL- (- الشريك الوحيد فيرالكو)

100.000) رهم) مبلغ رأسلالها) ( (CO

106)مكرر) وعيوان مقرها اإلجتلاعي)

اكابولكو) اقامة  املؤمن  عبد  شارع 

الطابق الرابع))-)0000))الدار البيضاء)

املغرب نتيجة ل):)اجلاع الشركاء)عل6)

تصفية الشركة.

 106 ب) التصفية  مقر  حد   و 

اقامة) املؤمن  عبد  شارع  مكرر 

 (0000 (- ( الرابع) الطابق  اكابولكو 

الدار البيضاء)املغرب.)

و عين:

   THIERRY HECTOR السيد)ة))

VLAEMINCK)و عيوانه)ا))بلجيكا).).).)

كلصفي))ة))للشركة.

وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

املخابرة و محل تبليغ العقو  و الوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)106)مكرر شارع)

الطابق) اكابولكو  اقامة  املؤمن  عبد 

الرابع)

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 09 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

2يا2ر)0)0))تحت رقم)6538)7.

501I

Immofid

KERPICH

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

Immofid

 Rue 123 n 3 groupe(i(olfa(hay

 hassani ، 20000، Casablanca

Casablanca

KERPICH شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

مهدي بن بركة اقامة لوغيزون 

مجلوعة 6 ب الطابق التاني الشقة 

8 بوركون انفا - 0000) الدار 

البيضاء املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.306617

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تلت) ((019 11) جيبر) في) املؤرخ 

املصا قة عل6):
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علمي) 2ونس  )ة)) السيد) تفويت 

أصل) من  اجتلاعية  حصة  (100

100)حصة لفائدة))السيد))ة))عي�سى)

بوعري بتاريخ)11) جيبر)019).

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم  (

 31 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 جيبر)019))تحت رقم)5686)7.

50(I

LAHBABI(AUDIT(&(CONSEIL

 TOTAL QUALITE

LOGISTIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

LAHBABI(AUDIT & CONSEIL

65 ، شارع لخضر غيالن ، الطابق 

الخامس ، شقة 606 إقامة الوطيية 

،املد2ية الجد2دة، فاس ، 30100، 

فاس املغرب

 TOTAL QUALITE LOGISTIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 19) شارع 

الجيش امللكي الطابق 7 املكتب 17  - 

0160) الدار البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تحويل)) ( تم) ((019 ماي) (05 املؤرخ في)

من) للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 

 7 «19))شارع الجيش امللكي الطابق)

الدار البيضاء) ((0160  -   17 املكتب)

 1 »محلد الخامس رقم) إ 6) املغرب«)

زنقة ا2ت باعلران و آلبير امول الدرج)

الصخور) (،505 و) (506 الشقة) ب 

البيضاء)) الدار  ((0(90 (- السو اء)

املغرب«.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 0( بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 جيبر)019))تحت رقم)8)366.

503I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

M.2.M.T

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم 1 العلارة 91 الحي الحسني 

ميطقة امنشطة االقتصا 2ة ، 

66300، اليوسفية املغرب

M.(.M.T شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم )) 

السويقة القد2لة مركز سيدي 

أحلد الكيتور - 66300 اليوسفية 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(589

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

القانون) إعدا   تم  ((019 نونبر) (((

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.M.(.M.T

نقل) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير.

 (( رقم) (: عيوان املقر االجتلاعي)

السويقة القد2لة مركز سيدي أحلد)

الكيتور)-)66300)اليوسفية املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 1.000 ( (: السيد الخلوري محلد)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الخلوري محلد عيوانه)ا))

حي سيدي) (( تجزئة الزهراء) (66 رقم)

عبد الكريم)66000)أسفي املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الخلوري محلد عيوانه)ا))

حي سيدي) (( تجزئة الزهراء) (66 رقم)

عبد الكريم)66000)أسفي املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 03 بتاريخ) ( باليوسفية) االبتدائية 

2يا2ر)0)0))تحت رقم))0.

506I

GENIE MANAGEMENT  CONSULTING

LES 3 AS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

  GENIE MANAGEMENT

CONSULTING

 Boulevard,  Al(Qods, Lot(Al 157

 Majd, 1er(Etage, Appart(N°6, BP

 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC

LES 3 AS شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 157, 

 Boulevard(Al(Qods, Lot(Al

 Majd, 1er(Etage, Appart(N°06,

 Aouama – Tanger  - 90000

طيجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

10(855

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدا  القانون) ((019 5)) جيبر)

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 LES 3 (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

.AS
(: بإ2جاز) الشركة  غرض 

االستشارات و التدقيق.
 ,157 (: االجتلاعي) املقر  عيوان 
 Boulevard(Al(Qods,(Lot(Al(Majd,
 1er(Etage,(Appart(N°06,(Aouama

Tanger((-(90000)–)طيجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).
 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
السيدة زهو لييغيون):))360)حصة)

بقيلة)100) رهم للحصة).
حصة) (330 ( (: السيد خالد زكاف)

بقيلة)100) رهم للحصة).
 330 ( (: السيد عبد العلي حلوي)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عيوانه)ا)) لييغيون  زهو  السيدة 
 315000 الصين) نييغبو  جيجيانغ 

نييغبو الصين.
 10 السيد خالد زكاف عيوانه)ا))
زنقة الكيدي اقامة بدر الطابق)6)رقم)

16  90000)طيجة املغرب.
السيد عبد العلي حلوي عيوانه)ا))
شارع موالي ا ريس االول اقامة) (76
))ش7)حي املستشفيات) مروان ا ط)
البيضاء) الدار  ((0000 البيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا)) لييغيون  زهو  السيدة 
 315000 الصين) نييغبو  جيجيانغ 

نييغبو الصين
 10 السيد خالد زكاف عيوانه)ا))
زنقة الكيدي اقامة بدر الطابق)6)رقم)

16 90000)طيجة املغرب
السيد عبد العلي حلوي عيوانه)ا))
شارع موالي ا ريس االول اقامة) (76
))ش7)حي املستشفيات) مروان ا ط)
البيضاء) الدار  ((0000 البيضاء)

املغرب
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باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (07 بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

0)0))تحت رقم)9307)).

505I

AUDIT CONSULT MOUFARREH

DOMAINE EL HAMD
إعالن متعد  القرارات

AUDIT CONSULT MOUFARREH

 AVENUE LALLA MERYEM N° 01

، 30000، FES(MAROC

DOMAINE EL HAMD »شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة«

وعيوان مقرها االجتلاعي: عيد 

سيوف زنقة حازم القرطاجني الحي 

الصياعي الدكارات )بكطيط سابقا)  

- 30000 فاس املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(5697

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

019))تم اتخاذ) 06) جيبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

مالحظة وفاة املرحوم محلد الحبابي)

شريك و مسير الشركة

قرار رقم)):)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

بين) االجتلاعية  الحصص  توزيع 

ورثته))كلا 2لي):)السيد خليل الحبابي)

376)حصة-))السيد محلو  الحبابي)

376))حصة)-))))السيد جوا  الحبابي)

الحسنية) السيدة  (- حصة) (376

السيدة نجاة) (- ( حصة) (189 الحبابي)

الحبابي)) محلد  أرملة  حسيني  عراقي 

189)حصة))

قرار رقم)3:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

خليل) السيد  للشركة  مسيرا  ابقاء)

الحبابي)

وتبعا لذلك تم تعد2ل مقتضيات)

اليظام امسا�سي التالية:)

بيد رقم)7:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

بين) االجتلاعية  الحصص  توزيع 

ورثته)

عل6) 2يص  الذي  (:15 رقم) بيد 

السيد) للشركة  مسيرا  ابقاء) ما2لي:)

خليل الحبابي)

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

30) جيبر) بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

019))تحت رقم)019)/)9)6.

506I

فيكوج  و سوس ش م م للشريك الوحيد

باتيكادور ش م م - 

BATIGADOR SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

فيكوج  و سوس ش م م للشريك 

الوحيد

65، شارع العقبة، ، 66000، 

الصويرة املغرب

 BATIGADOR - باتيكا ور ش م م

SARL  شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة)في طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شقة 

بالطابق امول، رقم 157 تجزئة 

البحيرة الشطر الرابع،  - 66000 

الصويرة املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.1(65

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

019))تقرر حل) 3)) جيبر) املؤرخ في)

املحدو ة) املسؤولية  ذات  شركة 

 BATIGADOR (- م) م  ش  باتيكا ور 

 100.000 رأسلالها) مبلغ  ( ( (SARL

اإلجتلاعي) مقرها  وعيوان   رهم 

شقة بالطابق امول،)رقم)157)تجزئة)

 66000 (- ( الرابع،) الشطر  البحيرة 

هدف) (: ل) نتيجة  املغرب  الصويرة 

الشركة لم 2تحقق..

شقة) ب  التصفية  مقر  حد   و 

تجزئة) (157 رقم) امول،) بالطابق 

 66000 (- ( الرابع،) الشطر  البحيرة 

الصويرة املغرب.)

و عين:

و) (PELOUIN( ( Gérard السيد)ة))

عيوانه)ا))رقم)1)علارة)56)س عللية)

الجد2دة) الصويرة  (66000 النسيم)

املغرب كلصفي))ة))للشركة.

وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

:)جر  ما) الوثائق املتعلقة بالتصفية)

تبقى من ملتلكات الشركة و بيعها و)

كذا تصفية الد2ون.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

االبتدائية بالصويرة))بتاريخ)08)2يا2ر)

0)0))تحت رقم)07.

507I

FIDAS SERVICES

COXWIN EVENT
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDAS SERVICES

 AV(LALLA(YACOUT 5EME 39

 ETAGE(APPT(D، 20000،

CASABLANCA MAROC

COXWIN EVENT شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 10 زنقة 

الحرية الطابق 3 شقة 5 - 0000) 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

65(163

 17 عقد حر مؤرخ في) ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  ((019  جيبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.COXWIN EVENT
غرض الشركة بإ2جاز):)بيع جليع)

أنواع معدات نظام الصوت)
أنواع) جليع  وتركيب  إصالح 

املعدات و نظام الصوت.
زنقة) (10 (: عيوان املقر االجتلاعي)
 (0000  -  5 شقة) (3 الحرية الطابق)

الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).
 10.000 ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتا ي:
 100 ( (: مصباح) هشام  السيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عيوانه)ا)) مصباح  هشام  السيد 
 1 شقة) (99 علارة) (15 تجزئة االزهار)
أاللفة)0000))الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (
ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا)) مصباح  هشام  السيد 
 1 شقة) (99 علارة) (15 تجزئة االزهار)
أاللفة)0000))الدار البيضاء)املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
 31 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 جيبر)019))تحت رقم)5531)7.

508I

AUDIT CONSULT MOUFARREH

 الشركة الصناعية للزيوت
 و الزيتون بفاس » سيوف«

شركة املساهلة
توسيع نشاط الشركة)

AUDIT CONSULT MOUFARREH
 AVENUE LALLA MERYEM N° 01

، 30000، FES(MAROC
الشركة الصياعية للزيوت و الزيتون 
بفاس    » سيوف«  شركة املساهلة

وعيوان مقرها االجتلاعي زنقة حازم 
القرطاجني الحي الصياعي الدكارات 

)زنقة بكطيط سابقا) - 30000 
فاس املغرب.



2623 الجريدة الرسميةعد )5595 - 6))جلا ى امو 6)1661 ))))2يا2ر)0)0)) 

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.13617

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تلت) ((019 05) جيبر) في) املؤرخ 

نشاط) إ 6  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي):

اليقل الطرقي للبضاعة عل6 جليع)

أنواعها لفائدة الشركة أو للغير..

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم  (

2يا2ر) (07 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

0)0))تحت رقم)0)0)/67.

509I

LB COMPTA

 INGÉNIERIE SYSTÈMES ET

SOLUTIONS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

LB COMPTA

 RESIDENCE(BASMA 1 IMM

 27 N 2 AIN(SBAA ، 20300،

CASABLANCA MAROC

 Ingénierie(Systèmes(et

Solutions شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 75 زنقة 

كرات�سي الطابق 6 انفا  - 0000) 

الدارالبيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6685(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) ((019 أكتوبر) ((9

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

 Ingénierie( Systèmes( et  :

.Solutions

غرض الشركة بإ2جاز):)شراء)وبيع)
اجهزة الكلبيوتر والخدمات املتعلقة)

بلجاالت الكلبيوتر.
زنقة) (75 (: عيوان املقر االجتلاعي)
 (0000 (- ( انفا) (6 الطابق) كرات�سي 

الدارالبيضاء))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).
 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
500)حصة) ( (: امين باهير) ( السيد)

بقيلة)100) رهم للحصة).
 500 ( (: امعيوض) علا   السيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
حي) امين باهير عيوانه)ا)) ( السيد)
عين) (71 الرقم) (75 زنقة) (3 2اسليية)

الشق)0670))الدارالبيضاء))املغرب.
السيد علا  امعيوض عيوانه)ا))
 3 عللية االتفاق علارة) (8 املحاميد)
س شقة))) 60160))مراكش))املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
حي) امين باهير عيوانه)ا)) ( السيد)
عين) (71 الرقم) (75 زنقة) (3 2اسليية)

الشق)0670))الدارالبيضاء))املغرب
السيد علا  امعيوض عيوانه)ا))
 3 عللية االتفاق علارة) (8 املحاميد)
س شقة))) 60160))مراكش))املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
 19 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

نونبر)019))تحت رقم)0651)7.

510I

AUDIT CONSULT MOUFARREH

 MINOTERIES HOUCINE
LAHBABI

إعالن متعد  القرارات

AUDIT CONSULT MOUFARREH
 AVENUE LALLA MERYEM N° 01

، 30000، FES(MAROC
 MINOTERIES HOUCINE

LAHBABI  »شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة«

وعيوان مقرها االجتلاعي: زنقة 

الخوارزمي القطعة 1) الحي 

الصياعي سيدي ابراهيم  - 30080 

فاس املغرب .

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.68339

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

املؤرخ في)6)) جيبر)019)

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

86)من قانون) طبقا ملقتضيات املا ة)

لحل) مجال  ال  (، (1997 فبرا2ر) (13

انخفاض) رغم  اموان  قبل  الشركة 

إ 6 أقل) الوضعية الصافية للشركة 

من ربع رأس مالها.)

عل6) 2يص  الذي  (: (( رقم) قرار 

الشركة) مال  رأس  في  الزيا ة  ما2لي:)

 000 000 بلبلغ خلسة مليون))00،)

 000 (،00 5)) رهم نقدا لييقل من)

000 0)) رهم إ 6)00،)000 000 5) 

حصة) (50  000 وذلك بإنشاء)  رهم،)

اجتلاعية جد2دة من فئة مائة))00،)

100)) رهم للواحدة تكتتب و تحرر)

حسب) وتوزع عل6 الشركاء) بكاملها،)

حصصهم.)

وتبعا لذلك تم تعد2ل مقتضيات)

اليظام امسا�سي التالية:)

بيد رقم)6)):)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

رفع رأس مال الشركة بلبلغ)00،)000 

000 5) رهم.

بيد رقم)7:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

 000 (،00 رفع رأس مال الشركة من)

000 0)) رهم إ 6)00،)000 000 5) 

 رهم.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (03 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

0)0))تحت رقم)0)0)/38.

511I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

 MOSTAKBAL AL OUMA
JADIDA

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تحويل الشكل القانوني للشركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 1 العلارة 91 الحي الحسني 
ميطقة امنشطة االقتصا 2ة ، 

66300، اليوسفية املغرب
 MOSTAKBAL AL OUMA

JADIDA شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة

و عيوان مقرها االجتلاعي رقم 
)5 زنقة 1) حي السلارة - 66300 

اليوسفية .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.173

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
املؤرخ في)16) جيبر)019))تم تحويل)
الشكل القانوني للشركة من)»شركة)
ذات املسؤولية املحدو ة«)إ 6)»شركة)
ذات مسؤولية محدو ة ذات الشريك)

الوحيد«.
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
 03 بتاريخ) ( باليوسفية) االبتدائية 

2يا2ر)0)0))تحت رقم)0)0)/05.
51(I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

IGHO-TRAV
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 1 العلارة 91 الحي الحسني 
ميطقة امنشطة االقتصا 2ة ، 

66300، اليوسفية املغرب
IGHO-TRAV شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي : مركز 
ايغو  - 66053 اليوسفية املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.(063
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)



عد )5595 - 6))جلا ى امو 6)1661 ))))2يا2ر)0)0))الجريدة الرسمية   2626

تقرر حل) ((019 نونبر) ((8 املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية) (IGHO-TRAV

محدو ة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعيوان) 100.000) رهم  رأسلالها)

(- ايغو ) مركز  اإلجتلاعي  مقرها 

نتيجة) املغرب  اليوسفية  (66053

لتوقف أنشطة الشركة.

و عين:

و) الخال ي  ( محلد) السيد)ة))

 66053 ايغو ) مركز  عيوانه)ا))

)ة)) كلصفي) املغرب  اليوسفية 

للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

بتاريخ)8))نونبر)019))وفي مركز ايغو )

- 66053)اليوسفية املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 03 بتاريخ) ( باليوسفية) االبتدائية 

2يا2ر)0)0))تحت رقم)0)0)/06.

513I

AUDIT CONSULT MOUFARREH

 MINOTERIES HOUCINE

LAHBABI
إعالن متعد  القرارات

AUDIT CONSULT MOUFARREH

 AVENUE LALLA MERYEM N° 01

، 30000، FES(MAROC

 MINOTERIES HOUCINE

LAHBABI »شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة«

وعيوان مقرها االجتلاعي: زنقة 

الخوارزمي قطعة 1) الحي الصياعي 

سيدي ابراهيم - 30080 فاس 

املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.68339

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

املؤرخ في)05) جيبر)019)

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

مالحظة وفاة املرحوم محلد الحبابي)

شريك و مسير الشركة

قرار رقم)):)الذي 2يص عل6 ما2لي:)
بين) االجتلاعية  الحصص  توزيع 
ورثته كلا 2لي):)-)السيد خليل الحبابي)
500)حصة)-))السيد محلو  الحبابي)
جوا  الحبابي) ( السيد) (- حصة) (500
الحسنية) السيدة  (- حصة) (500
السيدة نجاة) (- حصة) ((50 الحبابي)
الحبابي) محلد  أرملة  حسيني  عراقي 

50))حصة)
قرار رقم)3:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)
خليل) السيد  للشركة  مسيرا  ابقاء)

الحبابي)
وتبعا لذلك تم تعد2ل مقتضيات)

اليظام امسا�سي التالية:)
بيد رقم)7:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)
بين) االجتلاعية  الحصص  توزيع 

ورثته
عل6) 2يص  الذي  (:6( رقم) بيد 
السيد) للشركة  مسيرا  ابقاء) ما2لي:)

خليل الحبابي)
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
30) جيبر) بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

019))تحت رقم)019)/91)6.
516I

GORA TRADING TECHNOLOGIES

 GORA TRADING
TECHNOLOGIES

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 GORA TRADING
TECHNOLOGIES

 RUE(SOUMAYA(IMM 82, 4
 ème(ETAGE(N°16 QUARTIER
 PALMIER - CASABLANCA. ،

20100، CASABLANCA(MAROC
 GORA TRADING

TECHNOLOGIES شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
 RUE وعيوان مقرها اإلجتلاعي
 SOUMAYA(IMM 82, 4 ème

 ETAGE(N°16 QUARTIER
 PALMIER - CASABLANCA. -

0360) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
668163

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  ((019 نونبر) (06
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 GORA(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.TRADING TECHNOLOGIES
غرض الشركة بإ2جاز):)التداول)

املشتر2ات واملبيعات.
تجارة البضائع العامة.

استيرا  وتصد2ر.
أي تقد2م للخدمات)،

اليقل البري
تحويل امموال

تربية
زراعة.

 RUE (: االجتلاعي) املقر  عيوان 
 SOUMAYA IMM 8(, 6 ème
 ETAGE( N°16( QUARTIER
 PALMIER - CASABLANCA. -

0360))الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).
 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
 1.000 ( (: السيد مام غورا سيك)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد مام غورا سيك عيوانه)ا))
محلد) شارع  زيان  وال   ملر  ( ((06
شقة) (3 الخامس إقامة شلس طبق)

16  033))الدار البيضاء))املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مام غورا سيك عيوانه)ا))
محلد) شارع  زيان  وال   ملر  ( ((06
شقة) (3 الخامس إقامة شلس طبق)

16  033))الدار البيضاء))املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
 1( بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

نونبر)019))تحت رقم)719967.
515I

CAB ASSISTANCE

SINALUM SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

CAB ASSISTANCE
 ROUTE DE TETOUAN 76
 RESIDENCE(NABIL 1ER

 ETAGE(N° 3 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

SINALUM SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 19 حي 
الرومان بوسجور القطعة 105 
الطابق االر�سي  - 90000 طيجة 

املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.880(1

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم) ((019 نونبر) ((1 في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
«900.000) رهم«)أي من)»100.000 
عن) »1.000.000) رهم«) إ 6)  رهم«)
أو) نقد2ة  حصص  تقد2م  ( (: طريق)

عينية.
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
19) جيبر) بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

019))تحت رقم)8800)).
516I

املركز الجهوي لالستثلار لجهة العيون الساقية)

الحلراء

SOS FISH
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثلار لجهة 
العيون الساقية الحلراء



2625 الجريدة الرسميةعد )5595 - 6))جلا ى امو 6)1661 ))))2يا2ر)0)0)) 

صيدوق البر2د 66)) ، 70000، 

العيون املغرب

SOS FISH شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

احلد باالفريج  رقم )1 زنقة 

2لسامين بوجدور - 71000  بوجدور 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

30(51

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدا  القانون) ((019 )0) جيبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

 SOS (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.FISH

تجارة) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

امليتوجات البحرية مختلف الخدمات)

و االشغال تجارة عامة.

شارع) (: االجتلاعي) املقر  عيوان 

احلد باالفريج))رقم))1)زنقة 2لسامين)

بوجدور)-)71000))بوجدور املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 1.000 ( (: بلفقيه) مريم  السيدة 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا)) بلفقيه  مريم  السيدة 

زنقة) (1( رقم) ( شارع احلد باالفريج)

العيون) (71000 بوجدور) 2لسامين 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (
ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا)) عسوس  مولو   السيد 
زنقة) (1( رقم) ( شارع احلد باالفريج)
بوجدور) (71000 بوجدور) 2لسامين 

املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتاريخ)5)) جيبر)

019))تحت رقم)3007/19.

517I

املركز الجهوي لالستثلار لجهة العيون الساقية)

الحلراء

SAKIA PLANTE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثلار لجهة 
العيون الساقية الحلراء

صيدوق البر2د 66)) ، 70000، 
العيون املغرب

SAKIA PLANTE شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي القدس 
شارع عبد املعتلد بن عبا  زنقة 18 

رقم 06 - 70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

30(63
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) ((019 18) جيبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 SAKIA(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.PLANTE
االشغال) (: غرض الشركة بإ2جاز)
و الخدمات املختلفة))التجارة العامة)

االسترا  و التصد2ر.
حي) (: االجتلاعي) املقر  عيوان 
القدس شارع عبد املعتلد بن عبا )
العيون) (70000  -  06 رقم) (18 زنقة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)
 رهم،)مقسم كالتا ي:

 500 ( (: العابد2ن) جدنا  السيد 
حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

 500 ( (: احيلد) السالك  السيد 
حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

العابد2ن عيوانه)ا)) السيد جدنا 
بن) املعتلد  عبد  شارع  القدس  حي 
عبا  زنقة)18)رقم)06 70000)العيون)

املغرب.
السيد السالك احيلد عيوانه)ا))
بن) املعتلد  عبد  شارع  القدس  حي 
عبا  زنقة)18)رقم)06 70000)العيون)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
العابد2ن عيوانه)ا)) السيد جدنا 
بن) املعتلد  عبد  شارع  القدس  حي 
عبا  زنقة)18)رقم)06 70000)العيون)

املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتاريخ)6)) جيبر)

019))تحت رقم)3103/19.

518I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 LUXURY MOROCCO
INVEST

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

تفويت حصص

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صيدوق البر2د 

609) ، 60000، مراكش املغرب
 LUXURY MOROCCO INVEST

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي الطابق 
السفلي لللحل رقم 35 شارع احلد 

اوقال الهراس - 60000 مراكش 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.80665

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تلت) ((019 13) جيبر) في) املؤرخ 

املصا قة عل6):

  Hacène )ة)) السيد) تفويت 

SOUADJI (0.000)حصة اجتلاعية)

لفائدة)) حصة  ((0.000 أصل) من 

 13 بتاريخ) نور  مصطفى  )ة)) السيد)

 جيبر)019).

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم  (

30) جيبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

019))تحت رقم)110818.

519I

GLOBAL CONTACTS

زوها امو
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

GLOBAL CONTACTS

 RUE 274 HAY(MOULAY 3(-30

 ABDELLAH(AIN(CHOCK ،

20470، CASABLANCA(MAROC

زوها امو شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 75 شارع 

11 2يا2ر الطابق االول شقة 169 - 

15)0) الدارالبيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.38(639

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تلت) ((019 أكتوبر) ((1 في) املؤرخ 

املصا قة عل6):

الزهرة الكدح) )ة)) تفويت السيد)

أصل) من  اجتلاعية  حصة  (500
1.000)حصة لفائدة))السيد))ة))رشيد))

الكدح بتاريخ)1))أكتوبر)019).

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم  (

 (6 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 جيبر)019))تحت رقم)6605)7.

5(0I
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ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

MINTAKA
إعالن متعد  القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صيدوق البر2د 

609) ، 60000، مراكش املغرب

MINTAKA »شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة«

وعيوان مقرها االجتلاعي: 56 مكرر 

 رب زمران حي بريلة - 60000 

مراكش املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.75381

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

املؤرخ في)09) جيبر)019)

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

االجتلاعية) الحصص  بعض  بيع 

شركة) تلتلكها  التي  )1.700حصة))

 AFRICAN REAL ESTATE(  »

شركة) في  (» (INVESTMENT (LLC

السيد) لفائدة  (MINTAKA (SARL(

 Jean Marie ORTEGA

قرار رقم)):)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

االجتلاعية) الحصص  بعض  بيع 

شركة) تلتلكها  التي  )850حصة))

 AFRICAN REAL ESTATE(  »

شركة) في  (INVESTMENT (LLC

السيد) لفائدة  (MINTAKA (SARL(

Yannick NIZAN

قرار رقم)3:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

 Jean Marie ORTEGA(تعيين السيد

مسيران) (Yannick NIZAN والسيد)

ميفصالن ملدة غير محد ة

عل6) 2يص  الذي  (:6 رقم) قرار 

ما2لي:)ميح توقيع الشركات املصرفية)

بشكل فر ي و ميفصل و بدون أي)

 Jean Marie ORTEGA قيو  للسيد)

Yannick NIZAN(والسيد

وتبعا لذلك تم تعد2ل مقتضيات)

اليظام امسا�سي التالية:)

بيد رقم)1:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)
7)من القانون) و) (6,  13 تعد2ل املوا )

امسا�سي
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
2يا2ر) (03 بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

0)0))تحت رقم)3)1109.
5(1I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

FYB GADGET
إعالن متعد  القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صيدوق البر2د 

609) ، 60000، مراكش املغرب
FYB GADGET »شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة«
وعيوان مقرها االجتلاعي: 6  رب 
الشرفة الكبيراملواسين - 60000 

مراكش املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.68957

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)
املؤرخ في)09) جيبر)019)

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)
االجتلاعية) الحصص  بعض  بيع 
شركة) تلتلكها  التي  حصة)) (938(
 AFRICAN REAL ESTATE(  »
شركة) في  (» (INVESTMENT (LLC
لفائدة) (» (FYB GADGET (SARL(  »

 Yannick NIZAN(السيد
قرار رقم)):)الذي 2يص عل6 ما2لي:)
االجتلاعية) الحصص  بعض  بيع 
شركة) تلتلكها  التي  حصة)) (937(
  AFRICAN REAL ESTATE(  »
شركة) في  (» (INVESTMENT (LLC
لفائدة) (» (FYB GADGET (SARL(  »

Jean Marie ORTEGA(السيد
قرار رقم)3:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)
االجتلاعية) الحصص  جليع  بيع 
السيدة) تلتلكها  التي  حصة)) (30(
 Michèle DAROQUE CAILLABET
 FYB GADGET(SARL( (« شركة) في 
 Yann LE FLOCH السيد) لفائدة  (»

 GARCIA

قرار رقم)6:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)
 Jean Marie ORTEGA(تعيين السيد
 Yann LE FLOCH GARCIA والسيد)
مسير2ن) (Yannick NIZAN والسيد)

ميفصلين للشركة ملدة غير محد ة
قرار رقم)5:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)
ميح توقيع الشركات املصرفية بشكل)
قيو ) أي  بدون  و  ميفصل  و  فر ي 
و) (Jean Marie ORTEGA للسيد)
 Yann LE FLOCH GARCIA السيد)

Yannick NIZAN(والسيد
وتبعا لذلك تم تعد2ل مقتضيات)

اليظام امسا�سي التالية:)
بيد رقم)1:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)
,6)و13   7 املوافقة عل6 تعد2ل املوا )

من القانون امسا�سي
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
2يا2ر) (03 بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

0)0))تحت رقم)))1109.

5((I

CAB ASSISTANCE

AIR LAND INDUSTRIES
إعالن متعد  القرارات

CAB ASSISTANCE
 ROUTE DE TETOUAN 76
 RESIDENCE(NABIL 1ER

 ETAGE(N° 3 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

AIR LAND INDUSTRIES »شركة 
ذات املسؤولية املحدو ة«

وعيوان مقرها االجتلاعي: 66 شارع 
مكسيك  الطابق االر�سي رقم 1 - 

90000 طيجة املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.661(1

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)
املؤرخ في)5)) جيبر)019)

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)
قرر بيع جليع الحصص االجتلاعية)
100) رهم للحصة الواحدة) من فئة)
لفائدة) الشركاء) جليع  طرف  من 

السيد الوارث سعيد.

قرار رقم)):)الذي 2يص عل6 ما2لي:)
تحويل الشكل القانوني للشركة من)
شركة محدو ة املسؤولية ا 6 شركة)
الشريك) ذات  املسؤولية  محدو ة 

الوحيد.
قرار رقم)3:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)
قرر تحويل مقر الشركة من)66)شارع)
 1 رقم) امر�سي  الطابق  املكسيك 
طيجة ا 6 طيجة البالية تجزئة البحر)

امبيض املتوسط رقم)685)طيجة
وتبعا لذلك تم تعد2ل مقتضيات)

اليظام امسا�سي التالية:)
بيد رقم)1:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)
بالقانون) املتعلقة  البيو   تعد2ل 

االسا�سي للشركة.
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
2يا2ر) (06 بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

0)0))تحت رقم)71)9)).

5(3I

الحسين فاضيل

NGOP
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الحسين فاضيل
شقة رقم 05 حي االز هار 9-75 

مراكش ، 60000، مراكش املغرب
NGOP شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم )3 
مكرر شارع فاطلة الزهراء ارميلة 
مراكش - 60000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
101397

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  ((019 نونبر) (19
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
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عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

.NGOP(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

بيع) ( (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

بيع) مقهى٬) بزار٬) ميتوجات تقليد2ة٬)

وجبات خفيفة.

 3( رقم) (: عيوان املقر االجتلاعي)

ارميلة) الزهراء) فاطلة  شارع  مكرر 

مراكش)-)60000)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 6 السيدة ڭييون نا2يل عيوانه)ا))

باريس فرنسا) (75008 شارع مارسو,)

75008)باريس))فرنسا.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 6 السيدة ڭييون نا2يل عيوانه)ا))

باريس فرنسا) (75008 شارع مارسو,)

75008)باريس))فرنسا

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

6)) جيبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

019))تحت رقم)11189.

5(6I

زوبير بوتغلاس

STE  ISLA ELECTRO 

SARL AU 
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

زوبير بوتغلاس

اكيول املركز تازة ، 35050، تازة 

املغرب

 STE  ISLA(ELECTRO(SARL(AU 

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي  حي 

النهضة مجلوعة ب رقم 36 تازة - 

35000 تازة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6689

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
019))تقرر) 15)من أكتوبر) املؤرخ في)

محدو ة) مسؤولية  ذات  شركة  حل 

 STE  ISLA ( الوحيد) الشريك  ذات 

ELECTRO SARL AU))مبلغ رأسلالها)

مقرها) وعيوان  0.000)) رهم 

حي النهضة مجلوعة ب) ( اإلجتلاعي)
املغرب) تازة  (35000 (- تازة) (36 رقم)

نتيجة ل):)عدم املر و 2ة.

حي) ( ب) التصفية  مقر  حد   و 

(- تازة) (36 النهضة مجلوعة ب رقم)

35000)تازة املغرب.)

و عين:

و) احلد  ( بيونس) السيد)ة))

النهضة مجلوعة ب) حي  ( عيوانه)ا))
املغرب) تازة  (35000 تازة) (36 رقم)

كلصفي))ة))للشركة.

وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

االبتدائية بتازة))بتاريخ)1))من أكتوبر)

019))تحت رقم)696.

5(5I

SACO CONSEIL

ATLAS FOUZARI
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

SACO CONSEIL

 MHAMID 9 N 468 1ER(ETAGE

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

ATLAS FOUZARI  شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعيوان مقرها اإلجتلاعي اسكجور 

تجزئة املحاميد 7 رقم 676 مراكش - 

60000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1016(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) ((019 3)) جيبر)

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

 ATLAS(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

. FOUZARI

جليع) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

اشغال البياء.
عيوان املقر االجتلاعي):)اسكجور)
تجزئة املحاميد)7)رقم)676)مراكش)-)

60000)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 500 ( (: ( حسن) الطالبي  السيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

 500 ( (: ( لعضيم) محلد  السيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا)) ( السيد الطالبي حسن)

 وار ا2ت مبارك تسلطانت السعا ة)

مراكش)60000)مراكش املغرب.

عيوانه)ا)) ( السيد محلد لعضيم)
اسكجور تجزئة املحاميد)7)رقم)676 

مراكش)60000)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا)) ( السيد الطالبي حسن)

 وار ا2ت مبارك تسلطانت السعا ة)

مراكش)60000)مراكش املغرب

عيوانه)ا)) ( السيد محلد لعضيم)
اسكجور تجزئة املحاميد)7)رقم)676 

مراكش)60000)مراكش املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (09 بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

0)0))تحت رقم))11110.

5(6I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

STD LOISIRS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صيدوق البر2د 

609) ، 60000، مراكش املغرب

STD LOISIRS شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 57 شارع 

موريتانيا صيدوق البر2د 609)  - 

60000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

101531

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدا  القانون) ((019 )1) جيبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

 STD (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.LOISIRS

(: بإ2جاز) الشركة  غرض 

والقابضة) واإل ارة  االستشارات 

واستثلارات امسهم.

57)شارع) عيوان املقر االجتلاعي):)

 -   (609 البر2د) صيدوق  موريتانيا 

60000)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 Sylvain( Michel السيد)

TORROELLA :  1.000)حصة بقيلة)

100) رهم للحصة).
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والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

 Sylvain( Michel السيد)
 500 عيوانه)ا)) (TORROELLA
  Chemin( de( Barueti( ( 83550

.Vidauban(France
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 Sylvain( Michel السيد)
 500 عيوانه)ا)) (TORROELLA
  Chemin( de( Barueti( ( ( 83550

Vidauban(France
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
2يا2ر) (06 بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

0)0))تحت رقم)110996.

5(7I

الحبيب الهيبة

ايوريس كتدرا مغرب ش.م 
 IURIS CATEDRA MAROC

S.A
شركة املساهلة

تفويت حصص

الحبيب الهيبة
3، شارع 9 بريزاش تقاطع شارع 
رحال املسكيني ، 0160)، الدار 

البيضاء املغرب
 IURIS ا2وريس كتدرا مغرب ش.م
CATEDRA MAROC S.A شركة 

املساهلة
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 3 زنقة 
ناف بر 2زاك، زاوية شارع رحال 

املسكيني - 0100) الدار البيضاء 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.669111
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تلت) ((019 نونبر) ((5 في) املؤرخ 

املصا قة عل6):
السيد خوليو) )ة)) تفويت السيد)
أندرا ي با2يلزا)780)حصة اجتلاعية)
)السيد) 780)حصة لفائدة) من أصل)
با2يلزا) أندرا ي  خوليو  السيد  )ة))

بتاريخ)5))نونبر)019).

تفويت السيد))ة))ا2وريس كتدرا،)
      IURIS CATEDRA, S.L((, س.ل)
 (Représentée par M. Daniel
  FRANCISCO PASTOR VEGA(
780)حصة اجتلاعية من أصل)780 
 M. Daniel((حصة لفائدة))السيد))ة
 FRANCISCO  PASTOR VEGA

بتاريخ)5))نونبر)019).
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم  (
 (3 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 جيبر)019))تحت رقم)0)66)7.

5(8I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

RAISS HOLDING
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صيدوق البر2د 

609) ، 60000، مراكش املغرب
RAISS HOLDING شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 57 شارع 
موريتانيا صيدوق البر2د 609)  - 

60000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
101511

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) ((019 )1) جيبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 RAISS (: اإلقتضاء)بلختصر تسليتها)

.HOLDING
(: بإ2جاز) الشركة  غرض 
والقابضة) واإل ارة  االستشارات 

واستثلارات امسهم.

57)شارع) عيوان املقر االجتلاعي):)

 -   (609 البر2د) صيدوق  موريتانيا 

60000)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا)) الرايس  سعيد  السيد 

 6(050 انصار) بني  املسجد  حي 

الياظور املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا)) الرايس  سعيد  السيد 

 6(050 انصار) بني  املسجد  حي 

الياظور املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (03 بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

0)0))تحت رقم)110966.

5(9I

LOGIFIN

 FRIGODAR 

 INSTALACIONES

AGRICOLAS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

LOGIFIN

 Av(prince(My(Abdellah, Imm

 Assaad(B(N 9 Tanger ، 90000،

Tanger MAROC

 FRIGODAR INSTALACIONES 

AGRICOLAS شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

 Route وعيوان مقرها اإلجتلاعي

 Moulay(Bousselham,Km 15

 Commune(Lahyayda-Caidat

 Laouamra(Ksar(El-Kebir - 92150

.92150 Maroc

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.361

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تلت) ((019 نونبر) ((( في) املؤرخ 

املصا قة عل6):
 Jeronimo )ة)) السيد) تفويت 
 DIAZ GARCIA HERRERAA 566
 566 أصل) من  اجتلاعية  حصة 
  FRIGODARشركة ( لفائدة) حصة 
 INSTALACIONES AGRICOLAS

بتاريخ))))نونبر)019).
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم  (
 30 بتاريخ) ( االبتدائية بالقصر الكبير)

 جيبر)019))تحت رقم)1656.

530I

TEMESNA SARL

ARCHIDOU SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TEMESNA SARL
 APPT(N°2 RESIDENCE

 YOUSSEF BD MMOHAMED
 V(SETTAT، 26000، SETTAT

MAROC
ARCHIDOU SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 
جنرال الكتاني ساحة الحرية الطابق 
6 سطات SETTAT 26000 سطات 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5755

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  ((0(0 2يا2ر) (18
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
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عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.ARCHIDOU SARL AU

(: بإ2جاز) الشركة  غرض 

.ARCHITECTE

شارع) (: االجتلاعي) املقر  عيوان 

جنرال الكتاني ساحة الحرية الطابق)

سطات) (SETTAT (6000 سطات) (6

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

الشركة:)) رأسلال  مبلغ 

550.000.)) رهم،)مقسم كالتا ي:

السيد العدالني رضوان):))5.500) 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد العدالني رضوان عيوانه)ا))

سطات)SETTAT (6000)املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد العدالني رضوان عيوانه)ا))

سطات)SETTAT (6000)املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (06 بتاريخ) ( االبتدائية بسطات)

0)0))تحت رقم)0)/06.

531I

FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT SARL AU

MOR F.M
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

 FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT

SARL AU

 AVENUE(MED(V(NR 15 ،

93100، FNIDEQ(MAROC

MOR F.M  شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي 

كيديسة السفل6 زنقة القييطرة رقم 

11 - 93100 الفييدق املغرب.

رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.17(59

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تم) ((019 6)) جيبر) في) املؤرخ 

قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

 90.000« أي من) «610.000) رهم«)

عن) »500.000) رهم«) إ 6)  رهم«)
مع  2ون) مقاصة  إجراء) ( (: طريق)

الشركة املحد ة املقدار و املستحقة.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

31) جيبر) )بتاريخ) االبتدائية بتطوان)

019))تحت رقم)6559.

53(I

MED ACCOUNTING

MESS TRANS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تعيين مسير جد2د للشركة

MED ACCOUNTING

 AVENUE EL HARIRI 18

 RESIDENCE(JAMILA(n°

 TANGER، 90000، TANGER

MAROC

MESS TRANS SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

 AV,7 وعيوان مقرها اإلجتلاعي

 AL(HARIRI(RES(JAMILA 7EME

 ETAGE(N°18  90000 TANGER

.MAROC

تعيين مسير جد2د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.95915

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

019))تم تعيين) 06) جيبر) املؤرخ في)

السيد)ة)) للشركة  جد2د  مسير 

 YOUNES DIANA MOATH

 MOHAMMED MUSA AMIREH

كلسير آخر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

18) جيبر) بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

019))تحت رقم)0)86.

533I

ORIEN.COMPTA

 CENTRE DE SERVICES ET

DE FINANCEMENT
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

ORIEN.COMPTA

)5 شارع محلد الخامس حي 

الحسني بركان ، 60300، بركان 

املغرب

 CENTRE DE SERVICES ET DE

FINANCEMENT شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 16 

شارع االهرام حي املسيرة - 60300 

بركان املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.6113

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم) ((019 6)) جيبر) في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من) أي  «1.900.000) رهم«)

 (.000.000« إ 6) «100.000) رهم«)

تقد2م حصص) ( (: عن طريق)  رهم«)

نقد2ة أو عينية.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (08 بتاريخ) ( ببركان) االبتدائية 

0)0))تحت رقم)10.

536I

centre(d’étude(de(gestion(et(d’organisation

MASSAMAR
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تجد2د مدة مزاولة مهام املسير2ن

 centre(d›étude(de(gestion(et

d›organisation

 bd(d› Anfa, résid(Ibn ,89

 Zaidoune, tour(A, 15°ét.

 20060 Casablanca ، 20060،

casablanca maroc

MASSAMAR  »شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة«

وعيوان مقرها االجتلاعي: 17، شارع 

مغلق اساوسان بوسيجور - الدار 

البيضاء ، 00)0) 

الدار البيضاء املغرب.

»تجد2د مدة مزاولة مهام املسير2ن«
رقم التقييد في السجل التجاري: -.

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

املؤرخ في)16)نونبر)019)

مهام) مزاولة  مدة  تجد2د  تقرر 

املسير2ن ملدة:)غير محد ة سيوات.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 (6 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 جيبر)019))تحت رقم))511)7.

535I

MED ACCOUNTING

MESS TRANS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

MED ACCOUNTING

 AVENUE EL HARIRI 18

 RESIDENCE(JAMILA(n°

 TANGER، 90000، TANGER

MAROC

MESS TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

 AV,7 وعيوان مقرها اإلجتلاعي

 AL(HARIRI(RES(JAMILA 7EME

 ETAGE(N°18  90000 TANGER

.MAROC

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.95965

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تلت) ((019 06) جيبر) في) املؤرخ 

املصا قة عل6):

 MOATH )ة)) السيد) تفويت 

 MOHAMMED MUSA  AMIREH

أصل) من  اجتلاعية  حصة  (500

)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (500

 ABDENNABI EL YEDDOUNI

بتاريخ)06) جيبر)019).
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باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم  (

18) جيبر) بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

019))تحت رقم)0)86.

536I

الحبيب الهيبة

 IURIS ا2وريس كتدرا مغرب ش.م

CATEDRA MAROC S.A
تعيين متصرفين

الحبيب الهيبة

3، شارع 9 بريزاش تقاطع شارع 

رحال املسكيني ، 0160)، الدار 

البيضاء املغرب

 IURIS ا2وريس كتدرا مغرب ش.م

CATEDRA MAROC S.A »شركة  

املساهلة«

وعيوان مقرها االجتلاعي: 3 زنقة 

ناف بر 2زاك، زاوية شارع رحال 

املسكيني  - 0100) 

الدار البيضاء املغرب.

»تعيين متصرفين«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.669111

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

املؤرخ في)5))نونبر)019)

خالل) متصرفين  تعيين  تقرر 

السيوات املالية التالية:)

 1er( janvier( et( finit( le( 31  -

décembre)-)فاتح 2يا2ر ا 6)31) جيبر

امشخاص الطبيعيون:)

س.ل«) كتدرا،) »ا2وريس  شركة) (

,)IURIS CATEDRA, S.L))))التي 2لثلها)

باستور) فرانسيسكو  السيد  انييل 

الجد2د) املساهم  بوصفها  فيغا 

اليوم.) هذا  من  اعتبارا  للشركة 

والكائن) ( املساهم الجد2د) بصفته)ا))

عيوانه)ا))ب:)اسبانيا)-)مدريد اسبانيا

امللثل) (( االعتباريون) امشخاص 

الدائم):)

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 (3 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 جيبر)019))تحت رقم)0)66)7.

537I

الحبيب الهيبة

ا2وريس كتدرا مغرب

 IURIS CATEDRA MAROC 
S.A

تأسيس شركة املساهلة

الحبيب الهيبة

3، شارع 9 بريزاش تقاطع شارع 
رحال املسكيني ، 0160)، الدار 

البيضاء املغرب

 IURIS ا2وريس كتدرا مغرب

CATEDRA MAROC S.A »شركة 

املساهلة« 

وعيوان مقرها االجتلاعي: 3 زنقة 

ناف بر 2زاك، زاوية شارع رحال 

املسكيني  -، 0100) 

الدار البيضاء املغرب

إعالن عن تأسيس » شركة 

املساهلة«
رقم التقييد في السجل التجاري 

.669111

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  القانون) ((019 أكتوبر) ((6

امسا�سي لشركة املساهلة باملليزات)

التالية:

شكل الشركة):)شركة املساهلة).

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

اإلقتضاء)بلختصر تسليتها):)ا2وريس)

 IURIS CATEDRA مغرب) كتدرا 

.MAROC S.A

غرض الشركة بإ2جاز):)

وتوجيهها) الشركات   عم 

ومعلوماتها ومشورتها ومساعدتها في)

تيفيذ مشاريعها الصياعية أو التجارية)

في املغرب أو في الخارج؛)

تقد2م املشورة واملساعدة والدعم)

والضريبية) القانونية  املجاالت  في 

عام) وبشكل  واال ارية،) واملحاسبية 

في جليع املسائل التيظيلية التي تؤثر)

علي حياة الشركة)؛

املالية) الدراسات  جليع 

واالقتصا 2ة وكذلك تطوير ومتابعه)

ملفات االستثلار وتطبيقات االئتلان)

لللشاريع) الجداول  و راسات 

الصياعية والتجارية)؛

من) القانوني  والدعم  املساعدة 
عل6) تيطوي  التي  والشركات  االفرا  
واالتفاقات) االعلال  جليع  صياغة 
الشكليات) بجليع  والوفاء) والعقو ،)
والتحول) الدستور  الصلة:) ذات 
جليع) وتصفية  واالنحالل  واليقل 

الشركات)؛
جليع الدراسات واملشورة والدعم)
في مجال تيظيم وتيفيذ وسائل اإل ارة)

ونظم املعلومات واملوار  البشرية)
الدراسة) أنشطة،) جليع 
الحلقات) وتيظيم  والتدريب،)
عن) فضال  واملؤتلرات،) الدراسية 
تيلية) إطار  في  حدث  اي  تيظيم 
بامجسام) املتعلقة  الشركات،)

املذكورة أعاله.
زنقة) (3 (: االجتلاعي) املقر  عيوان 
رحال) شارع  زاوية  2زاك،) بر  ناف 
البيضاء) الدار  ((0100 (- ( املسكيني)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة:)99)سية.
 300.000 ويبلغ رأسلال الشركة)

 رهم،
مقسم كالتا ي):

مجلس) أعضاء) أو  املتصرفون 
الرقابة:)

 M. Julio ANDRADE السيد)
اإل ارة) رئيس  بصفته)ا)) (BAEZA
 demeurant عيوانه)ا)) مسؤول  (-
 en( Espagne,( Caille( Luis( de
 Velázquez,( 52( D( 30500

ESPAGNE ESPAGNE
 M. Luis Ignacio السيد)
 MONTANES MONTANEZ
عيوانه)ا)) مسؤول  بصفته)ا))
 demeurant( en( Espagne,( Caille
 Luis( de( Velázquez( 52( D( 30500

ESPAGNE ESPAGNE
 M. José Luis PASTOR السيد)
مسؤول) بصفته)ا)) (MORATE
 demeurant(en(Espagne,((عيوانه)ا
 Avenida( Santuaro( de( Velverde,
 75( E( –( 28049( 30600( MADRID

ESPAGNE

 M. Miguel Angel السيد)

ACERO)بصفته)ا))مسؤول عيوانه)ا))

 demeurant(à(Casablanca,(13,(rue

 Duhaume, (ème étage (0000

الدار البيضاء)املغرب

مراقب أو مراقبي الحسابات):

 EL HIBAالهيبة لحبيب  السيد 

LHABIB)-)))ا)بصفته خبير الحسابات)

 3 عيوانه)ا)) الحسابات  ومراقب 
زنقة ناف بر 2زاك،)زاوية شارع رحال)

البيضاء) الدار  ((0100 املسكيني)

املغرب

امسا�سي) اليظام  مقتضيات 

توزيع) و  االحتياطي  بتكوين  املتعلقة 

امرباح):

ال �سيء

امليصوص) الخاصة  اإلمتيازات 

عليها لكل شخص):

ال �سيء
بقبول) متعلقة  مقتضيات 

تفويت) لهم  املخول  امشخاص 
امسهم وتعيين جهاز الشركة املخول)

له البث في طلبات القبول):

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 (5 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نونبر)019))تحت رقم)1196)7.

538I

ste(sabah(info

 STE CROYANT DE

TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

ste(sabah(info

 n08 bnechlikha(benguerir ،

43150، benguerir(maroc

ste(croyant(de(travaux شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

محلد 6 تجزئة  بنهيية رقم 5 علارة 

3 ابن جرير - 63150 ابن جرير 

مغرب.

تفويت حصص
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رقم التقييد في السجل التجاري 

.1765

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تلت) ((0(0 2يا2ر) (0( في) املؤرخ 

املصا قة عل6):

الكريم) عبد  )ة)) السيد) تفويت 

حصة اجتلاعية من) ((.500 ماليكي)

أصل)5.000)حصة لفائدة))السيد))ة))

حلزة ماليكي بتاريخ))0)2يا2ر)0)0).

الكريم) عبد  )ة)) السيد) تفويت 

حصة اجتلاعية من) ((.500 ماليكي)

أصل)5.000)حصة لفائدة))السيد))ة))

انس الغرفي بتاريخ))0)2يا2ر)0)0).

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم  (

االبتدائية بابن جرير))بتاريخ)09)2يا2ر)

0)0))تحت رقم)0)0)/06.

539I

EVOLUTION CONSEIL

FROMAGE  EL BARAKA
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

EVOLUTION CONSEIL

 N6 IMM  A(COMPLEXE

 AHBASS(RUE(ALLAL(EL(FASSI ،

40000، MARRAKECH(MAROC

FROMAGE  EL(BARAKA  شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة

 LOT AL وعيوان مقرها اإلجتلاعي

  MASSAR(N°528 SIDI(GHANEM

.- 40000 MARRAKECH(MAROC

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6(811

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تم) ((019 نونبر) (16 في) املؤرخ 

قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من) أي  «50.000).6) رهم«)

 6.550.000« إ 6) «300.000) رهم«)

مقاصة) إجراء) ( (: طريق) عن   رهم«)

مع  2ون الشركة املحد ة املقدار و)

املستحقة.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (03 بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

0)0))تحت رقم)110966.

560I

EVOLUTION CONSEIL

EDEN BOOKS STORE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

EVOLUTION CONSEIL

 N6 IMM  A(COMPLEXE

 AHBASS(RUE(ALLAL(EL(FASSI ،

40000، MARRAKECH(MAROC

EDEN BOOKS STORE  شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة

 N°02 وعيوان مقرها اإلجتلاعي

 IMM EL MASOUDI RUE

 MAURITANIE(GUELIZ - 40000

MARRAKECH MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

101357

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدا  القانون) ((019 17) جيبر)

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

 EDEN (: اإلقتضاء)بلختصر تسليتها)

. BOOKS STORE

 Librairie (: غرض الشركة بإ2جاز)

. et(fournitures(scolaires

 N°02 (: االجتلاعي) املقر  عيوان 

 IMM EL MASOUDI RUE

 MAURITANIE GUELIZ - 60000

.MARRAKECH MAROC

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 100 ( (: ( مركال) حسياء) السيدة 
حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

900)حصة) ( (: ( السيد سعيد كرم)
بقيلة)100) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

)عيوانه)ا)) السيدة حسياء)مركال)
اسكجور) (5( رقم) النسيم  تجزئة 

60000)مراكش املغرب.
عيوانه)ا)) ( كرم) سعيد  السيد 
اسكجور) (5( رقم) النسيم  تجزئة 

60000)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
)عيوانه)ا)) السيدة حسياء)مركال)
اسكجور) (5( رقم) النسيم  تجزئة 

60000)مراكش املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
5)) جيبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

019))تحت رقم)110665.
561I

ORIEN.COMPTA

 CENTRE DE SERVICES ET
DE FINANCEMENT

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

تعيين مسير جد2د للشركة

ORIEN.COMPTA
)5 شارع محلد الخامس حي 

الحسني بركان ، 60300، بركان 
املغرب

 CENTRE DE SERVICES ET DE
FINANCEMENT  شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 16 
شارع االهرام حي املسيرة - 60300 

بركان املغرب.
تعيين مسير جد2د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.6113

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
019))تم تعيين) 6)) جيبر) املؤرخ في)
السيد)ة)) للشركة  جد2د  مسير 

مهداوي محلد 2اسين كلسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
2يا2ر) (08 بتاريخ) ( ببركان) االبتدائية 

019))تحت رقم)10.

56(I

STE FIDMEK

AHL-GAZ
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

STE FIDMEK
Diour Assalam Av.Nasr Res.

 Safae(et(Hajar(n°23 Appt14 ،
50050، Meknes(Maroc

AHL-GAZ شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي مكياس 
رقم 161 بئر انزران طريق الحاجب 
مكياس - 50050 مكياس املللكة 

املغربية.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(9911

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تم) ((019 نونبر) (06 في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من) أي  «000.000.)) رهم«)
«1.000.000) رهم«)إ 6)»3.000.000 
 رهم«)عن طريق):))إ ماج احتياطي أو)

أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
06) جيبر) بتاريخ) ( التجارية بلكياس)

019))تحت رقم)6935.

563I

FIDUCIAIRE JURICO, SARL

CRINCHO, S.A.R.L A.Uِ
إعالن متعد  القرارات

FIDUCIAIRE(JURICO, SARL
-06 زنقة جبل طارق، إقامة جبل 

طارق، الطابق الرابع رقم 9 ، 
90000، طيجة املغرب

CRINCHO, S.A.R.L(A.Uِ »شركة 
ذات املسؤولية املحدو ة ذات 

الشريك الوحيد«
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وعيوان مقرها االجتلاعي: 6) زنقة 

كراندا الطابق 5 رقم 1) - 90000 

طيجة املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.69653

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

019))تم اتخاذ) 08)غشت) املؤرخ في)

القرارات التالية:)

عل6) 2يص  الذي  (:1 رقم) قرار 

ما2لي:)بيع مئة))100))حصة الخاصة))

بالسيد ميلو  الشاوش لفائدة السيد)

كريم الشاوش،)و التي تعا ل مجلوع)
و بالتا ي تغيير) رأسلال الشركة كله،)

االسا�سي) القانون  من  (7 و) (6 البيد)

للشركة

قرار رقم)):)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

استقالة السيد ميلو  الشاوش من)

كريم) السيد  تعيين  و  التسيير  مهام 

و) للشركة،) وحيد  كلسير  الشاوش 
القانون) من  (15 البيد) تغيير  بالتا ي 

االسا�سي للشركة

عل6) 2يص  الذي  (:3 رقم) قرار 
ما2لي:)اعا ة صياغة البيو  و القانون)

االسا�سي

وتبعا لذلك تم تعد2ل مقتضيات)

اليظام امسا�سي التالية:)

بيد رقم)6:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

تبعا لبيع الحصص فان البيد)6)تغير)

املساهلات) (6 البيد) (: 2لي) حسب ما 

كريم) الشاوش  السيد  (: اليقد2ة)

10.000) رهم

عل6) 2يص  الذي  (:7 رقم) بيد 

ما2لي:)حد  رأسلال الشركة في مبلغ)

 (100( ملئة) مجزءة  10.000) رهم 

مئة  رهم) ((100( قيلتها) حصة 

ا 6) (1 محررة و مرقلة من) للحصة،)

(: في ملك السيد الشاوش كريم) (100

100)حصة

عل6) 2يص  الذي  (: (15 رقم) بيد 

ما2لي:)تم تعيين السيد كريم الشاوش)

رقم) الفرن�سي  السفر  لجواز  الحامل 

كلسير وحيد للشركة) (1(CR50100

و ملدة غير محد ة

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

5)) جيبر) بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

019))تحت رقم)8856.

566I

BOUGHALEB ET ASSOCIES

PACAMNY
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BOUGHALEB ET ASSOCIES

600, شارع محلد الزرقطوني 

الطابق الثاني، الرقم )1 ، 0000)، 

MAROC الدار البيضاء

PACAMNY شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

 66BD وعيوان مقرها اإلجتلاعي

  ZERKTOUNI(ETG 2 APT 6  -

20000 CASABLANCA(MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

651699

 (3 عقد حر مؤرخ في) ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  ((019  جيبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.PACAMNY

 CONSEIL(:(غرض الشركة بإ2جاز

.DE GESTION

 66BD (: االجتلاعي) املقر  عيوان 

 ZERKTOUNI ETG ( APT 6  -

.(0000 CASABLANCA MAROC

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 10.000 ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 MARIE AUDE السيدة)
بقيلة) حصة  (KOIRANSKY :  10

1.000) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
 MARIE AUDE السيدة)
عيوانه)ا)) (KOIRANSKY
 392BD( Mohamed( V( 20000

.CASABLANCA MAROC
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 MARIE AUDE السيدة)
عيوانه)ا)) (KOIRANSKY
 392BD( Mohamed( V( 20000

CASABLANCA MAROC
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
 06 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

2يا2ر)0)0))تحت رقم)-.
565I

ACDEN

ام ڭرين
إعالن متعد  القرارات

ACDEN
 Boulevard(Ghandi, Ghandi

 Mall, Immeuble 8, 5ème(étage ،
20380، CASABLANCA(MAROC

ام ڭرين »شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة«

وعيوان مقرها االجتلاعي: )1 
شارع صبري بوجلعة ، شقة 

رقم 6،الطابق امول - **** الدار 
البيضاء املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.355061
بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

املؤرخ في)19) جيبر)019)
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)
املوافقة عل6 شركة ريفحة كشريك)
املسؤولية) محدو ة  شركة  جد2د،)
 10.000 ذات شريك وحيد رأسلالها)
 رهم،)حيث مقرها االجتلاعي بإقامة)
الرو اني،) إبراهيم  (،(17، الفتح)
البيضاء،) الدار  (3 رقم) الطابق1)

بالدار) التجاري  السجل  في  املقيدة 
البيضاء)تحت عد )608981)ويلثلها)

السيد عباس زكري).
قرار رقم)):)الذي 2يص عل6 ما2لي:)
اإلقرار واملصا قة عل6 بيع الحصص)
تك) ام  شركة  ( االجتلاعية بين:)-)
(، ريفحة) شركة  و  البائعة  انفيست 

املشتر2ة ل)7668)حصة.)-)
و) ( البائعة) انفيست  تك  ام  شركة 
 76 ل) املشتر2ة  (، م-فيلد) ج  شركة 

حصة
قرار رقم)3:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)
مغربي) زكري،) عباس  السيد  تعيين 
الحامل لبطاقة التعريف) الجنسية،)
والقاطن) (PN809(61 الوطيية عد )
ب)196)شارع انفا)،)حي راسين،الدار)

البيضاء)لصفة مسير))جد2د.
وتبعا لذلك تم تعد2ل مقتضيات)

اليظام امسا�سي التالية:)
عل6) 2يص  الذي  (:6 رقم) بيد 
م) م  ش  م-فيلد  ج  -شركة  ما2لي:)
7666)حصة) (: ذات الشريك الوحيد)
انفيست) تك  ام  -شركة  اجتلاعية.)
ش م م ذات الشريك الوحيد):7666 
حصة اجتلاعية.))-)شركة ريفحة))ش)
 7668 (: الوحيد) الشريك  ذات  م  م 
 (3.000 .))املجلوع) حصة اجتلاعية)
بقية البيد بدون) (. حصة اجتلاعية)

تغيير.))))))))))))))))))))
عل6) 2يص  الذي  (:13 رقم) بيد 
طرف) من  الشركة  تسير  ما2لي:)
اشخاص) مسير2ن اثيين عل6 االقل،)
اختيارهم) ال،2تم  ام  شركاء) ذاتيين،)
من طرف الشركاء))...)باقي البيد  ون)
تغيير ماعدا)))):عين كلسيري الشركة)
موالي) السيد  (- (: محدو ة) غير  ملدة 
الجنسية،) مغربي  الشرقاوي،) رشيد 
الحامل) (،06/07/1975 في) املز ا  
عد ) الوطيية  التعريف  لبطاقة 
شارع) (31 ب) والقاطن  (PU803756
3)الشقة) أبو قاسم القطبري الطابق)
السيد) (- ( الدار البيضاء.) بوركون،) (5
الجنسية،) مغربي  زكري،) عباس 
الوطيية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
 196 والقاطن ب) (PN809(61 عد )
شارع انفا)،)حي راسين،الدار البيضاء.
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عل6) 2يص  الذي  (:15 رقم) بيد 

ما2لي:)تلتزم الشركة بالتوقيع املشترك)

البيد  ون) االثيين...باقي  لللسير2ن 

تغيير

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 08 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

2يا2ر)0)0))تحت رقم))636)7.

566I

ACCOUNTING CONSULTION COMPANY

 ETABLISSEMENT

 MERIDIAN SCHOOL

D›ENSEIGNEMENT PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

 ACCOUNTING CONSULTION

COMPANY

 DERB LEGHRABLI BIN 9

 LAMDOUN(FES ، 30110، FES

MAROC

 ETABLISSEMENT MERIDIAN

 SCHOOL D›ENSEIGNEMENT

PRIVE شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 67 

شارع ابن الخطيب طريق عين 

الشقف فاس - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

61677

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدا  القانون) ((019 3)) جيبر)

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

 ETABLISSEMENT MERIDIAN

 SCHOOL D’ENSEIGNEMENT

.PRIVE

مدرسة) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

خاصة).

رقم) (: االجتلاعي) املقر  عيوان 

عين) طريق  الخطيب  ابن  شارع  (67

الشقف فاس)-)30000)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

السيد محلد بور ي):))530)حصة)

بقيلة)100) رهم للحصة).

 (70 ( (: العصامي) اميية  السيدة 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

عبد) بن  الفتاح  عبد  السيد 

 100 بقيلة) حصة  ((00 ( (: الرسول)

 رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا)) بور ي  محلد  السيد 

الوال2ات) روكبر2دج ستر2ت فييا  ((6

فيرجييا) (30000 االمريكية) املتحدة 

الوال2ات املتحدة االمريكية.

السيدة اميية العصامي عيوانه)ا))

633)روكبر2دج ستر2ت فييا فيرجييا)

 30000 االمريكية) املتحدة  الوال2ات 

فيرجييا الوال2ات املتحدة االمريكية.

عبد) بن  الفتاح  عبد  السيد 

الرسول عيوانه)ا)) رب موالي علر)

لقواس))30000)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محلد لزعر عيوانه)ا))رقم)

9) رب لغرابلي بين ملدون فاس)3000 

فاس املغرب

عيوانه)ا)) رغيوا  سعيد  السيد 

حي) (11 رقم) التال ي  الحسين  زنقة 

فاس) (30000 ( الخيل) ملعب  االمل 

املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (03 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

0)0))تحت رقم)65.

567I

CABINET AIT BELHOUCINE

 DAKHLA NEGO FISH &
FOOD INTERNATIONAL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

CABINET AIT BELHOUCINE

 RUE JAMIAT BEN YOUSSEF 3

 AMERCHICH(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

 DAKHLA(NEGO(FISH & FOOD

INTERNATIONAL شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

 MAG : وعيوان مقرها اإلجتلاعي

 1 ET(MAG 2 N 540 LOT

 MAATALAH(MARRAKECH -

60000 مراكش  املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.85309

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تقرر) ((019 نونبر) ((3 في) املؤرخ 

 DAKHLA( NEGO( FISH( & حل)

شركة) (FOOD INTERNATIONAL

مبلغ) املحدو ة  املسؤولية  ذات 
وعيوان) 100.000) رهم  رأسلالها)

 MAG 1 ET MAG مقرها اإلجتلاعي)

 ( N 560 LOT MAATALAH

مراكش)) (MARRAKECH - 60000

املغرب نتيجة لتوقف نشاط الشركة.

و عين:

السيد)ة))نبيل)))العشر و عيوانه)ا))

املغرب) مراكش  (60000 مراكش)

كلصفي))ة))للشركة.

و) ( الشياوي) ( ( فوزية) السيد)ة))

مراكش) (60000 مراكش) عيوانه)ا))

املغرب كلصفي))ة))للشركة.

العزيز)) عبد  احلد  السيد)ة))

 6000 مراكش) عيوانه)ا)) و  العشر 

مرتكش املغرب كلصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

 MAG 1 ET(بتاريخ)3))نونبر)019))وفي

 MAG ( N 560 LOT MAATALAH

مراكش) (MARRAKECH - 60000

املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
2يا2ر) (06 بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

0)0))تحت رقم)110973.

568I

STE FIDUCIAIRE MOUNIR

  STE LAKHDAR EXPRESS
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE FIDUCIAIRE MOUNIR
 cité(mohammadi(nord (-N 1

 bur 4 Marrakech ، 40000،
Marrakech maroc

 STE(LAKHDAR(EXPRESS  SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدو ة 

ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 

)7 مكررالكراج)  رياض الزيتون 
الجد2د   مراكش - 60000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
99851

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) ((019 أكتوبر) (17
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.LAKHDAR EXPRESS  SARL AU
تحويل) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

االموال)
وخدمات ا اء)الفواتير.

 7( رقم) (: عيوان املقر االجتلاعي)
مكررالكراج)))رياض الزيتون الجد2د)))

مراكش)-)60000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).
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 50.000 ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 
 رهم،)مقسم كالتا ي:

اللطيف) عبد  لخضر  السيد 
100) رهم) بقيلة) حصة  (5.000   :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
اللطيف) عبد  لخضر  السيد 
 155 رقم) ب  (3 املسيرة) عيوانه)ا))

مراكش)60000)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
اللطيف) عبد  لخضر  السيد 
 155 رقم) ب  (3 املسيرة) عيوانه)ا))

مراكش)60000)مراكش املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
6))أكتوبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

019))تحت رقم)8991.

569I

STE FIDMEK

 TRANSPORT JAWHARAT
LOUBNA

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE FIDMEK
Diour Assalam Av.Nasr Res.

 Safae(et(Hajar(n°23 Appt14 ،
50050، Meknes(Maroc

 TRANSPORT JAWHARAT
LOUBNA شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 138 

مرجان 6 باب بطيوي مكياس - 
50050 مكياس املللكة املغربية
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
66685

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  ((019 2يا2ر) (03
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)
 TRANSPORT JAWHARAT

.LOUBNA
-نقل) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

املسافرين.
رقم) (: االجتلاعي) املقر  عيوان 
138)مرجان)6)باب بطيوي مكياس)-)

50050)مكياس املللكة املغربية.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).
 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
 1.000 ( (: السيد السعيدي سعيد)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد السعيدي سعيد عيوانه)ا))
بطيوي) باب  (6 مرجان) (138 رقم)
املللكة) مكياس  (50050 مكياس)

املغربية.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد السعيدي سعيد عيوانه)ا))
بطيوي) باب  (6 مرجان) (138 رقم)
املللكة) مكياس  (50050 مكياس)

املغربية
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
2يا2ر) ((( بتاريخ) ( بلكياس) التجارية 

019))تحت رقم)360.

550I

NCG EXPERTISE

ANNAY PRODUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

NCG EXPERTISE
 RES JNINA ANG YAACOUB
 MANSOUR ET KHALID IBN

 WALID(APPT 10 IMM(C
 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

ANNAY PRODUCTION شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي اشارع 

عالل الفا�سي تجزئة رتلا علارة 89 

الطابق االول  الشقة 5 مراكش - 

60000 مراكش املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.817(5

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

 (019 شتيبر) من  (03 في) املؤرخ 

الحا ي) االجتلاعي  املقر  ( تحويل) ( تم)

الفا�سي) عالل  »شارع  من) للشركة 
الطابق االول)) (89 تجزئة رتلا علارة)

مراكش) (60000 (- مراكش) (5 الشقة)

سيدي) ( »الحي الصياعي) إ 6) املغرب«)

غانم رقم)158)الطابق الثاني مراكش)

- 60000)مراكش))املغرب«.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

من) (10 بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

أكتوبر)019))تحت رقم)6)1086.

551I

credible(consult

 CONTROLE TECHNIQUE
TRAVAUX INDUSTRIELS

إعالن متعد  القرارات

credible(consult

 bd(emile(zola ، 20300، 3(5

casablanca maroc

 CONTROLE TECHNIQUE

TRAVAUX INDUSTRIELS  »شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة«

وعيوان مقرها االجتلاعي: 13 

تجزئة الجلاعة سيدي معروف  - - 

الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: -.

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

املؤرخ في)16)أكتوبر)019)

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

تحيين اليظام امسا�سي للشركة عل6)

مستوى املوضوع االجتلاعي

وتبعا لذلك تم تعد2ل مقتضيات)

اليظام امسا�سي التالية:)

بيد رقم)3:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

تحيين))املوضوع االجتلاعي

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 (8 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

نونبر)019))تحت رقم)1785)7.

55(I

N(M CONSEIL-SARL

FOZOPLA-SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

N(M CONSEIL-SARL

 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2

 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

FOZOPLA-SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : حي املطار 

الرياض II علارة 3 رقم 1 الياظور - 

000)6 الياظور املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.9607

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تقرر) ((019 11) جيبر) في) املؤرخ 

شركة ذات) ( (FOZOPLA-SARL حل)

رأسلالها) مبلغ  املحدو ة  املسؤولية 

مقرها) وعيوان  600.000) رهم 

اإلجتلاعي حي املطار الرياض)II)علارة)

الياظور) (6(000 (- الياظور) (1 رقم) (3

املغرب نتيجة النتهاء)نشاط الشركة).

و عين:

و) ( فوركة) ( ( مرا ) السيد)ة))

رقم) (5 زنقة) الكيدي  حي  عيوانه)ا))

الياظور املغرب) (6(000 ( الياظور) (1

كلصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

بتاريخ)11) جيبر)019))وفي حي املطار)

(- الياظور) (1 رقم) (3 علارة) (II الرياض)

000)6)الياظور املغرب.
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باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 (5 بتاريخ) ( بالياضور) االبتدائية 

 جيبر)019))تحت رقم)3568.

553I

MARCHICA CONSEIL

EL FAZIKI BUSINESS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MARCHICA CONSEIL

66 ، شارع طوكيو، الطابق 1، شقة 
1، الياظور. ، 000)6، الياظور 

املغرب

EL FAZIKI BUSINESS شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي 

القدس، العروي ، الياظور - 550)6 

الياظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

19619

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) ((019 06) جيبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

 EL (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.FAZIKI BUSINESS

بيع) غرض الشركة بإ2جاز):)

املستلزمات))املدرسية)).

بيع تجهيزات ومستلزمات املكاتب.

بيع امجهزة املعلوماتية

حي) (: االجتلاعي) املقر  عيوان 

القدس،)العروي)،)الياظور)-)550)6 

الياظور املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

((: ( ( ( الفزيقي) الكريم  السيد عبد 

100) رهم) بقيلة) حصة  (1.000

للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الفزيقي)))) الكريم  عبد  السيد 

بني) اعراص،) حي الفيض،) عيوانه)ا))

الياظور) (6(050 الياظور.) أنصار،)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الفزيقي)))) الكريم  عبد  السيد 

بني) اعراص،) حي الفيض،) عيوانه)ا))

الياظور) (6(050 الياظور.) أنصار،)

املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 1( بتاريخ) ( بالياضور) االبتدائية 

 جيبر)019))تحت رقم)3698.

556I

 CABINET ZAKIA BENTEFRIT COMPT SARL

A.U

 MUSTAPHA ES SOUFI ET

FILS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 CABINET ZAKIA BENTEFRIT

COMPT SARL A.U

15 زنقة جلال الد2ن امفغاني 

الطابق الرابع شقة رقم 1 وجدة. ، 

60000، وجدة املغرب

 MUSTAPHA ES SOUFI ET FILS

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 16 زنقة 

ب ) فيالج م حر�سي وجدة - 60000 

وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

36631

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

القانون) إعدا   تم  ((019 نونبر) (05

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.MUSTAPHA ES SOUFI ET FILS

غرض الشركة بإ2جاز):)1)/)استيرا )

وتصد2ر امجهزة واملوا  الصلبة.

- ))/)تجار قطع غيار السيارات.

زنقة) (16 (: عيوان املقر االجتلاعي)

ب)))فيالج م حر�سي وجدة)-)60000 

وجدة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

السيد مصطفى الصوفي):))1.000 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الصوفي) مصطفى  السيد 

زنقة بدرو سانشيز باترون) عيوانه)ا))

مليلية) ( (5(003 مليلية) (0( باب) (03

املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الصوفي) مصطفى  السيد 

زنقة بدرو سانشيز باترون) عيوانه)ا))

مليلية) ( (5(003 مليلية) (0( باب) (03

املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

03) جيبر) بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

019))تحت رقم)3586.

555I

SOCIETE FICOMAN

 ALTINBAS INSAAT SANAYI

VE TICARET
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

إنشاء)فرع تابع للشركة

SOCIETE FICOMAN

 RUE SAFI REIDANCE AIDA

 APPT 7 2 ET(E(ETAGE( VN(

 meknes، 50000، Meknes

MAROC

 ALTINBAS INSAAT SANAYI VE

TICARET شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم  16  
زنقة انتسرابي  الطابق الثاني  شقة 

6  مكياس  - 50000 مكياس املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.689(1

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

املؤرخ في)08)نونبر)019))تقرر إنشاء)

التسلية) تحت  ( للشركة) تابع  ( فرع)

 ALTINBASINSAAT MOROCCAN

بالعيوان) الكائن  و  (SUCCURSALE
الطابق) ( انتسرابي) زنقة  ( (16 ( رقم)

 50000 (- ( مكياس) ( (6 شقة) ( الثاني)

طرف) من  املسير  و  املغرب  مكياس 

.ALTINBAS MAHMUT((السيد)ة

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

10) جيبر) بتاريخ) ( التجارية بلكياس)

019))تحت رقم)6985.

556I

lecomptable

TENSIFT LIGHTING
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

lecomptable

 ،SAFI 634 SAFI 634، 46000

maroc اسفي

TENSIFT LIGHTING شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
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وعيوان مقرها االجتلاعي رقم 6 
علارة ريان شارع محلد الخامس  - 

66000 اسفي املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.8303

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تلت) ((019 نونبر) (19 في) املؤرخ 
نشاط) إ 6  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي):
امرا�سي) وتجهيز  تقسيم  (-

لغرض البياء.
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم  (
16) جيبر) بتاريخ) ( االبتدائية بآسفي)

019))تحت رقم))3)).

557I

SOUHAL CONSULTING

 STE CONNECT TRAVEL
SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

تفويت حصص

SOUHAL CONSULTING
 RUE YOUGOSLAVIE IMM
 EL(MELLAK 82-A(APPT 14

 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

 STE CONNECT TRAVEL
SERVICES شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 
الزرقطوني الرقم 76 املحاميد  - 

60000 مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.576(3

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تلت) ((019 نونبر) ((5 في) املؤرخ 

املصا قة عل6):
العا ي)) عبد  )ة)) السيد) تفويت 
من) اجتلاعية  حصة  (300 ( حسني)
السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000 أصل)
)ة))عبد املجيد))بوخريص))بتاريخ)6) 

نونبر)019).

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم  (

2يا2ر) (06 بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

0)0))تحت رقم)110980.

558I

N(M CONSEIL-SARL

OMINFO-SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

N(M CONSEIL-SARL

 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2

 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

OMINFO-SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 65 

تجزئة البستان بوعرك الياظور  - 

000)6 الياظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

19507

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  ((0(0 2يا2ر) (07

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.OMINFO-SARL

تطوير) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

املعلوميات واالستشارة).
 65 رقم) (: عيوان املقر االجتلاعي)

(- ( الياظور) بوعرك  البستان  تجزئة 

000)6)الياظور املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 500 ( (: حليد) ( ( السيد اومحسن)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

 500 ( (: لبيب) اومحسن  السيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد اومحسن حليد عيوانه)ا))

الياظور)) (65 رقم) البستان  تجزئة 

000)6)الياظور املغرب.

السيد اومحسن لبيب)))عيوانه)ا))

الياظور)) (65 رقم) البستان  تجزئة 

000)6)الياظور املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اومحسن لبيب)))عيوانه)ا))

الياظور)) (65 رقم) البستان  تجزئة 

000)6)الياظور املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

االبتدائية بالياضور))بتاريخ)06)2يا2ر)

0)0))تحت رقم))1.

559I

امستا  عبدالواحد توري موثق

GYLMED
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

امستا  عبدالواحد توري موثق

)65 شارع محلد الخامس الدار 

البيضاء ، 0350)، الدارالبيضاء 

املغرب

GYLMED شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 10 زنقة 

بوملان الطابق ) الرقم 6 بوركون  

الدارالبيضاء 0050) الدارالبيضاء 

املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(31997

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تم) ((011 )1) جيبر) في) املؤرخ 

قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

«500.000) رهم«)أي من)»500.000 

عن) »1.000.000) رهم«) إ 6)  رهم«)

أو) نقد2ة  حصص  تقد2م  ( (: طريق)

عينية.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 (9 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 جيبر)011))تحت رقم)689879.

560I

FLASH ECONOMIE

 LES ETOILES  ليزيطوال نصيري

NACIRI
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

FLASH ECONOMIE

 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 LES ETOILES  ليز2طوال نصيري

NACIRI   شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 65) شارع 

الزرقطوني اقامة شل�سي الطابق 

9 رقم )9  - 0000) الدارالبيضاء 

املغرب .

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6036(5

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تلت) ((019 16) جيبر) في) املؤرخ 

املصا قة عل6):
تفويت السيد))ة)))سفيان))نصيري)

00))حصة اجتلاعية من أصل)00) 

)عبدالعا ي) )ة)) )السيد) حصة لفائدة)

نصيري بتاريخ)16) جيبر)019).

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم  (

 06 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبرا2ر)0)0))تحت رقم)6016)7.

561I

global compta et conseils

TRASRVINORD
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

global compta et conseils

10,شارع ابن تومرت الطابق الثاني ، 

90000، طيجة املغرب
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TRASRVINORD شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 0) اقامة 

االخوين زنقة املتيبي الطابق 3 

الشقة 6 - 90000 طيجة املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 76.

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

019))تقرر حل) 13) جيبر) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات)

  TRASRVINORD الوحيد) الشريك 

مبلغ رأسلالها)90.000) رهم وعيوان)

اقامة االخوين) ((0 مقرها اإلجتلاعي)

 -  6 الشقة) (3 الطابق) املتيبي  زنقة 

90000)طيجة املغرب نتيجة ل):)ازمة)

القطاع).

و حد  مقر التصفية ب)0))اقامة)

االخوين زنقة املتيبي الطابق)3)الشقة)

6 - 90000)طيجة املغرب.)

و عين:

و) الحيوتي  ( توفيق) السيد)ة))

الطابق) ابن تومرت  شارع  عيوانه)ا))

1 90000)طيجة املغرب كلصفي))ة))

للشركة.

وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (06 بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

0)0))تحت رقم)70)9)).

56(I

FLASH ECONOMIE

STE GYPTEC
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

STE GYPTEC شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 

ملك الشيخ أسلاء ) الرقم 5 - 

6000)  الجد2دة  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

16163

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) ((019 3)) جيبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.GYPTEC

-بيع) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

وتحويل الجبص

-)تصنيع,تحويل و تسويق الجبص)

و مشتقاته)

-استغالل املقالع

-التفاوض,التجارة,الشراء,تلثيل)

بلصا ر) البيع,التوزيع,االستعانة 

خارجية,الصياعة.

تجزئة) (: االجتلاعي) املقر  عيوان 

 -  5 الرقم) (( أسلاء) الشيخ  ملك 

6000)))الجد2دة))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 500.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

بلبوير) عبداللطيف  السيد 

100) رهم) بقيلة) حصة  (5.000   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

بلبوير) عبداللطيف  السيد 
عيوانه)ا)))1)زنقة البالبل)39)تجزئة)

الجد2دة)) ( ((6030 الغزوة) امندلس 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

بلبوير) عبداللطيف  السيد 

عيوانه)ا)))1)زنقة البالبل)39)تجزئة)

الجد2دة)) ( ((6030 الغزوة) امندلس 

املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 31 بتاريخ) ( بالجد2دة) االبتدائية 

 جيبر)019))تحت رقم)6637).

563I

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

PLASTIQUE SRAGHNA

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

 RUE 81 N° 12 HAY(MOULAY

 ABDELLAH(AIN(CHOCK ،

20300، CASABLANCA(MAROC

PLASTIQUE SRAGHNA شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي  وار وال  

ملوك هراويين كلم 10.33 - 0660) 

الدارالبيضاء املغرب.

رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.86(39

العام) الجلع  بلقت�سى 

06) جيبر) في) املؤرخ  اإلستثيائي 

الشركة) رأسلال  رفع  تم  ((019

»00).3.171) رهم«) قدره) بلبلغ 

إ 6) »35.800).)1) رهم«) من) أي 

((: طريق) عن  «15.607.000) رهم«)

أرباح أو عالوات) أو  إ ماج احتياطي 

إصدار في رأس املال.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 (6 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 جيبر)019))تحت رقم)))66)7.

566I

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

SOCIETE ARA PLAST
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

 RUE 81 N° 12 HAY(MOULAY

 ABDELLAH(AIN(CHOCK ،

20300، CASABLANCA(MAROC

SOCIETE ARA PLAST شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي  وار وال  

ملوك هراويين كلم 10.33 - 0660) 

الدارالبيضاء املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.196037

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تم) ((019 06) جيبر) في) املؤرخ 

قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من) أي  «00).7)).)) رهم«)

«78.000).)) رهم«)إ 6)»00).6.505 

 رهم«)عن طريق):))إ ماج احتياطي أو)

أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 (6 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 جيبر)019))تحت رقم)3)66)7.

565I

Sayarh(&(Menjra(Law(Firm

 BB ENERGY MOROCCO

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

Sayarh & Menjra(Law(Firm

)5، شارع زرقطوني طابق 5 ، 

0000)، الدار البيضاء املغرب

 BB ENERGY MOROCCO SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي ))3، 

شارع إبراهيم رو اني ، الطابق 

الخامس ، شقة 1) ، إقامة ريحان 

- معاريف ، الدار البيضاء - 0100)   

الدار البيضاء املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

651109

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدا  القانون) ((019 09) جيبر)

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

 BB (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.ENERGY MOROCCO SARL

غرض الشركة بإ2جاز):)-)تجارة؛)و

أنشطة) في  واالستثلار  التخزين  (-

اليفط الخام وامليتجات البترولية..

(،3(( (: االجتلاعي) املقر  عيوان 

الطابق) (، رو اني) إبراهيم  شارع 

إقامة ريحان) (، ((1 شقة) (، الخامس)

   (0100 (- الدار البيضاء) (، معاريف) (-

الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 10.000 ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتا ي:

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 BB( Energy( (Gulf( الشركة)

 AG-3((عيوانه)ا))وحدة رقم(DMCC

L)،)برج)AG))الفضة))،)أبراج بحيرات)

 360808 امو 6) املجلوعة  (، جليرا)

 بي اإلمارات العربية املتحدة.

 MOHAMED ABOUL السيد)

شارع) عيوانه)ا)) (NASR BASSATNE

الرشيد2ن)،)علارة الزهور)،)مصيطبه)

،)تلة الخياط))بيروت بيروت لبيان.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 MOHAMED ABOUL السيد)

شارع) عيوانه)ا)) (NASR BASSATNE

الرشيد2ن)،)علارة الزهور)،)مصيطبه)

،)تلة الخياط))بيروت بيروت لبيان

 RAMI RAMADAN السيد)

 2d( Thorney( Crescent عيوانه)ا))

ليدن املللكة املتحدة) ( (SW11 3TR

البر2طانية

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.

566I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE(ائتلانية الثقة العيون

LAAYOUNE

 MEKIMEX TRANS NEGO

DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ائتلانية الثقة العيون

CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عالل بن عبد هللا املر�سى 
العيون ، 000)7، املر�سى العيون 

املغرب

 MEKIMEX TRANS NEGO

DISTRIBUTION شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي زنقة 

2وسف بن تاشفين رقم 35 - )7000 

املر�سى العيون  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

30371

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) ((019 6)) جيبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

 MEKIMEX TRANS NEGO

.DISTRIBUTION

اليقل) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

البري للسلع لحساب الغير ولحساب)

صياعة) وترويج  تسويق  الخاص.)

املأكوالت البحرية الطازجة واملجلدة)

املجلدة)،)شراء)،)استيرا )،)تصد2ر)،)

بيع)،)تجار امسلاك.....

زنقة) (: االجتلاعي) املقر  عيوان 

2وسف بن تاشفين رقم)35 - )7000 

املر�سى العيون))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 1.000 ( (: العالوي) السيد محلد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا)) العالوي  محلد  السيد 

بابا) سيدي  الجد2د  010)) وار 

مكياس))50000)مكياس املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا)) العالوي  محلد  السيد 

بابا) سيدي  الجد2د  010)) وار 

مكياس))50000)مكياس املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (08 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

0)0))تحت رقم)0)0)/66.

567I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE(ائتلانية الثقة العيون

LAAYOUNE

BIGAM
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

 FIDUCIAIRE ائتلانية الثقة العيون

CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عالل بن عبد هللا املر�سى 

العيون ، 000)7، املر�سى العيون 

املغرب

BIGAM شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : حي 

الوحدة شارع معا  بن جبل رقم 16 

- )7000 املر�سى العيون املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.(75(1

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تقرر) ((019 30) جيبر) في) املؤرخ 

شركة ذات املسؤولية) (BIGAM حل)

 100.000 رأسلالها) مبلغ  املحدو ة 

حي) اإلجتلاعي  مقرها  وعيوان   رهم 

الوحدة شارع معا  بن جبل رقم)16 - 

)7000)املر�سى العيون املغرب نتيجة)

لتوقف نشاط الشركة.

و عين:

السيد)ة))توفيق))))))))))))اجبلي)))))))))و)

 15 ابواب مراكش ميطقة) عيوانه)ا))

مراكش) (60000  (0 شقة) ((0 علارة)

املغرب كلصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

حي) وفي  ((019 30) جيبر) بتاريخ)

الوحدة شارع معا  بن جبل رقم)16 - 

)7000)املر�سى العيون املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (08 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

0)0))تحت رقم)0)0)/63.

568I

METREK COMPTA PRO

GUERAAT TRANS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

METREK COMPTA PRO

 KISSARIAT AL HOUDA AV MED

 V 1ER(ETAGE(N 4 ، 14200، SIDI

SLIMANE MAROC

GUERAAT TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي مرأب رقم 

1 بلوك س رقم 660 حي الياسلين - 

16000 سيدي قاسم املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(8319

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

القانون) إعدا   تم  ((019 نونبر) (05

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.GUERAAT TRANS

نقل) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

املستخدمين.

عيوان املقر االجتلاعي):)مرأب رقم)

660)حي الياسلين)-) 1)بلوك س رقم)

16000)سيدي قاسم املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

السيد البشير فرح):))1.000)حصة)

بقيلة)100) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا)) فرح  البشير  السيد 

سيدي) (16(50 مقيم بدولة هوليدا)

2حيى الغرب املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا)) فرح  البشير  السيد 

سيدي) (16(50 مقيم بدولة هوليدا)

2حيى الغرب املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 09 بتاريخ) ( االبتدائية بسيدي قاسم)

2يا2ر)0)0))تحت رقم)1).

569I

COGEFISC  SARL

صـوكـاب ش م م 

SOGAP  SARL 
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

COGEFISC  SARL

65، زنـقـة الـزبـيـر بـن الـعـوام، 

الـصـخـور الـسـو اء ، 90)0)، الـدار 

الـبـيـضـاء الـلـغـرب

  SOGAP  SARL     صـوكـاب ش م م

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 10، زنـقـة 

بـوريـد، الـصـخـور الـسـو اء 65، زنـقـة 

الـزبـير بـن الـعـوام، الـطـابـق امول، 

شـقـة 6، الـصـخـور الـسـو اء 90)0) 

الـدار الـبـيـضـاء الـلـغـرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.33593

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تم) ((018 أبريل) (16 في) املؤرخ 

قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من) أي  «1.500.000) رهم«)

«500.000.)) رهم«)إ 6)»6.000.000 

 رهم«)عن طريق):))إ ماج احتياطي أو)

أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 16 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)018))تحت رقم)0066607.

570I

STE GREEN GARDEN PRIVATE SCHOOL SARL

 STE LA COLINA SL PRIVEE

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

STE COLINA SL PRIVEE SARL

زنقة العراق اقامة الصفا و املروة 

الطابق االول رقم 17 طيجة الشركة 

املحاسبة الكبرى فام ش.م.م، 

90000، طيجة املغرب

 STE LA COLINA SL PRIVEE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 6) زنقة 

شيخ موالي العربي العلوي نزها 5 

 RUE CHZKH (6  363 ت.خ.ل.ط

 MLY LARBI ALAOU NZAHA

 5 TR(LT 363 ET(RDC(AP(G

TANGER 90000 طيجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

10(835

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) ((019 أكتوبر) (30

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE LA(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.COLINA SL PRIVEE SARL

املؤسسة) (: غرض الشركة بإ2جاز)

الخاصة).
زنقة) ((6 (: عيوان املقر االجتلاعي)

 5 نزها) العلوي  العربي  موالي  شيخ 

 RUE CHZKH  (6   363 ت.خ.ل.ط)

 MLY LARBI ALAOU NZAHA 5

 TR LT 363 ET RDC AP G TANGER

90000)طيجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 (50.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

0))حصة) ( (: ( السيدة سلية كوبي)

بقيلة)500.)) رهم للحصة).

السيد احلد علي رابح):))0))حصة)

بقيلة)500.)) رهم للحصة).

السيدة احلد  باغ زروال فطيلة)
زهرة)):))10)حصة بقيلة)500.)) رهم)

للحصة).

السيدة احلد  باغ زروال رميساء))

500.)) رهم) بقيلة) حصة  (10   :

للحصة).

 10 ( (: السيدة احلد كوبى ميساء)

حصة بقيلة)500.)) رهم للحصة).

زروال) مروة  باغ  احلد  السيدة 

500.)) رهم) بقيلة) حصة  (10   :

للحصة).

 10 ( (: السيدة احلد كوبى وسيم)

حصة بقيلة)500.)) رهم للحصة).

 

بقيلة) ((0 (: ( السيدة سلية كوبي)

500.)) رهم.

السيد احلد علي رابح):)0))بقيلة)

500.)) رهم.

السيدة احلد  باغ زروال فطيلة)
زهرة)):)10)بقيلة)500.)) رهم.

السيدة احلد  باغ زروال رميساء))

: 10)بقيلة)500.)) رهم.

 10 (: السيدة احلد كوبى ميساء)

بقيلة)500.)) رهم.

(: السيدة احلد مروة  باغ زروال)

10)بقيلة)500.)) رهم.

 10 (: وسيم) كوبى  احلد  السيد 

بقيلة)500.)) رهم.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا)) ( كوبي) سلية  السيدة 

رقم) ال  اسبانوال  ي  مارييا  باسيو 

03)سبتة) 01)بيسو ب) 30)بلوك ا ب)

51001)السبتة اسبانية.

السيد احلد علي رابح عيوانه)ا))

السبتة)51001)السبتة اسبانية.

السيدة احلد  باغ زروال فطيلة)
 51001 السبتة) عيوانه)ا)) ( زهرة)

السبتة اسبانية.

السيدة احلد  باغ زروال رميساء))

السبتة) (51001 السبتة) عيوانه)ا))

اسبانية.

ميساء) كوبى  احلد  السيدة 

السبتة) (51001 السبتة) عيوانه)ا))

اسبانية.

زروال) مروة  باغ  احلد  السيدة 

السبتة) (51001 السبتة) عيوانه)ا))

اسبانية.

وسيم) كوبى  احلد  السيد 

السبتة) (51001 السبتة) عيوانه)ا))

اسبانية.
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والعائلية) الشخصية  امسلاء) (
ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا)) ( كوبي) سلية  السيدة 
رقم) ال  اسبانوال  ي  مارييا  باسيو 
03)سبتة) 01)بيسو ب) 30)بلوك ا ب)

51001)السبتة اسبانية
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
2يا2ر) (06 بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

0)0))تحت رقم)75)9)).

571I

global compta et conseils

ATFA IMPORT EXPORT
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

global compta et conseils
10,شارع ابن تومرت الطابق الثاني ، 

90000، طيجة املغرب
ATFA IMPORT EXPORT  شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 10,شارع 
ابن تومرت الطابق االول - 90000 

طيجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.9008

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
019))تقرر حل) )0) جيبر) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات)
 ATFA IMPORT الوحيد) الشريك 
 10.000 مبلغ رأسلالها) ( ( (EXPORT
اإلجتلاعي) مقرها  وعيوان   رهم 
(- 10,شارع ابن تومرت الطابق االول)
90000)طيجة املغرب نتيجة ل):)عدم)

مزاولة اي نشاط.
و حد  مقر التصفية ب)10,شارع)
 90000 (- ابن تومرت الطابق االول)

طيجة املغرب.)
و عين:

و) ( العطفة) ( نجوى) السيد)ة))
الطابق) ابن تومرت  شارع  عيوانه)ا))
1 90000)طيجة املغرب كلصفي))ة))

للشركة.

وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
30) جيبر) بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

019))تحت رقم)9137)).

57(I

KEVELEC

KEVELEC
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

KEVELEC
 Avenue(Abou(Bakr(El(Kadiri,

 Résidence(Naim, Immeuble 5,
étage 1, Appartement 2, Sidi-

 Maârouf, ، 20000، Casablanca
MAROC

KEVELEC شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع أبو 
بكر القا ري، إقامة اليعيم، علارة 
5، الطابق 1، شقة رقم )، سيدي 
معروف -  0000)  الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

65(6(7
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) ((019 10) جيبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.KEVELEC
جليع) (- (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

امعلال الكهربائية،
الكهرباء) وتركيب  -) راسة 
والعالية) ،املتوسطة  امليخفضة)
الفولطات في مجال املباني الصياعية)

وامشغال العامة،

تسويق وتلثيل وشحن وتجليع) (-

الكهربائية) املعدات  جليع  وتوزيع 

واإللكترونية وغيرها من امللحقات،

واإلشارات) والتأشير  امتلتة  (-

املركزية) التقيية  لإل ارة  بعد  عن 

واإلطفاء) الحرائق  عن  والكشف 

التلقائي للحرائق،

العلليات) جليع  عام،) وبشكل 

امليقولة،) الصياعية،) التجارية،)

بشكل) املتعلقة  واملالية،) العقارية 

مباشر أو غير مباشر بالغرض املذكور)

تحقيقها) تعزز  أن  املحتلل  من  أو 

أو) مباشرة  مشاركة  وأي  وتطويرها،)

غير مباشرة،)بأي شكل من امشكال في)

الشركات التي تسع6 لتحقيق أهداف)

ملاثلة أو ذات صلة.

عيوان املقر االجتلاعي):)شارع أبو)

علارة) اليعيم،) إقامة  القا ري،) بكر 

سيدي) (،( شقة رقم) (،1 الطابق) (،5

البيضاء) الدار  ( ((0000 ( (- معروف)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

السيد املهدي بوزيد):))500)حصة)

بقيلة)100) رهم للحصة).

 (50 ( (: السيد عبد القا ر بوزيد)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

حصة) ((50 ( (: السيد رشيد  نان)

بقيلة)100) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا))) بوزيد  املهدي  السيد 
تجزئة زكرياء،)زنقة))1،)رقم)7)،عين)

الشق)0000))الدار البيضاء))املغرب.

السيد عبد القا ر بوزيد عيوانه)ا))

حي الداخلة) (،8 ،رقم) زنقة سحيون)

0000))الدار البيضاء))املغرب.

السيد))رشيد  نان عيوانه)ا)) وار)

برشيد)) ((6100 السوالم) البراهلة،)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء)
ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد القا ر بوزيد عيوانه)ا))
حي الداخلة) (،8 ،رقم) زنقة سحيون)

0000))الدار البيضاء))املغرب
السيد))رشيد  نان عيوانه)ا)) وار)
برشيد) ((6100 السوالم) البراهلة،)

برشيد
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
 06 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

2يا2ر)0)0))تحت رقم)-.

573I

 2وان االستاذ ابراهيم القصير

PALMIER DECO SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

 2وان االستاذ ابراهيم القصير
شارع محلد الخامس اقامة 

السنتي�سي رقم )) الطابق 6 مكتب 
رقم )7 ، 50000، مكياس املغرب

PALMIER DECO SERVICE  شركة 
ذات املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 3 
املركز التجاري شارع بير انزران 

تجزئة  2ار سايس   مكياس - 50000 
مكياس املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(9919

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تلت) ((019 11) جيبر) في) املؤرخ 

املصا قة عل6):
التراب) علا   )ة)) السيد) تفويت 
أصل) من  اجتلاعية  حصة  (1.190
1.190)حصة لفائدة))السيد))ة))أنس)

امنصاري بتاريخ)11) جيبر)019).
التراب) عا ل  )ة)) السيد) تفويت 
أصل) من  اجتلاعية  حصة  (1.190
1.190)حصة لفائدة))السيد))ة))أنس)

امنصاري بتاريخ)11) جيبر)019).
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم  (
2يا2ر) (06 بتاريخ) ( بلكياس) التجارية 

0)0))تحت رقم)79.

576I
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BIGSERV

BIGSERV
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BIGSERV

75 شارع انفا و زاوية زنقة كلوس  ي 

بروفانس الطابق 9 رقم 108ب ، 

50)0)، الدار البيضاء املغرب

BIGSERV شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 75 شارع 

انفا و زاوية زنقة كلوس  ي بروفانس 

الطابق 9 رقم 108ب - 0170) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

65(677

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  ((0(0 2يا2ر) (03

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.BIGSERV

استيرا ) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

واملوا ) امليتجات  جليع  وتصد2ر 

والسلع واملوا  من أي نوع.

75)شارع) عيوان املقر االجتلاعي):)

انفا و زاوية زنقة كلوس  ي بروفانس)

الطابق)9)رقم)108ب)-)0170))الدار)

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 1.000 ( (: عثلان) علور  السيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا)) عثلان  علور  السيد 

حي موالي رشيد علارة)1))رقم)8)باء)

0670))الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا)) عثلان  علور  السيد 

حي موالي رشيد علارة)1))رقم)8)باء)

6700))الدار البيضاء)املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 07 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

2يا2ر)0)0))تحت رقم)6139)7 .

575I

BIGSERV

FACIL DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FACIL DISTRIBUTION

75 شارع انفا و زاوية زنقة كلوس  ي 

بروفانس الطابق 9 رقم 108ب ، 

50)0)، الدار البيضاء املغرب

FACIL DISTRIBUTION شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 75 شارع 

انفا و زاوية زنقة كلوس  ي بروفانس 

الطابق 9 رقم 108ب - 0170) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

65(679

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  ((0(0 2يا2ر) (03

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 FACIL (: اإلقتضاء)بلختصر تسليتها)

.DISTRIBUTION
استيرا ) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 
واملوا ) امليتجات  جليع  وتصد2ر 

والسلع واملوا  من أي نوع.
75)شارع) عيوان املقر االجتلاعي):)
انفا و زاوية زنقة كلوس  ي بروفانس)
الطابق)9)رقم)108ب)-)0170))الدار)

البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).
 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
 1.000 ( (: حسام) الدهبي  السيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عيوانه)ا)) حسام  الدهبي  السيد 
0))حي الكيالة))6300))الكارة املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا)) حسام  الدهبي  السيد 
0))حي الكيالة))6300))الكارة املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
 07 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

2يا2ر)0)0))تحت رقم)6160)7.

576I

FLASH ECONOMIE

AHASSYS BEAUTY
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

AHASSYS BEAUTY شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 3) زنقة 

بوريد طابق ) رقم 6 الصخور 
السو اء - 0000) الدار البيضاء 

املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
65((09

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) ((019 3)) جيبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.AHASSYS BEAUTY
الشركة) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 
و) املغرب  من  كل  في  هدف  لديها 
الخارج,بيع ميتجات الحرف اليدوية)
املغربية,ميتجات التجليل الطبيعية)
و مختلف امليتوجات التي تعتلد عل6)

أساس زيت أركان.
 (3 (: االجتلاعي) املقر  عيوان 
الصخور) (6 رقم) (( زنقة بوريد طابق)
البيضاء) الدار  ((0000 (- السو اء)

املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).
 10.000 ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتا ي:
 100 ( (: نعيلة) اعويية  السيدة 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
نعيلة عيوانه)ا)) السيدة اعويية 
إقامة باشكو طابق)3)رقم)11 0000)  

الدار البيضاء)املغرب).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
نعيلة عيوانه)ا)) السيدة اعويية 
إقامة باشكو طابق)3)رقم)11 0000)  

الدار البيضاء)املغرب)
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
 31 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 جيبر)019))تحت رقم)0)06).

577I
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FIDUCIAIRE EK-HAYLOU NORD SARL AU

 BE IN FAMILY

CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE EK-HAYLOU

NORD SARL AU

 Avenue MOHAMED V ,116

 Résidence(HADIKA(Bureau(N°2

، 90000، TANGER(MAROC

 BE IN FAMILY CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

 116AV    وعيوان مقرها اإلجتلاعي

 MOHAMED 5 RESIDENCE

 HADIKA(BUREAU(N°2 ENTRE

SOL - 90000 طيجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

10(609

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدا  القانون) ((019 09) جيبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

 BE IN (: اإلقتضاء)بلختصر تسليتها)

.FAMILY CONSTRUCTION

(: بإ2جاز) الشركة  غرض 

.TRAVAUX DE CONSTRUCTION

 116AV((((:(عيوان املقر االجتلاعي

 MOHAMED 5 RESIDENCE

 HADIKA( BUREAU( N°2( ENTRE

SOL - 90000)طيجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 10.000 ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 100 ( (: ( سعيدي) جوا   السيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا)) ( السيد جوا  سعيدي)

 5 اقامة الخير رقم) (1 تجزئة شعبان)

العرائش))000)9)العرائش املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا)) سعيدي  جوا   السيد 

 5 اقامة الخير رقم) (1 تجزئة شعبان)

العرائش))000)9)العرائش املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

3)) جيبر) بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

.m1(19(0(3(10(019))تحت رقم

578I

STE WADYAN ARKAYAZ TRAVAUX

 STE BRANSO TRAVAUX

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

 STE WADYAN ARKAYAZ

TRAVAUX

الصيدوق البر2دي رقم 139 ، 

000)7، السلارة املغرب

 STE BRANSO TRAVAUX SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي زنقة حوزة 

رقم 8) - 000)7 السلارة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1839

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدا  القانون) ((019 3)) جيبر)

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.BRANSO TRAVAUX SARL
البياء) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

وأشغال مختلفة.
زنقة) (: االجتلاعي) املقر  عيوان 
السلارة) (7(000  -  (8 رقم) حوزة 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).
 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
((: السالك) محلد  بريكة  السيد 
500)حصة بقيلة)100) رهم للحصة

 500 ( (: عهدي) مبسط  السيد 
حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السالك) محلد  بريكة  السيد 
عيوانه)ا))زنقة حوزة رقم)8) 000)7 

السلارة املغرب.
عيوانه)ا)) عهدي  مبسط  السيد 
 08 شارع سيدي احلد الركيبي رقم)

000)7)السلارة املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السالك) محلد  بريكة  السيد 
عيوانه)ا))زنقة حوزة رقم)8) 000)7 

السلارة املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
2يا2ر) (06 بتاريخ) ( االبتدائية بالسلارة)

0)0))تحت رقم)0)/03.
579I

FIDIA CONSEIL

مونوتيل إ2كيبلو إي  فصيليتي 

 MONOTEL EQUIPEMENT
ET FACILITE

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
حل شركة

FIDIA CONSEIL
 BD 11 JANVIER 1ER 75

 ETAGE(CASABLANCA 75
 BD 11 JANVIER 1ER(ETAGE

 CASABLANCA، 20130،
CASABLANCA MAROC

مونوتيل إ2كيبلو إي  فصيليتي 

 MONOTEL EQUIPEMENT ET

FACILITE  شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة)في طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 75 شارع 

11 2يا2ر الشقة 1 رقم 169 املغرب 

0130) الدار البيضاء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.310765

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تقرر حل) ((015 أبريل) (08 املؤرخ في)

املحدو ة) املسؤولية  ذات  شركة 

فصيليتي) ( إي) إ2كيبلو  مونوتيل 

 MONOTEL EQUIPEMENT ET

 10.000 مبلغ رأسلالها) ( ( (FACILITE

 75 اإلجتلاعي) مقرها  وعيوان   رهم 

 169 رقم) (1 الشقة) 2يا2ر  (11 شارع)

املغرب)0130))الدار البيضاء)املغرب)

نتيجة ل):))تصفية نهائية).

و حد  مقر التصفية ب)75)شارع)

املغرب) (169 رقم) (1 2يا2ر الشقة) (11

0130))الدار البيضاء)املغرب.)

و عين:

و) سارة  ( ( املسطيني) ( السيد)ة))

الدار) ((0130 املغرب) عيوانه)ا))

البيضاء)املغرب كلصفي))ة))للشركة.

و) شرقاوي  ( ( فا2ز) السيد)ة))

الدار) ((0130 املغرب) عيوانه)ا))

البيضاء)املغرب كلصفي))ة))للشركة.

وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)75)شارع)

11)2يا2ر الشقة)1)رقم)169

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 11 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

2وليوز)015))تحت رقم)8)005777.

580I
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mohammed(boumzebra

STE BENAKRI CAR
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تعيين مسير جد2د للشركة

mohammed(boumzebra

 N° 8 BD(ALLAL(BEN(ABDELLAH

 FKIH(BEN(SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

STE BENAKRI CAR  شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 

الحيصالية الطابق امول الشقة رقم 

1 برا 2ا - 00)3) الفقيه بن صالح 

املغرب.

تعيين مسير جد2د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6177

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

019))تم تعيين) 30) جيبر) املؤرخ في)
مسير جد2د للشركة السيد)ة))ابعرو)

حياة كلسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

بتاريخ) ( االبتدائية بالفقيه بن صالح)

08)2يا2ر)0)0))تحت رقم)0)0)/11.

581I

fidjuris(sarl

DOING
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

fidjuris(sarl

 BD IBNOU SINA (30

 casablanca، 20200،

CASABLANCA Maroc

DOING شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 

اللطف رقم 6 حي املطار االلفة  - 

0360) الدار البيضاء املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.1(8559

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم) ((011 2ونيو) ((0 في) املؤرخ 

قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

«100.000) رهم«)أي من)»100.000 

عن) »00.000)) رهم«) إ 6)  رهم«)

أو) نقد2ة  حصص  تقد2م  ( (: طريق)

عينية.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 07 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

2وليوز)011))تحت رقم)680381.

58(I

mohammed(boumzebra

AL AWFIAA CAR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

mohammed(boumzebra

 N° 8 BD(ALLAL(BEN(ABDELLAH

 FKIH(BEN(SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

AL AWFIAA CAR SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : 56) 

شارع الحسن الثاني الطابق الثاني - 

00)3) الفقيه بن صالح املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.6139

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

املؤرخ في)01)أكتوبر)019))تقرر حل)

AL AWFIAA CAR SARL)شركة ذات)

رأسلالها) مبلغ  املحدو ة  املسؤولية 

مقرها) وعيوان  100.000,00) رهم 

شارع الحسن الثاني) ((56 اإلجتلاعي)

بن) الفقيه  ((3(00 (- الثاني) الطابق 

صالح املغرب نتيجة القفالها بصفة)

نهائية.

و عين:

و) ر 2وس  ( سلير) السيد)ة))

 (3(00 الفقيه بن صالح) عيوانه)ا))

الفقيه بن صالح املغرب كلصفي))ة))

للشركة.

و) غالمي  ( نورالد2ن) السيد)ة))

 (3(00 الفقيه بن صالح) عيوانه)ا))

الفقيه بن صالح املغرب كلصفي))ة))

للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

 (56 وفي) ((019 أكتوبر) (01 بتاريخ)

(- شارع الحسن الثاني الطابق الثاني)

00)3))الفقيه بن صالح املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

بتاريخ) ( االبتدائية بالفقيه بن صالح)

07)2يا2ر)0)0))تحت رقم)0)0)/10.

583I

FIDUICAIRE FTAH CONSULTING

    STE  AFRI   LEMA
PHARMA

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 FIDUICAIRE FTAH

CONSULTING

 N°11 R.ABASS(LAMSAADI  KIS

   BEN(MOUSSA   2ETG(B/N°6 VN

FES ، 30000، FES(MAROC

  STE  AFRI   LEMA    PHARMA

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : تجزىة   
العرصة  زيتون)  رقم78  اندلس  

عين الشقف  فاس.      - 30000 

فاس  املغرب .

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.55399

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تقرر حل) ((0(0 2يا2ر) (06 املؤرخ في)

  STE  AFRI   LEMA    PHARMA

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات)

رأسلالها) مبلغ  الوحيد  الشريك 

مقرها) وعيوان  100.000) رهم 
)زيتون)   العرصة) ( ( اإلجتلاعي تجزىة)
رقم78))اندلس))عين الشقف))فاس.))))))

- 30000)فاس))املغرب))نتيجة لعدم))

النشا ط.

و عين:
  AHMED AMINE السيد)ة))
 EL  QODS عيوانه)ا)) و  (LEBRIHI
 3  03  BLOC 7  NR  (1( TAZA
35000)املغرب))كلصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)
تجزىة))) وفي  ((0(0 2يا2ر) (06 بتاريخ)
اندلس)) ( رقم78) ( زيتون)) ( العرصة)
عين الشقف))فاس.))))-)30000)فاس))

املغرب).
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
2يا2ر) (08 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

0)0))تحت رقم)0)0)/)8.
586I

AFRAH RAZAN

AFRAH RAZAN
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

AFRAH RAZAN
 3Rue Yacoub El Mansour Etg
 1 Apt 1 ، 20000، Casablanca

Maroc
AFRAH RAZAN  شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي تقاطع 
شارع يعقوب امليصور ،-3 زنقة 

إسحاق بن حيين، الطابق امول، 
شقة رقم 1 - 0000)  الدار البيضاء 

املغرب .
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.       356713

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
019))تقرر حل) 10) جيبر) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات)
   AFRAH RAZAN الوحيد) الشريك 
100.000) رهم) رأسلالها) مبلغ 
تقاطع) اإلجتلاعي  مقرها  وعيوان 
زنقة) (3-، امليصور) يعقوب  شارع 
امول،) الطابق  حيين،) بن  إسحاق 
شقة رقم)1 - 0000)))الدار البيضاء)
املغرب))نتيجة ل):)عدم تحقيق غرض)

الشركة
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تقاطع) ب  التصفية  مقر  حد   و 

زنقة) (3-، امليصور) يعقوب  شارع 

امول،) الطابق  حيين،) بن  إسحاق 

شقة رقم)1 - 0000)))الدار البيضاء)

املغرب).)

و عين:

السيد)ة))جالل))2تيم و عيوانه)ا))

  (( رقم) (80 بلوك) مريم  اللة  حي 

املغرب)) ( البيضاء) الدار  ((0000

كلصفي))ة))للشركة.

وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 08 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

2يا2ر)0)0))تحت رقم)6339)7.

585I

CABINET FIDUCIAIR E ZAARI MED

املكتبة ديفير سيرفيس
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

 CABINET FIDUCIAIR E ZAARI

MED

 place(mozart(residence

 Tidghine(n° 7 tanger ، 90000،

tanger املغرب

املكتبة  2فير سيرفيس شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي ) مجلع 

تها ارت ) املجد 868 م أ 3 طيجة - 

90000 طيجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

10(703

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  ((019 نونبر) (((

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
اإلقتضاء)بلختصر تسليتها):)املكتبة)

 2فير سيرفيس.
تحويل) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

االموال.
))مجلع) (: عيوان املقر االجتلاعي)
(- 3)طيجة) 868)م أ) ))املجد) تها ارت)

90000)طيجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).
 10.000 ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتا ي:
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عيوانه)ا)) بنشعيب  علي  السيد 

هوليدا)8000)زوول هوليدا.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا)) بنشعيب  علي  السيد 

هوليدا)8000)زوول هوليدا
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
التجارية بطيجة))بتاريخ)-)تحت رقم)-.
586I

SALMA JABER

PIXELWEB
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SALMA JABER
 N°53, rue 177, Jamila
 5 Casablanca، 20400،

Casablanca Maroc
PixelWeb شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي زنقة 

سلية علارة )8 الطابق 6 رقم 16 - 
0570) الدار البيضاء   املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6669(3

 1( عقد حر مؤرخ في) ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  ((019 شتيبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.PixelWeb

غرض الشركة بإ2جاز):)وكالة ويب:)

البيع) اإلعالنات عل6 شبكة اإلنترنت,)

عبر) التسويق  اإلنترنت,) شبكة  عل6 

اإلنترنت,)تسويق امليتجات والخدمات)

في قطاع تكيولوجيا املعلومات.

زنقة) (: االجتلاعي) املقر  عيوان 

 -  16 6)رقم) )8)الطابق) سلية علارة)

0570))الدار البيضاء)))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 10.000 ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتا ي:

اال ري�سي)) لغييمي  طارق  السيد 

100) رهم) بقيلة) حصة  (100   :

للحصة.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

اال ري�سي)) لغييمي  طارق  السيد 

شارع عبدالقا ر) (3 مسيرة) عيوانه)ا))

صحراوي تجزئة هيد علارة)06)شقة)

19 0600))الدار البيضاء)))املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء)

ومواطن مسيري الشركة:

اال ري�سي)) لغييمي  طارق  السيد 

شارع عبدالقا ر) (3 مسيرة) عيوانه)ا))

صحراوي تجزئة هيد علارة)06)شقة)

19 0600))الدار البيضاء)))املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 09 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أكتوبر)019))تحت رقم)63)716.

587I

Al(Mada

 NOUVELLES SIDÉRURGIES

INDUSTRIELLES
شركة املساهلة

خفض رأسلال الشركة

Al(Mada

 rue(d›Alger(casablanca، ,60

20070، casablanca(maroc

 Nouvelles(Sidérurgies

Industrielles شركة املساهلة

 rue ,60 وعيوان مقرها اإلجتلاعي

 d›Alger - 20070 casablanca

.maroc

خفض رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.165.871

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تم) ((016 06) جيبر) في) املؤرخ 

بلبلغ) الشركة  رأسلال  خفض 

أي) »1.099.000.000) رهم«) قدره)

إ 6) »3.615.000.000) رهم«) من)

عن طريق) «316.000.000.)) رهم«)

:)تخفيض عد ))امسهم.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 (7 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 جيبر)016))تحت رقم)00605773.

588I

cabinet(fiduda

SALAB NEGOCE SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

cabinet(fiduda

 rue(general(kettani 2eme(etg

 appt 7 berrechid ، 26100،

berrechid(maroc

  SALAB NEGOCE SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

 RUE وعيوان مقرها اإلجتلاعي

 SOUMAYA(IMM 82 ETAGE

 N° 16 QUARTIER(PALMIERS

CASABLANCA - 20200 الدار 

البيضاء  املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6508(1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  ((019 نونبر) ((0

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

 SALAB(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

. NEGOCE SARL AU

 import (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

 export( matériel( industriel

 et( transport( de( bagages( non

.accompagnés

 RUE (: االجتلاعي) املقر  عيوان 

 SOUMAYA IMM 8( ETAGE

 N°( 16( QUARTIER( PALMIERS

الدار) (CASABLANCA - (0(00

البيضاء))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

((: ( باسل) الد2ن  صالح  السيد 

100) رهم) بقيلة) حصة  (1.000

للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

باسل)) الد2ن  صالح  السيد 

 VIA DEBASTIANG عيوانه)ا))

 BIAGINI NR 10 ROSSO

GENOVA GE ITALIE  161(1)جيوة))

إ2طاليا).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

باسل)) الد2ن  صالح  السيد 

 VIA DEBASTIANG عيوانه)ا))

 BIAGINI NR 10 ROSSO

GENOVA GE ITALIE  161(1)جيوة))

إ2طاليا)

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 19 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

نونبر)019))تحت رقم)35966.

589I

COMPTABLE AGREE

TESMEEM.COM
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

COMPTABLE AGREE
زاوية شارع محلد السا س و زنقة 

ألقاهرة، علارة رقم )، الطابق رقم 

3   رب الشرفة الدار ألبيضاء ، 

0)05)، ألبيضاء أملغرب

TESMEEM.COM شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : )ـ6 شارع 

كبتان بوميي - 90)0) الدارالبيضاء 

أملغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.18(633

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تقرر) ((019 2وليوز) ((( في) املؤرخ 

ذات) شركة  (TESMEEM.COM حل)

رأسلالها) مبلغ  املحدو ة  املسؤولية 

مقرها) وعيوان  10.000) رهم 

(- بوميي) شارع كبتان  )ـ6) اإلجتلاعي)

أملغرب نتيجة) الدارالبيضاء) ((0(90

الدي) االجتلاعي  الهدف  بلوغ  لعدم 

خلقت الجله الشركة.

و عين:

2ونس) محلد  ( ملوكي) السيد)ة))
جور) بواه  ي  زنقة  (60 عيوانه)ا)) و 

بوركون)51110)الدارالبيضاء)أملغرب)

كلصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

بتاريخ)13) جيبر)019))وفي))ـ6)شارع)

الدارالبيضاء) ((0(90 (- كبتان بوميي)

أملغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 30 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 جيبر)019))تحت رقم)5368)7.

590I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

LE KECH REPOS
عقد تسيير حر مصل تجاري))امشخاص)

املعيويون)

عقد تسيير حر مصل تجاري

LE KECH REPOS

قي) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

 LE KECH أعطى) ((019 أكتوبر) (16

التجاري) بالسجل  املسجل  (REPO

باملحكلة التجارية بلراكش) (58005

التجاري) لألصل  الحر  التسيير  حق 

اوريكة) طريق  (7 كلم) ب  الكائن 

60000)مراكش املغرب) (- ( تسلطانت)

ملدة) (CAFE CERAMIQUE لفائدة)

 (019 أكتوبر) (16 5)سية تبتدئ من)

مقابل) ((0(6 أكتوبر) (15 و تنتهي في)

مبلغ شهري قيلته)10.000) رهم.

591I

global(audit(partners

MANAGEMENT MEETING
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

global(audit(partners

 Avenue(Hassan(II(rond(point

 saint(exupéry(etg 3 appt 19 ،

20000، casablanca(maroc

 MANAGEMENT MEETING

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : 660  رب 

الشباب C شقة 1 العالية محلد2ة - 

8830) املحلد2ة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.8903

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر حل) ((013 ماي) (0( في) املؤرخ 

MANAGEMENT MEETING)شركة)

ذات مسؤولية محدو ة ذات الشريك)

الوحيد مبلغ رأسلالها)10.000) رهم.

 660 اإلجتلاعي) مقرها  وعيوان  (

العالية) (1 شقة) (C الشباب)  رب 

املحلد2ة املغرب) ((8830 (- محلد2ة)

نتيجة لحل مبكر.

و عين:

السيد)ة))مرا ))جزو ي و عيوانه)ا)))

شقة) معاريف  خزين  إبن  شارع 

املغرب) البيظاء) الدار  ((0330  3

كلصفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

بتاريخ)17) جيبر)018))وفي)660) رب)

الشباب)C)شقة)1)العالية محلد2ة)-)

8830))املحلد2ة املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 (5 بتاريخ) ( باملحلد2ة) االبتدائية 

 جيبر)019))تحت رقم)666).

59(I

nador(conseil(sarl(au

 LOTISSEMENT PERLE DU

RIF

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

nador(conseil(sarl(au

 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc

  LOTISSEMENT PERLE DU RIF

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي الحي 

الجد2د اقامة محسن بني انصار   - 

000)6 الياظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

19505

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدا  القانون) ((019 5)) جيبر)

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.
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عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

. LOTISSEMENT PERLE DU RIF

تجزئة و) (: غرض الشركة بإ2جاز)

بيع االرا�سي).

الحي) (: االجتلاعي) املقر  عيوان 

(- ( ( الجد2د اقامة محسن بني انصار)

000)6)الياظور املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 600 ( (: ( شا 2ة) 2وسف  السيدة 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

 350 ( (: ( نجاة) امسيف  السيدة 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

السيدة عبدو اكرام):))50))حصة)

بقيلة)100) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة 2وسف شا 2ة))عيوانه)ا))

الياظور)) انصار  بني  العربي  اوال   حي 

000)6)الياظور املغرب.

)عيوانه)ا)) السيدة امسيف نجاة)

الياظور)) (76 رقم) البستان  تجزئة 

000)6)الياظور املغرب.

السيدة عبدو اكرام))عيوانه)ا))حي)

 6(000 ( املسجد بني انصار الياظور)

الياظور))املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة 2وسف شا 2ة))عيوانه)ا))

الياظور)) انصار  بني  العربي  اوال   حي 

000)6)الياظور))املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

االبتدائية بالياضور))بتاريخ)03)2يا2ر)

0)0))تحت رقم)6.

593I

FICAGEST

R.H.J.P BTP
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

FICAGEST
 Q.I(SIDI(GHANEM(N°88 ETAGE
APPT(N° 12 ، 40100 2، مراكش 

maroc
R.H.J.P BTP شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي شقة رقم 
6 أ 7 الطابق امول حد2قة أكدال 

كيلومتر 5.) أمزميز - 60000 مراكش 
املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.83031
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في)13) جيبر)019))تم))تحويل))
من) للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 
»شقة رقم)6)أ)7)الطابق امول حد2قة)
 60000 5.))أمزميز)-) أكدال كيلومتر)
بالم) ( »ريفير) إ 6) املغرب«) مراكش 
)واحة سيدي) ب)-5)شقة  وبليكس)

ابراهيم)-)60000)مراكش))املغرب«.
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
2يا2ر) (06 بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

0)0))تحت رقم)110983.

596I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

 MOROCCO WEAR
PRODUCTS

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تفويت حصص

ESPACE COMPTA ET CONSEIL
8 شارع فاس الطابق امول رقم 1 ، 

90000، طيجة املغرب
 MOROCCO WEAR PRODUCTS

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
وعيوان مقرها اإلجتلاعي امليطقة 

الصياعية، طريق تطوان، ملر رقم 
)، قطعة رقم )7 مكرر، الطابق 

االول - 90000 طيجة  املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.67551

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تلت) ((019 19) جيبر) في) املؤرخ 

املصا قة عل6):

تفويت السيد))ة))صيدرا كاسطرو)

من) اجتلاعية  حصة  (3.000 لوبيز)

السيد) ( 10.000)حصة لفائدة) أصل)

19) جيبر) بتاريخ) بريشا  هدى  )ة))

.(019

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم  (

2يا2ر) (08 بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

0)0))تحت رقم)0)93)).

595I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

 GLOBAL TETOUAN

ACTIVITE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

8 شارع فاس الطابق امول رقم 1 ، 

90000، طيجة املغرب

 GLOBAL TETOUAN ACTIVITE

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي طريق 

مارتيل، كلم 6,5 قريبا  من امليطقة 

الصياعية - 93.000 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(6(69

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) ((019 07) جيبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.GLOBAL TETOUAN ACTIVITE
-)صياعة) (: غرض الشركة بإ2جاز)

املالبس الجاهزة.)
(( السيارات) مكونات  صياعة  (-

املقاعد والوسا ات).
طريق) (: االجتلاعي) املقر  عيوان 
من امليطقة) ( قريبا) (6,5 كلم) مارتيل،)

الصياعية)-)93.000)تطوان املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).
 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
 1.000 ( (: اعذ2اطي) ( السيد زهير)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عيوانه)ا)) اعذ2اطي  زهير  السيد 
15،)زنقة املوثوق الرو اني ط)6،)رقم)

8. 90000)طيجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا)) اعذ2اطي  زهير  السيد 
15،)زنقة املوثوق الرو اني ط)6،)رقم)

8. 90000)طيجة املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
2يا2ر) (07 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

0)0))تحت رقم)0)00.

596I

Synergie(Experts

LAZ EXECUTIVE SEARCH
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

Synergie(Experts
69, زنقة جون جورس, حي غوتييه ، 

0060)، الدار البيضاء املغرب
LAZ EXECUTIVE SEARCH شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 7، إقامة 
رامي، زنقة سبتة، الطابق )، املكتب 

8 - 0000) الدار البيضاء املغرب.
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حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(61009

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

019))تقرر حل) 3)) جيبر) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات)

 LAZ EXECUTIVE الوحيد) الشريك 

 10.000 رأسلالها) مبلغ  ( (SEARCH

(،7 اإلجتلاعي) مقرها  وعيوان   رهم 

(،( الطابق) زنقة سبتة،) إقامة رامي،)

البيضاء) الدار  ((0000  -  8 املكتب)
عدم وجو  سوق) (: املغرب نتيجة ل)

كافية للشركة.

و حد  مقر التصفية ب)7،)إقامة)
رامي،)زنقة سبتة،)الطابق))،)املكتب)

8 - 0000))الدار البيضاء)املغرب.)

و عين:

و) ابراهيم  ( االزرق) السيد)ة))

حي) (،73 زنقة حسان رقم) عيوانه)ا))

املغرب) الدار البيضاء) ((0000 الهياء)

كلصفي))ة))للشركة.

وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 31 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 جيبر)019))تحت رقم)5566)7.

597I

AUDIT HOUSE(أو 2ت هاوس

علي العمراوي
إعالن متعد  القرارات

AUDIT HOUSE أو 2ت هاوس

66) شارع ابراهيم الرو اني إقامة 

الوفاق شقة 3) ، 0380)، البيضاء 

املغرب

علي العلراوي »شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة ذات الشريك 

الوحيد«

وعيوان مقرها االجتلاعي: زنقة 

2وسف إبن تاشفين رقم  70 الياظور 

- - الياظور املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(5(80

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

املؤرخ في)30)نونبر)019)

تم اتخاذ القرارات التالية:)

عل6) 2يص  الذي  (:1 رقم) قرار 

مقتطف من عقد نقل أصل) ما2لي:)

القانون) من  (83 )املا ة) تجاري)

رقم)) التجاري  السجل  (: ( التجاري))

(: تاريخ العقد) 1)ـ) ( الياظور:) ((5(80

السابق) املالك  ))ـ)    30/11/(019

 (( علي العلراوي و عيوانه قطاع) (:

بلوك))ك رقم)10)حي الرياض الرباط.)

شركة أمرابروم) (: املالك الجد2د) 3)ـ)

س.ت رقم)1)1378)الرباط))و عيوانه)

عين) زنقة  و  عقبة  شارع  (56 رقم)

الرباط.)) أكدال  (13 مكتب) اسر ون 

تاجر) (: التجاري) امصل  طبيعة  6)ـ)

السعر املحد ) 5)ـ) ( بقالة بالتقسيط.)

: )430،000) رهم))أربعلائة وثالثون)

ألف  رهم.)6)ـ)املقر االجتلاعي):)زنقة)

2وسف إبن تاشفين رقم))70)الياظور.)

(– الوفاق) (، (316( :رقم) ( الفرع) 7)ـ)

تلارة.))8)ـ)آخر موعد لالعتراضات):)15 

،)بعد اإلشهار الثاني) 2وًما عل6 امكثر)

اليوم) بين  2حدث  أن  2جب  الذي 

الثامن والخامس عشر بعد اإلشهار)

ضلن) (: انتخاب املسكن) 9)ـ) ( امول.)

وال2ة املحكلة االبتدائية الياظور

وتبعا لذلك تم تعد2ل مقتضيات)

اليظام امسا�سي التالية:)

الذي 2يص عل6) بيد رقم ال �سيء:)

ما2لي:)ال �سيء

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

االبتدائية بالياضور))بتاريخ)08)2يا2ر)

0)0))تحت رقم)103.

598I

ABK CONSULTING

KWEKLE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

ABK CONSULTING

 23RUE(OUED(DARAA(APPT 4

 AGDAL(RABAT ، 10080، RABAT

MAROC

KWEKLE شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي اقامة 

مروى 3 الهرهورة الصخيرات تلارة - 

050)1 تلارة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1(8(67

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تلت) ((019 أكتوبر) (16 في) املؤرخ 

املصا قة عل6):

محلد))) ( )ة)) السيد) تفويت 

العثلاني)000.))حصة اجتلاعية من)

أصل)000.))حصة لفائدة))السيد))ة)))
أكتوبر) (16 بتاريخ) واحلان  رضوان 

.(019

تفويت السيد))ة)))2وسف)))مهلاج)

أصل) من  اجتلاعية  حصة  ((.000

)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  ((.000
أكتوبر) (16 بتاريخ) واحلان  رضوان 

.(019

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم  (

2يا2ر) (08 بتاريخ) ( بتلارة) االبتدائية 

0)0))تحت رقم)956).

599I

ABK CONSULTING

KWEKLE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل الشكل القانوني للشركة

ABK CONSULTING

 23RUE(OUED(DARAA(APPT 4

 AGDAL(RABAT ، 10080، RABAT

MAROC

KWEKLE شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

و عيوان مقرها االجتلاعي اقامة 

مروى 3 الهرهورة الصخيرات تلارة - 

050)1 تلارة .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1(8(67

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

املؤرخ في)16)أكتوبر)019))تم تحويل)

الشكل القانوني للشركة من)»شركة)

ذات املسؤولية املحدو ة«)إ 6)»شركة)

ذات مسؤولية محدو ة ذات الشريك)

الوحيد«.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (08 بتاريخ) ( بتلارة) االبتدائية 

0)0))تحت رقم)956).

600I

ABK CONSULTING

KWEKLE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تعيين مسير جد2د للشركة

ABK CONSULTING

 23RUE(OUED(DARAA(APPT 4

 AGDAL(RABAT ، 10080، RABAT

MAROC

KWEKLE  شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي اقامة 

مروى 3 الهرهورة الصخيرات تلارة - 

050)1 تلارة املغرب.

تعيين مسير جد2د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1(8(67

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

املؤرخ في)16)أكتوبر)019))تم تعيين)

السيد)ة)) للشركة  جد2د  مسير 

واحلان))ابراهيم))كلسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (08 بتاريخ) ( بتلارة) االبتدائية 

0)0))تحت رقم)956).

601I
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ائتلانية الجوهرة

SOCIETE CAREER
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

ائتلانية الجوهرة

الرقم 5 زنقة مكياس حي الوفاق ، 

5000)، خريبكة املللكة املغربية

SOCIETE CAREER شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي   

الرقم10السفلي و ا 2ة ام القرى  - 

5000) خريبكة املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5133

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تم) ((0(0 2يا2ر) (0( في) املؤرخ 

قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

«600.000) رهم«)أي من)»100.000 

عن) »500.000) رهم«) إ 6)  رهم«)

أو) نقد2ة  حصص  تقد2م  ( (: طريق)

عينية.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (08 بتاريخ) ( االبتدائية بخريبكة)

0)0))تحت رقم)16.

60(I

Aïd(comptable

STE BITOUPRO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

Aïd(comptable

 Hay(rachad(bloc 3 num 120

Taza، 35000، Taza(Maroc

STE BITOUPRO SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

 N°8 IMM وعيوان مقرها اإلجتلاعي

 NOUR ELHOUDA ANGLE ZIRI

 BNO ATTEYAH ET HASSAN

BAHTAT(TAZA  - 35000 تازة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5(09

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) ((019 أكتوبر) (30
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.BITOUPRO SARL
(: بإ2جاز) الشركة  غرض 
 Import_export( /transport( de
 marchandises(pour(le(compte(d

.‘autrui(/(negoce
 N°8 (: االجتلاعي) املقر  عيوان 
 IMM NOUR ELHOUDA ANGLE
 ZIRI BNO ATTEYAH ET HASSAN
تازة) (BAHTAT TAZA  - 35000

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).
 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
 500 ( (: امجهيد) توفيق  السيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
500)حصة) ( (: السيد بوزيان مرا )

بقيلة)100) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عيوانه)ا)) امجهيد  توفيق  السيد 
زنقة ابو عباس الجيراوي البيضاء) (5

35000)تازة املغرب.
عيوانه)ا)) مرا   بوزيان  السيد 
 35000 حي الرشا  تازة) (1 مج) (390

تازة املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا)) امجهيد  توفيق  السيد 
زنقة ابو عباس الجيراوي البيضاء) (5

35000)تازة املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
2يا2ر) (0( بتاريخ) ( بتازة) االبتدائية 

0)0))تحت رقم)1.

603I

STE FIDUCONFIANCE

EL RIF EL MESSERI SARL

إعالن متعد  القرارات

STE FIDUCONFIANCE

 Imm 116, Bureaux(Nada, Appt

 9, Bd(Med(V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC

EL RIF EL MESSERI SARL »شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة«

 N° 12, :وعيوان مقرها االجتلاعي

 Rue(Tunis, Fès - 30000 FES

.MAROC

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.33503

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

املؤرخ في)6)) جيبر)018)

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

وفاة) بعد  املال  رأس  توزيع  إعا ة 

سالمة) السالم  عبد  حسيني  السيد 

فرج

عل6) 2يص  الذي  (:( رقم) قرار 

ما2لي:)تخلي السيد محلد حسن عبد)

3600حصة اجتلاعية)) الباسط عل6)

لفائدة السيد 2اسرعبد الفتاح محلد)

الجلل)300)حصة اجتلاعية والسيد)

حسانين) محلد  اسلاعيل  اشرف 

300)حصة اجتلاعية والسيدة زهرة)

اجتلاعية) حصة  (3000 احرارتي)

بلقت�سى عقد التخلي املوقع بتاريخ)

من) عليه  املوافقة  و  ((6/1(/(018

طرف الشركاء

قرار رقم)3:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

عبد) حسن  محلد  السيد  إعفاء)

التسيير وتسليله) الباسط من مهام 

من) التسيير  مهلة  وإلغاء) اإلبراء,)

سالمة) السالم  عبد  حسيني  السيد 

فرج بعد وفاته

قرار رقم)6:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

سعد) عامر  السيد2ن  تعيين 
مسعد مسعو  وحواش احلد توفيق)
باإلضافة) للشركة  جد   كلسير2ن 
محلد) الفتاح  عبد  2اسر  السيد  إ 6 
إسلاعيل) اشرف  السيد  و  الجلل 

محلد حسيين
قرار رقم)5:)الذي 2يص عل6 ما2لي:))

تحد2ت القانون امسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعد2ل مقتضيات)

اليظام امسا�سي التالية:)
عل6) 2يص  الذي  7و8:) رقم) بيد 
)إعا ة توزيع رأسلال الشركة) ما2لي:)
اثر بيع الحصص االجتلاعية و وفاة)

احد الشركاء
عل6) 2يص  الذي  (:15 رقم) بيد 

ما2لي:)تغيير مسيري الشركة
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
06) جيبر) بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

019))تحت رقم)019)/3909.

606I

FICAGEST

SOTANBA
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FICAGEST
 Q.I(SIDI(GHANEM(N°88 ETAGE
APPT(N° 12 ، 40100 2، مراكش 

maroc
SOTANBA شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي  وار 

الطلحة جلاعة تامدة نوميرسيد 
قيا ة اكو 2د ازيالل  - 60000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3903

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) ((019 )1) جيبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.SOTANBA

:)مقاول في) غرض الشركة بإ2جاز)

اشغال مختلفة او البياء)

تاجر في موا  البياء.

:) وار) االجتلاعي) املقر  عيوان 

نوميرسيد) تامدة  جلاعة  الطلحة 

 60000 (- ( ازيالل) اكو 2د  قيا ة 

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

 1.000 ( السيد طارق ا2ت نبارك):)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد طارق ا2ت نبارك عيوانه)ا))

ابواب مراكش ميطقة)0))علارة)115 

شقة)0)  60000)مراكش املغرب).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد طارق ا2ت نبارك عيوانه)ا))

ابواب مراكش ميطقة)0))علارة)115 

شقة)0)  60000)مراكش املغرب)

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (0( بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

0)0))تحت رقم)0)0)/)0.

605I

al(majd(conseils

مدرسة سبيل النجاح لتعليم 
القيادة

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

al(majd(conseils

 b 21 n 9 hay(hassani

 marrakech، 40000، marrakech

maroc

مدرسة سبيل اليجاح لتعليم 

القيا ة  شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي الطابق 

امول شارع ورزازات رقم 67 سيدي 

2وسف بن علي - 60000 مراكش 

املللكة املغربية

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

101551

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدا  القانون) ((019 05) جيبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

اإلقتضاء)بلختصر تسليتها):)مدرسة)

سبيل اليجاح لتعليم القيا ة).

مدرسة) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

لتعليم قيا ة السيارات.

الطابق) (: االجتلاعي) املقر  عيوان 

سيدي) (67 امول شارع ورزازات رقم)

مراكش) (60000 (- علي) بن  2وسف 

املللكة املغربية.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

السيد عبد هللا عطراوي):))1.000 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عبد هللا عطراوي عيوانه)ا))

سيدي) ((0 رقم) (( تجزئة تاسلطانت)

مراكش) (60000 علي) بن  2وسف 

املللكة املغربية.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد هللا عطراوي عيوانه)ا))
سيدي) ((0 رقم) (( تجزئة تاسلطانت)

مراكش) (60000 علي) بن  2وسف 

املللكة املغربية

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (06 بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

0)0))تحت رقم)111006.

606I

FLASH ECONOMIE

 ALCHIMIE NOMADE 
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 ALCHIMIE NOMADE  شركة 
ذات املسؤولية املحدو ة)في طور 

التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 31 زنقة 
زا2د ابن رفاع الشقة 5, املعاريف - 

0000) الدار البيضاء  املغرب .

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.363605

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

 (019 15) جيبر) في) املؤرخ 

املسؤولية) ذات  شركة  حل  تقرر 

   ALCHIMIE NOMADE( املحدو ة)

مبلغ رأسلالها)10.000) رهم وعيوان)
ابن) زنقة زا2د  (31 مقرها اإلجتلاعي)
 (0000 (- املعاريف) (,5 الشقة) رفاع 

الدار البيضاء))املغرب))نتيجة ل):)عدم)

وجو  اي نشاط تجاري.
31)زنقة) و حد  مقر التصفية ب)
(- املعاريف) (,5 زا2د ابن رفاع الشقة)

0000))الدار البيضاء))املغرب).)

و عين:

  CATHERINE السيد)ة))
زنقة) (7 عيوانه)ا)) و  (RESPLANDY

 (0000 ( السالم) حي  توبقال  جبل 

)ة)) كلصفي) ( املغرب) ( الدار البيضاء)

للشركة.

وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 09 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

2يا2ر)0)0))تحت رقم)6696)7.

607I

orient compt

STE ASMA HAIR
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

orient compt

 rue(fes(app(N°2 OUJDA ، 105

60000، OUJDA(MAROC

STE ASMA HAIR شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : شارع 

موالي الحسن رقم7)  - 60000  

وجدة  املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.30(37

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر) ((019 2وليوز) (17 في) املؤرخ 

شركة ذات) (STE ASMA HAIR حل)

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

 10.000 رأسلالها) مبلغ  الوحيد 

 رهم وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع)

  60000  - رقم7)   الحسن  موالي 

لم) اللشركة  نتيجة  املغرب  ( وجدة)

تحقق اهدافها.

و عين:

و) كربيلة  ( اسلاء) ( السيد)ة))

عيوانه)ا))حي موالي 2وسف)))60)6 
راس املا الياظور املغرب كلصفي))ة))

للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

بتاريخ)17)2وليوز)019))وفي حي موالي)
راس املا الياظور) (6(60( (- ( 2وسف)

املغرب.
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باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
2يا2ر) (0( بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

0)0))تحت رقم)9).

608I

KHM CONSULTING

TUBARIS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

KHM CONSULTING
1 زنقة  ا2ت  باعلران امللر ب 

الطابق االول  الرقم 106 تقاطع 
شارع محلد الخامس و املقاومة ، 

0050)، الدار البيضاء املغرب
TUBARIS شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 77 زنقة  
جيروفلي عين السبع - 0590) الدار 

البيضاء املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.366(39

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تم) ((019 3)) جيبر) في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من) أي  «1.000.000) رهم«)
«1.000.000) رهم«)إ 6)»000.000.) 
تقد2م حصص) ( (: عن طريق)  رهم«)

نقد2ة أو عينية.
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
 09 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

2يا2ر)0)0))تحت رقم)6699)7.

609I

KHM CONSULTING

TUBARIS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تعيين مسير جد2د للشركة

KHM CONSULTING
1 زنقة  ا2ت  باعلران امللر ب 

الطابق االول  الرقم 106 تقاطع 
شارع محلد الخامس و املقاومة ، 

0050)، الدار البيضاء املغرب
TUBARIS  شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 77 زنقة 

جيروفلي عين السبع - 0590) الدار 

البيضاء املغرب.

تعيين مسير جد2د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.366(39

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

019))تم تعيين) ))) جيبر) املؤرخ في)

السيد)ة)) للشركة  جد2د  مسير 

ا فيفي عصام كلسير آخر

تبعا إلقالة مسير.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 09 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

2يا2ر)0)0))تحت رقم)6699)7.

610I

TEMESNA SARL

 TEMESNA CONSULTING

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TEMESNA SARL

 APPT(N°2 RESIDENCE

 YOUSSEF BD MMOHAMED

 V(SETTAT، 26000، SETTAT

MAROC

 TEMESNA CONSULTING SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدو ة 

ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

الحسن التاني ملك الخير علارة 5 

 SETTAT 26000 الطابق ) سطات

سطات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5759

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  ((0(0 2يا2ر) (30

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

 TEMESNA CONSULTING SARL

.AU

(: بإ2جاز) الشركة  غرض 

.COMTABLE AGREE PAR L’ETAT

شارع) (: االجتلاعي) املقر  عيوان 

 5 علارة) الخير  ملك  التاني  الحسن 

 SETTAT (6000 سطات) (( الطابق)

سطات املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

السيد اسلاعيلي محلد):))1.000 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

 1000 (: السيد اسلاعيلي محلد)

بقيلة)100) رهم.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد اسلاعيلي محلد عيوانه)ا))

سطات)SETTAT (6000)املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اسلاعيلي محلد عيوانه)ا))

سطات)6000))سطات املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (09 بتاريخ) ( االبتدائية بسطات)

0)0))تحت رقم)0)/09.

611I

FITARCO

DOCTOR SERVER
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FITARCO

 33BD(ALI(DERKAOUI  CITE

 YOUSSOUFIA(TIZNIT ، 85000،

TIZNIT MAROC

DOCTOR SERVER شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي  تجزئة 

الفيض ) حي اليوسفية  - 85000 

تيزنيت املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(003

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في)15)2وليوز)016))تقرر حل)

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات)

  DOCTOR SERVER(الشريك الوحيد

مبلغ رأسلالها)10.000) رهم وعيوان)

الفيض) تجزئة  ( اإلجتلاعي) مقرها 

تيزنيت) (85000 (- ( اليوسفية) حي  ((

املغرب نتيجة ل):)صعوبات في تحقيق)

هدف الشركة).

9)تجزئة) و حد  مقر التصفية ب)

 85000 (- ( حي اليوسفية) (( الفيض)

تيزنيت))املغرب.)

و عين:

السيد)ة))علر)))بورجا))و عيوانه)ا)))

اليوسفية)) حي  (( الفيض) 9تجزئة 

)ة)) تيزنيت املغرب كلصفي) (85000

للشركة.

وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (07 بتاريخ) ( االبتدائية بتيزنيت)

0)0))تحت رقم)15.

61(I

شركة حسابات فاس

RESTAURANT BOUJLOUD
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة حسابات فاس

رقم 5 قسارية السقاط البطحاء ، 

0، فاس املغرب
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 RESTAURANT BOUJLOUD
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 181 
 رب بياصر الطالعة الكبرى فاس 
املد2ية فاس 30100 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
61387

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) ((019 19) جيبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.RESTAURANT BOUJLOUD
غرض الشركة بإ2جاز):)مطعم.

عيوان املقر االجتلاعي):)رقم)181 
فاس) الكبرى  الطالعة  بياصر   رب 

املد2ية فاس)30100)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).
 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
1.000)حصة) ( (: السيد علر زالتي)

بقيلة)100) رهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
رقم) عيوانه)ا)) زالتي  علر  السيد 
الكبيرة فاس) الطالعة  املتر  18) رب 

املد2ية)30100)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
رقم) عيوانه)ا)) زالتي  علر  السيد 
الكبيرة فاس) الطالعة  املتر  18) رب 

املد2ية)30100)فاس املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
3)) جيبر) بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

019))تحت رقم)6166.

613I

الحسين فاضيل

HAYAT VERT
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

الحسين فاضيل

شقة رقم 05 حي االز هار 9-75 

مراكش ، 60000، مراكش املغرب

HAYAT VERT شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي الطابق 

السفلي  وار الرح6, سيدي عبد هللا 

غيات, مراكش - 60000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

101009

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  ((019 نونبر) (19

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

 HAYAT(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.VERT

أعلال) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

متيوعة أو إنشاءات البياء.

الطابق) (: االجتلاعي) املقر  عيوان 

سيدي عبد هللا) السفلي  وار الرح6,)

مراكش) (60000 (- مراكش) غيات,)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا)) اوزبير  الحسين  السيد 
 67900 زاكورة)  وار الروي بني زو ي,)

زاكورة املغرب.

عيوانه)ا)) اوزبير  محلد  السيد 
 67900 زاكورة)  وار الروي بني زو ي,)

زاكورة املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا)) اوزبير  الحسين  السيد 

 67900 زاكورة)  وار الروي بني زو ي,)

زاكورة املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

)1) جيبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

019))تحت رقم)10561.

616I

STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

SURF HOUSE ESSAOUIRA
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

 STE FIDU SERVICESS

MOGADOR SARL AU

 N°452 1ER(ETAGE

 LOTISSEMENT LA LAGUNE

 4EM(TRANCHE(ESSAOUIRA ،

44000، ESSAOUIRA(MAROC

 SURF HOUSE ESSAOUIRA

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي كراج برقم 

196 تجزئة 5 الصويرة - 66000 

الصويرة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3953

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

019))تقرر حل) 17) جيبر) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات)

 SURF HOUSE الوحيد) الشريك 

رأسلالها) مبلغ  ( (ESSAOUIRA

مقرها) وعيوان  100.000) رهم 

 5 تجزئة) (196 اإلجتلاعي كراج برقم)

الصويرة املغرب) (66000 (- الصويرة)

نتيجة ل):)توقف النشاط.

كراج) ب  التصفية  مقر  حد   و 

برقم)196)تجزئة)5)الصويرة)-)66000 

الصويرة املغرب.)

و عين:

و) الكرضا  ( رضوان) السيد)ة))

بانكور) احلد  زنقة  (196 عيوانه)ا))

التجزئة)5)الصويرة)66000)الصويرة)

املغرب كلصفي))ة))للشركة.

وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 (0 بتاريخ) ( بالصويرة) االبتدائية 

 جيبر)019))تحت رقم)366.

615I

FIDUCOJ

VIE EXPERES
إعالن متعد  القرارات

FIDUCOJ

 HAY(ERRAZI, N° 42, ، 64550،

JERADA MAROC

VIE EXPERES  »شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة«

وعيوان مقرها االجتلاعي: حي 

املسيرة رقم 658 - 66550 جرا ة 

املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.3((81

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

تم اتخاذ) ((0(0 2يا2ر) (03 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

عل6) 2يص  الذي  (:1 رقم) قرار 

التسييرملدة غير) تقاسم مهام  ما2لي:)

املـضرار) السيدة  باضافة  محدو ة 

جليع) في  مشتركة  كلسيرة  ( عائشة)

املهام امليصوص عليها في املا ة)16من)

مسؤولية) وتحد   امسا�سي  القانون 

التلثيل أمام امغيار أشخاص ذاتيين)

من) حضر  من  بتوقيع  معيويين  أو 

املسير2ن)

وتبعا لذلك تم تعد2ل مقتضيات)

اليظام امسا�سي التالية:)
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عل6) 2يص  الذي  (:16 رقم) بيد 

من) كل  يعين  حييه  ...ومن  ما2لي:)

السيد براهمي محلد الحامل لبطاقة)

ه18680  ف  الوطيية  التعريف 

الحاملة) عائشة  ملـضرار  والسيدة 

ه) ف  الوطيية  التعريف  لبطاقة 

للشركة) مشتركين  مسير2ن  (33619

ملدة غير محدو ة.)وبه تصبح الشركة)

امبياك) خاصة  امغيار  أمام  ملتزمة 

بتوقيع من حضر منهلا.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (08 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

0)0))تحت رقم)109.

616I

STE HIBAD CONSEIL

SODAGRIN HOLDING
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE HIBAD CONSEIL

 APPT2 N°10 LOTISSEMENT

 SOUNBOULA ، 11060، SALE

MAROC

SODAGRIN HOLDING شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي علارة 30 

شقة 8 شارع موالي أحلد لوكيلي 

حسان - 0)100 الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

160613

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدا  القانون) ((019 شتيبر) ((7

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.SODAGRIN HOLDING

غرض الشركة بإ2جاز):)االستغالل)

الفالحي و تربية الخيول.

عيوان املقر االجتلاعي):)علارة)30 

لوكيلي) أحلد  موالي  شارع  (8 شقة)

حسان)-)0)100)الرباط املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

الشركة:)) رأسلال  مبلغ 

100.000,00) رهم،)مقسم كالتا ي:

 1.000 ( (: مرا ) الحصب  السيد 

حصة بقيلة)100,00) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا)) مرا   الحصب  السيد 
مجلوعة) النهضة  حي  (610 رقم)

الوحدة)00)10)الرباط املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا)) مرا   الحصب  السيد 
مجلوعة) النهضة  حي  (610 رقم)

الوحدة)00)10)الرباط املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

أكتوبر) (08 بتاريخ) ( التجارية بالرباط)

019))تحت رقم)-.

617I

الحسين فاضيل

LAST CAR
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

الحسين فاضيل

شقة رقم 05 حي االز هار 9-75 

مراكش ، 60000، مراكش املغرب

LAST CAR شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 11 

شارع سبو و شارع وا  نفيس إقامة 

لييا, مراكش - 60000 مراكش 

املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

100315

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدا  القانون) ((019 أكتوبر) (03

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

 LAST (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

.CAR

تأجير) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

السيارات  ون سائق.

 11 رقم) (: عيوان املقر االجتلاعي)

شارع سبو و شارع وا  نفيس إقامة)

مراكش) (60000 (- مراكش) لييا,)

املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 500.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا)) مطاوع  حيان  السيدة 

 8 شقة) (3 طابق) مالرمي  زنقة  (16

املعاريف الدار البيضاء)0000))الدار)

البيضاء)املغرب).

عيوانه)ا)) زروقي  نسيلة  السيدة 

زنقة محلد بن) إقامة الدار البيضاء)

بيلفير ) ((06 الشقة) البقا ي  احلد 

0000))الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب).

والعائلية) الشخصية  امسلاء)

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا)) مطاوع  حيان  السيدة 

 8 شقة) (3 طابق) مالرمي  زنقة  (16

املعاريف الدار البيضاء)0000))الدار)

البيضاء)املغرب)

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

نونبر) (16 بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

019))تحت رقم)1)96.

618I

الحسين فاضيل

MIRAI CONCEPT

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

الحسين فاضيل

شقة رقم 05 حي االز هار 9-75 

مراكش ، 60000، مراكش املغرب

MIRAI CONCEPT شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 15 

املجلع املنهي، تجزئة )، شارع عالل 

الفا�سي، إقامة حرف ب، مراكش - 

60000 مراكش املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

100767

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدا  القانون) ((019 أكتوبر) (10

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

 MIRAI(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.CONCEPT

(: بإ2جاز) الشركة  غرض 

االتصاالت,)التسويق.

 15 رقم) (: عيوان املقر االجتلاعي)

شارع عالل) (،( تجزئة) املجلع املنهي،)

(- مراكش) إقامة حرف ب،) الفا�سي،)

60000)مراكش املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
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والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد بدر الد2ن بولطار عيوانه)ا))

3)عرصة القرطبي،) 9)علارة تدراكتي)

مراكش)60000)مراكش املغرب).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بدر الد2ن بولطار عيوانه)ا))

3)عرصة القرطبي،) 9)علارة تدراكتي)

مراكش)60000)مراكش املغرب)

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

نونبر) ((9 بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

019))تحت رقم)10168.

619I

credible(consult

HIKMATEX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

credible(consult

 bd(emile(zola ، 20300، 3(5

casablanca maroc

HIKMATEX SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي الطريق 

111 أوال  ملوك لهراويين الدار 

البيضاء -  9006) الدار البيضاء   

املغرب.

رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تم) ((019 09) جيبر) في) املؤرخ 

قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من) أي  «000.000.)) رهم«)

«6.000.000) رهم«)إ 6)»6.000.000 

مقاصة) إجراء) ( (: طريق) عن   رهم«)

مع  2ون الشركة املحد ة املقدار و)

املستحقة.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 (0 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 جيبر)019))تحت رقم)55)6)7.

6(0I

HELP ENTREPRISE

ABA CAPITAL
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

HELP ENTREPRISE

 23RUE(BOURED 2EME(ETG

 APPT 4 ROCHES(NOIRES ،

20290، CASABLANCA(MAROC

ABA capital شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

 RUE (3 وعيوان مقرها اإلجتلاعي

 BOURED 2EME(ETG(APPT

 4 ROCHES(NOIRES - 20290

CASABLANCA املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.365819

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم) ((019 5)) جيبر) في) املؤرخ 

قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من) أي  «1.900.000) رهم«)

 (.000.000« إ 6) «100.000) رهم«)

تقد2م حصص) ( (: عن طريق)  رهم«)

نقد2ة أو عينية.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 06 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

2يا2ر)0)0))تحت رقم))609)7.

6(1I

credible(consult

SINTEMA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

credible(consult

 bd(emile(zola ، 20300، 3(5

casablanca maroc

SINTEMA SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي مجلوعة 6 

رقم 96 زنقة  7 أوال  صالح لهراويين  

- 9660) الدار البيضاء    املغرب.

رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تم) ((019 09) جيبر) في) املؤرخ 

قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من) أي  «000.000.)) رهم«)

«3.000.000) رهم«)إ 6)»5.000.000 

مقاصة) إجراء) ( (: طريق) عن   رهم«)

مع  2ون الشركة املحد ة املقدار و)

املستحقة.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 (0 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 جيبر)019))تحت رقم)56)6)7.

6((I

STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

LE LION

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

 STE FIDU SERVICESS

MOGADOR SARL AU

 N°452 1ER(ETAGE

 LOTISSEMENT LA LAGUNE

 4EM(TRANCHE(ESSAOUIRA ،

44000، ESSAOUIRA(MAROC

LE LION شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : ب1 

عللية بين االسوار الصويرة - 66000 

الصويرة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.761

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تقرر) ((018 18) جيبر) في) املؤرخ 

LE LION)شركة ذات مسؤولية) حل)

محدو ة ذات الشريك الوحيد مبلغ)

وعيوان) 100.000) رهم  رأسلالها)

بين) عللية  ب1) اإلجتلاعي  مقرها 

الصويرة) (66000 (- االسوار الصويرة)

املغرب نتيجة لتوقف النشاط.

و عين:
انطوان ا2ريك موريس)) السيد)ة))
ما2وكس و عيوانه)ا))5-35000)شارع)
بريفاالي ال غين فرنسا)35000)ال غين)

فرنسا كلصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)
ب1  وفي  ((018 18) جيبر) بتاريخ)
عللية بين االسوار الصويرة)-)66000 

الصويرة املغرب.
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
االبتدائية بالصويرة))بتاريخ)18)2يا2ر)

019))تحت رقم)17.

6(3I

COMPTA DAY SERVICES

 STE HIBA RIDE CAR SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

COMPTA DAY SERVICES
شارع محلد الخامس الرقم 603 
الطابق الرابع بني مالل ، 3000)، 

بني مالل املغرب
 STE HIBA RIDE CAR SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 300 
حي بام قصبة تا لة - 3350) قصبة 

تا تة املغرب.
تحويل  املقر االجتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1681

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في)8))مارس)019))تم))تحويل))
من) للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 
(- تا لة) قصبة  بام  حي  (300 »رقم)
3350))قصبة تا تة املغرب«)إ 6)»حي)
 16( 1)رقم) ا2ت الثلت الهيكلة بلوك)
قصبة تا لة)) ((3350 (- قصبة تا لة)

املغرب)».
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
 (1 بتاريخ) ( االبتدائية بقصبة تا لة)

ماي)019))تحت رقم)76.

6(6I
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الحسين فاضيل

TAVEP

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

الحسين فاضيل

شقة رقم 05 حي االز هار 9-75 

مراكش ، 60000، مراكش املغرب

TAVEP شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 15 

املجلع املنهي، تجزئة )، شارع عالل 

الفا�سي، إقامة حرف ب، مراكش - 

60000 مراكش املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

101(83

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدا  القانون) ((019 )0) جيبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

.TAVEP(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

تهيئة) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

املساحات الخضراء,)املباني وامشغال)

امعلال) أو  البياء) أعلال  العامة,)

املتيوعة.

 15 رقم) (: عيوان املقر االجتلاعي)

شارع عالل) (،( تجزئة) املجلع املنهي،)

(- مراكش) إقامة حرف ب،) الفا�سي،)

60000)مراكش املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا)) الفاهيدي  ميير  السيد 

35)إقامة خليل مجلوعة علي بلحاج)

مراكش) (60000 مراكش) جليز،)

املغرب).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا)) الفاهيدي  ميير  السيد 

35)إقامة خليل مجلوعة علي بلحاج)

مراكش) (60000 مراكش) جليز،)

املغرب)

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

3)) جيبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

019))تحت رقم)10975.

6(5I

FIDWAY CONSEIL

SOCIETE NORAMEK
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDWAY CONSEIL

 AVENUE ESSAADIYNE

 RESIDENCE(L›OLIVIER 1er

 ETAGE(APPT(N°2 ، 50000،

MEKNES MAROC

SOCIETE NORAMEK شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 185 

الزنقة 18 حي االطلس 1 - 50000 

مكياس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

69071

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

القانون) إعدا   تم  ((0(0 2يا2ر) (0(

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE NORAMEK

اإلنعاش) (: غرض الشركة بإ2جاز)

امشغال) في  املقاولة  و  العقاري 

املختلفة.
عيوان املقر االجتلاعي):)رقم)185 

 50000  -  1 حي االطلس) (18 الزنقة)

مكياس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

السيد زكاوة حليد):))1.000)حصة)

بقيلة)100) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

الحامل) حليد  زكاوة  السيد 

 D666770 رقم) التعريف  لبطاقة 
حي) (18 الزنقة) (185 رقم) عيوانه)ا))

االطلس)1 50000)مكياس املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الحامل) حليد  زكاوة  السيد 

 D666770 رقم) التعريف  لبطاقة 
حي) (18 الزنقة) (185 رقم) عيوانه)ا))

املغرب) مكياس  (50000  1 االطلس)

يسير الشركة ملدة غير محدو ة

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (08 بتاريخ) ( بلكياس) التجارية 
التجاري) السجل  رقم  تحت  ((0(0

.69071

6(6I

credible(consult

AIRTIS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

credible(consult

 bd(emile(zola ، 20300، 3(5

casablanca maroc

AIRTIS SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي مجلوعة 6 

رقم 97 زنقة  7 أوال  صالح لهراويين 

الدار البيضاء - 9006) الدار 

البيضاء   املغرب.

رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تم) ((019 09) جيبر) في) املؤرخ 

قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من) أي  «3.500.000) رهم«)

«6.000.000) رهم«)إ 6)»9.500.000 

مقاصة) إجراء) ( (: طريق) عن   رهم«)

مع  2ون الشركة املحد ة املقدار و)

املستحقة.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 (0 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 جيبر)019))تحت رقم)53)6)7.

6(7I

FIDUGRA

 SMART FARMING

MOROCCO

إعالن متعد  القرارات

FIDUGRA

شارع محلد الخامس علارة اميار 

رقم 6) الطابق الثالث انزكان ، 

86150، اكا 2ر املغرب

 SMART FARMING MOROCCO

»شركة ذات املسؤولية املحدو ة 

ذات الشريك الوحيد«

وعيوان مقرها االجتلاعي: رقم )11 

شارع تكلات حي تيليال تيكوين - 

80000 اكا 2ر املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.37903

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

املؤرخ في)18) جيبر)019)
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تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)
السيد) :تفويت  حصص) تفويت 
حصة) (100 بلعباس) معطاوي  امين 
حصة) (100 اصل) من  اجتلاعية 

لفائدة السيد هشام الفيان
قرار رقم)):)الذي 2يص عل6 ما2لي:)
تحويل) :تم  االجتلاعي) املقر  تحويل 
من) للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 
 X(رقم)08)بلوك را 2و ا2كستونسيون:
اكا 2ر ا 6):)رقم))11)شارع تكلات حي)

تيليال تيكوين
وتبعا لذلك تم تعد2ل مقتضيات)

اليظام امسا�سي التالية:)
عل6) 2يص  الذي  (:1 رقم) بيد 
السيد هشام الفيان الرئيس) ما2لي:)
 SMART لشركة) الوحيد  الشريك  و 
غير) ملدة  (FARMING MOROCCO

محدو ة
بيد رقم)):)الذي 2يص عل6 ما2لي:))
هو:) للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 
تيليال) حي  تكلات  شارع  (11( رقم)

تيكوين
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
2يا2ر) (09 بتاريخ) ( باكا 2ر) التجارية 

0)0))تحت رقم)89167.

6(8I

مكتب املحاسبة الصالحي

 SOCIETE KADDOURI
LITAAMIR

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

مكتب املحاسبة الصالحي
زنقة املد2ية امليورة علارة اليعقوبي 
الطابق الثالث الشقة رقم 6 وجدة ، 

60000، وجدة ااملغرب
 SOCIETE KADDOURI LITAAMIR
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم58 

تجزئة العلراني حي الريا�سي طريق 
عين بني مطهر - 60000 وجدة 

املللكة املغربية.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.30511

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر) ((019 13) جيبر) في) املؤرخ 

محدو ة) مسؤولية  ذات  شركة  حل 

 SOCIETE الوحيد) الشريك  ذات 

مبلغ) ( (KADDOURI LITAAMIR
رأسلالها)100.000,00) رهم وعيوان)

تجزئة) رقم58) اإلجتلاعي  مقرها 

عين) طريق  الريا�سي  حي  العلراني 

املللكة) وجدة  (60000 (- مطهر) بني 

في) الفشل  (/1 (: ل) نتيجة  املغربية 

استقطاب الزبياء..

التصفية ب رقم58  و حد  مقر 

طريق) الريا�سي  حي  العلراني  تجزئة 

وجدة) (60000 (- مطهر) بني  عين 

املللكة املغربية.)

و عين:

و) قدوري  ( الهواري) السيد)ة))

الزهرة) فاطلة  اللة  شارع  عيوانه)ا))
لعزيزة) رقم66) (6 اقامة هجر الطابق)

املغربية) املللكة  طيجة  (90000

كلصفي))ة))للشركة.

وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

6)) جيبر) بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

019))تحت رقم)3966.

6(9I

M.S.H PROMOTION

M.S.H PROMOTION
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

M.S.H PROMOTION

 RUE(AHMED(EL(MEJJATI ، 13

20250، CASABLANCA(MAROC

M.S.H PROMOTION شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي 

بوسيجور 3 زنقة روي�سي طريق 

الجد2دة  - 50)0) الدار البيضاء 

املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(3(003

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

املؤرخ في)9))نونبر)019))تم))تحويل))

من) للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 
زنقة روي�سي طريق) (3 »حي بوسيجور)

البيضاء) الدار  ((0(50 (- ( الجد2دة)
املغرب«)إ 6)»13)زنقة احلد املجاطي)

 8 رقم) االول  الطابق  االلب  تجزئة 

البيضاء)) الدار  ((0(50 (- املعاريف)

املغرب«.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 (0 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 جيبر)019))تحت رقم)6307)007.

630I

credible(consult

 STANDING BATIEMENT

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

credible(consult

 bd(emile(zola ، 20300، 3(5

casablanca maroc

 STANDING BATIEMENT SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة)في 

طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي إقامة  

يسرا إقامة  رقم 160 لساسفة  - 

60)0) الدار البيضاء  املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.176951

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

016))تقرر حل) 0)) جيبر) املؤرخ في)

املحدو ة) املسؤولية  ذات  شركة 

  STANDING BATIEMENT SARL

مبلغ رأسلالها)300.000) رهم.

وعيوان مقرها اإلجتلاعي إقامة)) (
(- ( لساسفة) (160 رقم) ( إقامة) يسرا 
60)0))الدار البيضاء))املغرب نتيجة)

ل):)عدم تحقيق الهدف االجتلاعي).
إقامة)) ب  التصفية  مقر  حد   و 
(- ( لساسفة) (160 رقم) ( إقامة) يسرا 

60)0))الدار البيضاء)))املغرب.)
و عين:

السيد)ة))علي))))زريوح))و عيوانه)ا))
زنقة لحسن البصري رقم)8) 0060) 
)ة)) املغرب كلصفي) ( البيضاء) الدار 

للشركة.
وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
 (7 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 جيبر)019))تحت رقم)36)5)7.
631I

credible(consult

 HORIZON
 CHAUDRONNERIE

 INDUSTRIELLE MAROC
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
قفل التصفية

credible(consult
 bd(emile(zola ، 20300، 3(5

casablanca maroc
 HORIZON CHAUDRONNERIE
 INDUSTRIELLE MAROC SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
وعيوان مقرها اإلجتلاعي : 166 

زنقة محلد سليحة إقامة جوهرات 
محلد سليحة الطابق السا س 

الشقة  35   -  0080)  الدار 
البيضاء    املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.(0(779
بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تقرر حل) ((019 2ونيو) ((5 املؤرخ في)
 HORIZON CHAUDRONNERIE
 INDUSTRIELLE MAROC SARL
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املحدو ة) املسؤولية  ذات  شركة 
100.000) رهم) رأسلالها) مبلغ 
زنقة) (166 وعيوان مقرها اإلجتلاعي)
جوهرات) إقامة  سليحة  محلد 
السا س) الطابق  سليحة  محلد 
الشقة))35   -  0080)))الدار البيضاء))))
الهدف) لعدم تحقيق  نتيجة  املغرب 

االجتلاعي).
و عين:

و) ( وهبون) ( محلد) السيد)ة))
 1 علارة) جار 2نيا  إقامة  عيوانه)ا))
6)شقة))اوال  صالح اليواصر) طابق)
املغرب) ( البيضاء) الدار  ((718(

كلصفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)
بتاريخ)5))2ونيو)019))وفي)166)زنقة)
محلد سليحة إقامة جوهرات محلد)
سليحة الطابق السا س الشقة))35   

- 0080)))الدار البيضاء))املغرب.
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
 30 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 جيبر)019))تحت رقم))530)7.
63(I

credible(consult

 STANDING BATIMENT
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
قفل التصفية

credible(consult
 bd(emile(zola ، 20300، 3(5

casablanca maroc
  STANDING BATIMENT SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
وعيوان مقرها اإلجتلاعي : إقامة  
يسرا إقامة  رقم 160 لساسفة  - 

60)0) الدار البيضاء    املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.176951

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
019))تقرر حل) 17) جيبر) املؤرخ في)
  STANDING BATIMENT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة مبلغ)
وعيوان) 300.000) رهم  رأسلالها)
يسرا إقامة)) ( مقرها اإلجتلاعي إقامة)

الدار) ((0(60 (- ( لساسفة) (160 رقم)
البيضاء))))املغرب نتيجة لعدم تحقيق)

الهدف االجتلاعي.
و عين:

السيد)ة))علي))))زريوح))و عيوانه)ا)))
زنقة لحسن البصري رقم)8)  0060) 
)ة)) املغرب كلصفي) ( البيضاء) الدار 

للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)
إقامة)) وفي  ((019 17) جيبر) بتاريخ)
(- ( لساسفة) (160 رقم) ( إقامة) يسرا 

60)0))الدار البيضاء)املغرب.
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
 31 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 جيبر)019))تحت رقم)5506)7.
633I

CABINET BAHMAD

 SARL MOHAMED
BENCHENAFI

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
حل شركة

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا علارة   1 شقة 
ب 1) الطابق الثاني جليز مراكش 

إقامة مراكش بالزا علارة   1 شقة 
ب 1) الطابق الثاني جليز مراكش، 

60000، مراكش املغرب
 SARL MOHAMED

BENCHENAFI  شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة)في طور 

التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم690 

الطابق االول أ رقم 3 الحي الصياعي 
سيدي غانم - - 60.000  مراكش 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.96617

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
019))تقرر حل) 30) جيبر) املؤرخ في)
املحدو ة) املسؤولية  ذات  شركة 
   SARL MOHAMED BENCHENAFI
مبلغ رأسلالها)10.000) رهم وعيوان)
الطابق) رقم690) اإلجتلاعي  مقرها 
الحي الصياعي سيدي) (3 االول أ رقم)

املغرب) مراكش  ( (60.000 (- (- غانم)

نتيجة ل):)قرار الشركاء.

و حد  مقر التصفية ب رقم690 

3)الحي الصياعي) الطابق االول أ رقم)

مراكش) ( (60.000 (- (- غانم) سيدي 

املغرب.)

و عين:

بن) ( ( محلد) السيد  السيد)ة))

ا2كس) عيوانه)ا)) و  ( الشيافي)

)فيكتور) (13090 ( (، (5 (، أونبروفونس)

)ة)) كلصفي) فرنسا  ( (، شولشير)

للشركة.

وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

ا2كس) (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 

فيكتور) (، (5 (، (13090 أونبروفونس)

شولشير)،)فرنسا

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (09 بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

0)0))تحت رقم)111111.

636I

AMJAD AUDIT

AGRI AIR SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

AMJAD AUDIT

 HAY(ESSALAM(BLOIC 10 N°

 APPT 05 ، 14200، SIDI 86-83

SLIMANE MAROC

AGRI AIR SERVICES شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة ابن 

خلدون بلوك 1ب رقم 186 - 00)16 

سيدي سليلان املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري -.

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تلت) ((0(0 2يا2ر) (07 في) املؤرخ 

املصا قة عل6):

محلد) اكياو  )ة)) السيد) تفويت 

من) اجتلاعية  حصة  (1.000 كلال)

أصل)1.000)حصة لفائدة))السيد))ة))

سعا  عبد هللا بتاريخ)07)2يا2ر)0)0).

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم  (

بتاريخ) ( سليلان) بسيدي  االبتدائية 

10)2يا2ر)0)0))تحت رقم)0)0)/06.

635I

LAYODIS 

LAYODIS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LAYODIS

157، شارع انفا، الطابق االول، رقم 

)1 مكرر ، 0000)، الدار البيضاء 

املغرب

LAYODIS شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 157، 

شارع انفا، الطابق 1، الرقم )1 

مكرر - 0000) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

65(567

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  ((0(0 2يا2ر) (0(

مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.LAYODIS

خبير) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

محاسب.

(،157 (: االجتلاعي) املقر  عيوان 

شارع انفا،)الطابق)1،)الرقم))1)مكرر)

- 0000))الدار البيضاء)املغرب.
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أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

السيد 2ونس لحلو):))1.000)حصة)

بقيلة)100) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا)) لحلو  2ونس  السيد 

((،39 شقة) الفونطين،) زنقة  (،166

0000))الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا)) لحلو  2ونس  السيد 

((،39 شقة) الفونطين،) زنقة  (،166

0000))الدار البيضاء)املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 08 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

2يا2ر)0)0))تحت رقم)98)6)7.

636I

lecomptable

CAPRIABE
إعالن متعد  القرارات

lecomptable

 ،SAFI 634 SAFI 634، 46000

maroc اسفي

CAPRIABE »شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة«

وعيوان مقرها االجتلاعي: )6 

مجلوعة 66 حي الزهور - 66000 

اسفي املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.8689

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

املؤرخ في)19) جيبر)019)

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

تفويت)500)حصة من اصل)500)من)

السيد حيان عز الد2ن لفائدة السيد)

مكدو  نور الد2ن

قرار رقم)):)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

تغيير الشكل القانوني للشركة لتصبح)

املحدو ة) املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد

قرار رقم)3:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

الد2ن) نور  مكدو   السيد  تعيين 

كلسير للشركة ملدة غير محدو ة)

وتبعا لذلك تم تعد2ل مقتضيات)

اليظام امسا�سي التالية:)

بيد رقم)1:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)

مالءمة اليظام االسا�سي للشركة)

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

5)) جيبر) بتاريخ) ( االبتدائية بآسفي)

019))تحت رقم)1786.

637I

VISION AUDIT

SONIMMOB SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

VISION AUDIT

 B421 BD(ABDELMOUMEN

 RIAD(ABDELMOUMEN(ETG(N°

 2 N° 7 ، 20100، CASABLANCA

MAROC

SONIMMOB SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي زاوية شارع 

عبد املومن و شارع انوال اقامة عبد 

املومن سانتر الطابق ) الرقم 03) - 

0100) الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(70359

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

تلت) ((019 نونبر) (06 في) املؤرخ 

املصا قة عل6):

الد2ن)) نور  )ة)) السيد) تفويت 

من) اجتلاعية  حصة  (330 الشاوتي)

)ة)) السيد) ( 330)حصة لفائدة) أصل)

SOCIETE ISTITMAR SAFAE)بتاريخ)

06)نونبر)019).

الد2ن)) نور  )ة)) السيد) تفويت 

360)حصة اجتلاعية من) البغدا ي)

)ة)) السيد) ( 360)حصة لفائدة) أصل)

SOCIETE ISTITMAR SAFAE)بتاريخ)

06)نونبر)019).

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم  (

 09 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

2يا2ر)0)0))تحت رقم)6667)7.

638I

العبدالوي لالشغال املحاسبتية

 STE AB SAHARA TRAVAUX

SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تعيين مسير جد2د للشركة

العبدالوي لالشغال املحاسبتية

علارة نوميد2ا شارع محلد الخامس 

الطابق )الشقة3 تازة ، 35000، 

تازة املغرب

 STE AB SAHARA TRAVAUX

SARL  شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 61 حي 

النهضة رقم 6 وا ي امليل - 50)35 

تازة املغرب.

تعيين مسير جد2د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.6769

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

019))تم تعيين) 11) جيبر) املؤرخ في)

السيد)ة)) للشركة  جد2د  مسير 

اشباب))محلد))كلسير آخر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

6)) جيبر) بتاريخ) ( بتازة) االبتدائية 

019))تحت رقم)867.

639I

FIDUCIAIRE HM COMPTA SNC

LOUMED TRANS
إعالن متعد  القرارات

FIDUCIAIRE HM COMPTA SNC

 RUE NAPLES IMMEUBLE

 DAWHA(E/S(N°6 ، 90000،

TANGER MAROC

LOUMED TRANS »شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة«

وعيوان مقرها االجتلاعي: 51 زنقة 

الشهيد العتاوي تجزئة رياض طابق 

03 شقة 16 - 90000 طيجة املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.97993

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)

املؤرخ في)19) جيبر)019)

تم اتخاذ القرارات التالية:)

عل6) 2يص  الذي  (:01 رقم) قرار 

 500 تفويت) عل6  املصا قة  ما2لي:)

السيد) طرف  من  اجتلاعية  حصة 

الوا�سي 2ونس لفائدة السيد امغوغي)

محلد

عل6) 2يص  الذي  (:0( رقم) قرار 

القانوني) الشكل  تحويل  ما2لي:)

مسؤولية) ذات  شركة  من  للشركة 

ا 6 شركة) محدو ة متعد ة الشركاء)

لشريك) محدو ة  مسؤولية  ذات 

وحيد

عل6) 2يص  الذي  (:03 رقم) قرار 

االسا�سي) القيون  تحيين  ما2لي:)

للشركة

وتبعا لذلك تم تعد2ل مقتضيات)

اليظام امسا�سي التالية:)

بيد رقم)6)التقد2لات:)الذي 2يص)

عل6 ما2لي:)قدم السيد امغوغي محلد)

مبلغا قدره مائة الف  رهم

الراسلال:)الذي 2يص) (7 بيد رقم)

الشركة) راسلال  حد   ما2لي:) عل6 

في مبلغ مائة الف  رهم موزعة ا 6)

مائة) بقيلة  اجتلاعية  حصة  الف 

 رهم للحصة لفائدة السيد امغوغي)

محلد.
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باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (03 بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

0)0))تحت رقم)63.

660I

WASH BOX

WASH BOX

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

WASH BOX

رقم )37، شارع اممل، حي الوفاء، 

طريق صفرو، فاس ، 30000، فاس 

املغرب

WASH BOX شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم )37، 

شارع اممل، حي الوفاء، طريق 

صفرو، فاس - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

61(01

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدا  القانون) ((019 أكتوبر) ((1

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

 WASH(:(اإلقتضاء)بلختصر تسليتها

.BOX

غرض الشركة بإ2جاز):)مصبية.

رقم) (: االجتلاعي) املقر  عيوان 

)37،)شارع اممل،)حي الوفاء،)طريق)

صفرو،)فاس)-)30000)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 10.000 ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتا ي:

السيد آ م بورمضان):))50)حصة)

بقيلة)100) رهم للحصة).

السيدة ندى السالك):))50)حصة)
بقيلة)100) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا)) بورمضان  آ م  السيد 
إقامة) الجليل،) الهواء) تجزئة  ((5

جوهرة)30000)فاس املغرب.
عيوانه)ا)) السالك  ندى  السيدة 
إقامة) الجليل،) الهواء) تجزئة  ((5

جوهرة)30000)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه)ا)) بورمضان  آ م  السيد 
إقامة) الجليل،) الهواء) تجزئة  ((5

جوهرة)30000)فاس املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
05) جيبر) بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

019))تحت رقم)3880.

661I

STE FIDUCIAIRE AMER FISC SARL

STE NADOR PETRO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

 STE FIDUCIAIRE AMER FISC
SARL

 RUE(OUAZZANE(IMMB 01
 DEUXIEME(ETAGE(NADOR ،

62000، NADOR(MAROC
STE NADOR PETRO SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة
 DOUAR وعيوان مقرها اإلجتلاعي

 OULED FATOUMA BENI
 BOUYAHYI(AL(AROUIT - 62950

الياظور املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.15871

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تم) ((0(0 2يا2ر) (0( في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
«900.000) رهم«)أي من)»100.000 
عن) »1.000.000) رهم«) إ 6)  رهم«)
أو) نقد2ة  حصص  تقد2م  ( (: طريق)

عينية.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
االبتدائية بالياضور))بتاريخ)09)2يا2ر)

0)0))تحت رقم)36.

66(I

STE FIDUCIAIRE AMER FISC SARL

STE NADOR PETRO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

 STE FIDUCIAIRE AMER FISC
SARL

 RUE(OUAZZANE(IMMB 01
 DEUXIEME(ETAGE(NADOR ،

62000، NADOR(MAROC
STE NADOR PETRO SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة
 DOUAR وعيوان مقرها اإلجتلاعي

 OULED FATOUMA BENI
 BOUYAHYI(AL(AROUIT - 62950

الياظور املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.15871

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)
تلت) ((0(0 2يا2ر) (0( في) املؤرخ 

املصا قة عل6):
)ة))سفيان مرزوق) تفويت السيد)
أصل) من  اجتلاعية  حصة  (500
)ة)) السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000
2يا2ر) (0( بتاريخ) مرزوق  ( مصطفى)

.(0(0
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم  (
االبتدائية بالياضور))بتاريخ)09)2يا2ر)

0)0))تحت رقم)36.

663I

cafge

BEATUS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

cafge
 Mustapha(el(maani، (36
20130، casablanca(maroc

BEATUS شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة

 BD وعيوان مقرها اإلجتلاعي

 ZERKTOUNI TWIN CENTER

 16° ET 17° ÉTAGES  - 20300

الدار البضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

65(671

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

القانون) إعدا   تم  ((019 نونبر) ((8

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.BEATUS

(: بإ2جاز) الشركة  غرض 

جليع) وتسويق  االستيرا والتصد2ر 

مستحضرات التجليل.

 BD (: االجتلاعي) املقر  عيوان 

 ZERKTOUNI TWIN CENTER

ET(17°(ÉTAGES((-(20300)°16)الدار)

البضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

الشركة:)) رأسلال  مبلغ 

1.000.000) رهم،)مقسم كالتا ي:

السيدة نرجس بوحسون):))3.333 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

 ALPTUG VARIS  :  3.336((السيد

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

 ALPER VARIS  :  3.333(((السيد

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

بوحسون) نرجس  السيدة 

حي االندلس زنقة قرطبة) عيوانه)ا))

رقم)118  010)1)تلارة الرباط.

 ALPTUG VARIS السيد)

 36010 اسطيبول) عيوانه)ا))

اسطيبول تركيا.
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ALPER VARIS)عيوانه)ا)) ( السيد)

اسطيبول)36010)اسطيبول تلركيا.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

بوحسون) نرجس  السيدة 

حي االندلس زنقة قرطبة) عيوانه)ا))

رقم)118  010)1)تلارة املغرب

 ALPTUG VARIS ( السيد)

 36010 اسطيبول) عيوانه)ا))

اسطيبول تركيا

السيد)))ALPER VARIS)عيوانه)ا))

اسطيبول)36010)اسطيبول تركيا

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

 09 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

2يا2ر)0)0))تحت رقم)663)7.

666I

مكتب الرياني لللحاسبة

شركة ركوز أسيسطونس
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

مكتب الرياني لللحاسبة

شارع محلد  او  رقم30)  تطوان ، 

93060، تطوان املغرب

شركة ركوز أسيسطونس شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

سجللاسة رقم 66 طوابل - 93000 

تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(6175

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

القانون) إعدا   تم  ((019 نونبر) (19

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

شركة) (: بلختصر تسليتها) اإلقتضاء)

ركوز أسيسطونس.

اليقل) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 

الصحي عن طريق سيارة اإلسعاف.

شارع) (: االجتلاعي) املقر  عيوان 

 93000 (- 66)طوابل) سجللاسة رقم)

تطوان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

500)حصة) ( (: السيد كريم الدراز)

بقيلة)100) رهم للحصة).

السيد عبد الواحد الهرون):))500 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا)) الدراز  كريم  السيد 

 39 رقم) الفتح  زنقة  املعارف  شارع 

93000)تطوان املغرب.

الهرون) الواحد  عبد  السيد 

 117 رقم) الجوالن  شارع  عيوانه)ا))

عين ملول))93000)تطوان املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا)) الدراز  كريم  السيد 

 39 رقم) الفتح  زنقة  املعارف  شارع 

93000)تطوان املغرب

الهرون) الواحد  عبد  السيد 

 117 رقم) الجوالن  شارع  عيوانه)ا))

عين ملول))93000)تطوان املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

16) جيبر) )بتاريخ) االبتدائية بتطوان)

019))تحت رقم)6655.

665I

LE PARTENAIRE FISCAL SARL AU

INDAMEUBLE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

 LE PARTENAIRE FISCAL SARL

AU

69 شارع علر بن الخطاب الطابق 3 
رقم 6 ، 90000، طيجة املغرب

INDAMEUBLE SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : 71 ، 

شارع الدار البيضاء - 93000 تطوان 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.(6065

بلقت�سى الجلع العام اإلستثيائي)

019))تقرر حل) 6)) جيبر) املؤرخ في)

ذات) شركة  (INDAMEUBLE SARL

رأسلالها) مبلغ  املحدو ة  املسؤولية 

مقرها) وعيوان  100.000,00) رهم 

،)شارع الدار البيضاء) (71 اإلجتلاعي)

نتيجة) املغرب  تطوان  (93000  -

(، لللصا قة عل6 حسابات التصفية)

إخالء)ذمة املصفي و إبراؤه من املهلة)

علليات) إقفال  ثم  بها،) كلف  التي 

التصفية..

و عين:

و) الرايس  ( أحلد) السيد)ة))

اريس) فيال  ماالباطا،) حي  عيوانه)ا))

)ة)) طيجة املغرب كلصفي) (3( ( رقم)

للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية)

(، (71 وفي) ((019 6)) جيبر) بتاريخ)

شارع الدار البيضاء)-)93000)تطوان)

املغرب.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

31) جيبر) )بتاريخ) االبتدائية بتطوان)

019))تحت رقم)6566.

666I

NCG EXPERTISE

SOURCE BEAUTY ENERGIE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

NCG EXPERTISE

 RES JNINA ANG YAACOUB

 MANSOUR ET KHALID IBN

 WALID(APPT 10 IMM(C

 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

 SOURCE BEAUTY ENERGIE

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي مرستان 
) رقم 353 ميارة مراكش - 60000 

مراكش مغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(6035

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر حل) ((019 ماي) ((( في) املؤرخ 
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات)
 SOURCE BEAUTY(الشريك الوحيد
 30.000 رأسلالها) مبلغ  ( (ENERGIE
اإلجتلاعي) مقرها  وعيوان   رهم 
مراكش) ميارة  (353 رقم) (( مرستان)
(: مراكش مغرب نتيجة ل) (60000  -

أزمة مالية).
و حد  مقر التصفية ب مرستان)
 60000 (- )مراكش) 353)ميارة) ))رقم)

مراكش مغرب.)
و عين:

و) ( بلحرفي) ( بهيجة) السيد)ة))
  353 رقم) (( مرستان) عيوانه)ا))
)ة)) 60000)مراكش املغرب كلصفي)

للشركة.
وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية):)مرستان)

))رقم)353)ميارة مراكش
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
18) جيبر) بتاريخ) ( التجارية بلراكش)

019))تحت رقم)110606.
667I

NCG EXPERTISE

PROGRESS CONCEPT
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

NCG EXPERTISE
 RES JNINA ANG YAACOUB
 MANSOUR ET KHALID IBN

 WALID(APPT 10 IMM(C
 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC
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PROGRESS CONCEPT شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي املسار رقم 

863 طريق أسفي مراكش - 60000 

مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.69687

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر) ((018 2وليوز) (31 في) املؤرخ 

محدو ة) مسؤولية  ذات  شركة  حل 

 PROGRESS الوحيد) الشريك  ذات 

CONCEPT))مبلغ رأسلالها)100.000 

اإلجتلاعي) مقرها  وعيوان   رهم 

املسار رقم)863)طريق أسفي مراكش)

(: مراكش املغرب نتيجة ل) (60000  -

أزمة مالية).

و حد  مقر التصفية ب املسار رقم)

 60000 (- طريق أسفي مراكش) (863

مراكش املغرب.)

و عين:

أسدي) ( ( أمين) محلد  السيد)ة))

 863 رقم) املسار  تجزئة  عيوانه)ا)) و 

طريق أسفي مراكش)60000)مراكش)

املغرب كلصفي))ة))للشركة.

وعيد اإلقتضاء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

و) العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

املسار) (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 
رقم)863)طريق أسفي مراكش

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (09 بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

0)0))تحت رقم)9)1111.

668I

seta communication

سنك بينز وود انديستري                                              

 CINQ PINS WOOD

INDUSTRY
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

seta communication
 N° 99 RUE(QADIA(AYYAD
 SETTAT(SETTAT، 26000،

SETTAT MAROC
سيك بينز وو  انديستري                                              
 CINQ PINS WOOD INDUSTRY
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 16 شارع 

الجيال ي العريبي الطابق 8 الدار 
البيضاء 16 شارع الجيال ي العريبي 
الطابق 8 الدار البيضاء 0080)  

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
669971

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
القانون) إعدا   تم  ((019 نونبر) ((6
مسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)
انديستري)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) وو   بينز  سيك  (:

.CINQ PINS WOOD INDUSTRY
نجارة) (: بإ2جاز) الشركة  غرض 
الشراء) و  البيع  الخشب,) وتصنيع 

الخشب))
االستيرا  والتصد2روالتفاوض.

16)شارع) عيوان املقر االجتلاعي):)
الدار) (8 الطابق) العريبي  الجيال ي 
العريبي) الجيال ي  شارع  (16 البيضاء)
  (0080 البيضاء) الدار  (8 الطابق)

الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).
 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:
السيد)ZHANG WEIGUO)زهيك)
 100 بقيلة) حصة  (1.000 ( (: ويغو)

 رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

 ZHANG((((((((((السيد))زهيك ويغو
WEIGUO))عيوانه)ا))الرقم)13)الحي)

الصياعي))6000))سطات املغرب.
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 LOU ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( السيد لووغو بيو)
GUOBIAO)عيوانه)ا))الرقم)13)الحي)

الصياعي))6000)))سطات املغرب
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
 05 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

 جيبر)019))تحت رقم)368))7.

669I

STE FIDUNORDWEST SARL AU

STE FES DENTAIRE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

STE FIDUNORDWEST SARL AU
 av(bir(anzarane(lot(idrissia(bur
 nour 2eme(etage(n15 atlas ،

30000، fes(MAROC
 STE FES DENTAIRE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي متجر رقم 
) علارة رقم 153 شارع موز ليفا 
حي اممل طريق صفرو - 30000 

فاس املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.61919

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 
رفع) تم  ((019 ماي) ((0 في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال 
«900.000) رهم«)أي من)»100.000 
عن) »1.000.000) رهم«) إ 6)  رهم«)
مع  2ون) مقاصة  إجراء) ( (: طريق)
الشركة املحد ة املقدار و املستحقة.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
5)) جيبر) بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

019))تحت رقم)019)/36)6.

650I

STE FIDUNORDWEST SARL AU

 STE IDENTAL_MOROCCO

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

STE FIDUNORDWEST SARL AU

 av(bir(anzarane(lot(idrissia(bur

 nour 2eme(etage(n15 atlas ،

30000، fes(MAROC

 STE IDENTAL_MOROCCO

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي الشقة رقم 

) الطابق رقم 1 زنقة وا  املخازين 

نرجس A - 30000 فاس املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.66799

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم) ((019 )0) جيبر) في) املؤرخ 

قدره) بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

«900.000) رهم«)أي من)»100.000 

عن) »1.000.000) رهم«) إ 6)  رهم«)

مع  2ون) مقاصة  إجراء) ( (: طريق)

الشركة املحد ة املقدار و املستحقة.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (0( بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

0)0))تحت رقم)0)0)/17.

651I

STE GREEN GARDEN PRIVATE SCHOOL SARL

 STE GREEN GARDEN

PRIVATE SCHOOL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

 STE GREEN GARDEN PRIVATE

SCHOOL SARL

الشركة املحاسبة الكبرى ف.ا.م 

ش.م.م 7 زنقة العراق اقامة الصفا و 

املروة الطابق االول رقم 17 طيجة، 

90000، طيجة املغرب
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 STE GREEN GARDEN PRIVATE

SCHOOL SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 7 شارع 

العراق علارة الصفا و املروة الطابق 

االول رقم 17 طيجة - 90000 طيجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

10(865

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)

تم إعدا  القانون) ((019 09) جيبر)

املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

 GREEN GARDEN PRIVATE

.SCHOOL SARL

املؤسسة) (: غرض الشركة بإ2جاز)

الخاصة.

شارع) (7 (: عيوان املقر االجتلاعي)

العراق علارة الصفا و املروة الطابق)

االول رقم)17)طيجة)-)90000)طيجة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).

 100.000 ( مبلغ رأسلال الشركة:)

 رهم،)مقسم كالتا ي:

السيد علر بيحيون):))600)حصة)

بقيلة)100) رهم للحصة).

 180 ( (: بيحيون) فيصل  السيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

 180 ( (: بيحيون) شا 2ة  السيدة 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

 1(0 ( (: ( بيحيون) اسامة  السيد 

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).

السيد علي بيحيون):))0)1)حصة)

بقيلة)100) رهم للحصة).

)السيد علر بيحيون):)600)بقيلة)

100) رهم.

 180 (: بيحيون) فيصل  السيد 

بقيلة)100) رهم.

 180 (: بيحيون) شا 2ة  السيدة 

بقيلة)100) رهم.

 1(0 (: ( بيحيون) اسامة  السيد 

بقيلة)100) رهم.

بقيلة) (1(0 (: السيد علي بيحيون)

100) رهم.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عيوانه)ا)) بيحيون  علر  السيد 

تاركة) (169 رقم) املصلو ي  تجزئة 

مراكش)60000)مراكش املغرب.

السيد فيصل بيحيون عيوانه)ا))

تاركة) (169 رقم) املصلو ي  تجزئة 

مراكش)60000)مراكش املغرب.

السيدة شا 2ة بيحيون عيوانه)ا))

تاركة) (169 رقم) املصلو ي  تجزئة 

مراكش)60000)مراكش املغرب.

السيد اسامة بيحيون))عيوانه)ا))

تاركة) (169 رقم) املصلو ي  تجزئة 

مراكش)60000)مراكش املغرب.

عيوانه)ا)) بيحيون  علي  السيد 

تاركة) (169 رقم) املصلو ي  تجزئة 

مراكش)60000)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه)ا)) بيحيون  علر  السيد 

تاركة) (169 رقم) املصلو ي  تجزئة 

مراكش)60000)مراكش املغرب

السيد فيصل بيحيون عيوانه)ا))

تاركة) (169 رقم) املصلو ي  تجزئة 

مراكش)60000)مراكش املغرب

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 

2يا2ر) (07 بتاريخ) ( بطيجة) التجارية 

0)0))تحت رقم))931)).

65(I

STE FIDUNORDWEST SARL AU

STE SETEALLAM SARL AU
إعالن متعد  القرارات

STE FIDUNORDWEST SARL AU
 av(bir(anzarane(lot(idrissia(bur
 nour 2eme(etage(n15 atlas ،

30000، fes(MAROC
 STE SETEALLAM SARL AU

»شركة ذات املسؤولية املحدو ة 
ذات الشريك الوحيد«

 6C وعيوان مقرها االجتلاعي: رقم
تجزئة زهيرة شارع بيروت الزهور )  - 

30000 فاس املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.58017

بلقت�سى الجلع العام االستثيائي)
املؤرخ في)01)2وليوز)019)

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1)توسيع نشاط الشركة)
و) تصد2ر  ما2لي:) عل6  2يص  الذي  (:

استيرا 
تشطيب عل6 نشاط) (( قرار رقم)
ما2لي:) عل6  2يص  الذي  الشركة:)
-مقاول) امشغال) مختلف  مقاول 

التركيب التقني)
قرار رقم)3)تحويل املقر اللجتلاعي)
من) الذي 2يص عل6 ما2لي:) للشركة:)
بيروت) شارع  زهيرة  تجزئة  (6C :رقم)
الزهور)))فاس)))))))ا 6):)))))متجر رقم)
الوحدة) شارع  (703 رقم) قطعة  (8
نرجيس طريق صفرو فاس))))))))))))))))))))))))

وتبعا لذلك تم تعد2ل مقتضيات)
اليظام امسا�سي التالية:)

بيد رقم)3:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)
و) تصد2ر  ( الشركة) نشاط  توسيع 

استيرا 
بيد رقم)6:)الذي 2يص عل6 ما2لي:)
ا 6)) ( تحويل املقر اللجتلاعي للشركة)
شارع) (703 قطعة رقم) (8 متجر رقم)

الوحدة نرجيس طريق صفرو فاس)
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
05) جيبر) بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

019))تحت رقم)019)/3877.

653I

PF EXPERTS

MA BOUTIQUE SECRÈTE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

PF EXPERTS
)3 زنقة ابن عطية, علارة بيعبد 
الرازق , كليز مراكش ، 60000، 

مراكش املغرب
Ma(Boutique(Secrète شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعيوان مقرها اإلجتلاعي متجر 

رقم 3 في الطابق امر�سي، 68 شارع 
2وغسالفيا بياء آ م بالزا - 60000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

101639
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بلقت�سى)
تم إعدا  القانون) ((019 5)) جيبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عيد) متبوعة  الشركة  تسلية 
 Ma (: تسليتها) بلختصر  اإلقتضاء)

.Boutique(Secrète
التجارة) (- (: غرض الشركة بإ2جاز)
في جليع أنواع املالبس واملنسوجات)
اإلكسسوارات) وجليع  وامحذ2ة 

املوضة.
التجارة واالستيرا  في أي ميتج) (-
الد2كور) تقليد2ة،) ميتوجات  (،
شبكة) وعل6  املتجر  في  بالتفصيل 

اإلنترنت.
-)استيرا  أي نوع من امليتجات..

متجر) (: االجتلاعي) املقر  عيوان 
شارع) (68 في الطابق امر�سي،) (3 رقم)
 60000 (- بالزا) آ م  بياء) 2وغسالفيا 

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سية).
 10.000 ( الشركة:) رأسلال  مبلغ 

 رهم،)مقسم كالتا ي:
 M.DZIRI KARIM :  50 السيد)

حصة بقيلة)100) رهم للحصة).
 MME. NOUNOUSS السيدة)
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 100 بقيلة) حصة  (SAMIRA :  50
 رهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  امسلاء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

 M.DZIRI KARIM السيد)
  RUE DES ROSES  57 عيوانه)ا))

.77(30 JUILLY FRANCE
 MME. NOUNOUSS السيدة)
 RUE DES  57 عيوانه)ا)) (SAMIRA
 ROSES 77(30JUILLY 77(30

.JUILLY FRANCE
والعائلية) الشخصية  امسلاء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 M.DZIRI KARIM السيد)
  RUE DES ROSES  57 عيوانه)ا))

77(30 JUILLY FRANCE
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
2يا2ر) (09 بتاريخ) ( بلراكش) التجارية 

0)0))تحت رقم)111118.
656I

H5 HOTEL MANAGEMENT
شركة ذات مسؤولية محدو ة

ذات الشريك الوحيد
- RC : 78945 IF : 15285686 

ICE 001657063000064 
استلرار نشاط الشركة

االستثيائي) القرار  بلوجب 
فإن) ((019 سبتلبر) ((7 في) الصا ر 
 H5 HOTEL(الشريك الوحيد لشركة
ذات) شركة  (MANAGEMENT
الشريك) ذات  محدو ة  مسؤولية 
 60.000.000 الوحيد رأسلال قدره)
االجتلاعي:) مقرها  وعيوان   رهم 
املغرب) ميدان  هيلتون،) فيدق 
العربي،)س/ن،)مدار محطة القطار)-)

90060)طيجة)-)املغرب.
وفقا محكام املا ة)86)من القانون)
 1997 فبرا2ر) (13 بتاريخ) (96.05
بصيغته املعدلة واملستكللة بالقانون)
قرر) ((006 فبرا2ر) (16 بتاريخ) ((1.05
أنه لن تتم التصفية املسبقة للشركة)
ملارسة) في  تستلر  سوف  وبالتا ي 
نشاطها التجاري،)عل6 الرغم من أن)
الحصص االجتلاعية هي أقل من ربع)

رأس املال.

باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
9) يسلبر) بتاريخ) بطيجة  التجارية 

019))تحت رقم))865)).
655 I

SPACIA NUEVOS HOTELS
SA

شركة مساهلة
رأسلال قدره : 60.000.000  رهم
وعيوان مقرها االجتلاعي):)فيدق)

هيلتون،)جار ن إن،)ساحة املغرب)
العربي،)س/ن،)مدار محطة القطار)-)

90060)طيجة)-)املغرب
- RC : 47145 -  IF : 40226136. 

ICE 000021745000026 
استلرار نشاط الشركة

بلوجب القرار االستثيائي الصا ر)
الشريك) فإن  ((019 سبتلبر) ((7 في)
 SPACIA NUEVOS لشركة) الوحيد 
املساهلة)) شركة  (HOTEL SA
60.000.000) رهم) قدره) برأسلال 
فيدق) االجتلاعي:) مقرها  وعيوان 
املغرب) ساحة  إن،) جار ن  هيلتون،)
العربي،)س/ن،)مدار محطة القطار)-)

90060)طيجة)-)املغرب.
وفقا محكام املا ة)86)من القانون)
 1997 فبرا2ر) (13 بتاريخ) (96.05
بصيغته املعدلة واملستكللة بالقانون)
قرر) ((006 فبرا2ر) (16 بتاريخ) ((1.05
أنه لن تتم التصفية املسبقة للشركة)
ملارسة) في  تستلر  سوف  وبالتا ي 
الرغم) عل6  التجاري،) نشاطها 
االجتلاعية) الحصص  أن  من 
املال. رأس  ربع  من  أقل  هي 
باملحكلة) القانوني  اإل2داع  تم 
9) يسلبر) بتاريخ) بطيجة  التجارية 

019))تحت رقم)8651)).
656 I

SOCIETE SOGAGRICOLE
SARL

في مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 
 )1)2يا2ر)019))بسال تم تحرير محضر)
امساسية) والقوانين  العام  الجلع 

للشركة قرر ما 2لي):
التصفية النهائية للشركة.

اإل2داع) تم  (: القانوني) اإل2داع 
 33856 رقم) تحت  بسال  القانوني 

بتاريخ)19) يسلبر)019).
576 P

عقد تسيير الحر
أبرم عقد عرفي مؤرخ في)6)) يسلبر)
 I.NEW إ.نيو) شركة  بين  (،(019
املحدو ة) املسؤولية  ذات  شركة 
برأسلال قدرخ)10.000)) رهم،)مقرها)
17)مكرر شارع) االجتلاعي في الرباط،)
عقبة أكدال ملثلة من قبل مسيرها)
بياني) الكريم  عبد  السيد  الوحيد 
(،»CORTE FOOD«( وشركة كرتي فو
محدو ة) مسؤولية  ذات  شركة 
برأسلال قدره)10.000) رهم،)والكائن)
البيضاء،) الدار  في  االجتلاعي  مقرها 
610،)شارع الزرقطوني،)إقامة حلد،)
قبل) من  وملثلة  (،1 امول) الطابق 

مسيرها السيد علر العلمي.
بلوجبه ميحت شركة إ.)نيو إ2جار)
ملدة) فو   كرتي  لفائدة  الحر  تسيير  (-
عن) للتجد2د  قابلة  سيوات  خلس 
طريق التجد2د الضلني مدته خلس)

)5))سيوات والذي يشلل):
التجاري) واالسم  التسلية  (- (1

والعليل والشهرة املرتبطة به.
امثاث والتخطيط املستخدم) (- ((

الستغالله.
السجل) في  مسجلة  نيو  إ.) شركة 
 86057 رقم) تحت  بالرباط  التجاري 
وشركة كرتي فو  مسجلة في السجل)
رقم) تحت  البيضاء،) بالدار  التجاري 

.63(861
577 P

استدراك خطإ وقع بالجريدة 
الرسلية  عد  5596 

بتاريخ 19 جلا ى امو 6 1661
 )15 2يا2ر 0)0)) واملتعلق باإلعالن

 (08P الذي 2حلل رقم 
الصفحة 933

STE DB PLANT
SARL

(: الشركة) رأسلال  (: من) بدال 
 50.000 إ 6) مقسلة  50.000) رهم 

للحصة) 10) راهم  فئة) من  حصة 
الواحدة.

.....................................................
...................................................

خلسون) الشركة  رأسلال  (: 2قرأ)
ألف  رهم))50.000,00))مقسلة إ 6)
خلسة آالف))5.000))حصة من فئة)

عشرة))10)) راهم للحصة الواحدة.
والباقي بدون تغيير.

بالجريدة  وقع  خطإ  استدراك 
الرسلية  عد  )559 بتاريخ 

5 جلا ى امو 6 1661
 )فاتح 2يا2ر 0)0)) واملتعلق باإلعالن

596P الذي 2حلل رقم 
 الصفحة )13

 STE MAGHRIB
HOSPITALITY COMPANY

«MHC»
شركة مساهلة

 MAGHREB  : من  بدال 
 HOSPITALITY COMPANY

«MHC»
.....................................................
...........................................................
...........................................................

 STE MAGHREB : إسم الشركة 
 HOSPITALITY COMPANY

......................................................
.....................................................
.....................................................

 MAGHREB شريك) تسجيل  تم 
 HOSPITALITY COMPANY
بالسجل التجاري................................
.....................................................

 MAGHRIB HOSPITALITY : يقرأ
COMPANY «MHC»

 STE (: الشركة) إسم 
 MAGHRIB HOSPITALITY
......................................COMPANY
......................................................

 MAGHRIB شركة) تسجيل  تم 
 HOSPITALITY COMPANY
بالسجل التجاري................................

....................................................
والباقي بدون تغيير.
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املحكمة التجارية بفاس
ملف بيع رقم :  019)/1606

حساب رقم : 1691
إشهار عقد بيع أصل تجاري

محلد) ذ.) توثيقي  عقد  بلقت�سى 
بفاس) مؤرخ  بفاس  موثق  لطفي 
019))ومسجل) 13-)) يسلبر) بتاريخ)
باع) ((019 6)) يسلبر) بفاس بتاريخ)
السيدان عبد الوهاب الهواري ب و)
رقم) الهواري  ومصطفى  (C667006
للسيدان) (C56066 بطاقته الوطيية)
 C560060(عثلان العطالتي ب و رقم
 C767956 وسعيد املالكي ب و رقم)
بفاس) املستغل  التجاري  امصل 
السعا ة طريق عين) (6 زنقة) (77 رقم)
الشقف واملسجل بالسجل التجاري)
 9507(-95070 رقم) تحت  بفاس 
حسب) 50.000)) رهم  قدره) بثلن 
الشروط امليصوص عليها بعقد البيع.
وتقبل التعرضات بكتابة الضبط)
باملحكلة التجارية بفاس  اخل أجل)
ال 2تعدى خلسة عشر 2وما ابتداء)من)

النشرة الثانية.
النشرة امو 6

عن رئيس كتابة الضبط

لطيفة التازي

9 مكرر

املحكلة التجارية بفاس
عقد بيع أصل تجاري

ملف بيع رقم : 019/1607)
حساب خاص : )169

محلد) )ذ.) بلقت�سى عقد توثيقي)
بفاس) مؤرخ  بفاس)) موثق  لطفي 
 (019 15) يسلبر)  -  10 بتاريخ)
6)) يسلبر) بتاريخ) بفاس  ومسجل 

.(019
رقم) بركي،) سلير  السا ة  باع 
 CD396719 الوطيية) بطاقته 
الوطيية) بطاقته  رقم  بركي  وحاتم 
رقم) اللوزي  وخد2جة  (CD390986

.C958591(بطاقتها الوطيية

رقم بطاقته) للسيد كلال بييس،)

.CD67056((الوطيية

بفاس) املستغل  التجاري  امصل 

رقم)))تجزئة امير شارع سان لويس.

واملسجل بالسجل التجاري بفاس)

تحت رقم)86966 - 86966 - 86968.

بثلن قدره)700.000) رهم.

حسب الشروط امليصوص عليها)

بعقد البيع.

وتقبل التعرضات بكتابة الضبط)

باملحكلة التجارية بفاس  اخل أجل)

ال 2تعدى خلسة عشر 2وما ابتداء)من)

النشرة الثانية.

النشرة امو 6
عن رئيس كتابة الضبط

لطيفة التازي

10 مكرر

املحكلة التجارية بفاس

إشهار عقد بيع أصل تجاري
ملف رقم 019/1399)

حساب 1687

محلد) )ذ.) بلقت�سى عقد توثيقي)

بفاس) مؤرخ  بفاس)) موثق  لطفي 

ومسجل) ((019 9) يسلبر) بتاريخ)

بفاس بتاريخ)5)) يسلبر)019).

امجير2د) اشرف  السيد  باع 

 ( مربيا) إقامة  (19 برقم) الساكن 

الشقة)1)طريق عين الشقف السا ة)

2اسين للسيد عا ل بوطيور والساكن)

حي) السعا ة  زنقة  (5 رقم) بفاس 

الحسيني طريق عين الشقف فاس.

بفاس) املستغل  التجاري  امصل 
بيغازي) زنقة  ((1 إقامة) مربيا  إقامة 

طريق عين الشقف.
التجاري) بالسجل  واملسجل 

بثلن قدره) (86666 بفاس تحت رقم)

100.000) رهم.

حسب الشروط امليصوص عليها)

بعقد البيع.

وتقبل التعرضات بكتابة الضبط)
باملحكلة التجارية بفاس  اخل أجل)
ال2تعدى خلسة عشر 2وما ابتداء)من)

النشرة الثانية.
النشرة امو 6

عن رئيس كتابة الضبط
لطيفة التازي

104 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط
ملف رقم : 019/85)
حساب رقم : 083)

 BB MART SARL (: الطرف امول)
شركة ملثلها القانوني مهدي بلفريج)
(: الوطيية) التعريف  بطاقة  رقم 
A361835)مغربي الجنسية،)الطرف)
الثاني):)شركة)BOCA BELLA)ملثلها)
ميصيف الزموري وعال ي) (: القانوني)
حكيم رقم بطاقة التعريف الوطيية)

.AA6975(ب ت و رقم(G991356 :
امصل التجاري):)مطعم.

6)،)شارع عقبة أكدال) (: العيوان)
الرباط.

رقم السجل التجاري):)9)1313.
بلصلحة) التعرضات  وستقبل 
التجارية) باملحكلة  التجاري  السجل 
 15 عشر) خلسة  غا2ة  إ 6  بالرباط 

2وما من صدور اإلعالن الثاني.
اإلعالن الثاني

رئيس مصلحة السجل التجاري

13 مكرر

املحكلة التجارية بالرباط
ملف رقم : 019/71)
حساب رقم : 1716

الطرف امول):
EZ TRADE SARL(شركة

زكرياء) سيدي  (: القانوني) ملثلها 
الجوهري.

أكدال) الرباط  (: االجتلاعي) املقر 
شارع امطلس رقم)1).

(: الوطيية) التعريف  بطاقة  رقم 
A3(6061)مغربي الجنسية.

الطرف الثاني):
MRJ TAILORING SARL(شركة

سيدي محلد) (: مسيرها القانوني)
الجوهري.)مغربي الجنسية.

االستيرا ) (: التجاري) امصل 
والتصد2ر.)

امطلس) شارع  أكدال  (: العيوان)
رقم)1))الرباط.

رقم السجل التجاري):)98967.
بلصلحة) التعرضات  وستقبل 
التجارية) باملحكلة  التجاري  السجل 
 (15( بالرباط إ 6 غا2ة خلسة عشر)

2وما من صدور اإلعالن الثاني.
اإلعالن الثاني

رئيس مصلحة السجل التجاري

153 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس
تحويل شخص طبيعي إ 6 شخص 

معيوي
ملف رقم 019)/633

حساب 918
مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�سى 
تحويل) تم  ((019 نوفلبر) ((5 في)
الشخص الذاتي عبد الرزاق حبيركو)
الوطيية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
بالسجل) واملسجل  (TA(1(51 رقم)
إ 6) (56938 رقم) تحت  التجاري 
 STE اسم) تحت  معيوي  شخص 
 PHARMACIE HBIRKOU SARL
شركة في طور التأسيس الكائن) (AU

مقرها حي الفتح املها2ة مكياس.
التجاري) امصل  تقييم  تم  وقد 

بقيلة)1.100.000) رهم.
لذلك فإن جليع التعرضات 2جب)
باملحكلة) الضبط  بكتابة  أن توضع 
التجارية بلكياس  اخل أجل خلسة)
صدور) تاريخ  من  2وما  ((15( عشر)

النشرة الثانية.
النشرة امو 6

عن رئيس كتابة الضبط

103 مكرر

 II.  -  إعالنات قضائية
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املحكلة التجارية بلكياس
بيع أصل تجاري

ملف رقم : 019/593)
حساب رقم : 883

في) مؤرخ  توثيقي  عقد  بلقت�سى 
محلد) ذ  تلقاه  ((019 نوفلبر) (1(
السيد) باع  بلكياس  موثق  االمراني 
الحامل ب ت و رقم) (: حدة الهاشمي)
 178 8)رقم) D 55870)الساكن زنقة)
السا س) محلد  شارع  (1 اليصر)
الحامل) املوح  2ونس  للسيد  مكياس 
الساكن) (D 53657( رقم) و  ت  ب 
العربية) املللكة  جدة  مشريفة  حي 

السعو 2ة.
جليع امصل التجاري الكائن رقم)
8)3)مرجان)))طريق أكوراي مكياس)
600.000) رهم) قدره) إجلا ي  بثلن 
رقم) التجاري  بالسجل  واملسجل 

.7(668
أن) 2جب  التعرضات  فإن  لذلك 
باملحكلة) الضبط  بكتابة  توضع 
التجارية بلكياس  اخل أجل خلسة)
صدور) تاريخ  من  2وما  ((15( عشر)

النشرة الثانية.
النشرة الثانية

رئيس كتابة الضبط
املحكلة التجارية بلكياس

14 مكرر

املحكمة التجارية بوجدة
مستخرج عقد بيع أصل تجاري
ملف البيع رقم : 019/1003)

حساب رقم : )95
تجاري) أصل  بيع  عقد  بلقت�سى 
املحام) حجيج  علر  امستاذ  حرره 
(،(019 ماي) ((8 بتاريخ) بهيئة وجدة،)
مؤشر عليه من طرف السيد رئيس)
 (8 بتاريخ) الصبط  كتابة  مصلحة 
بوجدة) مسجل  (،(019 أغسطس)
بتاريخ)9) يسلبر)019))سجل اإل2داع)
باع) (،(6653 بالقبض) أمر  ((9363
بحي) الساكن  (: املكي) محلد  السيد 
53،)وجدة) 7)رقم) ولد الشريف زنقة)
للسيدة كريلة غولة):)الساكية بزنقة)
املد2ية امليورة علارة بوخريص رقم)

6،)وجدة.

الكائن) التجاري  امصل  جليع 

بزنقة الغزوات رقم)1))وجدة،)املقيد)

3)) يسلبر) بالسجل التجاري بتاريخ)

تحليلي،) (17(66 رقم) تحت  (1983

بثلن إجلا ي قدره)100.000) رهم.

املحكلة) أمام  التعرضات  تقبل 

التجارية بوجدة  اخل أجل أقصاه)

للنشرة) املوالية  2وما  عشر  خلسة 

86)من مدونة) الثانية تطبيقا لللا ة)

التجارة.

النشرة الثانية
رئيس مصلحة كتابة الضبط

15 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة

ملف تفويت أصل تجاري

عن طريق البيع
ملف رقم : 019/1537)

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 

بطيجة) التجارية  باملحكلة  الضبط 

مؤرخ) موثق  عقد  بلقت�سى  أنه 

شركة) باعت  (،(019 نوفلبر) (7 في)

واملسجل) (PALMARES MODA

بالسجل التجاري بطيجة تحت رقم)

القانوني) ملثلها  بواسطة  (63933

السيد طالبي محلد الحامل لبطاقة)

(،LF(81(( رقم) الوطيية  التعريف 

الكائن) التجاري  امصل  مجلوع 

العاص) ابن  علر  زنقة  ((9 بطيجة)

الطابق امر�سي املحل رقم))،)لفائدة)

الحاملة) اللغليش  كوثر  السيدة 

رقم) الوطيية  التعريف  لبطاقة 

الخليع) حيان  والسيدة  (K51(590

الوطيية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 

رقم)K388(08)والسيدة ميية فتيان)

الوطيية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 

رقم))L65591)وحد ت قيلة امصل)

التجاري موضوع البيع في مبلغ إجلا ي)

قدره)00.000).)) رهم.

وعليه فإن جليع التعرضات تقدم)

بكتابة الضبط بهذه املحكلة  اخل)

2وما ابتداء) ((15( أجل خلسة عشر)

من تاريخ النشر الثاني طبقا للفصل)

86)وما 2ليه من مدونة التجارة.

النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

بديعة املغراوي

154 مكرر

املحكلة التجارية بطيجة

ملف تفويت أصل تجاري

عن طريق البيع
ملف رقم : 019/1538)

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 

بطيجة) التجارية  باملحكلة  الضبط 

في) مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  أنه 

19)نوفلبر)019)،)باع السيد لحسن)

التعريف) لبطاقة  الحامل  امسعو  

والساكن) (A609(66 رقم) الوطيية 

 (1 رقم) (1 زنقة) (3 بطيجة حي الهياء)

بطيجة التجاري  بالسجل  واملسجل 

مجلوع) (،87690 رقم) تحت  (

امصل التجاري الكائن بطيجة تجزئة)

واملخصص لبيع) (3(1 نجل لييا رقم)

لفائدة) العامة،) الغدائية  املوا  

الحامل) مدا   ابراهيم  السيد 

رقم) الوطيية  التعريف  لبطاقة 

امصل) قيلة  وحد ت  (.W18(6(5

مبلغ) في  البيع  موضوع  التجاري 

0.000)1) رهم. قدره) إجلا ي 

وعليه فإن جليع التعرضات تقدم)

بكتابة الضبط بهذه املحكلة  اخل)

2وما ابتداء) ((15( أجل خلسة عشر)

من تاريخ النشر الثاني طبقا للفصل)

86)وما 2ليه من مدونة التجارة.

النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

بديعة املغراوي

155 مكرر

املحكلة التجارية بطيجة
ملف تفويت أصل تجاري

عن طريق البيع
ملف رقم : 019/1539)

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 
بطيجة) التجارية  باملحكلة  الضبط 
في) مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  أنه 
)1)نوفلبر)019)،)باع السيد بوعلر)
التعريف) لبطاقة  الحامل  احلد 
والساكن) (K7306 رقم) الوطيية 
مبروك) علارة  فاس  شارع  بطيجة 
واملسجل) (6 الشقة) (3 الطابق) (77
بالسجل التجاري بطيجة تحت رقم)
التجاري) امصل  مجلوع  (،391(
 الكائن بطيجة شارع ميصور الدهبي
رقم)))واملخصص لالتجار في املأكوالت)
عين) في  مستهلكة  الصلبة  السريعة 
اتوهالتن) السيدة  لفائدة  املكان،)
التعريف) لبطاقة  الحاملة  فريدة 
L(086.)وحد ت قيلة) الوطيية رقم)
امصل التجاري موضوع البيع في مبلغ)

إجلا ي قدره)600.000) رهم.
وعليه فإن جليع التعرضات تقدم)
بكتابة الضبط بهذه املحكلة  اخل)
2وما ابتداء) ((15( أجل خلسة عشر)
من تاريخ النشر الثاني طبقا للفصل)

86)وما 2ليه من مدونة التجارة.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

بديعة املغراوي

156 مكرر

املحكلة التجارية بطيجة
ملف تفويت أصل تجاري عن طريق 

البيع
ملف رقم :  1551 / 019)

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 
بطيجة) التجارية  باملحكلة  الضبط 
في)) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  أنه 
املسمى) ورثة  باع  ((018 2ونيو) ((5
رضا) محلد  السيد  حياته  قيد 
السيد مازن محلد) (: الشكرجي وهم)
رضا الشكرجي الحامل لجواز السفر)
مريم) والسيدة  (A9630667 رقم)
الحاملة) الشكرجي  رضا  محلد 
 A5619669 رقم) السفر  لجواز 
مهدي) صالح  محلد  رجاء) والسيدة 
الشكرجي الحاملة لجواز السفر رقم)
)A57(561)مجلوع امصل التجاري)
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الكائن بطيجة شارع الحريري رقم)07 
بطيجة) التجاري  بالسجل  واملسجل 
السيد) لفائدة  (53678 رقم) تحت 
الحامل) الشكرجي  غني  رضا  نجاح 
 A11156860 رقم) السفر  لجواز 
التجاري) امصل  قيلة  وحد ت 
في مبلغ إجلا ي قدره) البيع  موضوع 

10000) رهم.
التعرضات) جليع  فإن  وعليه 
تقدم بكتابة الضبط بهذه املحكلة)
تاريخ) من  ابتداء) 2وما  (15  اخل)
86 للفصل) طبقا  الثانية   النشرة 

وما 2ليه من مدونة التجارة.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

157 مكرر

املحكلة التجارية بطيجة
ملف تفويت أصل تجاري عن طريق 

البيع
ملف رقم :  6)1551/16

الضبط) كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
أنه) بطيجة  التجارية  باملحكلة 
 19 ( في) مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى 
نوفلبر)019))باع السيد محلد غلبو)
الوطيية)) التعريف  لبطاقة  الحامل 
رقم)S81106)والساكن بطيجة تجزئة)
بالسجل) واملسجل  (9( رقم) اممل 
 30066 رقم) تحت  بطيجة  التجاري 
امصل التجاري الكائن بطيجة زنقة

6)وهو عبارة عن مقهى) )الفييط رقم)
فازي) غزالن  السيدة  لفائدة  شعبي 

الوطيية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 

قيلة) وحد ت  (BK((6710 رقم)

في) البيع  موضوع  التجاري  امصل 

مبلغ إجلا ي قدره)1.000.000) رهم.

التعرضات) جليع  فإن  وعليه 

تقدم بكتابة الضبط بهذه املحكلة)

تاريخ) من  ابتداء) 2وما  (15  اخل)

 86 للفصل) طبقا  الثانية   النشرة 

وما 2ليه من مدونة التجارة.

النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

158 مكرر

املحكمة التجارية بالدارالبيضاء 

ملف رقم : 6)91)1

حساب رقم : 35)6

عقد تقدمة

مصطفى،) السباعي  السيد 

رقم) الوطيية  للبطاقة  الحامل 

BH(61907))بصفته ملثل للشخص)

الطبيعي ومسجلة بالسجل التجاري)

 TECHNO» 363996(بالدار البيضاء

 SERVICES AL FALAH» SARL

الفالح) حي  االجتلاعي  مقرها  (،AU

زنقة)15)رقم)100/98)الدار البيضاء)

خصائصها كالتا ي):

تم التصريح عل6 ما 2لي):

تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة)

 TECHNO SERVICES AL FALAH»»

املسؤولية) ذات  شركة  (SARL AU

مقرها) وحيد  بشريك  املحدو ة 

حي الفالح) االجتلاعي بالدار البيضاء)

زنقة)15)رقم)100/98)الدار البيضاء.

تم املساهلة في الشركة املذكورة)

أعاله بجليع عياصر أصول وخصوم)

الطبيعي) للشخص  التجاري  امصل 

للعياصر) مالكة  الشركة  وتصبح 

املساهم بها ابتداء)من 2وم تسجيلها)

في السجل التجاري.

املستفيدة) للشركة  سيكون 

امللكية) كامل  التقدمة  هده  من 

تقدمته) الحال  التجاري  لألصل 

العقد) هذا  توقيع  من  ابتداء)

ابتداء) االنتفاع  أ2ضا  لها  وسيكون 

لهذه) النهائي  اإلنشاء) تاريخ  من 

الكائن) التجاري  بامصل   الشركة 

بالدار البيضاء.

الفالح حي  (: االجتلاعي)  مقرها 

الدار) (100/98 رقم) (15 زنقة) (

واملسجل بالسجل التجاري) البيضاء)

بالدارالبيضاء):)363996.

التعرضات) فان  وبذلك 
باملحكلة) الضبط  بلكتب  تسجل 
التجاري) السجل  مكتب  التجارية 
خلسة) أجل  بالدارالبيضاء) اخل 
امو 6) للنشرة  املوا ي  2وما  عشر 

والثانية.
النشرة امو 6

رئيس كتابة الضبط

88 مكرر

املحكلة التجارية بالدارالبيضاء 
ملف رقم : 9150)1
حساب رقم : 69)6

عقد تقدمة
الفتاح،) عبد  العامري  السيد 
رقم) الوطيية  للبطاقة  الحامل 
BK133537))بصفته ملثل للشخص)
الطبيعي ومسجلة بالسجل التجاري)
 AUTO»  61016( البيضاء) بالدار 
(،ECOLE GRAND PRIX» SARL AU

 8 LOT ANSARI االجتلاعي) مقرها 
 DAR BOUAZZA CASABLANCA

خصائصها كالتا ي):
تم التصريح عل6 ما 2لي):

طبيعية) بتقدمة  القيام  تم 
 AUTO ECOLE GRAND لشركة)
ذات) شركة  (PRIX»» SARL AU
وحيد) بشريك  املحدو ة  املسؤولية 
 8 البيضاء) بالدار  االجتلاعي  مقرها 
 LOT ANSARI DAR BOUAZZA

.CASABLANCA
تم املساهلة في الشركة املذكورة)
أعاله بجليع عياصر أصول وخصوم)
الطبيعي) للشخص  التجاري  امصل 
للعياصر) مالكة  الشركة  وتصبح 
املساهم بها ابتداء)من 2وم تسجيلها)

في السجل التجاري.
املستفيدة) للشركة  سيكون 
امللكية) كامل  التقدمة  هده  من 
تقدمته) الحال  التجاري  لألصل 
العقد) هذا  توقيع  من  ابتداء)
ابتداء) االنتفاع  أ2ضا  لها  وسيكون 
لهذه) النهائي  اإلنشاء) تاريخ  من 
الكائن) التجاري  بامصل   الشركة 

 8 LOT ANSARI البيضاء،) بالدار 
.DAR BOUAZZA CASABLANCA

التجاري) بالسجل  واملسجل 

بالدارالبيضاء):))61016.

التعرضات) فان  وبذلك 

باملحكلة) الضبط  بلكتب  تسجل 
التجاري) السجل  مكتب  التجارية 

خلسة) أجل  بالدارالبيضاء) اخل 

امو 6) للنشرة  املوا ي  2وما  عشر 

والثانية.

النشرة امو 6
رئيس كتابة الضبط

89 مكرر

املحكلة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم :  80)9)1

حساب رقم : 6873

عقد تقدمة
الرحيم) عبد  مهلال  (: السيد)

رقم)) الوطيية  للبطاقة  الحاملة 

للشخص) ملثل  بصفته  (B770568
الطبيعي واملسجل بالسجل التجاري)

.(9556(

 COSMOS 1999 SARL AU

الفالح) حي  (1 البيضاء) بالدار  مقرها 
رقم)86،)الدار البيضاء

تصريح) تم  (: كالتا ي) خصائصها 

عل6 ما2لي):)تم القيام بتقدمة طبيعية)

 COSMOS 1999 SARL لشركة)

AU)شركة ذات املسؤولية املحدو ة)

بشريك وحيد مقرها االجتلاعي بالدار)

1)حي) البيضاء)مقرها بالدار البيضاء)

الفالح رقم)86)الدار البيضاء.

تم مساهلة في الشركة املذكورة)

اعاله بجليع عياصر أصول وخصوم)

الطبيعي) للشخص  التجاري  امصل 

للعياصر) مالكة  الشركة  وتصبح 

املساهم بها ابتداء)من 2وم تسجيلها)

في السجل التجاري.

من) املستفيدة  للشركة  سيكون 

لألصل) امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

من) ابتداء) تقدمته  الحال  التجاري 

توقيع هذا العقد وسيكون لها أ2ضا)

اإلنشاء) تاريخ  من  ابتداء) االنتفاع 

امصل) (: ب) الشركة  لهذه  النهائي 

التجاري بالدار البيضاء.
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مقرها بالدار البيضاء)1)حي الفالح)
واملسجل) البيضاء) الدار  (86 رقم)
البيضاء) بالدار  التجاري  بالسجل 

تحت رقم))9556).
النشرة امو 6

عن رئيس كتابة الضبط

90 مكرر

املحكلة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم :  90)9)1
حساب رقم : 6957

عقد تقدمة
لتورنو) مارصيل  جيرار  (: السيد)
رقم)) الوطيية  للبطاقة  الحامل 
نسيم) فرانك  السيد  (BE06036U
الوطيية) للبطاقة  الحامل  لتورنو 
السيد كريم سطيفان) (PW819709
الوطيية) للبطاقة  الحامل  لتورنو 
BE907066)بصفته ملثل للشخص)
الطبيعي ومسجلة بالسجل التجاري)
واملسلاة) (633(66 البيضاء) بالدار 
 ECOLE EL JIDR ECOLE PAUL
خصائصها) (ELUARD PRIVE SARL

كالتا ي):)تم تصريح عل6 ما2لي):
طبيعية) بتقدمة  القيام  تم 
 ECOLE PAUL ELUARD لشركة)
PRIVE SARL)شركة ذات املسؤولية)

 8 RUE(املحدو ة مقرها االجتلاعي ب
 DES FLAMANTS CASABLANCA
املذكورة) الشركة  في  املساهلة  تم 
أعاله بجليع عياصر أصول وخصوم)
الطبيعي) للشخص  التجاري  امصل 
للعياصر) مالكة  الشركة  وتصبح 
املساهم بها ابتداء)من 2وم تسجيلها)

في السجل التجاري.
من) املستفيدة  للشركة  سيكون 
لألصل) امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
من) ابتداء) تقدمته  الحال  التجاري 
توقيع هذا العقد وسيكون لها أ2ضا)
اإلنشاء) تاريخ  من  ابتداء) االنتفاع 
امصل) (: ب) الشركة  لهذه  النهائي 
البيضاء) بالدار  الكائن  التجاري 

 8 RUE DES FLAMANTS ب)
بالسجل) واملسجلة  (CASABLANCA
رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجاري 

.633(66

تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 

التجارية) باملحكلة  الضبط  بلكتب 

مكتب السجل التجاري.

النشرة امو 6
عن رئيس كتابة الضبط

91 مكرر

املحكلة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم :  ))93)1

حساب رقم : 8)71
بيع أصل تجاري

باع السيد عطية شريف والحامل)

 F807386(لبطاقة التعريف الوطيية

بياني) أمين  محلد  السيد  لفائدة 

التعريف) لبطاقة  الحامل  كي�سي 

مجلوع) (BE78850( رقم) الوطيية 

لصيدلية) املعد  التجاري  امصل 

 PHARMACIE DU MIDI املسلاة)
زنقة) (،10 البيضاء) بالدار  والكائن 

الجد2دة  رب كياوة املد2ية القد2لة)

واملسجل بالسجل التجاري تحت رقم)

.178386

تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 

التجارية) باملحكلة  الضبط  بلكتب 

بالدار) التجاري  السجل  مكتب 

عشر) خلسة  أجل  البيضاء) اخل 

2وما املوا ي للنشرة امو 6 والثانية.

النشرة امو 6
عن رئيس كتابة الضبط

92 مكرر

املحكلة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم :  9356)1

حساب رقم : 7196

عقد تقدمة
السيد):)عبد اللطيف  اوو الحامل)

 BH1(606( رقم) الوطيية  للبطاقة 

الطبيعي) للشخص  ملثل  بصفته 

بالدار) التجاري  بالسجل  ومسجل 

البيضاء)تحت رقم))39975)وبصفته)

مسير وحيد لشركة في طور التكوين)

 PHARMACIE DAOU DARL AU

تم تصريح عل6) (: خصائصها كالتا ي)

ما2لي):

تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة)

 PHARMACIE DAOU SARL AU

املحدو ة) املسؤولية  ذات  شركة 

االجتلاعي) مقرها  وحيد  بشريك 

 LOTISSEMEMNT TISSIR ب)

 RUE( 2( N°( 35( SIDI( MOUMEN

في) مساهلة  تم  (CASABLANCA

بجليع) أعاله  املذكورة  الشركة 

امصل) وخصوم  أصول  عياصر 

وتصبح) الطبيعي  للشخص  التجاري 

الشركة مالكة للعياصر املساهم بها)

من 2وم تسجيلها في السجل) ابتداء)

التجاري.

من) املستفيدة  للشركة  سيكون 

لألصل) امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

من) ابتداء) تقدمته  الحال  التجاري 

توقيع هذا العقد وسيكون لها أ2ضا)

اإلنشاء) تاريخ  من  ابتداء) االنتفاع 

امصل) (: ب) الشركة  لهذه  النهائي 

 LOTISSEMENT TISSIR التجاري)

 RUE( 2( N°35( SIDI( MOUMEN

بالسجل) واملسجل  (CASABLANCA

رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجاري 

.39975(

تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 

التجارية) باملحكلة  الضبط  بلكتب 

مكتب السجل التجاري.

النشرة امو 6
عن رئيس كتابة الضبط

93 مكرر

املحكلة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم :  9358)1

حساب رقم : 7566
بيع أصل تجاري

الد2ن) بهيج  محلد  السيد  باع 
 BH65(501 الوطيية) البطاقة  رقم 

سعيف) حسياء) السيدة  لفائدة 
 BE815305 الوطيية) البطاقة  رقم 

مجلوع امصل التجاري الكائن بالدار)

 1135 سيدي معروف رقم) البيضاء)

وهو) القدس  شارع  العلران  إقامة 

بالسجل) ومسجل  مطعم  عن  عبارة 

التجاري تحت رقم)6598)6.

تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 
التجارية) باملحكلة  الضبط  بلكتب 
بالدار) التجاري  السجل  مكتب 
عشر) خلسة  أجل  البيضاء) اخل 

2وما املوا ي للنشرة االو 6 والثانية.
النشرة امو 6

عن رئيس كتابة الضبط

94 مكرر

املحكلة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم :  9360)1
حساب رقم : 7))7

عقد تقدمة
متوكل) مدغري  مريم  السيدة 
رقم) الوطيية  للبطاقة  الحاملة 
BE637356)بصفتها ملثلة للشخص)
الطبيعي ومسجلة بالسجل التجاري)
وبصفتها) (367308 البيضاء) بالدار 
طور) في  لشركة  الوحيدة  املسيرة 
 PHARMACIE DIAR التكوين)
 LISSASFA CASABLANCA SARL
 RESIDENCE االجتلاعي) مقرها  (AU
 DIAR( LISSASFA( IMM( 119( N°2

LISSASFA)خصائصها كالتا ي):
تم تصريح عل6 ما2لي):

طبيعية) بتقدمة  القيام  تم 
 PHARMACIE DIAR لشركة)
 LISSASFA CASABLANCA SARL
AU)شركة ذات املسؤولية املحدو ة)
االجتلاعي) مقرها  وحيد  بشريك 
 RESIDENCE البيضاء) بالدار 
 DIAR( LISSASFA( IMM( 119( N°2
الشركة) في  مساهلة  تم  (LISSASFA
املذكورة أعاله بجليع عياصر أصول)
للشخص) التجاري  امصل  وخصوم 
مالكة) الشركة  وتصبح  الطبيعي 
من 2وم) للعياصر املساهم بها ابتداء)

تسجيلها في السجل التجاري.
من) املستفيدة  للشركة  سيكون 
لألصل) امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
ابتداء) تقدمته  الحال  التجاري 
وسيكون) العقد  هذا  توقيع  من 
تاريخ) من  ابتداء) االنتفاع  أ2ضا  لها 
(: ب) الشركة  لهذه  النهائي  اإلنشاء)
البيضاء،) بالدار  التجاري  امصل 
 RESIDENCE ( االجتلاعي) مقرها 
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 DIAR( LISSASFA( IMM( 119( N°2

بالسجل) واملسجلة  (LISSASFA

التجاري)367308)بالدار البيضاء.

تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 

التجارية) باملحكلة  الضبط  بلكتب 

بالدار) التجاري  السجل  مكتب 

عشر) خلسة  أجل  البيضاء) اخل 

2وما املوا ي للنشرة امو 6.

النشرة امو 6
عن رئيس كتابة الضبط

95 مكرر

املحكلة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم :  )937)1

حساب رقم : 5))7

عقد تقدمة
يعز) املجيد  عبد  موالي  السيد 

رقم) الوطيية  للبطاقة  الحامل 

BE560955)بصفته ملثل للشخص)

الطبيعي ومسجل بالسجل التجاري)

 385668 ( تحت رقم) بالدار البيضاء)

وبصفته مسير وحيد لشركة في طور)

 LES VETEMENTS DE LA التكوين)

 NOUVELLE GENERATION SARL

AU)خصائصها كالتا ي تم تصريح عل6)

ما2لي):

طبيعية) بتقدمة  القيام  تم 

 LES VETEMENTS DE LA لشركة)

 NOUVELLE GENERATION SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة) (AU

 391 بشريك وحيد مقرها االجتلاعي)

  BD MOHAMED VI ANGLE RUE

HAUT BAILLY CASABLANCA))تم)

املذكورة أعاله) الشركة  في  مساهلة 

بجليع عياصر أصول وخصوم امصل)

وتصبح) الطبيعي  للشخص  التجاري 

الشركة مالكة للعياصر املساهم بها)

من 2وم تسجيلها في السجل) ابتداء)

التجاري.

من) املستفيدة  للشركة  سيكون 

لألصل) امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

من) ابتداء) تقدمته  الحال  التجاري 

توقيع هذا العقد وسيكون لها أ2ضا)

اإلنشاء) تاريخ  من  ابتداء) االنتفاع 

امصل) (: ب) الشركة  لهذه  النهائي 

التجاري.

 391 BD MOHAMED VI

 ANGLE RUE  HAUT BAILLY

بالسجل) واملسجلة  (CASABLANCA

رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجاري 

.385668

تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 

التجارية) باملحكلة  الضبط  بلكتب 

مكتب السجل التجاري.

النشرة امو 6
رئيس كتابة الضبط

96 مكرر

املحكلة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 9396)1

حساب رقم : )8)7
بيع أصل تجاري

باع):

السيد سعيد بن الزاوية والحامل)

رقم) الوطيية  التعريف  لبطاقة 

.B569163

لفائدة):

السيدة فاطية العرا�سي الحاملة)

رقم) الوطيية  التعريف  لبطاقة 

.BJ(5135(

مجلوع امصل التجاري وهو عبارة)

البيضاء) بالدار  والكائن  مقهى  عن 

اهل) السالم،) عللية  مومن  سيدي 

لغالم،)علارة)11،)واملسجل بالسجل)

التجاري تحت رقم)316666.

تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 

التجارية) باملحكلة  الضبط  بلكتب 

بالدار) التجاري  السجل  مكتب 

عشر) خلسة  أجل  البيضاء) اخل 

2وما املوا ي للنشرة امو 6 والثانية.

النشرة امو 6
رئيس كتابة الضبط

97 مكرر

املحكلة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 9396)1

حساب رقم : 97)7
تفويت أصل تجاري

فوت):

»سوري) مال) مصطفى  السيد 

والحامل لبطاقة اإلقامة) الجنسية«)

.BE65895S(رقم

لفائدة):

الحاملة) ازويتن  اقبال  السيدة 

رقم) الوطيية  التعريف  لبطاقة 

.BJ(66616

مجلوع امصل التجاري املخصص)

لالستغالل صيدلية،)املستغل بالدار)

السالم) مومن،) سيدي  البيضاء،)

(،36 رقم) الشطر  ،) اهل الغالم،) (،1

 PHARMACIE تحت االسم التجاري)

بالسجل) واملسجل  (ALSHAM

التجاري تحت رقم)613716.

تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 

التجارية) باملحكلة  الضبط  بلكتب 

بالدار) التجاري  السجل  مكتب 

عشر) خلسة  أجل  البيضاء) اخل 

2وما املوا ي للنشرة امو 6 والثانية.

النشرة امو 6
عن رئيس كتابة الضبط

98 مكرر

املحكلة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم :  9600)1

حساب رقم : 3)73
بيع أصل تجاري

بلعتيق) الحسن  السيد  باع 

الوطيية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

Z(509(6)لفائدة السيد حسن) رقم)

التعريف) لبطاقة  الحامل  أزوض 

بصفته) (BE65(301 رقم) الوطيية 

 PENFOB لشركة) الوحيد  املسير 

الكائن) التجاري  امصل  جليع 

شارع) بالعيوان التا ي بالدار البيضاء)

حي الداخلة) (96 إمام كستالني رقم)

واملسجل بالسجل التجاري تحت رقم)

.359300

تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 
التجارية) باملحكلة  الضبط  بلكتب 
بالدار) التجاري  السجل  بلكتب 
عشر) خلسة  أجل  البيضاء) اخل 

2وما املوالية))للنشرة امو 6 والثانية.
النشرة امو 6

عن رئيس كتابة الضبط

99 مكرر

املحكلة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم :  9630)1
حساب رقم : 7616

بيع أصل تجاري
جط) لحسن  السيد  باع 

.JB160083
 BK1(9085 السيد العربي فكري)
حلدون) نعيلة  السيدة  لفائدة 
 5 في) الكائن  التجاري  امصل  جليع 
الطابق) الحلداني  فارس  أبو  زنقة 
لحالقة) كلحل  واملشغل  امر�سي 
روما«)) »صالون  واملسمى) النساء)
واملسجل بالسجل التجاري تحت رقم)

.376180
تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 
التجارية) باملحكلة  الضبط  بلكتب 
بالدار) التجاري  السجل  مكتب 
عشر) خلسة  أجل  البيضاء) اخل 

2وما املوالية))للنشرة امو 6 والثانية.
النشرة امو 6

عن رئيس كتابة الضبط

100 مكرر

املحكلة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 9638)1
حساب رقم : )651
بيع أصلين تجاريين

الد2بش،) حسن  السيد  باع 
الوطيية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
لفائدة السيد نور الد2ن) (B196066
التعريف) لبطاقة  الحامل  لشهاب،)
امصل) (P(01796 رقم) الوطيية 
مقهى) عن  عبارة  هو  امول  التجاري 
 ESPACE NATACHA واملسلاة)
ليساسفة،) البيضاء) بالدار  الكائن 

تجزئة الخزامة،)E6)تجزئة)196.
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هو) الثاني  التجاري  امصل 

املسلاة) وحلويات  مخبزة  عن  عبارة 

 BOULANGERIE PATISSERIE

ليساسفة،) الكائية  (NATASHA

 6 زنقة) و6) مكرر  (( الخزامة) تجزئة 

واملسجلين بالسجل) (196 تجزئة) (E6

التجاري تحت رقم)0866)6.

تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 

التجارية) باملحكلة  الضبط  بلكتب 

مكتب السجل التجاري بالدار البيضاء)

2وما) ((15(  اخل أجل خلسة عشر)

املوا ي للنشرة امو 6 والثانية.

النشرة امو 6
عن رئيس كتابة الضبط

101 مكرر

املحكلة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 9658)1

حساب رقم : 7609

بيع أصل تجاري
بياني،) أسلاء) السيدة  فوتت 

الوطيية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 

السيد) لفائدة  (BE61886( رقم)

محلد كريم بللليح،)الحامل لبطاقة)

 BW3693 رقم) الوطيية  التعريف 

بالدار) الكائن  التجاري  امصل 

البيضاء)16،)زنقة ابو عبد هللا نافيع)

التجاري) نشاطه  (،1( املتجر) رقم 

العصرية) املالبس  وتصنيع  بيع  هو 

وشعار) واملجوهرات  والتقليد2ة 

التجاري)VECCHI)واملسجل بالسجل)

التجاري تحت رقم)600768.

تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 

التجارية) باملحكلة  الضبط  بلكتب 

مكتب السجل التجاري بالدار البيضاء)

2وما) ((15(  اخل أجل خلسة عشر)

املوا ي للنشرة امو 6 والثانية.

النشرة امو 6
عن رئيس كتابة الضبط

102 مكرر

املحكمة االبتدائية ببنسليمان
ملف البيع : 019/95)

إشهار عقد معاوضة أصل تجاري
يشهد امليتدب القضائي املكلف 

بالسجل التجاري بابتدائية بنسليلان 
واملوقع أسفله :

تلقته) توثيقي  عقد  عل6  بياء) أنه 
املوثقة) مرسلي  السعد2ة  امستاذة 
و3  ((019 نوفلبر) (5 بتاريخ) ببوزنيقة 
ببنسليلان) واملسجل  ((019  يسلبر)
بتاريخ)6) يسلبر)019))بلوجبه فوت)
السيد أحلد الغراري ابن محلد بطاقته)
الوطيية رقم)T13055)والساكن بعين)
بنسليلان) غربية  بسابس  تيزغة  وار 
العربي) للسيد  املعاوضة  سبيل  عل6 
 TA18006(العلري ابن صالح بطاقته
والساكن بوا  شراط  وار حرار بوزنيقة)
جليع االصل التجاري الكائن بحي سليم)
بوزنيقة واملعد كلقهى تحت) (55 رقم)
واملقيد بالسجل) (CAFE RAHAL اسم)
التجاري بابتدائية بنسليلان تحت رقم)
تحليلي عد )10196)قوم بثلن إجلا ي)

قدره)600.000) رهم.
بابتدائية) التعرضات  تقبل  وعليه 
التجاري) السجل  شعبة  بنسليلان 
للنشرة) املوالية  2وما  (15 أجل)  اخل 

الثانية.
النشرة  الثانية

16 مكرر

املحكمة االبتدائية بانزكان
شعبة السجل التجاري
ملف رقم :  1551/667

حساب رقم )376
إعالن عن تفويت أصل تجاري

بلقت�سى عقد مؤرخ في)18)سبتلبر)
املحامي) طرف  من  امليجز  ((019
بكتابة) واملو ع  رسلوكي  محلد  ذ.)
ضبط هذه املحكلة بتاريخ)5) يسلبر)
رقم) قضائي  أمر  بلوحب  ((019
019/1109/6165))بتاريخ)8))أكتوبر)
شكري) الحسن  السيد  باع  ((019
الحامل لبطاقة التعريف الوطيية رقم)
كللا�سي) محلد  للسيد  (JC (99(11
الحامل لبطاقة التعريف الوطيية رقم)
J38(066)امصل التجاري امليصب عل6))
املحل الكائن بشارع القا�سي عياض)

واملسجل) انزكان  الدشيرة  ((37 رقم)
 663(6 بالسجل التجاري تحت رقم)
في السجل التحليلي بجليع عياصره)
بثلن إجلا ي قدره) املا 2ة واملعيوية 

30.000) رهم.
رئيس) السيد  يعلن  عليه  وبياء)
ذي) لكل  الضبط  كتابة  مصلحة 
البيع) عل6  التعرضات  أن  مصلحة 
هذه) ضبط  بكتابة  تو ع  املذكور 
15)2وما) املحكلة  اخل أجل أقصاه)
لللا ة) الثانية طبقا  للنشرة  املوالية 

86)من مدونة التجارة.
النشرة  الثانية

رئيس مصلحة كتابة الضبط

159 مكرر

املحكلة االبتدائية بانزكان
شعبة السجل التجاري
ملف رقم :  1551/668

حساب رقم 3791
إعالن عن تقد2م  أصل تجاري

كحصة في شركة
بلقت�سى تقرير مراقب الحسابات))
قدم) ((019 نوفلبر) (16 في) املؤرخ 
السيد حسان سليم الحامل لبطاقة)
 JM((513 رقم) الوطيية  التعريف 
ملول) بآ2ت  الكائن  التجاري  امصل 
ملول) آ2ت  أزرو  لعرب  حي  (6 بلوك)
لدى) التجاري  بالسجل  واملسجل 
تحت) بانزكان  االبتدائية  املحكلة 
الشركة) في  كحصة  (6(378 رقم)
 STE INSTITUTION SABIL(املدعوة
شركة) (ALHOUDA PRIVE SARL
مقرها) والكائن  املسولية  محدو ة 
االجتلاعي بيفس العيوان املشار إليه)
 680.000 قدره) إجلا ي  بثلن  أعاله 
املحلف) الخبير  تقرير  حسب   رهم 
السيد الحسني 2وسف واملؤرخ في)16 

نوفلبر)019).
رئيس) السيد  يعلن  عليه  وبياء)
ذي) لكل  الضبط  كتابة  مصلحة 
البيع) عل6  التعرضات  أن  مصلحة 
هذه) ضبط  بكتابة  تو ع  املذكور 
15)2وما) املحكلة  اخل أجل أقصاه)
لللا ة) الثانية طبقا  للنشرة  املوالية 

86)من مدونة التجارة.
النشرة الثانية

رئيس مصلحة كتابة الضبط

160 مكرر

املحكمة االبتدائية بتطوان
مصلحة كتابة الضبط
مكتب السجل التجاري

تقد2م أصل تجاري حصة في شركة
إن رئيس مصلحة كتابة الضبط)
باملحكلة االبتدائية بتطوان تطبيقا)
من) و106) (83 الفصل)  ملقتضيات 
،19.95 مدونة التجارة القانون رقم)
تقرير مراقب) أنه بلقت�سى  يعلن 
الحسابات للشركة في طور التأسيس)
املسلاة)PROMADPRO SARL)قدم)
السيدان مطيع اجحا،)الحامل لبطاقة)
 L166(90 رقم) الوطيية   التعريف 
لبطاقة) الحامل  البغدا ي،) ومحلد 
 L19657 رقم) الوطيية   التعريف 
عياصره) بكافة  التجاري  أصلهلا 
بالصوالح) الكائن  واملعيوية،) املا 2ة 
كحصة في الشركة) وا ي لو مرتيل،)
قيلته) قدرت  والذي  املذكورة 
حسب) 6.060.000) رهم  ب)
لشركة) الحصص  مراقب  تقرير 
.FIDUCIAIRE POLY CONSEILS
بلصلحة) التعرضات  وستقبل 
السجل التجاري باملحكلة االبتدائية)
بتطوان وذلك إ 6 غا2ة خلسة عشر)

)15))2وما من صدور اإلعالن الثاني.
النشرة الثانية

رئيس مصلحة كتابة الضبط
عبد السالم قا2قاي

183 مكرر

املحكلة االبتدائية بتطوان
مصلحة كتابة الضبط
مكتب السجل التجاري

اعالن بتفويت أصل تجاري
إن رئيس مصلحة كتابة الضبط)

باملحكلة االبتدائية بتطوان.
تطبيقا ملقتضيات الفصل)83)من)

مدونة التجارة القانون رقم)19-95.
تفويت) عقد  بلقت�سى  أنه  يعلن 
عا ل امليظري) (: الذي تلقاه االستاذ)
30) يسلبر) (: بتاريخ) بتطوان  موثق 
سعيد) السيدان  قوت  ((019
التعريف) لبطاقة  الحامل  بيجلون 
الد2ن) وعز  (B39671 رقم) الوطيية 
بلقبيل الحامل لبطاقة الوطيية رقم)
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الشركة) مسيرا  بصفتها  (،B67066(
 STE DE DISTRIBUTION املسلاة)
 DE CHAUSSURES ET
االصل) جليع  (،ACCESSOIRES
الكائية) املذكورة  للشركة  التجاري 
تطوان،) مكرر  (3 الوحدة) بشارع 
املسجلة بالسجل التجاري باملحكلة))
فرع) شكل  عل6  بتطوان  االبتدائية 
وذلك تحت رقم)18539،)واملخصصة)
وذلك لفائدة السيدة) لبيع االحذ2ة،)
لبطاقة) الحاملة  الرابحي  فطيلة 

.L(9560(التعريف الوطيية رقم
بلصلحة) التعرضات  وستقبل 
السجل التجاري باملحكلة االبتدائية)
2وما من) (15 بتطوان وذلك ا 6 غا2ة)

صدور االعالن الثاني.
النشرة الثانية

توقيع رئيس املصلحة

184 مكرر

املحكلة االبتدائية بتطوان
مصلحة كتابة الضبط
مكتب السجل التجاري
اعالن بهبة أصل تجاري

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 
الضبط باملحكلة االبتدائية بتطوان.
تطبيقا ملقتضيات الفصل)83)من)

مدونة التجارة القانون رقم)19-95.
أنه بلقت�سى رسم هبة الذي تلقاه)
بتاريخ)5)مارس)016))العدالن امحلد)
امليتصبان) العساتي  ومحلد  اشتتو 
باملحكلة) التوثيق  بقسم  لالشها  
املضلن بكياش) االبتدائية بتطوان،)
61))رقم) 376)صحيفة) االمالك رقم)

78))بتاريخ)11)2ونيو)016).
املختاري) املهدي  السيد  وهب 
رقم) الوطيية  للبطاقة  الحامل 
عل6 ولد2ه ا ريس املولو ) (،L63105
 (006 سبتلبر) ((1 بتاريخ) املولو  
ومهدي املولو  بتاريخ)6)فبرا2ر)009)،)
جليع االصل التجاري الذي هو عبارة)
بالتقسيط) الغذائية  املوا   بيع  عن 
بن) الحسن  موالي  بشارع  الواقع 
افريقيا) محطة  قرب  (6 كلم) املهدي 
التجاري) بالسجل  املسجل  تطوان،)
تحت) بتطوان  االبتدائية  باملحكلة 

رقم))31)1،)وذلك بلاله من امليافع)

فحازته) الحقوق،) وكافة  واملرافق 

عنهلا والدتهلا السيدة لطيفة اوال )

التعريف) لبطاقة  الحاملة  الصالح 

لصغر) (،L3(8106 رقم) الوطيية 

سنهلا حيازة تامة.

بلصلحة) التعرضات  وستقبل 

السجل التجاري باملحكلة االبتدائية)

2وما من) (15 بتطوان وذلك ا 6 غا2ة)

صدور االعالن الثاني.

النشرة الثانية
رئيس مصلحة كتابة الضبط

185 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال
ملف 0/19)

حساب رقم 1)166

عقد تقدمة
 DIAMOND BUSINESS شركة

 DEVELOPMENT &

MANAGEMENT

SARL AU

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم تغيير الشكل) ((019 فاتح نوفلبر)

عبد) أحبا  السيد  ملقاولة  القانوني 

إ 6) طبيعي  شخص  من  الواحد 

الخصائص) 2حلل  معيوي  شخص 

التالية):

 DIAMOND شركة) (: التسلية)

 BUSINESS( DEVELOPMENT( &

.MANAGEMENT SARL AU

الصفة القانونية):)شركة محدو ة)

املسؤولية بشريك وحيد.

 ( سليلة) إقامة  (: الشركة) مقر 

علارة رقم)6)شقة)8)سال الجد2دة.

استغالل) (: االجتلاعي) الهدف 

مقهى،)مطعم،)أكالت خفيفة،)مخبزة)

وتيظيم الحفالت.

 500.000 (: الشركة) رأسلال 

 رهم.

املدة):)99)سية ابتداء)من تأسيس)

الشركة.

الشركة) تسيير  أوكل  (: التسيير)

غير) ملدة  الواحد  عبد  أحبا  للسيد 

محدو ة.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السية 

2يا2ر إ 6  يسلبر من كل سية.

سجل تجاري رقم):))65)6.

كاتب) لدى  القانوني  اإل2داع  تم 

الضبط باملحكلة االبتدائية بسال.

تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك  (

بلكتب الضبط باملحكلة االبتدائية)

مكتب السجل التجاري بسال  اخل)

أجل خلسة عشر 2وما املوا ي للنشرة)

امو 6 والثانية.

النشرة امو 6

113 مكرر

املحكمة االبتدائية بالقنيطرة
ملف إشهار بيع أصل تجاري

عد  0/01)0)

حساب خصو�سي رقم 69
بيع أصل تجاري

بلقت�سى عقد موثق حرر بلكتب)

موثقة) السباعي  فوزية  امستاذة 

 19 و) (17 بتاريخ) القييطرة  بلد2ية 

 MONSIEUR باع) ((019  يسلبر)

 ALI EL MHARZI MAROCAIN
امصل التجاري) (CIN : CB 106578
 93 رقم) (( أزهرون) بتجزئة  ( الكائن)
التجاري) بالسجل  واملقيد  القييطرة 

بالقييطرة) االبتدائية  املحكلة  لدى 

واملستغل) (711(0 رقم) تحت 
التجاري) االسم  تحت  كلقهى 

مبلغ) مقابل  (CAFE SOULAYMAN

 MONSIEUR 68000) رهلا لفائدة)

 MOHAMED AZNADI

MAROCAIN CIN : R100196)فعل6)

 ائن البائع املذكور أعاله أن 2تقدموا)

االبتدائية) املحكلة  لدى  بتعرضهم 

بالقييطرة  اخل أجل)15)2وما ابتداء)

من تاريخ النشرة الثانية طبقا للفصل)

86)من مدونة التجارة

النشرة امو 6
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

161 مكرر

محكمة االستئناف بتازة
ملف جيائي استئيافي

رقم 018)/156
رشداء

ملف ابتدائي : 011)/31 رشداء له 

عالقة بامللف استئيافي
رقم : 016)/101

ملخص   القرار بعد إجراء املسطرة 
الغيابية

االسم العائلي):)مجعيط.

االسم الشخ�سي):)بلقاسم.

(: وأمه) محلد  بن  محلد  (: ابن)

املولو ) الرحلان  عبد  بنت  حدهوم 

بتاريخ)1978.

قيا ة) الكراطيط  :) وار  الساكن)

تا رت.

19) يسلبر) بتاريخ) عليه  حكم 

فيلا) املستأنف  القرار  بإلغاء) ((018

ق�سى به من براءة املتهلين من أجل)

العلد2ين) والجرح  الضرب  جيا2ة 

وبعد) مستد2لة  عاهة  إ 6  املؤ 2ين 

التصدي مؤاخذته من أجلها وعقابه)

بسية واحدة حبسا موقوف التيفيذ)

في) مجبرا  تضاميا  الصائر  وتحليله 

ام نى مجل):)الضرب والجرح املؤ 2ين)

إ 6 عاهة مستد2لة وجيحة السرقة.

17) يسلبر) بتاريخ) بتازة  حرر 

.(019
الرئيس

ملثل الييابة العامة

كاتب الضبط

74

محكلة االستئياف بتازة

ملف جيائي استئيافي
رقم 018)/156

رشداء

ملف ابتدائي : 011)/31 رشداء

 له عالقة بامللف استئيافي
رقم : 016)/101

ملخص القرار بعد إجراء املسطرة 
الغيابية

االسم العائلي):)تيشوت.
االسم الشخ�سي):)رشيد.
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ابن):)محلد بن علي وأمه):)فاطلة)

بنت كروم املولو  بتاريخ)1986.

الساكن):)حي حلرية جرسيف.

19) يسلبر) بتاريخ) عليه  حكم 

فيلا) املستأنف  القرار  بإلغاء) ((018

ق�سى به من براءة املتهلين من أجل)

العلد2ين) والجرح  الضرب  جيا2ة 

وبعد) مستد2لة  عاهة  إ 6  املؤ 2ين 

التصدي مؤاخذته من أجلها وعقابه)

بسية واحدة حبسا موقوف التيفيذ)

في) مجبرا  تضاميا  الصائر  وتحليله 

ام نى مجل):)الضرب والجرح املؤ 2ين)

إ 6 عاهة مستد2لة وجيحة السرقة.

17) يسلبر) بتاريخ) بتازة  حرر 

.(019
الرئيس

ملثل الييابة العامة

كاتب الضبط

75

محكلة االستئياف بتازة

ملف جيائي استئيافي

رقم 018)/156

رشداء

ملف ابتدائي : 011)/31 رشداء له 

عالقة بامللف استئيائي

رقم : 016)/101

ملخص القرار بعد إجراء املسطرة 
الغيابية

االسم العائلي):)تيشوت.

االسم الشخ�سي):)ابراهيم.

ابن):)محلد بن علي وأمه):)فاطلة)

بنت كروم املولو  بتاريخ))198.

قيا ة) مقبل  بني  :) وار  الساكن)

بركين.

19) يسلبر) بتاريخ) عليه  حكم 

فيلا) املستأنف  القرار  بإلغاء) ((018

ق�سى به من براءة املتهلين من أجل)

العلد2ين) والجرح  الضرب  جيا2ة 

وبعد) مستد2لة  عاهة  إ 6  املؤ 2ين 

التصدي مؤاخذته من أجلها وعقابه

)بسية واحدة حبسا موقوف التيفيذ)
في) مجبرا  تضاميا  الصائر  وتحليله 
ام نى مجل):)الضرب والجرح املؤ 2ين)

إ 6 عاهة مستد2لة وجيحة السرقة.
17) يسلبر) بتاريخ) بتازة  حرر 

.(019
الرئيس

ملثل الييابة العامة
كاتب الضبط

76

محكلة االستئياف بتازة
ملف جيائي استئيافي

رقم : 019/18)
رشداء

ملف ابتدائي : 015/09)
له عالقة بامللف االستئيافي

(018/38
ملخص القرار في إطار املسطرة 

الغيابية
االسم العائلي):)خالد.

االسم الشخ�سي):)محلد.
(: وأمه) محلد  بن  عبدهللا  (: ابن)

كريلة بنت محلد.
املولو  بتاريخ)19)مارس))199.

الساكن):)حي املسعو 2ة رقم)81) 
تازة.

حكم عليه بتاريخ)7))مارس)019) 
وتحليل) املستأنف  القرار  بتأ2يد 
في) واإلجبار  الصائر  عليه  املحكوم 

ام نى.
:)السرقة املوصوفة املقترنة) مجل)
والكسر) والتسلق  التعد   بظروف 

باستعلال السالح.
الرئيس

ملثل الييابة العامة
كاتب الضبط

77

محكلة االستئياف بتازة
ملف جيائي استئيافي

رقم 018)/89
رشداء

ملف ابتدائي : 017/73) رشداء 
ملخص القرار الغيابي في إطار 

املسطرة الغيابية

االسم العائلي):)لعراي�سي.

االسم الشخ�سي):)كبير.

(: وأمه) بوجلعة  بن  محلد  (: ابن)

بتاريخ) املولو   بنت  حلان  عيشة 

.1978

86)تازة) الساكن):)حي مسيلة رقم)

العليا.

حكم عليه بتاريخ)30)2يا2ر)019) 

القا�سي) املستأنف  ( الحكم) بتأ2يد 

موقوف) حبسا  أشهر  بثالثة  عليه 

 500 قدرها) نافذة  وغرامة  التيفيذ 

والجرح) الضرب  أجل  من   رهم 

والبراءة من الباقي مع الصائر واإلجبار)

في ام نى مجل السرقة بيد مسلحة)

والعيف) والتعد   الليل  وبظروف 

والجرح) الضرب  وجيحة  والتهد2د 

بالسالح.

17) يسلبر) بتاريخ) بتازة  حرر 

.(019
الرئيس

ملثل الييابة العامة

كاتب الضبط

78

محكلة االستئياف بتازة

ملف جيائي استئيافي

رقم : 018/160)

رشداء

ملف ابتدائي : 015/06)

له عالقة بامللف االستئيافي

(015/17(

ملخص القرار  بعد اجراء املسطرة 

الغيابية

االسم العائلي):)شيهب.

االسم الشخ�سي):)سعيد.

(: وأمه) العربي  بن  احلد  (: ابن)

الباتول بنت محلد.

أغسطس) ((7 بتاريخ) املولو  

.1985

بلد2ة) الشوبير  حي  (: الساكن)

وعلالة جرسيف.

19) يسلبر) بتاريخ) عليه  حكم 

املستأنف) القرار  بتأ2يد  ((018

نافذا) حبسا  واحدة  بسية  القا�سي 

1.500) رهم) قدرها) نافذة  وغرامة 

الصائر)) عليه  املحكوم  وتحليل 

تضاميا مجبرا في ام نى.

واملساهلة) العلد  القتل  (: مجل)

سير) وعرقلة  ذلك  في  واملشاركة 

العدالة وتغير ومحو آثار وإزالة امشياء)

التي وقعت عيد ارتكابها وعدم إشعار)

السلطات عيد وقوع جيا2ة بعد العلم)

بذلك.)
الرئيس

ملثل الييابة العامة

كاتب الضبط

79

محكلة االستئياف بتازة

ملف جيائي استئيافي

رقم : 018/160)

رشداء

ملف ابتدائي : 015/06) رشداء

له عالقة بامللف االستئيافي

(015/17(

ملخص القرار  بعد إجراء املسطرة 

الغيابية

االسم العائلي):)بشرى.

االسم الشخ�سي):)سليلان.

ابن):)لحسن بن علر وأمه):)فاطلة)

بنت محلد املولو  بتاريخ)1991.

19) يسلبر) بتاريخ) عليه  حكم 

حي) تطوان  زنقة  (: الساكن) ((018

اليكد جرسيف.

القا�سي) املستأنف  القرار  بتأ2يد 

وغرامة) نافذا  حبسا  واحدة  بسية 

وتحليل) 1.500) رهم  قدرها) نافذة 

املحكوم عليه الصائر))تضاميا مجبرا)

في ام نى.
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واملساهلة) العلد  القتل  (: مجل)

سير) وعرقلة  ذلك  في  واملشاركة 

العدالة وتغير ومحو آثار وإزالة امشياء)

التي وقعت عيد ارتكابها وعدم إشعار)

السلطات عيد وقوع جيا2ة بعد العلم)

بذلك.)
الرئيس

ملثل الييابة العامة

كاتب الضبط
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محكلة االستئياف بتازة

ملف جيائي استئيافي

رقم : 018/160)

رشداء

ملف ابتدائي : 015/06) رشداء

له عالقة بامللف االستئيافي

(015/17(

ملخص القرار  بعد اجراء املسطرة 

الغيابية

االسم العائلي):)كروم.

االسم الشخ�سي):)محلد.

ابن):)محلد بن محلد وأمه):)حا ة)

بنت عامر.

املولو  بتاريخ)8))فبرا2ر)1987.

الكريم) عبد  شارع  (: الساكن)

الخطابي رقم)86)جرسيف.

19) يسلبر) بتاريخ) عليه  حكم 

.(018

القا�سي) املستأنف  القرار  بتأ2يد 

وغرامة) نافذا  حبسا  واحدة  بسية 

وتحليل) 1.500) رهم  قدرها) نافذة 

املحكوم عليه الصائر))تضاميا مجبرا)

في ام نى.

سبق) مع  العلد  القتل  (: مجل)

وعرقلة) ذلك  في  واملساهلة  اإلصرار 

الجثة) وإخفاء) بتغيير  العدالة  سير 

والتهد2د.
الرئيس

ملثل الييابة العامة

كاتب الضبط
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محكلة االستئياف بتازة

ملف جيائي استئيافي

رقم 018/160)

رشداء

ملف ابتدائي : 015/06)

رشداء له عالقة بامللف االستئيافي

عد  : )015/17)

ملخص القرار بعد إجراء  املسطرة 

الغيابية

االسم العائلي):)ليغلوري.

االسم الشخ�سي):)عبد الحق ابن)

فاطلة بنت) (: حلا  بن احلد وأمه)

 1990 فبرا2ر) (7 حلا  املولو  بتاريخ)

الساكن بحي املصل6 جرسيف حكم)

عليه بتاريخ)19) يسلبر)018))بتأ2يد)

بسية) القا�سي  املستانف  القرار 

نافذة) وغرامة  نافذا  حسبا  واحدة 

1500) رهم وتحليل املحكوم) قدرها)

عليه الصائر تضاميا مجبرا في ام نى.

واملساهلة) العلد  القتل  (: الجل)

سير) وعرقلة  ذلك  في  واملشاركة 

العدالة وتغير ومحو آثار وإزالة امشياء)

التي وقعت عيد ارتكابها وعدم إشعار)

السلطات عيد وقوع جيا2ة بعد العلم)

بذلك.
الرئيس

ملثل الييابة العامة

كاتب الضبط
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محكلة االستئياف بتازة

ملف جيائي استئيافي

رقم 018/160)

رشداء

ملف ابتدائي : 015/06)

رشداء له عالقة بامللف االستئيافي

عد  : )015/17)

ملخص القرار بعد إجراء  املسطرة 

الغيابية

االسم العائلي):)لعوج.

ابن) امبارك  (: الشخ�سي) االسم 

لحسن بن امبارك وأمه):)حورية بنت)

1996)الساكن) لحسن املولو  بتاريخ)

حي) الخطابي  الكريم  عبد  بشارع 

بتاريخ) عليه  حكم  جرسيف  اليكد 

القرار) بتأ2يد  ((018 19) يسلبر)

واحدة) بسية  القا�سي  املستانف 

قدرها) نافذة  وغرامة  نافذا  حسبا 

1500) رهم وتحليل املحكوم عليه)

الصائر تضاميا مجبرا في ام نى.

واملساهلة) العلد  القتل  (: الجل)

سير) وعرقلة  ذلك  في  واملشاركة 

العدالة وتغير ومحو آثار وإزالة امشياء)

التي وقعت عيد ارتكابها وعدم إشعار)

السلطات عيد وقوع جيا2ة بعد العلم)

بذلك.
الرئيس

ملثل الييابة العامة

كاتب الضبط
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محكلة االستئياف بتازة

ملف جيائي استئيافي

رقم 017/17)

رشداء

ملف ابتدائي : 013/66)

له عالقة بامللف االستئيافي

عد  : 016/76) رشداء

ملخص القرار  الغيابي في إطار  

املسطرة الغيابية

االسم العائلي):)الزييون.

ابن) 2وسف  (: الشخ�سي) االسم 

عائشة بنت) (: بوجلعة بن علر وأمه)

2يا2ر) ((6 بتاريخ) املولو   الحسين 

الجل) الشرفة  بدوار  الساكن  (197(

هوارة أوال  رحو جرسيف حكم عليه)

القرار) بإلغاء) ((018 2يا2ر) (3 بتاريخ)

براءة) من  به  ق�سى  فيلا  املستانف 

املتهم 2وسف الزييون والحكم تصد2ا)

بإ انته من أجل ما نسب إليه وعقابه)

عن ذلك بسنتين ونصف حبسا))نافذا)

وتحليله الصائر مجبرا في ام نى.

بظروف) املقترنة  السرقة  (: الجل)

الليل والتعد  والتسلق والكسر.
الرئيس

ملثل الييابة العامة

كاتب الضبط
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محكلة االستئياف بتازة

ملف جيائي استئيافي

رقم 018/6)

أحداث

ملف ابتدائي : 018/06) أحداث

ملخص القرار الغيابي بعد إجراء  

املسطرة الغيابية

االسم العائلي):)كغبوب.

ابن) محلد  (: الشخ�سي) االسم 

الصد2ق بن عبد السالم وأمه):)عيا ة)

ماي) ((( بتاريخ) املولو   محلد  بنت 

001))الساكن بدوار ازرو تيزي وسلي)

)1) يسلبر) بتاريخ) عليه  حكم  تازة 

املستانف) القرار  بتأ2يد  ((018

بلؤسسة) الحدث  بإ2داع  القا�سي 

 7 ملدة) بفاس  ا ريس  العزيز  عبد 

أشهر وتحليله الصائر بواسطة وليه)

القانوني مجبرا في ام نى)

بظروف) املقترنة  السرقة  (: الجل)

والليل والكسر واملشاركة في) ( التعد )

ذلك.
الرئيس

ملثل الييابة العامة

كاتب الضبط

85

محكلة االستئياف بتازة

ملف جيائي استئيافي :
رقم 019/5) عيف ضد النساء

ملف ابتدائي :
رقم ))/016) له عالقة بامللف 

االستئيافي 0)/015) و 0)/016) 
عيف ضد النساء

ملخص القرار الغيابي في إطار 

املسطرة الغيابية

 اإلسم العائلي):)بوزرواطة.
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اإلسم الشخ�سي):)عبد السالم.

رقية) (: محلد بن موح وأمه) (: إبن)

بنت امحلد.

املولو  بتاريخ):)19)سبتلبر)1973.

الساكن):) وار  ار العامري جلاعة)

باب املروج  ائرة تا2ياست إقليم تازة.

حكم عليه بتاريخ)9))ماي)019).

بتأ2يد القرار املستأنف في مبدئه)

السجيية) العقوبة  برفع  تعد2له  مع 

سية) (1( إ 6) املتهم  عل6  بها  املحكوم 

سجيا نافذا وتحليله الصائر واالجبار)

في امذنى.

مجل):)الضرب والجرح املف�سي إ 6)

املوت  ون نية إحداثه.
الرئيس

ملثل الييابة العامة

كاتب الضبط
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محكلة االستئياف بتازة

ملف جيائي استئيافي :
رقم 019/6) عيف ضد النساء

ملف ابتدائي :
رقم 013/31) له عالقة بامللف 

االستئيافي رقم 015/7) و 6)/016) 

ملخص القرار في إطار املسطرة 

الغيابية

اإلسم العائلي):)مرمز.

اإلسم الشخ�سي):)عبد هللا.

(: محلد بن عبد هللا وأمه) (: إبن)

فاطلة بنت محلد.

املولو  بتاريخ):)1966.

))حي) )6)مجلوعة) الساكن):)رقم)

الرشا  تازة.

حكم عليه بتاريخ)6)مارس)019).

والحكم) املستأنف  القرار  بإلغاء)

أجل) من  املتهم  بلؤاخذة  تصد2ا 

ذلك) عل6  وعقابه  إليه  املنسوب 

نافذا) سجيا  سيوات  ((5( بخلس)

وتحليله الصائر واالجبار في امذنى.

وجيحة) االغتصاب  (: مجل)

االختطاف.

الرئيس

ملثل الييابة العامة

كاتب الضبط

87
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 III.  -  إعالنات إدارية

مندوبية وكالة الحوض املائي مم 
الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

ميدوب) أصدره  قرار  بلوجب 
الربيع) مم  املائي  الحوض  وكالة 
قيا ة) بلقر  سيجري  بالجد2دة،)
 13 أوال  بوعزيز الجيوبية ابتداء)من)
2يا2ر)0)0))إ 6 غا2ة))))2يا2ر)0)0) 
بحفر) الترخيص  مشروع  في  بحث 
رضوان) السيد  لفائدة  املاء،) وجلب 
 567 زنقة) (13 العيوان) عيباري 
املاء) املتعلق بحفر وجلب  الجد2دة،)
من أجل السقي بامللك املدعو أرض)
ار و77  ( ((3 البالغة مساحته) الخير،)
الكائن بجلاعة أوال  غانم،) سيتيار،)
الجيوبية،) ائرة) بوعزيز  أوال   قيا ة 

الجد2دة،)إقليم الجد2دة.
لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)
بوعزيز) أوال   قيا ة  غانم،) أوال  
إقليم) الجد2دة،) الجيوبية،) ائرة 

الجد2دة.
11

ميدوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

بلوجب قرار أصدره ميدوب وكالة)
الحوض املائي مم الربيع بالجد2دة،)
احسين) أوال   قيا ة  بلقر  سيجري 
إ 6 غا2ة) ((0(0 2يا2ر) (13 من) ابتداء)
مشروع) في  بحث  ((0(0 2يا2ر) (((
لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)
العيوان) العزيز  عبد  فاندي  السيد 
الصخور) بن  السفير  شارع  (381
املتعلق) البيضاء،) الدار  السو اء،)
السقي) أجل  من  املاء) وجلب  بحفر 
بامللك املدعو أرض بوحلام)،)البالغة)
مساحته)10)ار،)الكائن بجلاعة أوال )
قيا ة أوال  احسين،) ائرة) احسين،)

الجد2دة،)إقليم الجد2دة.
لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)
حسين) أوال   قيا ة  احسين،) أوال  

 ائرة الجد2دة،)إقليم الجد2دة.
12

ميدوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

بلوجب قرار أصدره ميدوب وكالة)
الحوض املائي مم الربيع بالجد2دة،)
بوعزيز) أوال   قيا ة  بلقر  سيجري 
 (0(0 2يا2ر) (13 الشلالية ابتداء)من)
في) بحث  ((0(0 2يا2ر) ((( غا2ة) إ 6 
وجلب) بحفر  الترخيص  مشروع 
محلد) ناجح  السيد  لفائدة  املاء،)
 10 العيوان زنقة جبل توبقال الرقم)
املاء) املتعلق بحفر وجلب  الجد2دة،)
من أجل السقي بامللك املدعو فيصل)
ار و51  ( (17 البالغة مساحته) وانوار،)
الكائن بجلاعة موالي عبد) سيتيار،)
الشلالية،) بوعزيز  أوال   قيا ة  هللا 

 ائرة الجد2دة،)إقليم الجد2دة.
لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)
قيا ة أوال  بوعزيز) موالي عبد هللا،)
إقليم) الجد2دة،) الشلالية،) ائرة 

الجد2دة.
13

ميدوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

بلوجب قرار أصدره ميدوب وكالة)
الحوض املائي مم الربيع بالجد2دة،)
رحلون) أوال   قيا ة  بلقر  سيجري 
إ 6 غا2ة) ((0(0 2يا2ر) (13 من) ابتداء)
مشروع) في  بحث  ((0(0 2يا2ر) (((
لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)
رقم) العيوان  هاكم  سفيان  السيد 
علارة الجوهرة شارع بئر انزران) ((6
املاء) املتعلق بحفر وجلب  الجد2دة،)
من أجل السقي بامللك املدعو أرض)
البالغة مساحته) ( محلد بن عالل،)
الكائن بجلاعة) ار و59)سيتيار،) ( (11
رحلون،) أوال   قيا ة  رحلون،) أوال  

 ائرة الحوزية،)إقليم الجد2دة.
لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)
رحلون،) أوال   قيا ة  رحلون،) أوال  

 ائرة الحوزية،)إقليم الجد2دة.
14

ميدوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

بلوجب قرار أصدره ميدوب وكالة)
الحوض املائي مم الربيع بالجد2دة،)
رحلون) أوال   قيا ة  بلقر  سيجري 
إ 6 غا2ة) ((0(0 2يا2ر) (13 من) ابتداء)
مشروع) في  بحث  ((0(0 2يا2ر) (((
لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)
السيد صالح حلوش،)العيوان تجزئة)
املتعلق) الجد2دة،) (11 رقم) الكوتر 
السقي) أجل  من  املاء) وجلب  بحفر 
بامللك املدعو زينب))البالغة مساحته)
الكائن بجلاعة) ار و56)سيتيار،) ( ((3
رحلون،) أوال   قيا ة  رحلون،) أوال  

 ائرة الحوزية،)إقليم الجد2دة.
لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)
رحلون،) أوال   قيا ة  رحلون،) أوال  

 ائرة الحوزية،)إقليم الجد2دة.
15

ميدوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

بلوجب قرار أصدره ميدوب وكالة)
الحوض املائي مم الربيع بالجد2دة،)
عي�سى) أوال   قيا ة  بلقر  سيجري 
إ 6 غا2ة) ((0(0 2يا2ر) (13 من) ابتداء)
مشروع) في  بحث  ((0(0 2يا2ر) (((
لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)
العيوان) الحسين،) سعيدي  السيد 
جلاعة سيدي عابد)  وار الحراطة،)
إقليم) عي�سى،) ائرة  أوال   قيا ة 
املاء) املتعلق بحفر وجلب  الجد2دة،)
من أجل السقي بامللك املدعو أرض)
هكتار)) (1 مساحته) البالغة  ( الحطة)
و57)آر،)الكائن بجلاعة سيدي عابد،)
قيا ة أوال  عي�سى،) ائرة الجد2دة،)

إقليم الجد2دة.
لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)
عي�سى،) أوال   قيا ة  عابد،) سيدي 

 ائرة الجد2دة،)إقليم الجد2دة.
16

ميدوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

بلوجب قرار أصدره ميدوب وكالة)
الحوض املائي مم الربيع بالجد2دة،)
سيجري بلقر قيا ة أوال  فرج ابتداء)
من)13)2يا2ر)0)0))إ 6 غا2ة))))2يا2ر)
الترخيص) مشروع  في  بحث  ((0(0
السيد) لفائدة  املاء،) وجلب  بحفر 
العيوان  وار أوال ) محلد الفخوري،)
جلاعة) هللا،) عبد  بن  علي  سيدي 
القواسم،)قيا ة أوال  افرج الجد2دة،)
أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 
السقي بامللك املدعو الحطة))البالغة)
مساحته)71))ار و68)سيتيار،)الكائن)
قيا ة أوال ) بجلاعة زاوية لقواسم،)
إقليم) فرج،) ائرة سيدي اسلاعيل،)

الجد2دة.
لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)
زاوية لقواسم،)قيا ة أوال  فرج  ائرة)

سيدي اسلاعيل،)إقليم الجد2دة.
17

ميدوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

بلوجب قرار أصدره ميدوب وكالة)
الحوض املائي مم الربيع بالجد2دة،)
سيجري بلقر قيا ة أوال  فرج ابتداء)
من)13)2يا2ر)0)0))إ 6 غا2ة))))2يا2ر)
الترخيص) مشروع  في  بحث  ((0(0
السيد) لفائدة  املاء،) وجلب  بحفر 
العيوان  وار) الفخوري،) بوشعيب 
أوال  سيدي علي بن عبد هللا أوال )
املتعلق بحفر وجلب) افرج الجد2دة،)
بامللك املدعو) السقي  من أجل  املاء)
الحطة البالغة مساحته)))هكتار و0) 
ار و60)سيتيار،)الكائن بجلاعة زاوية)
فرج،) ائرة) أوال   قيا ة  لقواسم،)

سيدي اسلاعيل،)إقليم الجد2دة.
لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)
زاوية لقواسم،)قيا ة أوال  فرج  ارة)

سيدي اسلاعيل،)إقليم الجد2دة.
18
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ميدوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
بلوجب قرار أصدره ميدوب وكالة)

الحوض املائي مم الربيع بالجد2دة،)

علران) أوال   قيا ة  بلقر  سيجري 

إ 6 غا2ة) ((0(0 2يا2ر) (06 من) ابتداء)

مشروع) في  بحث  ((0(0 2يا2ر) (15

لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

السيد عبد القا ر سعو ي،)العيوان)

 وار التعاونية العلرانية أوال  علران)

وجلب) بحفر  املتعلق  بيور،) سيدي 

بامللك املدعو) السقي  من أجل  املاء)

بال  الحاج عباس)1))البالغة مساحته)

5)هكتار و78)ار و88)سيتيار،)الكائن)

أوال ) قيا ة  علران،) أوال   بجلاعة 

إقليم) بيور  سيدي  علران،) ائرة 

سيدي بيور.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)

علران،) أوال   قيا ة  علران،) أوال  

 ائرة سيدي بيور إقليم سيدي بيور.
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ميدوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
بلوجب قرار أصدره ميدوب وكالة)

الحوض املائي مم الربيع بالجد2دة،)

علران) أوال   قيا ة  بلقر  سيجري 

إ 6 غا2ة) ((0(0 2يا2ر) (06 من) ابتداء)

مشروع) في  بحث  ((0(0 2يا2ر) (15

لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

السيد عبد القا ر سعو ي،)العيوان)

علران) أوال   العلرانية  التعاونية 

وجلب) بحفر  املتعلق  بيور،) سيدي 

بامللك املدعو) السقي  من أجل  املاء)

سعو ي)9،))البالغة مساحته)))هكتار)

و60)ار و50)سيتيار،)الكائن بجلاعة)

علران،) ائرة) أوال   قيا ة  كر 2د،)

سيدي بيور،)إقليم سيدي بيور.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)
علران،) أوال   لقواسم،قيا ة  زاوية 

 ائرة سيدي بيور إقليم سيدي بيور.
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ميدوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
بلوجب قرار أصدره ميدوب وكالة)

بالجد2دة) الربيع  مم  املائي  الحوض 

علران)) أوال   قيا ة  بلقر  ( سيجري)

إ 6 غا2ة) ((0(0 2يا2ر) (6 ( من) ابتداء)

مشروع) في  بحث  ( ((0(0 2يا2ر) (15

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

السيد عبد الها ي العزوي العيوان)

علران) اوال   تامدة  الخربة   وار 

وجلب) بحفر  املتعلق  بيور،) سيدي 

بامللك املدعو) السقي  من أجل  املاء)

 6 مساحته) البالغة  الحلوف  سدرة 

تامدة) بجلاعة  الكائن  ( آر) (7 هكتار)

اوال  علران  ائرة سيدي بيور إقليم)

سيدي بيور.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)

علران  ائرة) اوال   قيا ة  تامدة 

سيدي بيور إقليم سيدي بيور.
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ميدوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
بلوجب قرار أصدره ميدوب وكالة)

بالجد2دة) الربيع  مم  املائي  الحوض 

ابتداء) بلقر قيا ة سايس  ( سيجري)

من))13)2يا2ر)0)0))إ 6 غا2ة))))2يا2ر)

الترخيص) مشروع  في  بحث  ((0(0

السيد) لفائدة  املاء) وجلب  بحفر 

الزراولة) العيوان  وار  كلاخ  محلد 

علالة) سايس  زاوية  جلاعة  الحفرة 

املتعلق بحفر وجلب املاء) (، الجد2دة)

من أجل السقي بامللك املدعو حيط)

 (5 6)هكتار) العيب البالغة مساحته)

الكائن بجلاعة زاوية) سيتيار  (60 آر)

سيدي) سايس  ائرة  وقيا ة  سايس 

اسلاعيل إقليم الجد2دة.

)لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)

سايس  ائرة) قيا ة  سايس  زاوية 

سيدي اسلاعيل إقليم الجد2دة.
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ميدوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

بلوجب قرار أصدره ميدوب وكالة)
بالجد2دة) الربيع  مم  املائي  الحوض 
سيجري))بلقر قيا ة سيدي اسلاعيل)
إ 6 غا2ة) ((0(0 2يا2ر) (13 ( من) ابتداء)
مشروع) في  بحث  ((0(0 2يا2ر) (((
لفائدة))) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 
السيد املصطفى جرير العيوان  وار)
الجد2د،) البئر  الغد2رة  املخاطرة 
أجل)) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 
الحطة) ارض  املدعو  بامللك  السقي 
سيتيار) (7( آر) ((6 البالغة مساحته)
اسلاعيل) سيدي  بجلاعة  الكائن 
قيا ة سيدي اسلاعيل،) ائرة سيدي)

اسلاعيل،)إقليم الجد2دة).
بلقرجلاعة) امللف  تم وضع  لقد 
سيدي) ( قيا ة) اسلاعيل  سيدي 
اسلاعيل) سيدي  اسلاعيل  ائرة 

إقليم الجد2دة).
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ميدوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

بلوجب قرار أصدره ميدوب وكالة)
بالجد2دة) الربيع  مم  املائي  الحوض 
سيجري))بلقر قيا ة سيدي اسلاعيل)
إ 6 غا2ة) ((0(0 2يا2ر) (31 من) ابتداء)
مشروع) في  بحث  ((0(0 2يا2ر) ( (((
لفائدة))) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 
العيوان)) الشرقي  محلد  السيد 
العباضلة) اسلاعيل  وار  سيدي 
املاء) املتعلق بحفر وجلب  الجد2دة،)
)السقي بامللك املدعو ارض) من أجل)
 83 هكتار) (1 حطة البالغة مساحته)
18)سيتيار الكائن بجلاعة سيدي) آر)
اسلاعيل)) سيدي  ( قيا ة) اسلاعيل 
إقليم) اسلاعيل  سيدي   ائرة 

الجد2دة).
بلقرجلاعة) امللف  تم وضع  لقد 
سيدي) ) ائرة  اسلاعيل) سيدي 

اسلاعيل إقليم الجد2دة).
24

ميدوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

ميدوب) أصدره  قرار  بلوجب 
الربيع ببني) املائي مم  وكالة الحوض 
سيدي) قيا ة  بلقر  ( سيجري) مالل 
اسلاعيل ابتداء)من))13)2يا2ر)0)0) 
في) بحث  ((0(0 2يا2ر) ((( غا2ة) إ 6 
مشروع الترخيص بحفر وجلب املاء،)
الياصري) فاطلة  السيدة  لفائدة 
بوعالم) �سي  أوال   العيوان  وار 
الجد2دة،املتعلق) اسلاعيل  سيدي 
السقي) أجل  من  املاء) وجلب  بحفر 
البالغة) الدار  بقعة  املدعو  بامللك 
3)سيتيار) آر) (7( 63)هكتار) مساحته)
الكائن بجلاعة مكرس قيا ة سيدي)
اسلاعيل) سيدي  اسلاعيل  ائرة 

إقليم الجد2دة.
لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)
مكرس قيا ة سيدي اسلاعيل  ائرة)

سيدي اسلاعيل إقليم الجد2دة.
25 

ميدوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

بلوجب قرار أصدره ميدوب وكالة)
بالجد2دة) الربيع  مم  املائي  الحوض 
سيجري))بلقر قيا ة سيدي اسلاعيل)
إ 6 غا2ة) ((0(0 2يا2ر) (13 ( من) ابتداء)
مشروع) في  بحث  ((0(0 2يا2ر) ( (((
لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 
السيد عبد الرحيم مبان العيوان  وار)
الدرارجة سيدي اسلاعيل الجد2دة)
أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 
السقي بامللك املدعو ارض القطاعي)
سيتيار) (6( آر) (19 البالغة مساحته)
اسلاعيل) سيدي  بجلاعة  الكائن 
قيا ة سيدي اسلاعيل  ائرة سيدي)

اسلاعيل إقليم الجد2دة.
لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)
سيدي) قيا ة  اسلاعيل  سيدي 
اسلاعيل) سيدي  اسلاعيل  ائرة 

إقليم الجد2دة.
26
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ميدوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
بلوجب قرار أصدره ميدوب وكالة)

بالجد2دة) الربيع  مم  املائي  الحوض 

سيجري))بلقر قيا ة أوال  فرج ابتداء)

من))13)2يا2ر)0)0))إ 6 غا2ة))))2يا2ر)

الترخيص) مشروع  في  بحث  ((0(0

السيد) لفائدة  املاء) وجلب  بحفر 

العيوان  وار) الجاري  املصطفى 

العيا2دة اوال  فرج الجد2دة املتعلق)

السقي) أجل  من  املاء) وجلب  بحفر 

البالغة) حلري  ارض  املدعو  بامللك 

هكتار) سيتيار  (1( آر) (16 مساحته)

الكائن بجلاعة زاوية لقواسم قيا ة)

اسلاعيل) سيدي  فرج  ائرة  اوال  

إقليم الجد2دة.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)

زاوية لقواسم قيا ة اوال  فرج  ائرة)

سيدي اسلاعيل إقليم الجد2دة.
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ميدوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
بلوجب قرار أصدره ميدوب وكالة)

بالجد2دة) الربيع  مم  املائي  الحوض 

 13 ( من) بلقر قيا ة ابتداء) ( سيجري)

2يا2ر) ( ( ( ((( غا2ة) إ 6  ((0(0 2يا2ر)

الترخيص) مشروع  في  بحث  ((0(0

السيد) لفائدة  املاء) وجلب  بحفر 

أوال ) العيوان  وار  تليمي  محلد 

حلدان) اوال   قيا ة  مو�سى  سعيد 

أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

الحطة) بال   املدعو  بامللك  السقي 

 13 آر) (53 ))هكتار) البالغة مساحته)

سيتيار الكائن بجلاعة اوال  حلدان)

) ائرة سيدي اسلاعيل إقليم) قيا ة)

الجد2دة.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)

سيدي) ) ائرة  قيا ة) حلدان  اوال  

اسلاعيل إقليم الجد2دة.

28

ميدوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

بلوجب قرار أصدره ميدوب وكالة)
ببني مالل) الربيع  املائي مم  الحوض 
احسين) أوال   قيا ة  بلقر  ( سيجري)
إ 6 غا2ة) ((0(0 2يا2ر) (13 ( من) ابتداء)
مشروع) في  بحث  ((0(0 2يا2ر) ( (((
لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 
معه) ومن  القاسمي  وحيد  السيد 
عين) امللكي  الدرك  تكية  العيوان 
بحفر) املتعلق  الدارالبيضاء) السبع 
بامللك) السقي  أجل  من  املاء) وجلب 
املدعو ارض سيدي عبد هللا البالغة)
7))سيتيار) آر) ((6 1)هكتار) مساحته)
الكائن بجلاعة أوال  احسين قيا ة))
إقليم) الجد2دة  احسين  ائرة  أوال  

الجد2دة.
لقد تم وضع امللف بلقرجلاعة) (
احسين) أوال   ( قيا ة) احسين  أوال  

 ائرة الجد2دة إقليم الجد2دة.
29

ميدوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع
نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
بلوجب قرار أصدره ميدوب وكالة)
بالجد2دة) الربيع  مم  املائي  الحوض 
بوعزيز) أوال   قيا ة  بلقر  ( سيجري)
الشلالية ابتداء)من))13)2يا2ر)0)0) 
في) بحث  ((0(0 2يا2ر) ((( غا2ة) إ 6 
مشروع الترخيص بحفر وجلب املاء)
لفائدة السيد الحاج فاهم العيوان)
16)شارع بئر قاسم السوي�سي الرباط)
أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 
املدعو) بامللك  أخرى  استعلاالت 
الحضيرة الصياعية البالغة مساحته)
98)سيتيار الكائن) آر) (58 هكتارات) ((
بوعزيز) أوال   قيا ة  هللا  عبد  موالي 
إقليم) الجد2دة  الشلالية  ائرة 

الجد2دة.
)لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)
بوعزيز) أوال   قيا ة  هللا  عبد  موالي 
إقليم) الجد2دة  الشلالية  ائرة 

الجد2دة.
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ميدوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

بلوجب قرار أصدره ميدوب وكالة)
الحوض املائي مم الربيع بالجد2دة،)
رحلون) أوال   قيا ة  بلقر  سيجري 
إ 6 غا2ة) ((0(0 2يا2ر) (13 من) ابتداء)
مشروع) في  بحث  ((0(0 2يا2ر) (((
لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)
العيوان) بيو ي  املصطفى  السيد 
وقيا ة) جلاعة  العيايشة،)  وار 
علالة) الحوزية  رحلون،) ائرة  أوال 
املاء) املتعلق بحفر وجلب  الجد2دة،)
بال ) املدعو  بامللك  السقي  أجل  من 
آر،) ((5 مساحته) البالغة  (، العو ة)
قيا ة) الكائن بجلاعة أوال  رحلون،)
الحوزية،إقليم) رحلون،) ائرة  أوال  

الجد2دة.
لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)
رحلون،) أوال   قيا ة  رحلون،) أوال  

 ائرة الحوزية،إقليم الجد2دة.
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ميدوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

بلوجب قرار أصدره ميدوب وكالة)
بالجد2دة) الربيع  مم  املائي  الحوض 
رحلون)) اوال   قيا ة  بلقر  ( سيجري)
إ 6 غا2ة) ((0(0 2يا2ر) (13 ( من) ابتداء)
مشروع) في  بحث  ( ((0(0 2يا2ر) (((
لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 
العيوان  وار) الحسين صابر  السيد 
ملزاركة جلاعة وقيا ة أوال  رحلون)
الجد2دة،) علالة  الحوزية   ائرة 
أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 
الحاج) حفرة  املدعو  بامللك  السقي 
 36 آر) (18 البالغة مساحته) الشرقي 
سيتيار الكائن بجلاعة أوال  رحلون)
الحوزية) رحلون  ائرة  أوال   قيا ة 

اقليم الجد2دة.
لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)
رحلون) أوال   قيا ة  رحلون  أوال  

 ائرة الحوزية اقليم الجد2دة.
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ميدوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
بلوجب قرار أصدره ميدوب وكالة)

بالجد2دة) الربيع  مم  املائي  الحوض 
رحلون)) اوال   قيا ة  بلقر  ( سيجري)

إ 6 غا2ة) ((0(0 2يا2ر) (13 ( من) ابتداء)

مشروع) في  بحث  ( ((0(0 2يا2ر) (((

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

السيد خليل رشيد))العيوان بلوك)67 

ابن مسيك سيدي عثلان) (15 الرقم)

املاء) وجلب  بحفر  البيضاء،املتعلق 

من أجل السقي بامللك املدعو أرض)

 96 آر) (6( مساحته) البالغة  الدار 
سيتيار الكائن بجلاعة أوال  رحلون)

الحوزية) رحلون  ائرة  أوال   قيا ة 

اقليم الجد2دة.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)
رحلون) أوال   قيا ة  رحلون  أوال  

 ائرة الحوزية اقليم الجد2دة.
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ميدوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
بلوجب قرار أصدره ميدوب وكالة)

بالجد2دة) الربيع  مم  املائي  الحوض 

عي�سى)) اوال   قيا ة  بلقر  ( سيجري)

إ 6 غا2ة) ((0(0 2يا2ر) (13 ( من) ابتداء)

مشروع) في  بحث  ( ((0(0 2يا2ر) (((

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

العيوان  وار) جابر  فاطية  السيدة 

الجد2دة،) عي�سى  لوال   هلات  الد2ر 

أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

حيطكرمات) املدعو  بامللك  السقي 

هكتار) (3 مساحته) البالغة  بالعجل 

بجلاعة) الكائن  سيتيار  (68 آر) (8

أوال ))عي�سى قيا ة أوال  عي�سى  ائرة)

الجد2دة اقليم الجد2دة.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)

أوال ))عي�سى قيا ة أوال  عي�سى  ائرة)

الجد2دة اقليم الجد2دة.
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ميدوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
بلوجب قرار أصدره ميدوب وكالة))

بالجد2دة) الربيع  مم  املائي  الحوض 

عي�سى)) اوال   قيا ة  بلقر  ( سيجري)

إ 6 غا2ة) ((0(0 2يا2ر) (13 ( من) ابتداء)

مشروع) في  بحث  ( ((0(0 2يا2ر) (((

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

السيد مكروم اسلاعيل العيوان  وار)

الدروس حد أوال  عي�سى الجد2دة،)

أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

اليخلة) أرض  املدعو  بامللك  السقي 

 (0 آر) (69 9)هكتار) البالغة مساحته)

عي�سى) ( سيتيار الكائن بجلاعة أوال )

الجد2دة) عي�سى  ائرة  أوال   قيا ة 

اقليم الجد2دة.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)

أوال ))عي�سى قيا ة أوال  عي�سى  ائرة)

الجد2دة اقليم الجد2دة.
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ميدوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
بلوجب قرار أصدره ميدوب وكالة)

بالجد2دة) الربيع  مم  املائي  الحوض 

احسين)) اوال   قيا ة  بلقر  ( سيجري)

إ 6 غا2ة) ((0(0 2يا2ر) (13 ( من) ابتداء)

مشروع) في  بحث  ( ((0(0 2يا2ر) (((

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

تجزئة) ( السيد محلد سعد العيوان)

الجد2دة،) (39 الرقم) (1 السالم)

أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

املسيس) املدعو  بامللك  السقي 

سيتيار) (70 آر) (36 البالغة مساحته)

الكائن بجلاعة أوال  احسين قيا ة)

اقليم) الجد2دة  احسين  ائرة  أوال  

الجد2دة.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)

احسين) أوال   قيا ة  احسين  أوال  

 ائرة الجد2دة اقليم الجد2دة.
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ميدوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
بلوجب قرار أصدره ميدوب وكالة)

بالجد2دة) الربيع  مم  املائي  الحوض 

بلقر قيا ة شتوكة ابتداء) ( سيجري)

من))13)2يا2ر)0)0))إ 6 غا2ة))))2يا2ر)

الترخيص) مشروع  في  بحث  ( ((0(0

السيدة) لفائدة  املاء) وجلب  بحفر 

الربيع) ام  العيوان  مقبول  فاطلة 

 7( الشقة) (7 مدخل) (( مجلوعة) ((

الحي الحسني البيضاء،)املتعلق بحفر)

بامللك) السقي  أجل  من  املاء) وجلب 

البالغة) ( مبارك) سيدي  بال   املدعو 

مساحته)5)هكتار))98)آر)61)سيتيار)

الكائن بجلاعة))شتوكة قيا ة شتوكة)

 ائرة أزمور اقليم الجد2دة.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)
أزمور) شتوكة  ائرة  قيا ة  شتوكة 

اقليم الجد2دة.
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ميدوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
بلوجب قرار أصدره ميدوب وكالة)

بالجد2دة) الربيع  مم  املائي  الحوض 

بلقر قيا ة شتوكة ابتداء) ( سيجري)

من))13)2يا2ر)0)0))إ 6 غا2ة))))2يا2ر)

الترخيص) مشروع  في  بحث  ( ((0(0

السيد) لفائدة  املاء) وجلب  بحفر 

زاوية زنقة) العيوان  ونا�سي عبد هللا 

اقامة) والفوات  العا2د2ة  امليصور 

املعاريف) (8 3)شقة رقم) انخلتينى ط)

املاء) وجلب  بحفر  املتعلق  البيضاء،)

من أجل السقي بامللك املدعو))))ملك)
زهرة البالغة مساحته)1)هكتار)))))آر)

شتوكة) ( سيتيار الكائن بجلاعة) ((0

اقليم) أزمور  شتوكة  ائرة  قيا ة 

الجد2دة.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)
أزمور) شتوكة  ائرة  قيا ة  شتوكة 

اقليم الجد2دة.
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ميدوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
بلوجب قرار أصدره ميدوب وكالة)

بالجد2دة) الربيع  مم  املائي  الحوض 

بلقر قيا ة شتوكة ابتداء) ( سيجري)

من))13)2يا2ر)0)0))إ 6 غا2ة))))2يا2ر)

الترخيص) مشروع  في  بحث  ( ((0(0

بحفر وجلب املاء)لفائدة السيدة))ليلة)

عجيب))العيوان حي اللة مريم بلوك)6 

رقم)))البيضاء،)املتعلق بحفر وجلب)

بامللك املدعو))) السقي  من أجل  املاء)

آر) (68 أرض احرش البالغة مساحته)

شتوكة) ( سيتيار الكائن بجلاعة) (19

اقليم) أزمور  شتوكة  ائرة  قيا ة 

الجد2دة.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)

أزمور) شتوكة  ائرة  قيا ة  شتوكة 

اقليم الجد2دة.
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ميدوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
بلوجب قرار أصدره ميدوب وكالة)

بالجد2دة) الربيع  مم  املائي  الحوض 

بلقر قيا ة شتوكة ابتداء) ( سيجري)

من))13)2يا2ر)0)0))إ 6 غا2ة))))2يا2ر)

الترخيص) مشروع  في  بحث  ( ((0(0

بحفر وجلب املاء)لفائدة السيد فرحي)

الرخ6) ا2ت  العيوان  وار  امحلد 

الشتوكة ازمور،)املتعلق بحفر وجلب)

بامللك املدعو)) السقي  من أجل  املاء)

 36 البالغة مساحته) ( ارض شانطي)

آر)3))سيتيار الكائن بجلاعة))شتوكة)

اقليم) أزمور  شتوكة  ائرة  قيا ة 

الجد2دة.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)

أزمور) شتوكة  ائرة  قيا ة  شتوكة 

اقليم الجد2دة.
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ميدوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
ميدوب) أصدره  قرار  بلوجب 

وكالة وكالة الحوض املائي مم الربيع)

بلقر قيا ة حد) ( بالجد2دة سيجري)

 (0(0 2يا2ر) (13 ( من) ابتداء) ( حرارة)

في) بحث  ( ((0(0 2يا2ر) ((( غا2ة) إ 6 

مشروع الترخيص بحفر وجلب املاء)

لفائدة السيد ابراهيم حياق العيوان)

املاء) وجلب  بحفر  املتعلق  ا2طاليا،)

بال ) املدعو  بامللك  السقي  أجل  من 

 97 آر) (33 مساحته) البالغة  الطاهر 

سيتيار))الكائن بجلاعة حرارة قيا ة)

حد حرارة  ائرة حرارة إقليم آسفي.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)

حرارة قيا ة حد حرارة  ائرة حرارة)

إقليم آسفي.
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ميدوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
بلوجب قرار أصدره ميدوب وكالة)

بالجد2دة) الربيع  مم  املائي  الحوض 

لبخاتي) حد  قيا ة  بلقر  ( سيجري)

إ 6 غا2ة) ((0(0 2يا2ر) (8 ( من) ابتداء)

مشروع) في  بحث  ((0(0 2يا2ر) (17

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

العيوان  وار) الواسع  السيد محلد 

املتعلق) آسفي  البخاتي  الحلو ات 

السقي) أجل  من  املاء) وجلب  بحفر 

البالغة) الكاعة  أرض  املدعو  بامللك 

الكائن) آر  (09 هكتار) (1 مساحته)

لبخاتي) حد  وقيا ة  لبخاتي  بجلاعة 

 ائرة عبدة إقليم آسفي.

)لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)

لبخاتي  ائرة) حد  وقيا ة  لبخاتي 

عبدة إقليم آسفي.
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ميدوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
بلوجب قرار أصدره ميدوب وكالة)

بالجد2دة) الربيع  مم  املائي  الحوض 

علران) أوال   قيا ة  بلقر  ( سيجري)

إ 6 غا2ة) ((0(0 2يا2ر) (8 ( من) ابتداء)

مشروع) في  بحث  ((0(0 2يا2ر) (17

لفائدة))) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

السيد عبد الرحلان الحالج العيوان)

تجزئة فراح الصفار سيدي بيور،) (8

أجل)) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

البالغة) جيان  املدعو  بامللك  السقي 

59)سيتيار) آر) (31 1)هكتار) مساحته)

الكائن بجلاعة كد2ة بني  غوغ قيا ة)

أوال  علران  ائرة سيدي بيور إقليم)

سيدي بيور).

بلقرجلاعة) امللف  تم وضع  لقد 

علران) أوال   قيا ة  بني  غوغ  كد2ة 

 ائرة سيدي بيور إقليم سيدي بيور).
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ميدوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
بلوجب قرار أصدره ميدوب وكالة)

بالجد2دة) الربيع  مم  املائي  الحوض 

علران) أوال   قيا ة  بلقر  ( سيجري)

غا2ة) إ 6  ((0(0 2يا2ر) (8 من) ابتداء)

مشروع) في  بحث  ((0(0 2يا2ر) ( (17

لفائدة))) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

السيدة فاطية الفرح العيوان مركز)

سبت املعاريف أوال  علران سيدي)

من) املاء) املتعلق بحفر وجلب  بيور،)

أجل))السقي بامللك املدعو عبد الالوية)

 38 هكتار) (13 البالغة مساحته) (8(

79)سيتيار الكائن بجلاعة كر 2د) آر)

قيا ة أوال  علران  ائرة سيدي بيور)

إقليم سيدي بيور).

بلقرجلاعة) امللف  تم وضع  لقد 

علران  ائرة) أوال   قيا ة  كر 2د 

سيدي بيور إقليم سيدي بيور).
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ميدوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
بلوجب قرار أصدره ميدوب وكالة)

بالجد2دة) الربيع  مم  املائي  الحوض 

علران) أوال   قيا ة  بلقر  ( سيجري)

إ 6 غا2ة) ((0(0 2يا2ر) (8 ( من) ابتداء)

مشروع) في  بحث  ((0(0 2يا2ر) (17

لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

السيد الجيال ي الزواغي العيوان  وار)

سبت املعاريف أوال  علران سيدي)

من) املاء) وجلب  بحفر  بيور،املتعلق 

أجل السقي بامللك املدعو السعدلية)

آر) (99 7)هكتار) البالغة مساحته) (15

كر 2د) بجلاعة  الكائن  سيتيار  (60

قيا ة أوال  علران  ائرة سيدي بيور)

إقليم سيدي بيور.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)

علران  ائرة) أوال   قيا ة  كر 2د 

سيدي بيور إقليم سيدي بيور.
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ميدوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
بلوجب قرار أصدره ميدوب وكالة)

بالجد2دة) الربيع  مم  املائي  الحوض 

علران) أوال   قيا ة  بلقر  ( سيجري)

إ 6 غا2ة) ((0(0 2يا2ر) (8 ( من) ابتداء)

مشروع) في  بحث  ((0(0 2يا2ر) ( (17

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

السيد عبد العا ي غز ي العيوان رقم)

الجد2دة) (1 بلوك أ تجزئة اليجد) (16

املتعلق بحفر وجلب املاء)من السقي)

البالغة) البير  بقعة  املدعو  بامللك 

سيتيار) (78 آر) هكتار50) (1 مساحته)

الكائن بجلاعة كد2ة بني  غوغ قيا ة)

أوال  علران  ائرة سيدي بيور إقليم)

سيدي بيور.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)

علران) أوال   قيا ة  بني  غوغ  كد2ة 

 ائرة سيدي بيور إقليم سيدي بيور.
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ميدوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
بلوجب قرار أصدره ميدوب وكالة)

بالجد2دة) الربيع  مم  املائي  الحوض 

علران) أوال   قيا ة  بلقر  ( سيجري)

إ 6 غا2ة) ((0(0 2يا2ر) (8 ( من) ابتداء)

مشروع) في  بحث  ((0(0 2يا2ر) (17

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

السيد احلد حلوكة العيوان مركز)

سبت املعاريف كريد2د سيدي بيور)

أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

 (9 السعدلية) بامللك املدعو  السقي 

 (3 آر) (76 6)هكتار) البالغة مساحته)

سيتيار هكتار الكائن بجلاعة كر 2د)

أوال  علران  ائرة سيدي بيور إقليم)

سيدي بيور.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)

كر 2د أوال  علران  ائرة سيدي بيور)

إقليم سيدي بيور.
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ميدوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
بلوجب قرار أصدره ميدوب وكالة)

بالجد2دة) الربيع  مم  املائي  الحوض 

علران) أوال   قيا ة  بلقر  ( سيجري)

إ 6 غا2ة) ((0(0 2يا2ر) (8 ( من) ابتداء)

بحث في مشروع) ((0(0 2يا2ر) ( ( ( (17

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

السيدة عائشة القر�سي العيوان مركز)

سبت املعاريف أوال  علران سيدي)

من) املاء) وجلب  بحفر  املتعلق  بيور 

أجل السقي بامللك املدعو السعدلية)

آر) (69 6)هكتار) البالغة مساحته) (16

كر 2د) بجلاعة  الكائن  سيتيار  ((7

قيا ة أوال  علران  ائرة سيدي بيور)

إقليم سيدي بيور.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)

علران  ائرة) أوال   قيا ة  كر 2د 

سيدي بيور إقليم سيدي بيور.
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ميدوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
بلوجب قرار أصدره ميدوب وكالة)

بالجد2دة) الربيع  مم  املائي  الحوض 

علران) أوال   قيا ة  بلقر  ( سيجري)

إ 6 غا2ة) ((0(0 2يا2ر) (8 ( من) ابتداء)

مشروع) في  بحث  ((0(0 2يا2ر) ( (17

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

ومن) املستقيم  الرحيم  عبد  السيد 

اوال ) الفوارس  العيوان  وار  معه 

بحفر) املتعلق  بيور  سيدي  علران 

بامللك) السقي  أجل  من  املاء) وجلب 

مساحته) البالغة  الحلر  بير  املدعو 

الكائن) سيتيار  (68 آر) (86 هكتار) (6

بجلاعة كد2ة بني  غوغ قيا ة أوال )

إقليم) بيور  سيدي  علران  ائرة 

سيدي بيور.

بلقرجلاعة) امللف  تم وضع  لقد 

علران) أوال   قيا ة  بني  غوغ  كد2ة 

 ائرة سيدي بيور إقليم سيدي بيور.
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ميدوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
بلوجب قرار أصدره ميدوب وكالة)

بالجد2دة) الربيع  مم  املائي  الحوض 

علران) أوال   قيا ة  بلقر  ( سيجري)

إ 6 غا2ة) ((0(0 2يا2ر) (8 ( من) ابتداء)

مشروع) في  بحث  ((0(0 2يا2ر) (17

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

العيوان) السبعي  اسلاعيل  السيد 

سيدي) علران  اوال   املعاريف  مركز 

من) املاء) وجلب  بحفر  املتعلق  بيور 

الزغارية) املدعو  بامللك  السقي  أجل 

 60 هكتارات) (7 البالغة مساحته) (59

77)سيتيار الكائن بجلاعة كر 2د)) آر)
قيا ة أوال  علران  ائرة سيدي بيور)

إقليم سيدي بيور.

)لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)

علران  ائرة) أوال   قيا ة  ( كر 2د)

سيدي بيور إقليم سيدي بيور.
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ميدوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

بلوجب قرار أصدره ميدوب وكالة)
الحوض املائي مم الربيع بالجد2دة،)
ابتداء) ملشرك  قيا ة  بلقر  سيجري 
من)13)2يا2ر)0)0))إ 6 غا2ة))))2يا2ر)
الترخيص) مشروع  في  بحث  ((0(0
بحفر وجلب املاء،)لفائدة السيد عبد)
العيوان) معه  ومن  السائح  الكريم 
سيدي بيور،)  وار ملباكرة بني هالل،)
أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 
السقي بامللك املدعو أرض الحلري،)
آر) و63) هكتار  (1 مساحته) البالغة 
و60)سيتيار،)الكائن بجلاعة ملشرك)
بيور) سيدي  ملشرك،) ائرة  قيا ة 

إقليم سيدي بيور.
لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)
قيا ة ملشرك،) ائرة سيدي) ملشرك،)

بيور)،)إقليم سيدي بيور.
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ميدوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

بلوجب قرار أصدره ميدوب وكالة)
الحوض املائي مم الربيع بالجد2دة،)
سيجري بلقر قيا ة سيدي اسلاعيل)
إ 6 غا2ة) ((0(0 2يا2ر) (10 من) ابتداء)
مشروع) في  بحث  ((0(0 2يا2ر) (19
لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)
 63 العيوان) وراق  عزيز  السيد 
تجزئة وا  الذهب سيدي اسلاعيل)
وجلب) بحفر  املتعلق  الجد2دة،)
املنزلية) االستعلاالت  أجل  من  املاء)
الكد2ة) املدعو أرض  بامللك  امليفر ة 
البالغة مساحته)))آر الكائن بجلاعة)
سيدي) قيا ة  اسلاعيل  سيدي 
اسلاعيل) سيدي  اسلاعيل  ائرة 

إقليم الجد2دة.
لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)
سيدي) قيا ة  اسلاعيل  سيدي 
اسلاعيل) سيدي  اسلاعيل  ائرة 

إقليم الجد2دة.
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ميدوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
بلوجب قرار أصدره ميدوب وكالة)

الحوض املائي مم الربيع بالجد2دة،)

ابتداء) شتوكة  قيا ة  بلقر  سيجري 

من)13)2يا2ر)0)0))إ 6 غا2ة))))2يا2ر)

الترخيص) مشروع  في  بحث  ((0(0

السيد) لفائدة  املاء،) وجلب  بحفر 

عبد االله بن جدة ومن معه العيوان)

 رب الفقراء)الزنقة)5)الرقم))9)الدار)

املاء) وجلب  بحفر  املتعلق  البيضاء،)

بال ) املدعو  بامللك  السقي  أجل  من 

 67 آر) (60 مساحته) البالغة  لحرش 

سيتيار الكائن بجلاعة شتوكة قيا ة)

شتوكة  ائرة أزمور إقليم الجد2دة.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)

أزمور) شتوكة  ائرة  قيا ة  شتوكة 

إقليم الجد2دة.
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ميدوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
بلوجب قرار أصدره ميدوب وكالة)

بالجد2دة) الربيع  مم  املائي  الحوض 

ابتداء) شتوكة  قيا ة  بلقر  سيجري 

 (( غا2ة) إ 6  ((0(0 2يا2ر) (13 من)

مشروع) في  بحث  ((0(0 2يا2ر)

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

العيوان  وار) حرير  التباري  السيد 

املها ي هشتوكة  ائرة ازمور علالة)

املاء) املتعلق بحفر وجلب  الجد2دة،)

املدعو  وم) بامللك  السقي  أجل  من 

 57 آر) (71 الشا2بة البالغة مساحته)

سيتيار الكائن بجلاعة شتوكة قيا ة)

شتوكة  ائرة أزمور إقليم الجد2دة.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)

أزمور) شتوكة  ائرة  قيا ة  شتوكة 

إقليم الجد2دة.
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ميدوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

بلوجب قرار أصدره ميدوب وكالة)
بالجد2دة) الربيع  مم  املائي  الحوض 
سيجري بلقر قيا ة سيدي علي بن)
 (0(0 2يا2ر) (13 من) حلدوش ابتداء)
في) بحث  ((0(0 2يا2ر) ((( غا2ة) إ 6 
مشروع الترخيص بحفر وجلب املاء)
العيوان) بواتر  رشيد  السيد  لفائدة 
 11 رقم) (73 ل) علارة  الكوثر  إقامة 
سيدي مومن الدار البيضاء،)املتعلق)
السقي) أجل  من  املاء) وجلب  بحفر 
بال ) الطاهر  بن  بال   املدعو  بامللك 
الجبلي البالغة مساحته)1)هكتار)59 
31)سيتيار الكائن بجلاعة سيدي) ار)
علي بن حلدوش قيا ة سيدي علي)
إقليم) أزمور  حلدوش  ائرة  بن 

الجد2دة.
لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)
قيا ة)) حلدوش  بن  علي  سيدي 
سيدي علي بن حلدوش  ائرة أزمور)

إقليم))الجد2دة.
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ميدوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

بلوجب قرار أصدره ميدوب وكالة)
بالجد2دة) الربيع  مم  املائي  الحوض 
سيجري بلقر قيا ة أوال  فرج ابتداء)
من)13)2يا2ر)0)0))إ 6 غا2ة))))2يا2ر)
الترخيص) مشروع  في  بحث  ((0(0
بحفر وجلب املاء)لفائدة السيد محلد)
الظهرات) العيوان  وار  الشتواني 
بحفر) املتعلق  الجد2دة،) فرج  أوال  
بامللك) السقي  أجل  من  املاء) وجلب 
 86 مساحته) البالغة  الحطة  املدعو 
الكائن بجلاعة زاوية) سيتيار  (5( ار)
لقواسم قيا ة أوال  فرج  ائرة سيدي)

اسلاعيل إقليم الجد2دة.
لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)
زاوية لقواسم قيا ة أوال  فرج  ائرة)

سيدي اسلاعيل إقليم الجد2دة).
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ميدوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
بلوجب قرار أصدره ميدوب وكالة)

بالجد2دة) الربيع  مم  املائي  الحوض 

ابتداء) شتوكة  قيا ة  بلقر  سيجري 

من)13)2يا2ر)0)0))إ 6 غا2ة))))2يا2ر)

الترخيص) مشروع  في  بحث  ((0(0

السيد) لفائدة  املاء) وجلب  بحفر 

العسري سعيد العيوان زنقة شرف)) 

فيال)5))الزنقة الولفة الدار البيضاء،)

أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

السقي بامللك املدعو بال  بن مسعو )

سيتيار) ((1 ار) (5( البالغة مساحته)

الكائن بجلاعة شتوكة قيا ة شتوكة)

 ائرة أزمور إقليم الجد2دة.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)

أزمور) شتوكة  ائرة  قيا ة  شتوكة 

إقليم الجد2دة.
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ميدوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
بلوجب قرار أصدره ميدوب وكالة)

بالجد2دة) الربيع  مم  املائي  الحوض 

ابتداء) شتوكة  قيا ة  بلقر  سيجري 

من)13)2يا2ر)0)0))إ 6 غا2ة))))2يا2ر)

الترخيص) مشروع  في  بحث  ((0(0

السيد) لفائدة  املاء) وجلب  بحفر 

ابن) زنقة  العيوان  جليلة  عريف 

الشيف القرواني إقامة الخير الطابق)

))الشقة)5)و)))مارس الدار البيضاء،)

أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

الكرمات) املدعو  بامللك  السقي 

سيتيار) (60 ار) (56 البالغة مساحته)

الكائن بجلاعة شتوكة قيا ة شتوكة)

 ائرة أزمور إقليم الجد2دة.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)

أزمور) شتوكة  ائرة  قيا ة  شتوكة 

إقليم الجد2دة.
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ميدوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
بلوجب قرار أصدره ميدوب وكالة)

بالجد2دة) الربيع  مم  املائي  الحوض 

الحوزية) قيا ة  بلقر  سيجري 

إ 6 غا2ة) ((0(0 2يا2ر) (13 من) ابتداء)

مشروع) في  بحث  ((0(0 2يا2ر) (((

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

العيوان) بريدي  بوشعيب  السيد 

الحوزية) البحابحة  ائرة   وار 

املاء) وجلب  بحفر  املتعلق  أزمور،)

من أجل السقي بامللك املدعو ارض)

 15 ار) (6( مساحته) البالغة  الكور 

الحوزية) بجلاعة  الكائن  سيتيار 

قيا ة الحوزية  ائرة الحوزية إقليم)

الجد2دة.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)

الحوزية  ائرة) قيا ة  الحوزية 

الحوزية إقليم الجد2دة.
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ميدوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
بلوجب قرار أصدره ميدوب وكالة)

بالجد2دة) الربيع  مم  املائي  الحوض 

سيجري بلقر قيا ة سيدي علي بن)

حلدوش ابتداء)من)6)2يا2ر)0)0))إ 6)

غا2ة)15)2يا2ر)0)0))بحث في مشروع)

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

حي) العيوان  بيلعا2ل  ليل6  السيد 
الشرطة شارع غاندي الدرج)6)رقم)1 

املتعلق بحفر وجلب) الدار البيضاء،)

بامللك املدعو) السقي  من أجل  املاء)

الحطة البالغة مساحته)15)ار الكائن)

حلدوش) بن  علي  سيدي  بجلاعة 

قيا ة سيدي علي بن حلدوش  ائرة)

أزمور إقليم الجد2دة.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)

قيا ة) حلدوش  بن  علي  سيدي 
سيدي علي بن حلدوش  ائرة أزمور)

إقليم الجد2دة.
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ميدوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

ميدوب) أصدره  قرار  بلوجب 
الربيع) مم  املائي  الحوض  وكالة 
بالجد2دة سيجري بلقر قيا ة أوال )
 (0(0 2يا2ر) (6 من) ابتداء) حلدان 
في) بحث  ((0(0 2يا2ر) (15 غا2ة) إ 6 
وجلب) بحفر  الترخيص  مشروع 
نقيري) رضوان  السيد  لفائدة  املاء)
366)زنقة خد2جة أم) العيوان الرقم)
املتعلق) الجد2دة،) املويلحة  املوميين 
السقي) أجل  من  املاء) وجلب  بحفر 
محلد) الحاج  بال   املدعو  بامللك 
سيتيار) (31 ار) (60 البالغة مساحته)
الكائن بجلاعة شعيبات قيا ة أوال )
حلدان  ائرة سيدي اسلاعيل إقليم)

الجد2دة.
لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)
حلدان  ائرة) أوال   قيا ة  شعيبات 

سيدي اسلاعيل إقليم الجد2دة.
154

وكالة الحوض املائي مم الربيع
نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مد2ر  أصدره  قرار  بلوجب 
الحوض املائي مم الربيع ببني مالل،)
أوال ) (- سيجري بلقر قيا ة لوناسدة)
يعكوب ابتداء)من)0))2يا2ر)0)0))إ 6)
غا2ة)9))2يا2ر)0)0))بحث في مشروع)
لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)
السيد محلد مصوري العيوان  وار)
بحفر) املتعلق  لوناسدة،) غانم  أوال  
بامللك) السقي  أجل  من  املاء) وجلب 
مساحته) البالغة  الغابة،) املدعو 
الكائن بجلاعة) سيتيار،) آر و11) (66
لوناسدة-أوال ) قيا ة  لوناسدة 
يعكوب،) ائرة قلعة السراغية،)إقليم)

قلعة السراغية.
لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)
لوناسدة-أوال ) قيا ة  لوناسدة،)
الغابة) أهل  القلعة،) يعكوب،) ائرة 

إقليم قلعة السراغية.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) مد2ر  أصدره  قرار  بلوجب 
الحوض املائي مم الربيع ببني مالل،)
أوال ) (- سيجري بلقر قيا ة لوناسدة)
 (0(0 2يا2ر) ((0 من) ابتداء) يعكوب 
في) بحث  ((0(0 2يا2ر) ((9 غا2ة) إ 6 
وجلب) بحفر  الترخيص  مشروع 
زيدان) احلد  السيد  لفائدة  املاء،)
العيوان حي اليخلة)1)رقم)537،)قلعة)
املتعلق بحفر وجلب املاء) السراغية،)
من أجل السقي بامللك املدعو ارجيم،)
38)آر و67)سيتيار،) البالغة مساحته)
قيا ة) الكرن،) أوال   بجلاعة  الكائن 
لوناسدة-أوال  يعكوب،) ائرة القلعة)

أهل الغابة،)إقليم قلعة السراغية.
لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)
لوناسدة-أوال ) قيا ة  الكرن،) أوال  
الغابة) أهل  القلعة،) يعكوب،) ائرة 

إقليم قلعة السراغية.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع
نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مد2ر  أصدره  قرار  بلوجب 
الحوض املائي مم الربيع ببني مالل،)
أوال ) (- سيجري بلقر قيا ة لوناسدة)
يعكوب ابتداء)من)0))2يا2ر)0)0))إ 6)
غا2ة)9))2يا2ر)0)0))بحث في مشروع)
لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)
العيوان) جابري  املصطفى  السيد 
القلعة،) لوناسدة  ا2كو  أوال    وار 
أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 
البالغة) السقي بامللك املدعو الغابة،)
الكائن) آر،) و1) هكتار  (1 مساحته)
لوناسدة- قيا ة  لوناسدة  بجلاعة 
أهل) (- القلعة) يعكوب،) ائرة  أوال  

الغابة،)إقليم قلعة السراغية.
لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)
لوناسدة-أوال ) قيا ة  لوناسدة،)
الغابة) أهل  القلعة،) يعكوب،) ائرة 

إقليم قلعة السراغية.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مد2ر  أصدره  قرار  بلوجب 

الحوض املائي مم الربيع ببني مالل،)

أوال ) (- سيجري بلقر قيا ة لوناسدة)

يعكوب ابتداء)من)0))2يا2ر)0)0))إ 6)

غا2ة)9))2يا2ر)0)0))بحث في مشروع)

لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

السيد عبد السالم العلري العيوان)

69)شارع القائد ا ريس الحارثي م س)

املتعلق) الرباط،) السوي�سي  توسع  ع 

 5 سقي) أجل  من  املاء) وجلب  بحفر 

املدعو  رة،) بامللك  فقط  هكتارات 

آر) و)7) هكتار  (11 مساحته) البالغة 

بئر) بجلاعة  الكائن  سيتيار،) و)1)

مزوي قيا ة بوليوار،)بئر مزوي  ائرة)

خريبكة،)إقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)

بئر مزوي،) بئر مزوي قيا ة بوليوار،)

 ائرة خريبكة إقليم خريبكة.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مد2ر  أصدره  قرار  بلوجب 

الحوض املائي مم الربيع ببني مالل،)

سيجري بلقر قيا ة تاكزيرت ابتداء)

من)0))2يا2ر)0)0))إ 6 غا2ة)9))2يا2ر)

الترخيص) مشروع  في  بحث  ((0(0

السيد) لفائدة  املاء،) وجلب  بحفر 

أوال ) العيوان  وار  عوبا2ن  صالح 

أوال ) جلاعة  امبارك  أوال   بوهيدة 

بحفر) املتعلق  مالل،) بني  مبارك 

مقلع) تزويد  أجل  من  املاء) وجلب 

البالغة) بامللك املدعو تزويغت،) باملاء)

الكائن) 1).7979)متر مربع،) مساحته)

بجلاعة تانوغة قيا ة تاكزيرت  ائرة)

القصيبة،)إقليم بني مالل.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)

تاكزيرت  ائرة) قيا ة  تانوغة 

القصيبة،)إقليم بني مالل.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) مد2ر  أصدره  قرار  بلوجب 
الحوض املائي مم الربيع ببني مالل،)
بوزيري) أوال   قيا ة  بلقر  سيجري 
إ 6 غا2ة) ((0(0 2يا2ر) ((0 من) ابتداء)
مشروع) في  بحث  ((0(0 2يا2ر) ((9
لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)
السيد املصطفى صخر العيوان  وار)
أوال  عي�سى جلاعة سيدي محلد بن)
املتعلق بحفر وجلب) رحال سطات،)
املنزلية) االستعلاالت  أجل  من  املاء)
الحطة،) املدعو  بامللك  والسقي 
11)آر و57)سيتيار،) البالغة مساحته)
بن) محلد  سيدي  بجلاعة  الكائن 
بوزيري،) ائرة) أوال   قيا ة  رحال 

سطات الجيوبية إقليم سطات.
لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)
سيدي محلد بن رحال قيا ة أوال )
الجيوبية) سطات  بوزيري،) ائرة 

إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) مد2ر  أصدره  قرار  بلوجب 
الحوض املائي مم الربيع ببني مالل،)
سيجري بلقر قيا ة أوال  زرا  ابتداء)
من)0))2يا2ر)0)0))إ 6 غا2ة)9))2يا2ر)
الترخيص) مشروع  في  بحث  ((0(0
السيد) لفائدة  املاء،) وجلب  بحفر 
حليد أمين العيوان حي الهياء)1)فيال)
رقم)3)قلعة السراغية،)املتعلق بحفر)
بامللك) السقي  أجل  من  املاء) وجلب 
 6 مساحته) البالغة  الغابة،) املدعو 
الكائن) سيتيار،) و18) آر  و56) هكتار 
أوال ) قيا ة  صبيح  أوال   بجلاعة 
الغابة،) أهل  القلعة،) زرا ،) ائرة 

إقليم قلعة السراغية.
لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)
أوال  صبيح قيا ة أوال  زرا ،) ائرة)
قلعة) إقليم  الغابة،) أهل  القلعة،)

السراغية.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مد2ر  أصدره  قرار  بلوجب 

الحوض املائي مم الربيع ببني مالل،))

بومو�سى) أحد  قيا ة  بلقر  سيجري 

إ 6 غا2ة) ((0(0 2يا2ر) ((0 من) ابتداء)

مشروع) في  بحث  ((0(0 2يا2ر) ((9

لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

العيوان  وار) حلري  جوا   السيد 

أوال  زا2ر حد بومو�سى سوق السبت،)

أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

أوال ) جلوع  املدعو  بامللك  السقي 
هكتارات،) (6 مساحته) البالغة  زا2ر،)

الكائن بجلاعة) سيتيار،) آر و36) (76

بومو�سى) أحد  قيا ة  بومو�سى  أحد 

 ائرة بني مو�سى الغربية إقليم الفقيه)

بن صالح.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)

بومو�سى) أحد  قيا ة  بومو�سى،) أحد 

إقليم) الغربية،) مو�سى  بني   ائرة 

الفقيه بن صالح.

59

وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مد2ر  أصدره  قرار  بلوجب 

الحوض املائي مم الربيع ببني مالل،)

من) ابتداء) بزو  قيا ة  بلقر  سيجري 

2يا2ر) ((9 غا2ة) إ 6  ((0(0 2يا2ر) ((0

الترخيص) مشروع  في  بحث  ((0(0

السيد) لفائدة  املاء،) وجلب  بحفر 

العيا�سي بهاني العيوان  وار العثامية)

املتعلق) أزيالل،) بزو،) ارفالة  جلاعة 

السقي) أجل  من  املاء) وجلب  بحفر 

بامللك املدعو امدى،)البالغة مساحته)

1))هكتار،)65)آر و60)سيتيار،)الكائن)
بزو) بزو،) ائرة  قيا ة  بزو،) بجلاعة 

إقليم أزيالل.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)

إقليم) بزو،) بزو،) ائرة  وقيا ة  بزو 

أزيالل.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) مد2ر  أصدره  قرار  بلوجب 
ببني مالل) الربيع  املائي مم  الحوض 
-أوال ) بلقر قيا ة لوساندة) ( سيجري)
 (0(0 2يا2ر) ((0 ( من) ابتداء) ( يعكوب)
في) بحث  ( ((0(0 2يا2ر) ((9 غا2ة) إ 6 
مشروع الترخيص بحفر وجلب املاء)
الصبري) القا ر  عبد  السيد  لفائدة 
أوال ) حلا ي  أوال   العيوان  وار 
املتعلق بحفر وجلب) القلعة،) الكرن 
بامللك املدعو)) السقي  من أجل  املاء)
 56 مساحته) البالغة  اجحيليلة 
أوال ) بجلاعة  الكائن  سيتيار  (70 آر)
يعكوب) لوساندة-أوال   قيا ة  الكرن 
 ائرة القلعة)-)أهل الغابة اقليم قلعة)

السراغية.
لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)
لوساندة-أوال ) قيا ة  الكرن  أوال  
الغابة) أهل  (- القلعة) يعكوب  ائرة 

اقليم قلعة السراغية.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) مد2ر  أصدره  قرار  بلوجب 
ببني مالل) الربيع  املائي مم  الحوض 
-أوال ) بلقر قيا ة لوساندة) ( سيجري)
 (0(0 2يا2ر) ((0 ( من) ابتداء) ( يعكوب)
في) بحث  ( ((0(0 2يا2ر) ((9 غا2ة) إ 6 
مشروع الترخيص بحفر وجلب املاء)
العبو ي) العزيز  عبد  السيد  لفائدة 
لوناسدة،)) ا2كو  أوال   العيوان  وار 
أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 
البالغة) الغابة  بامللك املدعو  السقي 
الكائن) سيتيار  (95 آر) (78 مساحته)
لوناسدة،) قيا ة  لوساندة  ( بجلاعة)
أهل) (- القلعة) يعكوب  ائرة  أوال  

الغابة اقليم قلعة السراغية.
لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)
أوال ) (- لوساندة) قيا ة  لوناسدة،)
الغابة) أهل  (- القلعة) يعكوب  ائرة 

اقليم قلعة السراغية.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مد2ر  أصدره  قرار  بلوجب 

ببني مالل) الربيع  املائي مم  الحوض 

ابتداء) امزورة  قيا ة  بلقر  ( سيجري)

 (9 غا2ة) إ 6  ((0(0 2يا2ر) ((0 ( من)

مشروع) في  بحث  ( ((0(0 2يا2ر)

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

)املصطفى بلحليدي العيوان) السيد)

 وار اكياون بلعوان امزورة سطات،)

أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

االستعلاالت املنزلية والسقي بامللك)

 03 مساحته) البالغة  الكاعة  املدعو 

96)سيتيار الكائن بجلاعة امزورة) آر)

قيا ة امزورة  ائرة سطات الشلالية)

اقليم سطات.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة))

سطات) امزورة  ائرة  قيا ة  امزورة 

الشلالية اقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مد2ر  أصدره  قرار  بلوجب 

ببني مالل) الربيع  املائي مم  الحوض 

سيجري))بلقر قيا ة لبر2كيين))ابتداء)

من))0))2يا2ر)0)0))إ 6 غا2ة)9))2يا2ر)

الترخيص) مشروع  في  بحث  ( ((0(0

بحفر وجلب املاء)لفائدة السيد))احلد)

 10 بيحيدا العيوان  رب امليتر زنقة)

)6)الدارالبيضاء،)املتعلق بحفر) رقم)

بامللك) السقي  أجل  من  املاء) وجلب 

مساحته) البالغة  بيحيدة  املدعو 

سيتيار الكائن) (66 ( آر) (7( هكتار) (66

حسون حلري قيا ة) ( بجلاعة أوال )

لبر2كيين  ائرة واقليم الرحامية.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)

حسون حلري قيا ة لبر2كيين) ( أوال )

 ائرة واقليم الرحامية.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مد2ر  أصدره  قرار  بلوجب 

ببني مالل) الربيع  املائي مم  الحوض 

لبر2كيين)) قيا ة  بلقر  ( سيجري)

إ 6 غا2ة) ((0(0 2يا2ر) ((0 ( من) ابتداء)

مشروع) في  بحث  ( ((0(0 2يا2ر) ((9

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

)احلد بيحيدا العيوان  رب) ( السيد)

)6)الدارالبيضاء،) 10)رقم) امليتر زنقة)

أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

السقي بامللك املدعو بن حيدا البالغة)

مساحته)9)هكتار)99)آر))86)سيتيار)
الكائن بجلاعة أوال ))حسون حلري)

قيا ة لبر2كيين  ائرة الرحامية واقليم)

الرحامية.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)

حسون حلري قيا ة لبر2كيين) ( أوال )

 ائرة واقليم الرحامية.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مد2ر  أصدره  قرار  بلوجب 

ببني مالل) الربيع  املائي مم  الحوض 

ابتداء) امزورة  قيا ة  بلقر  ( سيجري)

 (9 غا2ة) إ 6  ((0(0 2يا2ر) ((0 ( من)

مشروع) في  بحث  ( ((0(0 2يا2ر)

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

السيد))بوشعيب تيوك العيوان  وار)

الكرا2ين بني امحلد امزورة))سطات،)

أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

االستعلاالت املنزلية والسقي بامللك)

املدعو بوشهيبة))البالغة مساحته)66 

آر)6))سيتيار الكائن بجلاعة))وقيا ة)

امزورة  ائرة سطات الشلالية اقليم))

سطات.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة))

وقيا ة امزورة  ائرة سطات الشلالية)

اقليم))سطات.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) مد2ر  أصدره  قرار  بلوجب 
ببني مالل) الربيع  املائي مم  الحوض 
-أوال ) بلقر قيا ة لوناسدة) ( سيجري)
 (0(0 2يا2ر) ((0 ( من) ابتداء) ( يعكوب)
في) بحث  ( ((0(0 2يا2ر) ((9 غا2ة) إ 6 
وجلب) بحفر  الترخيص  مشروع 
جابري) رضوان  السيد  لفائدة  املاء)
العيوان  وار أوال  مسعو ))لوناسدة،))
أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 
السقي بامللك املدعو اقيينبة البالغة)
)8)سيتيار) آر) (68 ( مساحته))هكتار)
قيا ة) لوناسدة  بجلاعة  الكائن 
لوناسدة،)أوال  يعكوب  ائرة القلعة)

-)أهل الغابة اقليم قلعة السراغية.
لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)
أوال ) (- لوناسدة) قيا ة  لوناسدة،)
الغابة) أهل  (- القلعة) يعكوب  ائرة 

اقليم قلعة السراغية.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) مد2ر  أصدره  قرار  بلوجب 
ببني مالل) الربيع  املائي مم  الحوض 
-أوال ) بلقر قيا ة لوناسدة) ( سيجري)
 (0(0 2يا2ر) ((0 ( من) ابتداء) ( يعكوب)
في) بحث  ( ((0(0 2يا2ر) ((9 غا2ة) إ 6 
مشروع الترخيص بحفر وجلب املاء)
السالمي) القا ر  عبد  السيد  لفائدة 
الجليل) وعبد  السالمي  ولحسن 
ا2كو) أوال   العيوان  وار  السالمي 
املتعلق بحفر وجلب املاء) ( لوناسدة،)
من أجل السقي بامللك املدعو الغابة)
سيتيار) (76 آر) (96 ( البالغة مساحته)
قيا ة) لوناسدة  بجلاعة  الكائن 
لوناسدة،)أوال  يعكوب  ائرة القلعة)

-)أهل الغابة اقليم قلعة السراغية.
لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)
أوال ) (- لوناسدة) قيا ة  لوناسدة،)
الغابة) أهل  (- القلعة) يعكوب  ائرة 

اقليم قلعة السراغية.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مد2ر  أصدره  قرار  بلوجب 

ببني مالل) الربيع  املائي مم  الحوض 

-أوال ) بلقر قيا ة لوناسدة) ( سيجري)

 (0(0 2يا2ر) ((0 ( من) ابتداء) ( يعكوب)

في) بحث  ( ((0(0 2يا2ر) ((9 غا2ة) إ 6 

وجلب) بحفر  الترخيص  مشروع 

صابر)) بومحلد  السيد  لفائدة  املاء)

لوناسدة) لقزابلة  ( العيوان  وار)

القلعة،))املتعلق بحفر وجلب املاء)من)

أجل السقي بامللك املدعو اجحيليلة)

سيتيار) (58 آر) (16 ( البالغة مساحته)

قيا ة) لوناسدة  بجلاعة  الكائن 

لوناسدة،)أوال  يعكوب  ائرة القلعة)

-)أهل الغابة اقليم قلعة السراغية.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)

أوال ) (- لوناسدة) قيا ة  لوناسدة،)

الغابة) أهل  (- القلعة) يعكوب  ائرة 

اقليم قلعة السراغية.

69وكالة الحوض املائي مم الربيع
نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مد2ر  أصدره  قرار  بلوجب 

ببني مالل) الربيع  املائي مم  الحوض 

سيجري))بلقر قيا ة بني 2كرين ابتداء)

من))0))2يا2ر)0)0))إ 6 غا2ة)9))2يا2ر)

الترخيص) مشروع  في  بحث  ( ((0(0

بحفر وجلب املاء)لفائدة السيد صالح)

شارع) (5 جليلة) العيوان  جرموني 

الدارالبيضاء،)) (((0 رقم) الداخلة 

أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

السقي بامللك املدعو اليقاش البالغة)

الكائن) سيتيار  (97 آر) (61 ( مساحته)

بجلاعة بني 2كرين قيا ة بني 2كرين)

 ائرة سطات الجيوبية اقليم سطات.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة))

2كرين  ائرة) بني  قيا ة  2كرين  بني 

سطات الجيوبية اقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مد2ر  أصدره  قرار  بلوجب 

الحوض املائي مم الربيع ببني مالل،)

سعيد) أوال   قيا ة  بلقر  سيجري 

إ 6 غا2ة) ((0(0 2يا2ر) ((0 من) ابتداء)

مشروع) في  بحث  ((0(0 2يا2ر) ((9

لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

العيوان  وار) شجر  الجيال ي  السيد 

امزورة) عي�سى  أوال   قاسم  اوال  

املاء) وجلب  بحفر  املتعلق  سطات،)

من أجل السقي بامللك املدعو الولجة)

 66 ار) (69 1)هكتار) البالغة مساحته)

اخليسات) بجلاعة  الكائن  سيتيار 

سعيد  ائرة) أوال   قيا ة  الشاوية 

سطات الشلالية إقليم سطات.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)

أوال ) قيا ة  الشاوية  اخليسات 

سعيد  ائرة سطات الشلالية إقليم)

سطات.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مد2ر  أصدره  قرار  بلوجب 

الحوض املائي مم الربيع ببني مالل،)

نيسلي) تيزي  قيا ة  بلقر  سيجري 

إ 6 غا2ة) ((0(0 2يا2ر) ((0 من) ابتداء)

مشروع) في  بحث  ((0(0 2يا2ر) ((9

لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

العيوان) زيزي  سعيد  موالي  السيد 

نسلي تيزي  قيا ة  بوملان  ا2ت   مزارع 

وجلب) بحفر  املتعلق  مالل،) بني 

بامللك املدعو) السقي  من أجل  املاء)

بوسنسلت البالغة مساحته)6)هكتار)

بجلاعة) الكائن  سيتيار  (3 ار) (93

أغبالة) نيسلي  ائرة  تيزي  وقيا ة 

إقليم بني مالل.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)

أغبالة) نيسلي  ائرة  تيزي  وقيا ة 

إقليم بني مالل.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) مد2ر  أصدره  قرار  بلوجب 
الحوض املائي مم الربيع ببني مالل،)
أوال ) (- سيجري بلقر قيا ة لوناسدة)
 (0(0 2يا2ر) ((0 من) ابتداء) يعكوب 
في) بحث  ((0(0 2يا2ر) ((9 غا2ة) إ 6 
مشروع الترخيص بحفر وجلب املاء،)
العيوان) الزهري  السيد علر  لفائدة 
حي الزاوية رقم)195)قلعة السراغية،)
أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 
وراء) الغابة  املدعو  بامللك  السقي 
كشون أوال  يعقوب البالغة مساحته)
الكائن) سيتيار  (90 ار) (10 هكتار) (1
بجلاعة أوال  يعكوب قيا ة لوناسدة)
أهل) (- القلعة) يعكوب  ائرة  أوال   (-

الغابة إقليم قلعة السراغية.
لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)
أوال ) (- أوال  يعكوب قيا ة لوناسدة)
الغابة) أهل  (- القلعة) يعكوب  ائرة 

إقليم قلعة السراغية.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) مد2ر  أصدره  قرار  بلوجب 
الحوض املائي مم الربيع ببني مالل،)
أوال ) (- سيجري بلقر قيا ة لوناسدة)
 (0(0 2يا2ر) ((0 من) ابتداء) يعكوب 
في) بحث  ((0(0 2يا2ر) ((9 غا2ة) إ 6 
مشروع الترخيص بحفر وجلب املاء،)
السالمي) رحال  السيد2ن  لفائدة 
اوال ) العيوان  وار  السالمي  وسعيد 
غانم لوناسدة القلعة،)املتعلق بحفر)
بامللك) السقي  أجل  من  املاء) وجلب 
 79 مساحته) البالغة  الغابة  املدعو 
ار)6)سيتيار الكائن بجلاعة لوناسدة)
أوال  يعكوب  ائرة) (- قيا ة لوناسدة)
قلعة) إقليم  الغابة  أهل  (- القلعة)

السراغية.
لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)
أوال ) (- لوناسدة) قيا ة  لوناسدة 
الغابة) أهل  (- القلعة) يعكوب  ائرة 

إقليم قلعة السراغية.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مد2ر  أصدره  قرار  بلوجب 

الحوض املائي مم الربيع ببني مالل،)

سيجري بلقر قيا ة السلاعلة ابتداء)

من)0))2يا2ر)0)0))إ 6 غا2ة)9))2يا2ر)

الترخيص) مشروع  في  بحث  ((0(0

السيد) لفائدة  املاء،) وجلب  بحفر 

بوشتى الزاوي العيوان  وار الشرفاء)

قيا ة) الطرش  قصبة  جلاعة 

املتعلق) زم،) وا ي  السلاعلة  ائرة 

السقي) أجل  من  املاء) وجلب  بحفر 

بامللك املدعو بوزبلة البالغة مساحته)

سيتيار الكائن بجلاعة) (80 هكتار) (7

قصبة الطرش قيا ة السلاعلة  ائرة)

وا  زم إقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)

قصبة الطرش قيا ة السلاعلة  ائرة)

وا  زم إقليم خريبكة.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مد2ر  أصدره  قرار  بلوجب 

الحوض املائي مم الربيع ببني مالل،)

سيجري بلقر قيا ة الشكران ابتداء)

من)0))2يا2ر)0)0))إ 6 غا2ة)9))2يا2ر)

الترخيص) مشروع  في  بحث  ((0(0

بحفر وجلب املاء،)لفائدة السيد لكبير)

الجيال ي) ا2ت  العيوان  وار  شلالل 

املتعلق بحفر وجلب املاء) تاشرافت،)

من أجل السقي بامللك املدعو سيدي)

خدا 2م) (8 مساحته) البالغة  مو�سى 

قيا ة) قيشر  عين  بجلاعة  الكائن 

إقليم) الجعد  أبي  الشكران  ائرة 

خريبكة.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)

عين قيشر قيا ة الشكران  ائرة أبي)

الجعد إقليم خريبكة.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مد2ر  أصدره  قرار  بلوجب 

الحوض املائي مم الربيع ببني مالل،)

سعيد) أوال   قيا ة  بلقر  سيجري 

إ 6 غا2ة) ((0(0 2يا2ر) ((0 من) ابتداء)

مشروع) في  بحث  ((0(0 2يا2ر) ((9

لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

العيوان) فاروق  الها ي  عبد  السيد 

سطات،) اجليل  أوال   الزاوية   وار 

أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

رحال) �سي  املدعو  بامللك  السقي 

الكائن) هكتار  (13 مساحته) البالغة 

قيا ة) الشاوية  اخليسات  بجلاعة 

أوال  سعيد  ائرة سطات الشلالية)

إقليم سطات.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)

أوال ) قيا ة  الشاوية  اخليسات 

سعيد  ائرة سطات الشلالية إقليم)

سطات.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مد2ر  أصدره  قرار  بلوجب 

الحوض املائي مم الربيع ببني مالل،)

ابتداء) امزورة  قيا ة  بلقر  سيجري 

من)0))2يا2ر)0)0))إ 6 غا2ة)9))2يا2ر)

الترخيص) مشروع  في  بحث  ((0(0

السيد) لفائدة  املاء،) وجلب  بحفر 

مصطفى نخيل العيوان)15)زنقة ابن)

جهير طابق)6)شقة)11)الدار البيضاء،)

أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

السقي بامللك املدعو الخروبة البالغة)

مساحته هكتار وحيد الكائن بجلاعة)

سطات) امزورة  ائرة  قيا ة  كدانة 

الشلالية إقليم سطات.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)

سطات) امزورة  ائرة  قيا ة  كدانة 

الشلالية إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مد2ر  أصدره  قرار  بلوجب 

الحوض املائي مم الربيع ببني مالل،)

ابتداء) امزورة  قيا ة  بلقر  سيجري 

من)0))2يا2ر)0)0))إ 6 غا2ة)9))2يا2ر)

الترخيص) مشروع  في  بحث  ((0(0

السيد) لفائدة  املاء،) وجلب  بحفر 

إقامة) العيوان  مزيان  املصطفى 

املتعلق) (،1 رقم) (6 علارة) الحد2قة 

السقي) أجل  من  املاء) وجلب  بحفر 

البالغة) الكاعة  أرض  املدعو  بامللك 

الكائن) سيتيار  ((9 ار) (17 مساحته)

امزورة  ائرة) قيا ة  امزورة  بجلاعة 

سطات الشلالية إقليم سطات.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)

سطات) امزورة  ائرة  قيا ة  امزورة 

الشلالية إقليم سطات.
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نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مد2ر  أصدره  قرار  بلوجب 

الحوض املائي مم الربيع ببني مالل،)

سيجري بلقر قيا ة تيانت ابتداء)من)

2يا2ر) ((9 إ 6 غا2ة) ((0(0 ( 2يا2ر) ((0

الترخيص) مشروع  في  بحث  ((0(0

السيد) لفائدة  املاء،) وجلب  بحفر 

امحلد الدكا ي العيوان حي امطلس)

أوال  عيا  سوق السبت أوال  اليلة،)

أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

بكار) اظهر  املدعو  بامللك  ( السقي)

شعيرا) عبرات  (10 مساحته) البالغة 

تيانت) قيا ة  تيانت  بجلاعة  الكائن 

 ائرة بزو إقليم أزيالل.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)

تيانت قيا ة تيانت  ائرة بزو إقليم)

أزيالل.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مد2ر  أصدره  قرار  بلوجب 

الحوض املائي مم الربيع ببني مالل،)

سيجري بلقر قيا ة فطواكة ابتداء)

من)0))2يا2ر))0)0))إ 6 غا2ة)9))2يا2ر)

الترخيص) مشروع  في  بحث  ((0(0

بحفر وجلب املاء،)لفائدة السيد عبد)

الفتاح طاهري العيوان  وار الرياض)

تد ي فطواكة  ائرة فطواكة أزيالل،)

أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

السقي))بامللك املدعو بوكلثوم البالغة)

الكائن) تقريبا  هكتار  (( مساحته)

بجلاعة تد ي فطواكة قيا ة فطواكة)

 ائرة فطواكة إقليم أزيالل.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)

فطواكة  ائرة) قيا ة  فطواكة  تد ي 

فطواكة إقليم أزيالل.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مد2ر  أصدره  قرار  بلوجب 

الحوض املائي مم الربيع ببني مالل،)

عبدون) أوال   قيا ة  بلقر  سيجري 

إ 6 غا2ة) ((0(0 ( 2يا2ر) ((0 من) ابتداء)

مشروع) في  بحث  ((0(0 2يا2ر) ((9

لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

العيوان  وار) زرقاني  2اسين  السيد 

خريبكة،) عزوز  أوال   اعلر  أوال  

أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

املدعو) بامللك  ( فيال) حد2قة  سقي 

الصفاء)13)البالغة مساحته)1)آر)80 

سيتيار الكائن بجلاعة أوال  عبدون)

خريبكة) عبدون  ائرة  أوال   قيا ة 

إقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)

عبدون) أوال   قيا ة  عبدون  أوال  

 ائرة خريبكة إقليم خريبكة.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مد2ر  أصدره  قرار  بلوجب 

الحوض املائي مم الربيع ببني مالل،)

العيصر) فم  قيا ة  بلقر  سيجري 

إ 6 غا2ة) ((0(0 ( 2يا2ر) ((0 من) ابتداء)

مشروع) في  بحث  ((0(0 2يا2ر) ((9

لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

العيوان  2ار) اليلاني  جبران  السيد 

بني مالل،) (11 رقم) (7 امطلس علارة)

أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

تلجرجت) املدعو  بامللك  ( السقي)

سيتيار) (1 آر) (31 مساحته) البالغة 

قيا ة) ( العيصر) الكائن بجلاعة فم 

مالل) بني  العيصر  ائرة  فم  أوال  

إقليم بني مالل.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)

فم العيصر))قيا ة أوال  فم العيصر)

 ائرة بني مالل إقليم بني مالل.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مد2ر  أصدره  قرار  بلوجب 

الحوض املائي مم الربيع ببني مالل،)

سيجري بلقر قيا ة أهل الغابة ابتداء)

من)0))2يا2ر))0)0))إ 6 غا2ة)9))2يا2ر)

الترخيص) مشروع  في  بحث  ((0(0

السيد) لفائدة  املاء،) وجلب  بحفر 

تعاونية) العيوان  شاكر  الجيال ي 

الرغاوية جلاعة ميات،)املتعلق بحفر)

وجلب املاء)من أجل سقي)5)هكتارات)

 (( الرغاوية) املدعو  بامللك  ( فقط)

 99 8)هكتار) فالحي البالغة مساحته)

سيتيار الكائن بجلاعة ميات) ((6 آر)

قيا ة أهل الغابة  ائرة القلعة)-)أهل)

الغابة إقليم قلعة السراغية.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)

ميات قيا ة أهل الغابة  ائرة القلعة)

-)أهل الغابة إقليم قلعة السراغية.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مد2ر  أصدره  قرار  بلوجب 

الحوض املائي مم الربيع ببني مالل،)

سيجري بلقر قيا ة آ2ت الربع ابتداء)

من)0))2يا2ر))0)0))إ 6 غا2ة)9))2يا2ر)

الترخيص) مشروع  في  بحث  ((0(0

السيد) لفائدة  املاء،) وجلب  بحفر 

عبد الكريم ابن 2حيا العيوان املكتب)

الحراسة) مركز  للكهرباء) الوطني 

افورار،)املتعلق بحفر وجلب املاء)من)
أجل السقي بامللك املدعو))الياصري)

3)البالغة مساحته))9))آر)18)سيتيار)

آ2ت) قيا ة  كطا2ة  بجلاعة  الكائن 

إقليم بني) (- الربع  ائرة قصبة تا لة)

مالل.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)

كطا2ة قيا ة آ2ت الربع  ائرة قصبة)

تا لة)-)إقليم بني مالل.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مد2ر  أصدره  قرار  بلوجب 

الحوض املائي مم الربيع ببني مالل،)

سيجري بلقر قيا ة فطواكة ابتداء)

من)0))2يا2ر))0)0))إ 6 غا2ة)9))2يا2ر)

الترخيص) مشروع  في  بحث  ((0(0

بحفر وجلب املاء،)لفائدة السيد عبد)

زنقة) (7 العيوان) الروندي  اللطيف 

فرانش كونط الطابق)3)شقة)6)الدار)

املاء) وجلب  بحفر  املتعلق  البيضاء،)

آر بامللك) (10 3)هكتار) من أجل سقي)

 3 مساحته) البالغة  تجبرت  املدعو 

الكائن) سيتيار  (53 آر) ( (17 هكتار)

بجلاعة تد ي فطواكة قيا ة فطواكة)

 ائرة فطواكة إقليم أزيالل.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)

فطواكة  ائرة) قيا ة  فطواكة  تد ي 

فطواكة إقليم أزيالل.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) مد2ر  أصدره  قرار  بلوجب 
الحوض املائي مم الربيع ببني مالل،)
زيدوح) ولد  قيا ة  ار  بلقر  سيجري 
إ 6 غا2ة) ((0(0 ( 2يا2ر) ((0 من) ابتداء)
مشروع) في  بحث  ((0(0 2يا2ر) ((9
لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)
العيوان) العرش  املصطفى  السيد 
 وار أوال  حلزة  ار ولد زيدوح سوق)
بحفر) املتعلق  اليلة،) أوال   السبت 
بامللك) السقي  أجل  من  املاء) وجلب 
مساحته) البالغة  وزيف  املدعو 
سيتيار الكائن) (93 آر) ( (30 هكتار) ( ((
بجلاعة  ار ولد زيدوح قيا ة  ار ولد)
زيدوح  ائرة بني مو�سى الغربية إقليم)

الفقيه بن صالح.
لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)
 ار ولد زيدوح قيا ة  ار ولد زيدوح)
 ائرة بني مو�سى الغربية إقليم الفقيه)

بن صالح.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) مد2ر  أصدره  قرار  بلوجب 
الحوض املائي مم الربيع ببني مالل،)
ابتداء) امزورة  قيا ة  بلقر  سيجري 
من))))2يا2ر))0)0))إ 6 غا2ة)31)2يا2ر)
الترخيص) مشروع  في  بحث  ((0(0
بحفر وجلب املاء،)لفائدة السيد عبد)
القا ر جليل العيوان  وار الكرامطة)
امزورة سطات،)املتعلق بحفر وجلب)
هكتارات) (6 سقي) أجل  من  املاء)
 1(/1 فقط بامللك املدعو السلامية)
البالغة مساحته)7)هكتار)37))آر)1) 
)قيا ة) سيتيار الكائن بجلاعة كدانة)
امزورة)) ائرة سطات الشلالية إقليم)

سطات.
لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)
) ائرة سطات) قيا ة امزورة) ( كدانة)

الشلالية إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) مد2ر  أصدره  قرار  بلوجب 
ببني مالل) الربيع  املائي مم  الحوض 
سيجري بلقر قيا ة آ2ت أم البخث)
إ 6 غا2ة) ((0(0 2يا2ر) ((0 من) ابتداء)
مشروع) في  بحث  ((0(0 2يا2ر) ((9
لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 
معها) ومن  بولغسول  ليلة  السيدة 
 36 زنقة) تفاسورين  حي  العيوان 
بحفر) املتعلق  الشيخ،) زاوية  (1 رقم)
بامللك) السقي  أجل  من  املاء) وجلب 
تيتي«،) معدل  »سيدي  املدعو)
مربع) متر  (9583 مساحته) البالغة 
 الكائن بجلاعة آ2ت أم البخث قيا ة)
آ2ت أم البخث  ائرة القصيبة إقليم)

بني مالل.
لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)
آ2ت أم البخث قيا ة آ2ت أم البخث)

 ائرة القصيبة،)إقليم بني مالل.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

مد2ر) أصدره  قرار  بلوجب 
الربيع) مم  املائي  الحوض  وكالة 
فم) قيا ة  بلقر  سيجري  مالل  ببني 
 (0(0 2يا2ر) ((0 من) ابتداء) العيصر 
في) بحث  ((0(0 2يا2ر) ((9 غا2ة) إ 6 
مشروع الترخيص بحفر وجلب املاء)
 MARIOTTI GIAN السيد) لفائدة 
شركة) ملثل  (PIETRO STEFANO
العيوان) (ONIXGLOBE SARL
العيصر،) فم  كلوب  أونيكس  شركة 
أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 
املدعو) بامللك  للرخام  مقلع  تزويد 
ه) (7 البالغة مساحته) (،»TAYRITE» 
6)آر الكائن بجلاعة فم العيصر قيا ة)
إقليم) مالل  بني  العيصر  ائرة   فم 

بني مالل.
لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)
فم العيصر قيا ة فم العيصر  ائرة)

بني مالل إقليم بني مالل.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مد2ر  أصدره  قرار  بلوجب 

ببني مالل) الربيع  املائي مم  الحوض 

أكللام) (- لهري) قيا ة  بلقر  سيجري 

 (0(0 2يا2ر) ((0 من) ابتداء) أزكزا 

في) بحث  ((0(0 2يا2ر) ((9 غا2ة) إ 6 

وجلب) بحفر  الترخيص  مشروع 

حف�سي) أحلد  السيد  لفائدة  املاء)

تعاونية) (53 رقم) العيوان  معه  ومن 

أطلس السري خييفرة،)املتعلق بحفر)

بامللك) السقي  أجل  من  املاء) وجلب 

 املدعو)»بوتز نت«،)البالغة مساحته)

س الكائن بجلاعة) (36 آر) (11 ه) (11

لهري قيا ة لهري)-)أكللام أزكزا  ائرة)

خييفرة إقليم خييفرة.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)

لهري قيا ة لهري)-)أكللام أزكزا  ائرة)

خييفرة إقليم خييفرة.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مد2ر  أصدره  قرار  بلوجب 

ببني مالل) الربيع  املائي مم  الحوض 

أوال ) (- سيجري بلقر قيا ة لوناسدة)

يعكوب ابتداء)من)0))2يا2ر)0)0))إ 6)

غا2ة)9))2يا2ر)0)0))بحث في مشروع)

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

السيد سعيد اقشيش العيوان  وار)

القلعة،) الكرن  أوال   غليض  أوال  

أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

»الغابة«،) املدعو) بامللك  السقي 

البالغة مساحته)39)آر)11)س الكائن)

لوساندة) قيا ة  لوناسدة  بجلاعة 

أهل) (- القلعة) يعكوب  ائرة  أوال   (-

الغابة إقليم قلعة السراغية.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)

أوال ) (- لوساندة) قيا ة  لوناسدة 

الغابة) أهل  (- القلعة) يعكوب  ائرة 

إقليم قلعة السراغية.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مد2ر  أصدره  قرار  بلوجب 

ببني مالل) الربيع  املائي مم  الحوض 

الربع) آ2ت  قيا ة  بلقر  سيجري 

إ 6 غا2ة) ((0(0 2يا2ر) ((0 من) ابتداء)

مشروع) في  بحث  ((0(0 2يا2ر) ((9

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

العيوان) علراوي  املصطفى  السيد 

حي التقدم) (68 تجزئة السعد2ة رقم)

وجلب) بحفر  املتعلق  تا لة،) قصبة 

بامللك املدعو) السقي  من أجل  املاء)

ه) (6 مساحته) البالغة  »علراوي«،)

 تقريبا الكائن بجلاعة سلكت قيا ة)

تا لة إقليم) الربع  ائرة قصبة  آ2ت 

بني مالل.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)

سلكت قيا ة آ2ت الربع  ائرة قصبة)

تا لة إقليم بني مالل.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مد2ر  أصدره  قرار  بلوجب 

ببني مالل) الربيع  املائي مم  الحوض 

واويزغت) قيا ة  بلقر   سيجري 

إ 6 غا2ة) ((0(0 2يا2ر) ((0 من) ابتداء)

مشروع) في  بحث  ((0(0 2يا2ر) ((9

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

بين) العيوان  سرج  بوخبزة  السيد 

املتعلق بحفر) الويدان ا2ت الباكور،)

االستعلاالت) أجل  من  املاء) وجلب 

املدعو) بامللك  والسقي  املنزلية 

آر) (85 مساحته) البالغة  »إزروالن«،)

س الكائن بجلاعة بين الويدان) (5(

قيا ة واويزغت  ائرة واويزغت إقليم)

أزيالل.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)

واويزغت  ائرة) قيا ة  الويدان  بين 

واويزغت إقليم أزيالل.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مد2ر  أصدره  قرار  بلوجب 

ببني مالل) الربيع  املائي مم  الحوض 

سلير) بني  قيا ة  بلقر   سيجري 

إ 6 غا2ة) ((0(0 2يا2ر) ((0 من) ابتداء)

مشروع) في  بحث  ((0(0 2يا2ر) ((9

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

العيوان) قصباوي  امليلو ي  السيد 

زم،) وا ي  (63 رقم) املكرط  زنقة 

أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

السقي بامللك املدعو)»مرح اجفيلة«،)

البالغة مساحته)36)آر)90)س الكائن)

سلير) بني  قيا ة  سلير  بني  بجلاعة 

 ائرة وا  زم إقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)

بني سلير قيا ة بني سلير  ائرة وا  زم)

إقليم خريبكة.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مد2ر  أصدره  قرار  بلوجب 

ببني مالل) الربيع  املائي مم  الحوض 

أوال ) (- سيجري بلقر قيا ة لوناسدة)

يعكوب ابتداء)من)0))2يا2ر)0)0))إ 6)

غا2ة)9))2يا2ر)0)0))بحث في مشروع)

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

العيوان) كلال  الكريم  عبد  السيد 

لوناسدة،) عي�سى  �سي  أوال    وار 

أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

»الغابة«،) املدعو) بامللك  السقي 

البالغة مساحته)36)آر)65)س الكائن)

لوساندة) قيا ة  لوناسدة  بجلاعة 

أهل) (- القلعة) يعكوب  ائرة  أوال   (-

الغابة إقليم قلعة السراغية.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)

أوال ) (- لوناسدة) قيا ة  لوناسدة 

الغابة) أهل  (- القلعة) يعكوب  ائرة 

إقليم قلعة السراغية.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مد2ر  أصدره  قرار  بلوجب 

ببني مالل) الربيع  املائي مم  الحوض 

(- املفاسيس) قيا ة  بلقر  سيجري 

الفقراء)ابتداء)من)0))2يا2ر)0)0))إ 6)

غا2ة)9))2يا2ر)0)0))بحث في مشروع)

لفائدة) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

العيوان) محجوبي  بوزكري  السيد 

خريبكة،) حطان  اسباتة  حي  (1137

أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

االستعلاالت املنزلية امليفر ة بامللك)

مساحته) البالغة  »املرس«،) املدعو)

بجلاعة) الكائن  س  (67 آر) ((6

املفاسيس قيا ة املفاسيس)-)الفقراء)

 ائرة خريبكة إقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)

املفاسيس قيا ة املفاسيس)-)الفقراء)

 ائرة خريبكة إقليم خريبكة.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مد2ر  أصدره  قرار  بلوجب 

الحوض املائي مم الربيع ببني مالل،)

عبو) أوال   قيا ة  بلقر  سيجري 

الهدامي ابتداء)من)0))2يا2ر)0)0))إ 6)

غا2ة)9))2يا2ر)0)0))بحث في مشروع)

لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

العيوان) طاتي  السالم  عبد  السيد 
البرنو�سي) (10 رقم) ((3 زنقة) (6 امال)

املتعلق بحفر وجلب) الدار البيضاء،)

بامللك املدعو) السقي  من أجل  املاء)

 37 ار) (61 مساحته) البالغة  حلري 

معاشو) بن  بجلاعة  الكائن  سيتيار 

قيا ة أوال  عبو الهدامي  ائرة برشيد)

إقليم برشيد.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)

بن معاشو قيا ة أوال  عبو الهدامي)

 ائرة برشيد إقليم برشيد.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مد2ر  أصدره  قرار  بلوجب 

الحوض املائي مم الربيع ببني مالل،)

سيجري بلقر قيا ة تيانت ابتداء)من)

2يا2ر) ((9 غا2ة) إ 6  ((0(0 2يا2ر) ((0

الترخيص) مشروع  في  بحث  ((0(0

السيد) لفائدة  املاء،) وجلب  بحفر 

محلد زروال العيوان  وار تابو تيانت)

املاء) وجلب  بحفر  املتعلق  أزيالل،)

من أجل السقي بامللك املدعو أكرن)

 85 3)هكتار) أوفالح البالغة مساحته)

سيتيار الكائن بجلاعة تيانت) (79 ار)

قيا ة تيانت  ائرة بزو إقليم أزيالل.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)

تيانت قيا ة تيانت  ائرة بزو إقليم)

أزيالل.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مد2ر  أصدره  قرار  بلوجب 

الحوض املائي مم الربيع ببني مالل،)

سيجري بلقر قيا ة الصهريج ابتداء)

من)0))2يا2ر)0)0))إ 6 غا2ة)9))2يا2ر)

الترخيص) مشروع  في  بحث  ((0(0

السيد) لفائدة  املاء،) وجلب  بحفر 

عبد القا ر بن الجرارة العيوان  وار)

صنهاجة) ملزم  جلاعة  ناصر  اوال  

قلعة السراغية،)املتعلق بحفر وجلب)

بامللك املدعو) السقي  من أجل  املاء)

هكتار) (7 ملطيلرات البالغة مساحته)

بجلاعة) الكائن  سيتيار  (65 ار) (30

صنهاجة) (- الصهريج قيا ة الصهريج)

إقليم قلعة السراغية.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)

) ائرة) (- الصهريج) قيا ة  الصهريج 

قلعة) إقليم  صنهاجة  الصهريج 

السراغية.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مد2ر  أصدره  قرار  بلوجب 

الحوض املائي مم الربيع ببني مالل،)

ابتداء) تساوت  قيا ة  بلقر  سيجري 

من)0))2يا2ر)0)0))إ 6 غا2ة)9))2يا2ر)

الترخيص) مشروع  في  بحث  ((0(0

بحفر وجلب املاء،)لفائدة السيد عبد)

العزيز اضريف ومن معه العيوان حي)

جيان بكار رقم))8))قلعة السراغية،)

أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

السقي بامللك املدعو العرصة البالغة)

67)سيتيار) ار) (63 1)هكتار) مساحته)

قيا ة) الشطيبة  بجلاعة  الكائن 

تساوت  ائرة القلعة)-)بني عامر إقليم)

قلعة السراغية.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)

الشطيبة قيا ة تساوت  ائرة القلعة)

-)بني عامر إقليم قلعة السراغية.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مد2ر  أصدره  قرار  بلوجب 

الحوض املائي مم الربيع ببني مالل،)

ايعيش) أوال   قيا ة  بلقر  سيجري 

إ 6 غا2ة) ((0(0 2يا2ر) ((0 من) ابتداء)

مشروع) في  بحث  ((0(0 2يا2ر) ((9

لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

 5 العيوان) رياض  الصد2ق  السيد 
 1 الطابق) محلد  العرو�سي  زنقة 

شقة)))الدار البيضاء،)املتعلق بحفر)

وجلب املاء)من أجل سقي)5)هكتارات)

فقط بامللك املدعو الخامسة البالغة)

مساحته)38)هكتار))6)ار)10)سيتيار)

قيا ة) ايعيش  أوال   بجلاعة  الكائن 

أوال  ايعيش  ائرة بني مالل إقليم بني)

مالل.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)

أوال  ايعيش قيا ة أوال  ايعيش  ائرة)

بني مالل إقليم بني مالل.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) مد2ر  أصدره  قرار  بلوجب 
الحوض املائي مم الربيع ببني مالل،)
زيدوح) ولد  قيا ة  ار  بلقر  سيجري 
إ 6 غا2ة) ((0(0 2يا2ر) ((0 من) ابتداء)
مشروع) في  بحث  ((0(0 2يا2ر) ((9
لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)
السيد محلد حدروي العيوان  وار)
أوال  اليفاوي  ار ولد زيدوح الفقيه)
وجلب) بحفر  املتعلق  صالح،) بن 
بامللك املدعو) السقي  من أجل  املاء)
هكتار) (3 مساحته) البالغة  لحروش 
76)ار)60)سيتيار الكائن بجلاعة  ار)
ولد زيدوح قيا ة  ار ولد زيدوح  ائرة)
بني مو�سى الغربية إقليم الفقيه بن)

صالح.
لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)
 ار ولد زيدوح قيا ة  ار ولد زيدوح)
 ائرة بني مو�سى الغربية إقليم الفقيه)

بن صالح.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) مد2ر  أصدره  قرار  بلوجب 
الحوض املائي مم الربيع ببني مالل،)
أوال ) (- سيجري بلقر قيا ة لوناسدة)
يعكوب ابتداء)من)0))2يا2ر)0)0))إ 6)
غا2ة)9))2يا2ر)0)0))بحث في مشروع)
لفائدة) الترخيص بحفر وجلب املاء،)
السيد عبد الجليل صا ق وامليلو ي)
اوال ) السبت  العيوان  وار  صا ق 
املتعلق بحفر وجلب) القلعة،) الكرن 
بامللك املدعو) السقي  من أجل  املاء)
ار) ((3 سارو حدا  البالغة مساحته)
6)سيتيار الكائن بجلاعة أوال  الكرن)
أوال  يعكوب  ائرة) (- قيا ة لوناسدة)
قلعة) إقليم  الغابة  أهل  (- القلعة)

السراغية.
لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة)
أوال ) (- لوناسدة) قيا ة  الكرن  أوال  
الغابة) أهل  (- القلعة) يعكوب  ائرة 

إقليم قلعة السراغية.
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