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 .........................................................................................................BENFINITY16636

 ............................................................................................ EL ABKARITRANS16637

 ...........................................GENERALE D’ELECTRICITE ET DOMOTIQUE16637

 ......................................................................................................... A.G.E CALL16637

 ................................................................................................... TAZROU GAZ16638

 ............................................................................................... LIQUIPRO SARL16638

 ......................................................................................................CARAMELIO16638

 ..........................................................................GRAINS OULED HRIZ 16639شركة

 ....................................SOCIETE ABOUNNOUR ASCENSEURS SARL AU16639

 ...............................................................................................ROKNESSALAM16639

 .................................................MARSEILLE CONCEPT TRAVAUX DIVERS16642

 ..........................................................................................STE OSCAR CLEAN16642

  COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT ET DE PRISE  DE PARTICIPATION

 ........................................................................................................ CI(P16642

 ....................................................................................................... LEVELS ART16641

 ............................................................................................... 16641دمناتي عبد املجيد

16641أونجي إطوري........................................................................................................ 

 .......................................JOYAU DE LA MEDITERRANEE BEAUTE ET SPA16641

)1664أكزيداب................................................................................................................ 

 ........................................................................................... Z.SAKAN SARLAU1664(

 .............................................................................................................. TEKCIM1664(

 ........................................................................................................... INGERCO1664(

 ........................................................................................ OMEGA MONTAGE16643

 ........................................................................................CHAGDANE INVEST16643

 ..................................................................................................... R.Z PROJECT16643

 ................................................... SOCIETE MARINIDAS DESIGN SARL AU16643

 .....................................................................................OUNJIF PIECE AUTOS16644

 ..................................................................RESTAURANT TACOS PRESTIGE16644
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 .......................................................................................JENNA FOODS SARL16644

 .......................................................................................... STATION ROCADE16644

 ................................................................................................. FOOD ZERYAB16644

 ....................................................................................................... STOCKLOG16645

 ............................................................................................................. PROFLO16645

 ............................................................................................................. MARSYS16645

 .............................................................................MARBRE ALAKHAWAYNE16646

 .........................................................................................IKMI EQUIPEMENT16646

 .....................................................................PARAPHARMACIE AMEZIANE16646

 ............................................................. SOCIETE RIFPARASANTE SARL AU16647

 ................................................................................OUNJIF MULTI-PROJETS16647

 ................................................................................................................EVOLIE16647

 ...............................................................................CLEAN SERVICES REHAB16647

 ..............................................................................................HB CONCILLUM16648

 ............................................................................................. «SOFRUIDATTE «16648

 ..... « INNOVATIONS ET SERVICES GLOBALE« par abréviation « ISG «16648

 ....................................................................LIXIA CAPSIA GESTIONIS SARL16649

 ..........................................................................................BILLION AJI COFFE16649

 ....................................................................LIXIA CAPSIA GESTIONIS SARL16649

 .....................................................................................NID DOUILLET PRIVE16652

16652كلينيك دي شوفو................................................................................................. 

16652كلينيك دي شوفو................................................................................................. 

 .............................................................................................................BM AGRI16652

16651سوليسيون جيستيون أند أمبور إكسبور........................................................... 

 .........................................................................................MANSSOURA MED16651

 ................................................................. NEW CHALLENGE SKILLS PRIVE16651

 ............................................................................ STE YOUNAMEZ SARL AU16651

 ...................................................................................... HISTOIRE D'AMITIES1665(

 ................................................................................. ALI DESIGN S.A.R.L A-U1665(

 ........................................................... GOLDEN ARCHITECTURE SARL AU1665(

 ................................................................................. ALI DESIGN S.A.R.L A-U1665(

 ..................................................................................................... 16653ويتك................

 .................................................. BELGIQUE PROMOTION IMMOBILIERE16653

 ..............................................................................................................TABITEX16653

 ....................................................................................................... KSS INVEST16654

 ...................................................................................SOMANA ZAHRA G.I.E16654

 ................................................................... MARRAKECH PRESTIGE DRIVE16654

 ..........................................................................................................RAPID FES16654

 ...........................................IWAYM BAT D›ETUDES ET CONSTRUCTION16655

 .......................................................................................R & D OFFSHORING16655

 .................................................................................................................ROSÉS16655

 .............................................. EOP POUR ENGRAISSEMENT DES VOEUX16656

 ................................................................................... STATUE COSMETIQUE16656

 ...................................................................................ACTION MULTI TRUST16656

16657ادرين... ..................................................................................................................

 ................................................................................................................L.M.C.L16657

 .......................................................................................ARTCURIAL MAROC16657

 ................................................................................. EQUIPEMENTS KOUIRI16657

16658فضاء الغليمي....................................................................................................... 

 .................................................................................................... ELITE EXPERT16658

 ............................................................................................................TABLE 2116658

 ....................................................................................................MOUGHARFI16659

 ................................................................. LES DUNES DE SAHARA TOURS16659

 ..............................................ELECTRICITE NEGOCE MEKNESS SARL AU16659

 .................................................................................................... CLIC ENERGY16659

 ............................................................................ EFFICACITE IMMOBILIERE16662

 ........................................................................................................... CLOU ICE16662

 .................................................................................................... NOREV SARL16662

 ..................................................................................................... ...............CETE16662

 ...........................................................................................................INJECTOY16661

 .......................................................................................................... BA METAL16661

 ..........................................................................TECH MAHINDRA LIMITED16661

 ...................................................................................MOORISH AMBIANCE16661

 ............................................................................................AUDIS PARTNERS1666(

 .......................................................................................OMAD TRANSPORT1666(

 ............................................................................................MEKOTRAV SARL1666(

 ..............................................................................................CHRONO NEWS16663

 ............................................................................................. 16663كونفيونس نطواياج
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 ......................................................................................... STE MZ-AGRI SARL16663

 ...........................................................................TAALOUK  MANAGEMENT16664

 ................................................................................STE AFROULIK SARL AU16664

 STE INSTITUT DES SCIENCES PARAMEDICALES OUARZAZATE

 ......................................................................................................PRIVE16664

 .........................................................................................................S2F IMMO16664

 ............................................................................................ FRIGO AZAGHAR16664

 .............................................................J.R GHERIS DES TRAVAUX  DIVERS16665

 ........................................................................................CHAGDANE INVEST16665

 .......................................................................................................ANT TRANS16665

 .........................................................................................................HANS PRO16666

 .........................................................................................................LAZA AGRI16666

 ...............................................................................................................EL BORI16666

 ...............................................................................................ASKAWN FOOD16666

 ............................................................................................................... DISPAR16666

 ................................................................MOROCCO BUSINESS SYSTEMS16667

 ..........................................................TAALOUK MANAGEMENT SARL AU16667

 ........................................................................................................IMMO IS(E16667

 ..............................................................................................TRADING AHFIR16667

 ............................................ STE IMARIRENE SARL - 16668شركة ايداريرن ش.م.م

 ..............................................................................................TRADING AHFIR16668

 ...............................................................................AL BAYT AL MOUBARAK16668

 ................................................................................................. IVOIRE HOLDE16668

 ..................................................................................... BILLION AJI LOUNGE16669

 .............................................................................................................YARADIS16669

 ................................................................................... GROUPE ELECTOMAR16669

 ........................................................................................... IDAFOSA LUXURY16669

16672إكسيبسيون بروايرتيز........................................................................................... 

 ............................................................................... BM CARREAUX   16672ب.م كرو

 .......................................................................................SOINS SUR MESURE16671

 .........................................................................................................ATELIER 2416671

 .......................................................................................INNOVATIONS HUB16671

)1667فوكس رستو......................................................................................................... 

 ................... (BEAUTY HEALTHCARE )PHARMACIE DES PHOSPHATES1667(

 ...............................................................................................MAZAYA BINAA1667(

 ................................................................................................ UNION TACHO1667(

 ............................................................................ SOCIETE ADFRO SARL AU16673

 ...................................................................................................... 16673نيراز................

 ............................................................................ SOCIETE ADFRO SARL AU16673

 ...............................................................................................DELTA HYGIENE16673

 ............................................................................................. BE IN NETWORK16673

 ........................................................................................ 16674الشرا وال الكرا  دمات

 ..................................................................................... BOUALAM TRAVAUX16674

 .............................................................................................................. OUGISS16674

 ........................................................................................SACONSORTS SARL16675

 ..................................................................SOCIETE IMMOBILIERE LAHNA16675

 .................................................................................................... PIVA NADOR16675

 .................................................................................................... PIVA NADOR16676

 ..................................................LES JARDINS ARABES DE LA PALMERAIE16676

 ....................................................................................................HAMADAITO16676

16676جكطرنس............................................................................................................. 

 ..........................................................................AMSOMER TECHNOLOGY 16677

 .....................................................................................................INTELSHORE16677

 ......................................................................... 16677ج. أ . إي .إس شركة قابضة حرة

 ...................................................................................... SIDI RAHAL SAKANE16677

16678أتوليي دو طلغي دو ماروك..................................................................................... 

 .............................................................................. COMPTOIR TRANSPORT16678

 ............................................................................................................ ISIHOME16678

 ...................................................................................................... ............EOSIT16678

 .................................................................... YANS TRANSFERT & SERVICES16679

 ................................................... STE BOISSON ABOU BAKR EL MASALLI16679

 ................................................................................BOULANGERIE JOUDAR16679

 ........................................................................ ESSAHEL CONSTRUCTIONS16682

 .......................................................................................G.E.T.C.I INGENIERIE16682

16682سوليتيون اند كواليتي وورك................................................................................ 

 .................................................................................... SUNSOLAR ELECTRIC16681

 ............................................................................................................. BARENA16681

 ........................................................................................STE BEST PAM SARL16681
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 ............................................................................STE FALAH ZAKARIA SARL1668(

 .................................................................................. COOPERANDHUNTER1668(

)1668حافظ نور كار....................................................................................................... 

 ...............................................................SOCIETE AQUA DESERT SARL AU1668(

 .......................................................................................................... ..........BNIC16683

16683طرنس حرو�سي..................................................................................................... 

 ..........................................................................................................HAUSBAU16683

 ............................................................................ IMMOBILIÈRE AJDIR SARL16683

 ........................................................................................... 16684اواتيدا ميديا جلواال

 ............................................................................................. ESMERALAD TEX16684

 .................................................................................................. ALLO  HANINI16684

 ................................................................................................LOUCA SAMAK16685

..................................................................................................................  FHLO16685

 ......................................................................................................NORTH B2B16685

 ..............................................................................................HYDRAU JOINTS16686

 .............................................................BOULANGERIE PATISSERIE RAOUI16686

 ........................................................................................LUMIERE DES YEUX16686

 ................................................................................ALID INVEST S.A.R.L A.U16686

 ...........................................................................................PROMO DEL MAR16687

 .............................................................................................................HIJRA TP16687

 ................................................................................................ NEW ATLANTIS16687

 ............................................................................................... RETAIL TANGER16687

16688شركة ڭلواال كير بريڤي........................................................................................ 

 ..............................................................................OMEGA TEXTILE MAROC16688

 ................................................................................. E MARKETING DIGITAL16688

 ...................................................................................................SG LOGISTICS16688

 ................................................................................................................ZOWN16689

 ...........................................................................................PROMO DEL MAR16689

 .................................................................................STE KSIBAT TRANSFERT16689

 ...........................................................................................PROMO DEL MAR16692

 ................................................................................MENARA CONCASSAGE16692

 ...................................................................................................SG LOGISTICS16692

 .....................................................................................................TIOUSMANE16692

 .......................................................................................................COTCODEC16692

 .....................................................................................................TIOUSMANE16691

 .................................................................................................. INJAD TICHKA16691

LOGIMILE SARL AU16691 »لوجيدايل».................................................................... 

)1669كواليتي سانس...................................................................................................... 

 ...........................................................................STE CASH  DFILIA SARL AU1669(

)1669ارياد سنتر.............................................................................................................. 

16693علف الريان.......................................................................................................... 

 ....................................................................................................AYMANTECH16693

 ...................................................................................................... ENGICI COR16693

 ........................................................................................ OUIDA BATIMENTS16694

 ........................................................................................CHAGDANE INVEST16694

 ........................................................................................ OUIDA BATIMENTS16694

 ............................................................................................ BIO SELECT PARA16694

 .................EL MANSOURI AUTO PARTS IMPORT EXPORT E.M.A.P.I.E16695

 .................................................................................................... DELTA PREFA16695

CHAUSSINO16695» شوسينو».................................................................................. 

 ......................................................................................................... 16696ماي أرتيزنس

 ............................................................... TIMAR TANGER MEDITERRANEE16696

 ................................................KHADIJA BUILDING COMPANY SARL AU16696

 ..........................................................................«OTY MARKET« S.A.R.L.AU.16696

 .............................................................................................................ABCRAD16696

 ............................................................................. STAR TRANSLOGISTIQUE16697

 .....................................................................................MAISON D›AMANDE16697

 . CENTRE DE NEPHROLOGIE ET DE HEMODIALYSE MEJBAR QODS16697

 ....................................................................................... ALADNANE EVENTS16698

 .......................................................BELAIDI PROMOTION IMMOBILIERE16698

 ..........................................................................................DAR  EL  GRILLAGE16698

 ......................... STE TRANSPORT GENERALE INTERNATIONALE SARL16699

 .....................................................................STE EL FILAHA EL MAGHRIBIA16699

 ...................................................................................... BERKAWI MED SARL16699

 ......................................................................... BLEND CAPITAL OF AFRICA16722

 ...................................................................................... TAGADIRT TRAVAUX16722

16722شركة هندسير...................................................................................................... 

 ........................... MONCEAU PARTICIPATIONS HOLDING OFFSHORE16721
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16721ماي لويز كونسيبت............................................................................................... 

 ............................................................................................... YNOBLE TRANS16721

 ........................................................................................IMPORT FIRM SARL16721

 ........................................................................ STE LIM BATIMENT SARLAU1672(

 ......................................................................................................BOVELTAPIS1672(

 ......................................................................................................GESSO MED1672(

 ....................................................SOCIETE AL MINBAR IMPORT SERVICE1672(

 ..........................................................................SOCIETE MB3-TRANS SARL16723

 .............................................................SERZAK SARL A ASSOCIE UNIQUE16723

 .....................................................................AL MANBAE D›AGRICULTURE16723

 ........................................................STE ISOLATION LOUROUBI SARL AU16724

16724برو بتب اكري ش م م........................................................................................... 

 ............................................................................ STE YOUNAMEZ SARL AU16724

 .......................................................................................................RAFII PESCA16725

 ................................................................STE MESSAGERIE EURO MAROC16725

 ................................................................................... PERFECT CURVES gym16725

 .........................................................STE ECOLE OUM RABII PRIVEE SARL16726

 .......................................................................................EFFICIENCY MAROC16726

16726وينا........................................................................................................................ 

 ............................................................................................ILINNOV SARLAU16727

 ........................................................................ RABAT SURF CAMP SARLAU16727

 ..................................................................................................E-MOTO SARL16727

 ........................................................................................................ NAFOREST16727

 ...........................................................................................75A TRANSPORTE16728

 ..........................................INTERNATIONAL PERFORMANCE SERVICES16728

 .....................................................................AWT AIR WATER TREATMENT16728

 ..........................................................................OULOUHOU ET FILS AUTO16729

 ................................................................................................ FAOUZI QUICK16729

 ................................................................................. STE OUAHHABI TRANS16729

 ..................................................................................................... LABEL FARM16712

 .................................................................................................................CMAN16712

 ...................................................................................................LUXE PLASTIC16712

 .......................................................................................NIBAOUI CLEANING16711

 .......................................................................................LE MAITRE ARTISAN16711

 ..............................................................................................DREAM PLASTIC16711

 ...........................................................................................................KH SNOR16711

 ..................................................................................................PROMOMTAZ1671(

 ...............................................................................................ZAWJAN TRANS1671(

 ...................................................................................................FARID INVEST1671(

 ....................................................................................NANI STORE SARL AU16713

 .........................................................................................BENSALEM FRERES16713

 .........................................................................................................CAPTEXTIL16713

 ..................................................................BORJ EL KOUTOUBIA SERVICES16714

 ..................................................STE TOUS TRAVAUX METALIQUES SARL16714

 .................................................................................BOIS BINE LAMDOUNE16714

 .........................................................................................AL HAQIQA TRANS16715

 ....................................................................SOCIETE PENISCOLA ICE SARL16715

 ..................................................................................................... .................VPA16715

 ................................................................................BENHAMMOU SERVICE16715

 ......................................................................................................CAFE CALDA16716

 .........................................................................................................SOCPREFA16716

 .........................................................................................................SOCPREFA16716

 ........................................... SOCIETE  EQUIPEMENT ANSSFAL  SARL-AU16716

 ..................................................ste EL-ATYQY CONSULTATION SARL AU16716

 ....................................................................................................... AMAVERDE16717

 .......................................................................................................... LABOFOR16717

 .................................................................... HARMONY PREMIUM LIVING16718

 ..........................................................................................................SOCONTA16718

BEBDARY16718 ببداري............................................................................................... 

 ...........................................................................................................MAROCIF16719

 ..................................................................................... EVA HOME SERVICES16719

 ..................................................................... BENHADDOU PRODUCTION16719

 .......................................................................................ESPACE TAHA ALLAL167(2

 ...................................................................................................DIVA AAKKAR167(2

2)167سيف ديكو........................................................................................................... 

 ............................................................... RESTAURANT LES DELICES  SARL167(2

 ..............................................................................................CONSTRULTING167(1

 ..... STE ANOUAL  MEDICAL DE LA PROVINCE DE FEGUIG  SARL-AU167(1
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 ...............................................NOBEL ECOLE INTERNATIONNALE PRIVE167(1

 ..................................ETABLISSEMENT BAB ASSAHRA DE COMMERCE167(1

))167�سي في بي بي.......................................................................................................... 

 ...................................................................... ALLIANCES DARNA KENITRA167((

 ................................................................................................ ))167أجي أنتيرناسيونال

 ..................................................................................................... TAPIMA 167طبدا((

 ....................................................................................... BEN ZAID TRAVAUX167(3

 .......................................................................................................TBI MAROC167(3

 ......................................................................................................ASKLOUZIN167(3

 ......................................................................ALFA MARRAKECH TRAVAUX167(3

 ..................................................................TIME MANAGEMENT SERVICES167(4

 ....................................................................................................... BAYTHERM167(4

 ......................................................................................... STE NESOS INVEST167(4

 ..........................................................................HI INTERIOR 5)167اش اي انطيريور

 .................................................................................................IMMO CHAARI167(5

 ........................................................................TRANS ZIAD BEN SAFOUAN167(5

 ....................................................CHOROUK BUILDING & CONSULTING167(6

 ................................................................................ SOCIETE LAORA TRANS167(6

 ..........................................................................................FORTUNE MAROC167(6

 ..................................................................................................... TRANS FARA167(6

 ...........................................................................................BENYOT  SARL AU167(7

 ................................................................................... STE CHTIOUI MEUBLE167(7

 ...........................................................................................BENYOT  SARL AU167(7

 ........ SOCIÉTÉ «ASAMER FOR TRADE AND INVESTMENT « SARL AU167(7

8)167اكس رس ترنسبور سرفيس.................................................................................. 

 .................................................................................... COULEURS D›ESPOIR167(8

 .......................................................................................LAHLOU JEWELLERY167(8

 ............................................................................................. UNIVERSAL FLEX167(9

 ................................................................................DAY PACKAGING OUTIL167(9

 ............................................................................................ HAJAR WAYBACK167(9

 ................................................................................. AGOUDI SERVICE SARL16732

 ....................................................................................SOLAFOG ELOSIG FES16732

 ............................................................................................................EQUADIF16732

 ...........................................................................................PEOPLE BUSINESS16732

 ..........................................................................................................VENEROO16731

 ...........................................................................................B. INVEST MAROC16731

 .....................................................................................................ZAWIPLATRE16731

 ...........................................................................................GELATERIA ROMA16731

 ....................................................................................................SINA AHRAM1673(

 ........................................................STE AL JANOUB SOUSS DE TRAVAUX1673(

 ...................................................................................... W EXPRESS SARL AU1673(

 ..........................................................................................FORTUNE MAROC1673(

 .............................................................................. SEGULA MAROC AFRICA1673(

 ...................................................................................... SIDI RAHAL SAKANE16733

 ...........................................................................................................FORSHAY16733

 ..................................................................................SALAMA PROMOTION16733

 ..................................................................................................MESKI DECOR16734

 .............................................................................................. WHITECOLLARS16734

 .........................................................................................................FATCONST16734

 ............................................................................................. UNIVERSAL FLEX16735

 ................................................................................................ MENZEH SAISS16735

 ...............................................................................................RIAD TAMASNA16735

16735ديبناج مدكر......................................................................................................... 

 ......................................................(1DIN GUY THIMEL PHOTOGRAPHIE16736

 ..............................................................................................NINANO-TRANS16736

 .................................................................................... HQS TECHNOLOGIES16736

 ...................................................................................................... RITAGCONS16737

 ......................................................................................EURO GRE TRAVAUX16737

 ..................................................................................................MESKI DECOR16737

 ..................................................................................................MALABA SARL16737

 ....................................................................................LA PASSION DE BATIR16738

 .................................................................................................. AFRICA SPIRIT16738

 .....................................................................................SOCIETE TRAKETUDE16738

 .....................................QSA AERONAUTICAL ENGINEERING SERVICES16739

 ........................................................L&A CONSULTING INTERNATIONAL16739

 ..................................................................................................BAYAN MEDIC16739

 ..........................................................................................................BADRIMO16739

.................................................................................................................. 16742تالينتيا 



صفحة صفحة

عدد 5642 - 16 رايع ار ر )144 )) دسسد ر 2)2)) الجريدة الرسمية16440  

 ........................................................................................................... AMANEQ16742

 .............................................................................................................. 16742دسسداري

 ................................................................................ FIRDAOUS TCE SARLAU16742

 ........................................................................................ STE REGRAGUI CAR16741

 ...............................................................................................BADRIMO SARL16741

 .........................................................................................................LH MAILLE16741

 .......................................................................BLUE SPEED TRANS SARL AU1674(

 .......................................................................................................... SOUFIASS1674(

)1674شركة هارمومو ش.م.م......................................................................................... 

 .............................................................................................................FASIPRO16743

 .................................................................................................... ODE MAROC16743

 ....................................................................................................... MULTI VISA16743

 ........................................................................................ UNIT - VEGETALIEN16743

 ..........................................................................................................LARADARI16744

 ...............................................................................BELKHADA KSIRI TRANS16744

 ............................................................................................ GHANDI MEDIAS16744

 .........................................................................................BIL CHAL TRAVAUX16745

16745ا س ج كومباني سيرفس....................................................................................... 

 ........................................................DALIL TRAINING AND CONSULTING16745

 ....................................................................................................EVOBRO PUB16746

 ......................................................................................................SMART MEK16746

 .......................................................................................... ZEKRIMED TRANS16746

 ........................................................................................ABBS PROMOTION16746

 .................................................................................................CAFE EL ALAMI16747

 .......................................................................................... BARABDES TRANS16747

 ...................................................................................................... SOMAZARA16747

 .............................................................................................STE BAS SARL AU16748

 .....................................................................................AMAL DARI 16748 امال داري

 ...................................................................................................... MEKAFRON16748

 ............................................................................................ GHANDI MEDIAS16748

 ...........................................................................GUERCIF IMPORT EXPORT16749

 ............................................................................................. TOP AGRI NORD16749

 ............................................................................STE LGR CONSTRUCTION16749

 ................................................................................................... BIGBANG.MA16749

 ........................................................................................MARIA›S CONFORT16749

16752»بـيــتـــرو مـــاجيــــك - ش.ذ.م.م.» التي أصبحــت  »زرابـــيـــتـــكـــس - ش.ذ.م.م.» .......... 

16752يوزرسيف دي كوسير........................................................................................... 

 ................................................................................................Ö FRAMBOISES16752

16751سهيلة فارما.......................................................................................................... 

 ................................................................................................. JAZLIN INVEST16751

 .................................................................ES-SAHLI EL AMRAOUI SARL AU16751

 ................................................................................... MALAK CARROSSERIE16751

 .........................................................STE ES-SAHLI EL AMRAOUI SARL AU1675(

 .................................................................................................... GREEN VILLA1675(

 ..................................................................................................... )1675الكترو الشدال

 ........................................................................ STE EL AITA TRAVAUX GUER16753

16753   الب  دمات املغرب........................................................................................... 

 ............................................................................... 16753بـيــتـــرو  مـــاجيــــك  -  ش.ذ.م.م.

16753ساون اليكترو ذرعة باور...................................................................................... 

 AGRICULTURE-ENVIRONNEMENT-INDUSTRIE CONSULTING  «AEI

 ............................................................................................«CONSULT16754

 ................................................................................................... 16754شركة فريكسان

 .............................................................................................. NIAMANE CASH16754

IFR16755 إيفر................................................................................................................ 

 ..................................................................................................... BROSMEDIA16755

 ......................................................................... SOCIETE OH PLUS SARL AU16755

 .............................................................................................STADIUM TRANS16756

 ................................................................................................DREAM BETON16756

 ....................................................................................................... 16756الكترو شيفاء

 .............................................................................................. PAR AND FOOD16757

 ................................................................................................................LUMEF16757

 ....................................................................................................MAS MAROC16757

 .................................................................................................. J.H  HORIZON16758

 .................................................................« GHALI AGRI MAROC* « GAM *16758

 ............................................................................................ 16758فابرك كير أندوستري

 .................................................................... BEST BROTHERS FOODSTUFF16759

 .................................................................................STE OUSSANE SARL AU16759

16759مغراوي ط ب........................................................................................................ 
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 .......................................................................LEAD GENERATION SARL AU16762

 ................................................ATELIERS TRAVAUX DE CONSTRUCTION16762

 ................................................................................................. ALL IN EVENTS16762

 ................................................................. SANDSTORM INTERNATIONAL16761

 .............................................................................................HOMEY SARL AU16761

 ...............................................................................................TAWJIH MAROC1676(

)1676راي كروب............................................................................................................. 

 ...................................................................... TIDE FOOUD DISTRIBUTION1676(

 .....................................................................BROAD BUSINESS COMPANY16763

 ............................................................................................SAHARA VITRAGE16763

16763كونفورت واي طرونسبور.................................................................................... 

 ...............................................................................................LAZOUZY NTIFI16764

 ........................................................ETABLISSEMENT ZIDNI DE SERVICES16764

 ...................................................TABHIRTE DE SERVICES ET COMMERCE16765

 ...........................................................................LES PROMOTEUR DU SUD16765

 ........................................................................................................ NETTOPAP16765

16766أبو أيوب................................................................................................................ 

 ........................... RURAL HYDRAULICS AND IRRIGATION MOROCCO16766

 ..........................................................................BUILDING HARD SERVICES16766

 ...................................................................................................LA SPHERE 5516766

 ...............................................................................................TRANS BELKAID16767
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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

يلتزم املعلنون في ميدان اإلشهار القانوني إثبات هويتهم والسلطات املسندة إليهم.
وال تتحدل اإلدارة أية مسؤولية فيدا يتعلق بدضدون اإلعالنات.

 I.  -  إعالنات قانونية

CHOUKRI GOLD EVENT
SARL AU

 شركة ذات مسؤولية محدودة

يقدر رأسدالها  ب : 12.222.22 

درهم

املقر إلجتداعي : الرقم 15، شارع 

االبطال، الشقة رقم 4 أكدال 

الرااط

في مؤرخ  عرفي  عقد   بدقت�سى 

 (1 في  ومسجل   (2(2 أكتوار   5  

شركة  تأسيس  تم   (2(2 أكتوار 

تحدل الخصائص :

 CHOUKRI GOLD   : التسدية 

.EVENT

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

شريك  وذات  محدودة  مسؤولية 

وحيد.

الهدف اإلجتداعي : 

مدون حفالت.
درهم   12.222.22  : املال  رأس 

مقسدة إلى 122 حصة من فئة 122 

درهم للحصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

ما عدا  إلى31 دسسد ر من كل سنة 

السنة األولى تبتدئ من تاريخ تأسيس 

الشركة إلى  31 دسسد ر .

 ،15 الرقم   : اإلجتداعي  املقر 

أكدال   4 الشقة رقم  شارع االبطال، 

الرااط.

مصدق  سعيد  السيد   : التسيير 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
رقم A176324، ملدة غير محدودة .

توزيع األرااح : من األرااح الصافية 

تؤ ذ 5 % لتكوين اإلحتياط القانوني 

والباقي يوزع بين الشركاء.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالرااط  التجارية  باملحكدة  الضبط 

رقم  تحت   (2(2 نوفد ر   ( بتاريخ 

.128115

.RC N: 147161

1 P

 SOCIETE GROUPE

SCOLAIRE SESAME PRIVE

S.A.R.L

رقم السجل التجاري : 579))

تعديل
بدقت�سى عقدين عرفيين مؤر ين 

على التوالي بدكناس بتاريخ 9 سبتد ر 

2)2) تخفيض رأس املال و 3 أكتوار 

2)2) زيادة رأس املال تم ما يلي :

الشركة  مال  رأس  تخفيض 

إلى  درهم   (222.222.22 من 

22.222.22)1 درهم.

الشركة،  مال  رأس  تخفيض 

املال  رأس  بتخفيض  وذلك 

إلى  درهم   (222.222.22 من 

وذلك  درهم،   1(22.222.22

من  الحصص  عدد  بتخفيض 

بقيدة  حصة   1(.222 إلى   (2.222

122 درهم للحصة الواحدة.

الشركة  مال  رأس  زيادة 

إلى  درهم   1(22.222.22 من 

222.222.22) درهم.

زيادة رأس املال من 22.222.22)1 
درهم إلى 222.222.22) درهم وذلك 
 (2.222 من  الحصص  عدد  بزيادة 
درهم   122 222)1 حصة بقيدة  إلى 
رأس  بزيادة  وذلك  الواحدة  للحصة 
درهم   822.222.22 مال الشركة ب 

نقدا أي بزيادة 822 حصة جديدة.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكدة التجارية بدكناس 
رقم  تحت   (2(2 نوفد ر   1( بتاريخ 

.37(5
لإلستخالص والبيان

2 P

SOCIETE AG.E.GO
S.A.R.L

رقم السجل التجاري : 39)51
تأسيس شركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 
تم وضع   (2(2 أكتوار   14 بدكناس 
محدودة  لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية ذات الخصائص :
 AG.E.GO شركة   : التسدية 

ش.م.م
: استغالل وتدبير املجاالت  الغاية 

الفالحية.
حي سيدي سعيد   : مقر الشركة 
طريق الرااط مركب وليلي بلوك ب 

1، مكناس.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.
الرأسدال : حدد رأسدال الشركة  
من  يتكون  درهم،   122222.22 في 
درهم   122 بقيدة  حصة   1222

للحصة موزعة كارتي :

 722 حديدصة  الد  السيد 
حصة.

 322 ابراهيم  عثداني  السيد 
حصة.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 
غير  وملدة  ابراهيم  عثداني  السيد 

محددة.
لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
التجارية  باملحكدة  الضبط  كتابة 
بدكناس في ) نوفد ر 2)2) تحت رقم 

السجل التجاري 39)51.
لإلستخالص والبيان

3 P

OVH HOSTING
شركة محدودة املسؤولية ذات 

شريك وحيد
ذات الرأسدال : 55.222.22 درهم
الكائن مقرها اإلجتداعي : ب 3، 

زنقة باب منصور، فضاء باب انفا، 
الدارالبيضاء املغرب

املسجلة بالسجل التجاري 
للدارالبيضاء تحت عدد : 1))12)

للشركة  الوحيد  الشريك  قرر 
استدرار   (2(2 ف راير   (8 بتاريخ 
طبقا  وذلك  الشركة  نشاط 
ملقتضيات املادة 86 من القانون عدد 
املحدودة  بالشركات  املتعلق   5-96

املسؤولية.
تم اإليداع القانوني بقلم املحكدة 
 13 بتاريخ  بالدارالبيضاء  التجارية 
 753997 عدد  تحت   (2(2 نوفد ر 
بالسجل  التعديلي  والتسجيل 
بتاريخ للدارالبيضاء   التجاري 
 13 نوفد ر 2)2) تحت عدد 8119).

اإليداع 

املسير

4 P
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UTM ELCTRO TRAV  شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسدالها : 522.222.22 درهم 

املقر اإلجتداعي : إقامة 32 شقة رقم 
8 شارع موالي احدد لوكيلي حسان 

تدارة
تأسيس

 1( بتاريخ  عرفي  عقد  بدوجب 
على  املصادقة  تدت   (2(2 أكتوار 
ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 
مسؤولية محدودة ذات الخصائص 

ارتية :
 UTM  : التجارية  التسدية 

.ELCTRO TRAV
ذات  شركة   : الصفةالقانونية 

مسؤولية محدودة.
الهدف :

 البناء واألشغال املختلفة.
العدليات  جديع  عامة  بصفة 
غير  أو  مباشرة  بصفة  املرتبطة 

مباشرة بنشاط الشركة.
املقر اإلجتداعي : إقامة 32 شقة 
لوكيلي حسان  احدد  موالي   8 رقم 

الرااط.
درهم   522.222.22  : املال  رأس 
فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسدة 

122درهم للحصة الواحدة.
املدة : 99 سنة بعد التأسيس.

التسيير : 
السيد بنان محدد.

غير  ملدة  هدامي  محدد  والسيد 
محدودة.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكدة 
نوفد ر   1( بتاريخ  بالرااط  التجارية 

2)2) تحت رقم س.ت 147455.
5 P

ZEJ SERVICES شركة
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد

رأسدالها : 122.222.22 درهم 
املقر اإلجتداعي : رقم 136 الطابق ) 
شقة رقم 4 شارع القاهرة كدطراف 

1 تدارة

تأسيس
 5 بتاريخ  عرفي  عقد  بدوجب 
على  املصادقة  تدت   (2(2 نوفد ر 
ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 
مسؤولية محدودة ذات الخصائص 

ارتية :
 ZEJ  : التجارية  التسدية 

.SERVICES SARL AU
ذات  شركة   : الصفةالقانونية 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
الهدف : 

مركز اإلتصال الهاتفي.
استيراد وتصدير.

العدليات  جديع  عامة  بصفة 
غير  أو  مباشرة  بصفة  املرتبطة 

مباشرة بنشاط الشركة.
املقر اإلجتداعي : رقم 136 الطابق 
) شقة رقم 4 شارع القاهرة كدطراف 

1 تدارة.
درهم   122.222.22  : املال  رأس 
فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسدة 

122درهم للحصة الوحدة.
املدة : 99 سنة بعد التأسيس.

محدد  الزجلي  السيد   : التسيير 
ملدة غير محدودة.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكدة 
نوفد ر   13 بتاريخ  بتدارة  اإلبتدائية 

2)2) تحت رقم س.ت 57)131.
6 P

استئنافية ميدوزا

مكتب قانوني للدحاسبة

الطابق االول إقامة بال روزا رقم 3 القنيطرة

الهاتف : )237.37.65.9

جيرمان انستيتي فورماسيون 
اندكوشين الخاصة

ش.د.م.م.ش.م
رأسدالها : 122.222 درهم

مقرها : 15 زنقة سبو الطابق ) 
مكتب رقم 5 القنيطرة

تعديالت قانونية
حرر  عرفي  عقد  بدقت�سى 
 (2(2 أكتوار   15 بتاريخ  بالقنيطرة 
 (2(2 أكتوار   (6 بتاريخ  واملسجل 
قرر مساهم شركة جيرمان انستيتي 
الخاصة  اندكوشين  فورماسيون 

ش.د.م.م.ش.م ما يلي :

عبد هللا  ادغوغ  السيد  استقالة 

كامل من منصب مسير وتعيين السيد 

ادغوغ جدال كدسير منفرد للشركة 

ملدة غير محدودة.

قانون  من   14 البنود  تعديل 

الشركات.

باملحكدة  تم  القانوني  اإليداع 

اإلبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 9 نوفد ر 

2)2) تحت رقم 79965.
لإلشارة والتنبيه

7 P

استئنافية ميدوزا

مكتب قانوني للدحاسبة

الطابق االول إقامة بال روزا رقم 3 القنيطرة

الهاتف : )237.37.65.9

ال كاصا ريسترون بيتزريا 
ش.د.م.م.

رأسدالها : 122.222 درهم

مقرها 58 شارع ابو بكر الصديق 

إقامة اميدة القنيطرة

تفويت الحصص
حرر  عرفي  عقد  بدقت�سى 

 (2(2 نوفد ر   4 بتاريخ  بالقنيطرة 

واملسجل بتاريخ 5 نوفد ر 2)2) قرر 

ريسترون  كاصا  ال  شركة  مساهدوا 

بيتزريا ش.د.م.م.ما يلي :

التي يدتلكها  حصة    333 تفويت 

في  العالمي  الرحدان  عبد  السيد 

بيتزريا  ريسترون  كاصا  ال  شركة 

لفائدة السيد : 

حددوش عدنان.

 حددوش مراد.

 وحددوش هبة.

تعديل البنود 7-6

واذلك يصبح مجدوع الرأسدال في 

يد السيد حددوش عدنان وحددوش 

مراد وحددوش هبة.

اإلبتدائية  باملحكدة  تم  اإليداع 

 (2(2 نوفد ر   12 بتاريخ  بالقنيطرة 

تحت رقم 82225.
لإلشارة والتنبيه

8 P

 STE. VOSEM

DISTRIBUTION
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

شريك وحيد

رأسدالها : 122.222.22 درهم

مقرها اإلجتداعي : كلم 1 طريق 

الرشيدية ميدلت

العام  الجدع  محضر  بدقت�سى 

 (2(2 سبتد ر   (8 اإلستثنائي بتاريخ 

 STE. لشركة  الوحيد  الشريك  قرر 

 VOSEM DISTRIBUTION SARL

القرنين تغيير  الهام ذو  السيدة   AU

رقم  من  للشركة  اإلجتداعي  املقر 

طابق  بوجدعة  ص ري  شارع   1(

إلى  الدارالبيضاء   6 األول شقة رقم 

طريق   1 بكلم  الكائن  الجديد  املقر 

الرشيدية ميدلت.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط  

بتاريخ بديدلت  اإلبتدائية   املحكدة 

بالسجل التجاري    (2(2 نوفد ر   9  

رقم 513).
ملخص قصد النشر

املسير

9 P

 STE. FRERES AIT

OUHAMOU
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة 

رأسدالها : 122.222.22 درهم

مركز اغبالو ميدلت

تأسيس شركة 
في  محرر  عرفي  عقد  بدقت�سى 

 (2(2 أكتوار   (3 بتاريخ  ميدلت 

وضع القانون األسا�سي لشركة ذات 

مسؤولية محدودة تحدل اسم شركة 

 STE. FRERES AIT OUHAMOU

SARL ش.م.م  صائصها كالتالي :

غرض الشركة : 

أو  املختلفة  األشغال  في  مقاول 

البناء.
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اغبالو  مركز   : الرئي�سي  املقر 
ميدلت.

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
تسجيلها بالسجل التجاري.

 : اإلجتداعي  الرأسدال 
122.222.22 درهم ينقسم إلى 1222 

حصة مبلغ كل حصة 122 درهم .
إدارة الشركة : ستسير الشركة من 

طرف السيد وغياد موحى.
باملحكدة  القانوني  اإليداع   تم 
نوفد ر   11 اإلبتدائية ميدلت بتاريخ 
 183/(2(2 عدد  تحت   (2(2

بالسجل التجاري رقم 517).
ملخص قصد النشر

املسير

10 P

SOCIETE TINION شركة
 SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسدالها : 122.222.22 درهم

مقرها االجتداعي : حي تدالحت زايدة 
ميدلت

العام  الجدع  محضر  بدقت�سى 
اإلستثنائي بتاريخ 8 أكتوار 2)2) قرر 
  SOCIETE TINION شركة  شركاء 
SARL ش.م.م على تفويت 522 حصة 
إجتداعية من طرف السيد عدراوي 
عدري  علوي  السيد  لفائدة  لحسن 

 الد.
عدراوي  السيد  استقالة  بعد 
لحسن قرر الجدع العام اإلستثنائي 
عدري  الد  علوي  السيد  تعيين 
 SOCIETE لشركة  وحيد  كدسير 
يتحول  واذلك   TINION  SARL
من  للشركة  القانوني  الشكل 
 STE إلى   SOCIETE TINION  SARL

.TINION SARL AU
تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط  
بتاريخ بديدلت  اإلبتدائية   املحكدة 
عدد  تحت   (2(2 أكتوار   19  
رقم  التجاري  بالسجل   (2(2/172

.(4(1
ملخص قصد النشر

املسير

11 P

STE. SLARIM
SARL AU 

شركة ذات مسؤولية محدودة 

شريك وحيد

رأسدالها : 122.222.22 درهم

حي تدالحت زايدة ميدلت

تأسيس شركة
في  محرر  عرفي  عقد  بدقت�سى 

 (2(2 أكتوار   16 بتاريخ  ميدلت 

وضع القانون األسا�سي لشركة ذات 

مسؤولية محدودة تحدل اسم شركة 

ش.م.م   STE. SLARIM  SARL AU

شريك وحيد  صائصها كالتالي :

غرض الشركة : 

أو  املختلفة  األشغال  في  مقاول 

البناء.

تهيئة املساحات الفالحية.

: حي تدالحت زايدة  املقر الرئي�سي 

ميدلت.

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تسجيلها بالسجل التجاري.

 : اإلجتداعي  الرأسدال 

122.222.22 درهم ينقسم إلى 1222 

حصة مبلغ كل حصة 122 درهم .

إدارة الشركة : ستسير الشركة من 

طرف السيد عدراوي لحسن.

باملحكدة  القانوني  اإليداع   تم 

نوفد ر   11 اإلبتدائية ميدلت بتاريخ 

 (2(2/18( عدد  تحت   (2(2

بالسجل التجاري رقم 515).
ملخص قصد النشر

املسير

12 P

 SOCIETE DE

CONSTRUCTION ABAOU
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات شريك وحيد

 (8 بتاريخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 

في الرااط تم تأسيس   (2(2 سبتد ر 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك وحيد.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد.

 SOCIETE DE  : التسدية 

.CONSTRUCTION ABAOU

الهدف : 

أشغال البناء.
زنقة واد زيز   4  : املقر اإلجتداعي 

الطابق 3 شقة 7 أكدال الرااط.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99 املدة: 

تسجيل الشركة بالسجل التجاري.

الرأسدال : حدد رأسدال الشركة 

في 122.222 درهم مقسدة إلى 1222 

درهم   122 بقيدة  إجتداعية  حصة 

وتوزيعها اكتتابها  سدد   للواحدة 

 كدا يلي :

1222 حصة  السيد يوسف ابعو 

إجتداعية.

السيد  الشركة  يدير   : التسيير 

يوسف ابعو ملدة غير محدودة ابتداء 

االسا�سي  القانون  توقيع  تاريخ  من 

للشركة مع اعتداد توقيعه في جديع 

والبنكية. اإلدارية  والوثائق  العقود 

تبتدئ من فاتح   : السنة اإلجتداعية 

كل  من  31دسسد ر  في  وتنتهي  يناير 

سنة.

وقد تم اإليداع  القانوني باملحكدة 

نوفد ر   9 بتاريخ  بالرااط  التجارية 

2)2) تحت عدد 128441.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.147515
بدقت�سى مقتطف وايان

13 P

 ETUDE MAITRE MOHAMED KARIM

DOULIAZAL NOTAIRE A CASABLANCA

 BVD AMBASSADEUR BEN AICHA 456

APPT 41 ETAGE 5

SOCIETE SOMAPIM ONE
S.A.R.L

تلقاه  طبقا ملقتضيات عقد هبة 

موثق  دوليزال  كريم  محدد  األستاذ 

و8)   (3 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

بالدارالبيضاء  سجل   ،(2(2 يوليو 

تحت  (2(2 أغسطس   17 بتاريخ 

:سجل  التالية  التسجيل  مراجع   
أمر   ،(2(222(14371335 اإليداع 
ت رع   ،(2(2/19116  : باإلستخالص 
لفائدة  لخديم  املجيد  عبد  السيد 
ابنه السيد املهدي لخديم بحصص 
حصة   992 مجدوعها  إجتداعية 
إجتداعية من الحصص اإلجتداعية 
املسداة   الشركة  في  يدلكها  التي 

SOMAPIM ONE ش.م.م.
الجدع  محضر  ملقتضيات  طبقا 
شركة  لشركاء  العادي  الغير  العام 
الذي  ش.م.م   SOMAPIM ONE
دوليزال  كريم  محدد  األستاذ  تلقاه 

موثق بالدارالبيضاء، تقرر ما يلي :
هبة  عقد  وقبول  املصادقة 
لحصص إجتداعية من طرف السيد 
عبد املجيد لخديم لفائدة ابنه السيد 
املهدي لخديم 992 حصة إجتداعية 
من الحصص اإلجتداعية التي يدلكها 
 SOMAPIM  : املسداة  الشركة  في 

ONE ش.م.م.
برأسدال  املتعلقة  املادة  تغيير 

الشركة.
باملحكدة  القانوني  اإليداع   تم 
فاتح  بتاريخ  بالدارالبيضاء  التجارية 

سبتد ر 2)2) تحت عدد 744438.
من أجل النسخة واإلشارة

14 P

شركة أعيس
138 شارع يعقوب املنصور الدارالبيضاء

الهاتف : )3.3).3).))2

الفاكس : 7).3).3).))2

شركة كاليستاديفيزيونش
 ذ.م.م

ذات شريك وحيد
SOCIETE KALLISTA DIFFUSION

S.A.R.L AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك وحيد
رأسدالها : 122.222 درهم

 املقر الرئي�سي : 4 زنقة عين حرودة 
مدار الرياضات الدارالبيضاء
السجل التجاري : 169229

العام  الجدع  محضر  بدقت�سى 
 (2(2 أكتوار   (2 بتاريخ  اإلستثنائي 

قرر ما يلي :
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لشركة  الوحيد  املسير  استقالة 

السيد  ذ..م.م  كاليستاديفيزيونش 

محدد صالح محدد الخنة.

املجيد  عبد  السيد  تعيين 

لشركة  جديدا  مسيرا  بكوس 

كاليستاديفيزيونش ذ..م.م .

الصالحيات للسيد محدد  إعطاء 

مدثال  الخنة  محدد  ناصر  صالح 

لشركة كاليستاديفيزيونش ذ.م.م.

 44 والفصل   (7 الفصل  تعديل 

من النظام األسا�سي للشركة.

نقط أ رى.

تكديل  أجل  من  الصالحيات 

اإلجراءات.

لدى  إنجازه  تم  القانوني  اإليداع 

كتابة الضبط لدى املحكدة التجارية 

نوفد ر   11 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

2)2) تحت رقم .. ...

تم إيداع التصريح التعديلي لدى 

كتابة الضبط بنفس املحكدة ونفس 

التاريخ تحت رقم 753678.
اإلشارة والبيان

شركة اعيس

15 P

ائتدانية القدس

12 زنقة بكين شقة رقم 3 املحيط الرااط

الهاتف /الفاكس : 1))25.37.72.6

كاير أوطو
شركة محدودة املسؤولية

 بشريك وحيد

32 شقة رقم 8 زنقة موالي احدد 

الوكيلي حسان الرااط

بتاريخ عرفي  عقد   بدقت�سى 
القانون  وضع   (2(2 يوليو   16  

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

الخصائص  تحدل  وحيد  بشريك 

التالية :

التسدية : كايرو أوطو.

الصفة القانونية : شركة محدودة 

املسؤولية بشريك وحيد.

الهدف اإلجتداعي :

 استيراد السيارات الجديدة.

استيراد قطع غيار السيارات.

درهم   122222.22  : الرأسدال 

مقسدة إلى 1222 سهم من 122 لكل 

منها.

املدة : 99 سنة من تاريخ تأسيسها.

 8 32 شقة رقم   : املقر اإلجتداعي 
حسان  الوكيلي  احدد  موالي  زنقة 

الرااط.

الشركة من  سوف تدار    : اإلارة 

قبل السيد محدد سعيد بحاجين.

في  دمة  القانوني  اإليداع   تم 

التجارية  باملحكدة  التجاري  السجل 
زمور  سال  الرااط  لوالية  بالرااط 
مسجل   (2(2 نوفد ر   9 زعير بتاريخ 

بالسجل التجاري 147333.
إمضاء

16 P

STE. SOGEFISCOM

YOUR WAY INVEST
SARL 

تم تأسيس شركة ذات املسؤولية 

18 سبتد ر  املحدودة في فاس بتاريخ 

2)2) ذات الخصائص التية :

 YOUR WAY INVEST : التسدية

.SARL
زنقة محدد   4(  : املقر اإلجتداعي 

الكغاط اكدال فاس.

الهدف:

في  واإلستشارة  الدراسة  مكتب 

اإلستثدارات العقارية.

 BUREAU D’ETUDE ET DE

 CONSEIL EN INVESTISSEMENT

.IMMOBILER

املدة : 99 سنة.
درهم   99222.222  : رأسدال 

مقسدة إلى 992 حصة من فئة 122 

درهم لكل واحدة.

الشركاء :

332 حصة  السيد مخلوف عزيز 

ب 33222.22 درهم.

السيد سعيد اكرام 332 حصة ب 

33222.22 درهم.

 332 امين  املكاوي محدد  السيد 

حصة ب 33222.22 درهم.

التسيير واإلمضاء : السيد مخلوف 
عزيز.

لدى  القانوني  اإليداع  تم 
رقم  تحت  بفاس  التجارية  املحكدة 
نوفد ر   11 بتاريخ   (2(2/3241

.(2(2
17 P

SAFI TRUCK PRTS
شركة محدودة املسؤولية

رأسدالها : 12.222.22 درهم
مقرها اإلجتداعي : بلوك 64 

مجدوعة ب رقم )1 مكرر سعيدة 
) اسفي 

تبعا ملداوالت الجدع العام العادي 
تم موافقة   (2(2 اكتوار   19 بتاريخ 
قفل  حساب  نتيجة  على  الشركاء 
التصفية املدثلة في رصيد دائن قدره 

63.86).3.671 درهم.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكدة اإلبتدائية بأسفي 
في 4 نوفد ر 2)2) تحت عدد 156).
18 P

STE MORABITEX
SARL

مقرها االجتداعي : 9)1 شارع ابن 
الهيتم الحي الصناعي سيدي براهيم 

فاس
 PV  D'ASSEMBLEE

 EXTRAORDINAIRE DU 12
OCTOBRE 2020

االستثنائي  العام  للجدع  تبعا 
في  ش.ذ.م.م.   MORABITEX لشركة 
أفرز   ،(2(2 أكتوار   1( فاس بتاريخ 

القرارات التالية :
املرابط  السيد  حصص  تفويت 
يونس والسيد املرابط محدد بنسبة 
لفائدة  حصة   4222 أي   100%
والسيدة  بوشتة  املرابط  السيد 

بوزوبع كريدة.
كتابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 
بفاس  التجارية  باملحكدة  الضبط 
بتاريخ  3246/2(2 رقم   تحت 

 11 نون ر 2)2).
19 P

STE LYCOMEDE SERVICES

SARL AU

راسدالها : 12.222 درهم

جدع عام استثنائي بتاريخ

17 ف راير 2)2)

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

بالرااط قد تم   ،(215 ف راير   17 في 

انجاز محضر اجتداع الذي نص على 

ما يلي :

بيع اسهم الشركة، استقالة املدير 

السيد  وهو  جديد  مسير  وتنصيب 

ادريس زليم.

تم االيداع القانوني لدى املحكدة 

التقييد  رقم  بالرااط،  التجارية 

بالسجل التجاري رقم 85725، تحت 

اكتوار   (1 بتاريخ   127853 رقم 

.(2(2

20 P

STE VENESIA CRISTAL

SARL AU

راسدالها : 12.222 درهم

جدع عام استثنائي بتاريخ

4 سبتد ر  2)2)

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

بالرااط قد تم   ،(2(2 سبتد ر   4 في 

انجاز محضر اجتداع الذي نص على 

ما يلي :

بيع اسهم الشركة، استقالة املدير 

وتنصيب مسير جديد وهو السيد عبد 

الرزاق فؤادي.

تم االيداع القانوني لدى املحكدة 

التقييد  رقم  بالرااط،  التجارية 

بالسجل التجاري رقم 43)94، تحت 

اكتوار   (1 بتاريخ   127854 رقم 

.(2(2

21 P
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 STE ASZMH ENERGIE

MAROC
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسدالها : 222.222.) درهم

مقرها االجتداعي : مبنى B، مكتب 
رقم )، تجزئة B652 )املنطقة 

الصناعية(، ايت ملول

السجل التجاري رقم : 11.927

تحديد مدة انتداب املسير
بتاريخ  العادية،  العامة  الجدعية 

 ASZMH لشركة   ،(2(2 يونيو   32

.ENERGIE MAROC SARL

سنوات،   3 ملدة  تجديد  قرر  قد 

هللا  عبد  السيد  املسير  انتداب 

املساوي.

باملحكدة  القانوني  االيداع  تم 

8) أغسطس  االبتدائية بانزكان يوم 

2)2)، تحت رقم 1886.
من أجل االيجاز والبيان

22 P

STE CARACTERES
.S.A

شركة مساهدة 
راسدالها : 13.549.222 درهم

مقرها االجتداعي : 18 شارع املسيرة 

الخضراء الطابق )، املعاريف 

الدارالبيضاء

السجل التجاري : 55.147

تعيين متصرفين
بتاريخ  العادية  العامة  الجدعية 

ملدة  تعيين  قرر   ،(2(2 مارس   ( 

6 سنوات املتصرفين االتية أسداؤهم :

السيد وكريم.

السيد يوسف عراقي حسيني.

السيد مجيد اليعقوبي.

 LA SOCIETE AFRIQUIA

 MAROCAINE  DE

 DISTRIBUTION DE

 CARBURANTS  « AFRIQUIA

يوسف  بالسيد  مدثلة    «SMDC

عراقي حسيني.

 .CAPITAL FINANCE S.A شركة

مدثلة بالسيد كديل الوزاني التهامي.

مارس   ( بتاريخ  االدارة  مجلس 

اليعقوبي  أكد السيد مجيد   ،(2(2

االدارة  مجلس  كرئيس  بدهامه 

والسيد  اليد بازيد مدير عام.

لدى  القانوني  االيداع  تم 

التجارية  باملحكدة  الضبط  كتابة 

 ،(2(2 نون ر   5 يوم  بالدارالبيضاء 

تحت رقم 753229.
من أجل االيجاز والبيان

23 P

فيطام كوم

مكتب الحسابات والجبايات

واستشارة املقاوالت

32 زنقة لبنان الشقة رقم 8 حي املحيط الرااط

الهاتف : )32.1.)25.37.7

 STE INSTITUT DE SANTE

 GLOBALE MEDITERRANEE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

راسدالها : 12.222 درهم

مقرها االجتداعي : 32 زنقة لبنان 

الشقة رقم 8 حي املحيط الرااط

 14 مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 

شركة  تاسيس  تم   ،(2(2 أكتوار 

من شريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

واحد ذات الخصائص التالية :

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة من شريك وحيد.

 STE INSTITUT  : التسدية 

 DE SANTE GLOBALE

.MEDITERRANEE

الهدف : البحث العلمي.

لبنان  زنقة   32  : املقر االجتداعي 

الشقة رقم 8 حي املحيط الرااط.

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التاسيس.

حدد   : االجتداعي  الراسدال 

 12.222 في  االجتداعي  الراسدال 

122 حصة بقيدة  درهم مقسدة الى 

122 درهم لكل حصة مقسدة بين :

 FUNDACION PRIVADA

 INSTITUTO DE SALUD GLOBAL

.BARCELONA

IS GLOBAL  : تدتلك 122 حصة.

السنة االجتداعية : من فاتح يناير 

الى 31 دسسد ر.

تعيين  تم   : الشركة  تسيير 

 GONZALO VICENTE السيد 

LACAMBRA مسيرا للشركة ملدة غير 

محددة.

باملحكدة  القانوني  االيداع  تم 

 (2(2 نون ر   12 بتاريخ  التجارية 

بالرااط.

 147399  : رقم السجل التجاري 

الرااط.
لالستشارة والتنبيه

فيطاكوم

24 P

فيطام كوم

مكتب الحسابات والجبايات

واستشارة املقاوالت

32 زنقة لبنان الشقة رقم 8 حي املحيط الرااط

الهاتف : )32.1.)25.37.7

STE  GHAZALY BEAUTY
 SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

راسدالها : 12.222 درهم

مقرها االجتداعي : رقم 3 الطابق 

االول رقم )) زنقة جبل العيا�سي 

اكدال الرااط

 8 مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 

شركة  تاسيس  تم   ،(2(2 سبتد ر 

ذات  محدودة  مسؤولية  ذات 

الخصائص التالية :

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة.

 STE GHAZALY  : التسدية 

.BEAUTY

الحالقة  صالون   : الهدف 

والتجديل.

الطابق   3 رقم   : االجتداعي  املقر 

العيا�سي  جبل  زنقة   (( رقم  االول 

اكدال الرااط.

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التاسيس.

حدد   : االجتداعي  الراسدال 

 12.222 في  االجتداعي  الراسدال 

122 حصة بقيدة  درهم مقسدة الى 

122 درهم لكل حصة مقسدة بين :

 33 السيد فاطدة ادري�سي تدتلك 

حصة.

 34 السيد عدرو الشكري يدتلك 

حصة.

يدتلك  بغدود  النبي  عبد  السيد 

33 حصة.

السنة االجتداعية : من فاتح يناير 

الى 31 دسسد ر.

تم تعيين السيد     : تسيير الشركة 

ملدة  للشركة  مسيرا  الشكري  عدرو 

غير محددة.

باملحكدة  القانوني  االيداع  تم 

 (2(2 نون ر   12 بتاريخ  التجارية 

بالرااط.

 147397  : رقم السجل التجاري 

الرااط.
لالستشارة والتنبيه

فيطاكوم

25 P

STE  CLEANING CARS
SARL AU

RC N° : 139361

االستثنائي  العام  الجدع  اطار  في 

 STE CLEANING CARS لشركة 

ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

بتاريخ  املنعقد  الوحيد   الشريك 

بالرااط  الكائنة   ،(2(2 سبتد ر   (1

حي   ،(56 رقم  اضــــــــــــــــــــــــــافي   ،5 امل 

املسيرة ح ي م :

تداول مساهدوا الشركة باالجداع 

على ما يلي :

قراءة تقرير التسيير الذي قام به 

الرئيس.

سابقة  بصفة  الشركة  تصفية 

الوانها.
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وتعيين  التصفية  مقر  تحديد 

بنسعيد  هشام  محدد  السيد 

املسؤول عنها.

تم االيداع القانوني للشركة لدى 

التجاري  باملحكدة  الضبط  كتابة 

بالرااط في 16 نون ر 2)2)، تحت رقم 

.1285(6

26 P

STE CHARAFA BEAUTY
SARL

استدراك  طأ
بالجريدة  وقع  استدراك  طأ 

نون ر   (5 بتاريخ   5639 الرسدية رقم 

.(2(2

عوض : التسيير  : أسند الى روان 

التعريف  لبطاقة  الحاملة  إمان 

.G68141 الوطنية رقم

روان  الى  اسند   : التسيير   : يقرأ 

التعريف  لبطاقة  الحاملة  إيدان 

.G68141 الوطنية رقم

الباقي بدون تغيير.

27 P

STE BULL MAROC
.S.A

السجل التجاري رقم : 15.491

تغيير الرئيس مدير عام
تعيين متصرف جديد

بدوجب محاضر مداوالت مجلس 

االدارة والجدع العام العادي املنعقد 

يوليو   31 ب  املنعقد  استثنائيا 

 BULL املساهدة  بالشركة    ،(2(2

ومقرها االجتداعي   ،  .MAROC S.A

 1122 بارك نيرشور،  بالدارالبيضاء، 

شارع   ،221 بالتو  القدس،  شارع 

سيدي معروف تقرر ما يلي :

معاينة استقالة السيد فرنسيس 

من   FRANCIS MESTON ميستون 

مدير  والرئيس  كدتصرف  مهاميه 

العام.

العام جديد  تعيين كرئيس مدير 

.ALPHA BARRY السيدة الفا باري

السيد  جديد  كدتصرف  تعيين 

 CHEIKH BABA كان  بابا  الشيخ 

KANE، القاطن بالشقة 13)، اقامة 

ماميل داكار السينكال.

القانوني  االيداع  انجاز  تم 

التجارية  باملحكدة  الضبط  بكتابة 

 ،(2(2 نون ر   13 في  بالدارالبيضاء 

تحت رقم 754227.

28 P

STE R.G EQUIPEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

تاسيس شركة
بدوجب عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 9 

2)2)، تم تاسيس شركة ذات  نون ر 

املديزات التالية :

 STE R.G  : االجتداعية  التسدية 

EQUIPEMENTش.م.م.ش.و.

لوازم  بيع   : االجتداعي  الهدف 

املكتبة بالجدلة والتقسيط، مكتبة.

شارع عقبة   46  : املقر االجتداعي 

الطابق االول رقم ) اكدال الرااط.

122.222 درهم مجزأ   : الراسدال 

درهم   122 1222 حصة من فئة  الى 

للحصة.

عبد  السيد  تعيين  تم   : التسيير 

العالي كريفي كدسير للشركة ملدة غير 

محدودة.

من فاتح يناير الى   : السنة املالية 

31 دسسد ر من كل سنة ماعدا السنة 

االولى التي تبتدئ من تاريخ التسجيل 

بالسجل التجاري.

تم االيداع القانوني لدى مصلحة 

التجارية  باملحكدة  الضبط  كتابة 

بالرااط بتاريخ 16 نون ر 2)2)، تحت 

رقم 147573.

29 P

 STE MAROC

 OUTSOURCING

 SOLUTIONS
SARL AU

مقرها االجتداعي : اقامة النخيلة 
الرقم 4 عدارة أ شارع الحسن االول 

تدارة

الغير  العام  االجتداع  اثر  على 

 (5 بتاريخ  تدارة  بددينة  العادي 

سبتد ر 2)2)، قرر املساهم الوحيد 

 MAROC OUTSOURCING لشركة

ش.م.   SOLUTIONS SARL AU

بدساهم وحيد ما يلي :

ذات  للشركة  املسبق  الحل 

بدساهم وحيد  املحدودة  املسؤولية 

 MAROC OUTSOURCING املسداة

.SOLUTIONS SARL AU

اعتبارا من 5) سبتد ر 2)2).

تتم التصفية في املكتب املسجل 

وهو : اقامة النخيلة الرقم 4 عدارة أ 

شارع الحسن االول تدارة.

املعين  الوحيد  الشريك 

 MAROC للشركة  كدصفي 

 OUTSOURCING SOLUTIONS

مريم    مسكيني  السيدة   ،SARL AU

الوطنية  التعريف  للبطاقة  الحاملة 

.PT8323(6 رقم

تتم التصفية في املكتب املسجل 

وهو : اقامة النخيلة الرقم 4 عدارة أ 

شارع الحسن االول تدارة.

باملحكدة  القانوني  االيداع  تم 

اكتوار   13 بتاريخ  بتدارة  االبتدائية 

2)2)، تحت رقم 22)1.

30 P

STE PURE ENGINEERING
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

رأسدالها : 12.222 درهم

تاريخ تسجيل العقد العرفي بتاريخ 

17 سبتد ر 2)2) بالرااط.

 STE PURE  : التسدية 
.ENGINEERING SARL AU

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

السجل التجاري.
شارع   15 رقم   : االجتداعي  املقر 
االبطال عدارة رقم 4 اكدال الرااط.

درهم   12.222  : رأسدال الشركة 
مقسدة الى 122 حصة من فئة 122 

درهم للحصة الواحدة.
تسير الشركة من طرف   : املسير 

السيد تاجدوت محدد.
واناء  دراسة   : الغرض 
وامليكانيكية  الكهراائية  التركيبات 

والهيدروليكية.
التوريد من أي نوع.

تحقيق انظدة املناولة والرفع.
بدكتب  القانوني  االيداع  تم 
 12 املحكدة التجارية بالرااط بتاريخ 
السجل  الرقم  تحت   ،(2(2 نون ر 
االيداع  رقم   .147389 التجاري 

القانوني 128365.
31 P

 STE PROSPECTIF COMPTA
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
راسدالها : 15.222 درهم

مقرها االجتداعي : شقة رقم 12، 
العدارة رقم 63، تجزئة س، مشروع 

جنان املنصور 6 هكتار تامسنا
تفويت حصص الشركة

العام  الجدع  محضر  بدقت�سى 
 (4 بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 
شركة  قرر شركاء   ،(218 أغسطس 
الشركة  كونطا»  »بروسبيكتيف 

املحدودة املسؤولية ما يلي :
السيد  تفويت  على  املصادقة 
ملجدوع  هشام  موالي  السباع  أبو 
52 حصة الى السيد حامدي الياس 
نزار  السيد  والى  حصة   (5 بدقدور 

حيناج بدقدور 5) حصة.
السيد   االستقالة  على  املصادقة 
أبو السباع موالي هشام من منصبه 

كدسير للشركة.
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تحيين القانون االسا�سي للشركة 
وفقا للتعديالت أعاله.

تم االيداع القانوني لدى املحكدة 
التجارية بالرااط تحت رقم 122445 

بتاريخ 16 أبريل 219).
32 P

 STE PROSPECTIVE
 COMPTA

SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة

راسدالها : 15.222 درهم
مقرها االجتداعي : شقة رقم 12، 

العدارة رقم 63، تجزئة س، مشروع 
جنان املنصور 6 هكتار تامسنا

تحويل  املقر االجتداعي
العام  الجدع  محضر  بدقت�سى 
 (4 بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 
شركة  قرر شركاء   ،(218 أغسطس 
الشركة  كونطا»  »بروسبيكتيف 

املحدودة املسؤولية ما يلي :
من  االجتداعي  املقر  تحويل 
الطابق الثاني   1436 رقم   « العنوان 
حي املغرب العربي، تدارة الى العنوان 
12، العدارة رقم  التالي » الشقة رقم 
جنان  مشروع  س،  التجزئة   ،63

املنصور 6 هكتار تامسنا.
تحيين القانون االسا�سي للشركة 

وفقا للتعديالت أعاله.
تم االيداع القانوني لدى املحكدة 
التجارية بالرااط تحت رقم 122445 

بتاريخ 16 أبريل 219).
33 P

STE BATI PLANTINA
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك واحد

السجل التجاري رقم : 479583
تاسيس شركة

بدقت�سى القانون االسا�سي املؤرخ 
2)2) تقرر تاسيس  9 أكتوار  بتاريخ 
 BATI PLANTINA شركة تحدل اسم
بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد  اصيتها كالتالي :

  STE BATI PLANTINA : التسدية
بشريك  محدودة  مسؤولية   ذات 

واحد.
الشركة تدارس نشاطها   : الهدف 

باملغرب :
حيازة وتاجير العقارات.

للعقارات  تسيير وادارة العقارات، 
طريق  عن  مالكها  تصبح  قد  التي 
املساهدة  أو  التبادل  أو  االستحواذ 
لراسدال  استثدار  كل  ذلك،  غير  او 
او  االسهم  او  االشكال  جديع  في 

السندات.
وبشكل عام كل عدلية  تجارية او 
صناعية او مالية او عقارية لها عالقة 
مباشرة أو غير مباشرة باالهداف التي 
وردت أعاله او املناسبة لتعزيز توسع 

وتطور الشركة.
املقر االجتداعي : مقر الشركة حدد 
في العنوان التالي : دائرة عين السبع، 
الحي املحددي، مشروع حدائق عين 
السبع، مبنى 8، الطابق 4، شقة رقم 

16، الدارالبيضاء.
املدة القانونية : تاسست الشركة 
التاسيس  من  ابتداء  سنة   99 ملدة 

النهائي لها.
راسدال   : االجتداعي  الراسدال 
 122.222 مبلغ  في  حدد  الشركة 
فئة  من  حصة   1222 الى  قسدت 
122 درهم للحصة ، دفع كليا ويدثل 
مساهدة انجزت نقدا لفائدة الشركة 

من طرف الشركاء كدا يلي :
 122.222  ... السيد زعاف احدد 

درهم.
بالكامل  الحصص  هذه  تدفع 

وتخصص كلها للشركة.
السيد  الشركة  سسير   : التسيير 
زعاف احدد القاطن ب مولندغيكاد 
نغ،  هوالندا  بج،   94-3024 رقم 
لبطاقة  والحامل  مغراية  الجنسية 

.D491583 التعريف الوطنية رقم
بالسجل  القانوني  االيداع  تم 
التجارية  املحكدة  لدى  التجاري 
املركز  طريق  عن  بالدارالبيضاء 
بالدارالبيضاء  لالستثدار  الجهوي 

تحت رقم 479583.
34 P

CABINET COMPTABLE FIGHA
 SIEGE : IM AICHATOU 2EME ETAGE APPT

7 AVENUE AGADIR GUELMIM
TEL : 05.28.77.18.63

شركة سودكات
شركة ذات مسؤولية محدودة

تعديل شركة
العام  الجدع  ملداوالت  طبقا 
 (2(2 سبتد ر   6 بتاريخ  االستثنائي 

قرر الشريك الوحيد ما يلي :
من  الشركة  راسدال  في  الزيادة 
 (.222.222 الى  درهم   122.222
حصة   19.222 درهم وذلك باضافة 
مجدوع  ليصبح  حصة   1222 الى 
الحصص 2.222) حصة بقيدة 122 

درهم للحصة.
السيد  ان  العام  الجدع  في  قرر 
حيدر حددان مسير الوحيد للشركة.

الشركة ذات املسؤولية املحدودة 
بامضاء  فقط  تلتزم  »سودكات» 
االيداع  تم  حددان  حيدر  السيد 
القانوني لدى كتابة الضبط باملحكدة 
نون ر   1( بتاريخ  بكلديم  االبتدائية 

2)2)، تحت رقم 94)/2)2).
35 P

 STE TALYAS
SARL AU

عقد عرفي حرر بالرااط  حسب  
تدت   ،(2(2 أغسطس   (4 بتاريخ 
االسا�سي  القانون  على  املصادقة 

لشركة ذات الخصائص التالية :
 STE  : االجتداعية  التسدية 

.TALYAS
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
مواد  بيع   : االجتداعي  الهدف 

التجديل.
املقر االجتداعي : أمل 4 رقم 23)  

ح ي م الرااط.
راسدال : 122.222 درهم موزعة 
فئة  من  حصةاجتداعية   1222 الى 
122 درهم، محررة نقدا وهي موزعة 

كالتي :
 : كامتي  تاال  اوغستان  السيد 

1222 حصة.

املدة : 99 سنة بعد التاسيس.
التسيير : تعيين السيد أوغستان 
غير  ملدة  للشركة  مسير  كامتي  تاال 

محدودة.
باملحكدة  القانوني  االيداع 
التجارية بالرااط تحت رقم السجل 

التجاري 93)147.
35P مكرر

EXPERT BTP 
ET HYDRAULIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
بشريك وحيد

رأسدالها : 52.222) درهم
مقرها االجتداعي : 2) زنقة تويلوري 

الطابق الثاني الرقم 6 املعاريف
الدار البيضاء س ت 9515)4

بدقت�سى قرار الغير عادي للشريك 
لقد   ،(2(2 أكتوار   5 الوحيد بتاريخ 

تقرر ما يلي :
رفع رأسدال الشركة ب 752.222 
 1.222.222 إلى    (52.222 درهم من 

درهم.
تغيير البند السادس والسابع من 

قانون الشركة.
باملحكدة  القانوني  اإليداق  تم 
التجارية بالدار البيضاء يوم 9 نوفد ر 

2)2)، تحت رقم 753187.
بيان مختصر

36 P

مكتب األستاذ محدد بنجلون
موثق بدراكش، 72 شارع محدد الخامس، جليز

الهاتف : 4434392)25/))26665871
الفاكس : )443476)25

benjelloun4343@gmail. : ال ريد اإللكتروني
com

BELKIM شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسدالها : 322.222 درهم
مقرها االجتداعي بدراكش، جليز، 

شقة 5 إقامة ياسدين، شارع سعقوب 
املريني

مودعة  عرفية  عقود  بدقت�سى 
بنجلون،  محدد  األستاذ  بدكتب 
يناير   14 بتاريخ  بدراكش  موثق 
بتاريخ بدراكش  املسجلة   (2(2
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املدا يل  سجل   ،(2(2 يناير   17  
امر   -  11071-0003676-2020  :
 : 3249 - تصريح بارداء  باستخالص 

2189411249)2) والحاملة ل :
محضر الجدع العام الغير العادي 
شركة   BELKIM املسداة  للشركة 
في املؤرخ  املسؤولية،   محدودة 
والذي بدوجبه   ،(219 دسسد ر   19  

تم التقرير ما يلي :
حياة  املرحومة  وفاة  إعالن 

الحكيم.
التقسيم الجديد لألسهم العائدة 

للدرحومة حياة الحكيم.
تغيير النظام األسا�سي للشركة.

في  بلهواري  هشام  السيد  تأكيد 
منصبه كدسير وحيد للشركة.

منح السلط.
لشركة  األسا�سي  القانون  تعديل 
BELKIM شركة محدودة املسؤولية.

مودعة  عرفية  عقود  بدقت�سى 
جلون  بن  محدد  األستاذ  بدكتب 
موثق بدراكش بتاريخ 3 مارس 2)2) 
مارس   5 بتاريخ  بدراكش  واملسجلة 
11071- املدا يل  سجل   (2(2

2020-0019485 أمر باستخالص :
 (2(2  : باألداء  تصريح   17267-

11249)833 والحاملة ل :
محضر الجدع العام الغير العادي 
شركة   BELKIM املسداة  للشركة 
في  املؤرخ  املحدودة  املسؤولية  ذات 
والذي بدوجبه تم   (2(2 ف راير   18

تقرير ما يلي :
تذكير بدحضر الجدع العام الغير 
 BELKIM املسداة  للشركة  العادي 
في  شركة محدودة املسؤولية مؤرخ 

19 دسسد ر 219).
حياة  املرحومة  وفاة  إعالن 

الحكيم.
التقسيم الجديد لألسهم العائدة 

للدرحومة حياة الحكيم.
السيد بلهواري هشام 667 حصة.

السيد بلهواري منى 333 حصة.
املجدوع : 1222 حصة.

تغيير النظام األسا�سي للشركة.
في  بلهواري  هشام  السيد  تأكيد 

منصبه كدسير وحيد للشركة.

منح السلط.
لشركة  األسا�سي  القانون  تعديل 
BELKIM شركة محدودة املسؤولية.

تم اإليداع القانوني للشركة لدى 
التجارية  باملحكدة  الضبط  كتابة 
بدراكش بتاريخ 9 يوليو 2)2)، تحت 

رقم 114238.
36P مكرر

SPECTOP
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسدالها : 222.222.) درهم

مقرها االجتداعي للشركة 9 تجزئة 
لحلو ابريز ) عين الشق

الدار البيضاء
بتاريخ  املسيرين  قرار  بدقت�سى 

13 يناير 2)2)، لقد تقرر ما يلي :
نقل املقر االجتداعي للشركة من 
األ وين  إقامة  كلديدة  زنقة   665
1) الدار البيضاء  الطابق الثاني رقم 
) عين الشق  9 تجزئة لحلو ابريز  إلى 

الدار البيضاء.
القانون  من   4 الفصل  تغيير 

األسا�سي للشركة.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
يوم  البيضاء  بالدار  التجارية 
رقم  تحت   ،(2(2 11 نوفد ر 

.75369(
بيان مختصر

37 P

 محدد بنجلون
موثق بدراكش، 72 شارع محدد الخامس، جليز

الهاتف : 4434392)25/))26665871
الفاكس : )443476)25

benjelloun4343@gmail. : ال ريد اإللكتروني
com

 LANDES GOLF شركة
MARRAKECH - L G M

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسدالها : 122.222 درهم

مقرها االجتداعي بدراكش، املدينة، 
حي باب إالن، درب الحدام، رقم 16

مودعة  عرفية  عقود  بدقت�سى 
بنجلون،  محدد  األستاذ  بدكتب 
دسسد ر   ( بتاريخ  بدراكش  موثق 
بتاريخ بدراكش  املسجلة   (219

219)، سجل املدا يل   13 دسسد ر 
امر   -  11071-0055414-2019  :
48678 - تصريح بارداء  باستخالص 

: 92711249))219) والحاملة ل :
تفويت بتاريخ فاتح أكتوار 218)، 
االجتداعية  الحصص  ملجدوع 
اجتداعية  حصة   (22 ونسبتها 
للحصة  درهم   122 ب  املقومة 
االجتداعية التي يدلكها كل من طرف 
 NICOLE TOUMINET السيدة 
 SALICETI FRANCIS السيد  ارملة 
 152  + حصة   52  JOSE PIERRE
والسيد  االنتفاع  حق  من  حصة 
من  حصة   75  SALICETI CEDRIC
 EVA MARIE وارنسة  الرقبة  حق 
SALICETI 75 حصة من حق الرقبة 
 LANDES GOLF في الشركة املسداة
 L G M با تصار   MARRAKECH
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
JOUGLENS JEAN- السيد  لفائدة 

.PIERRE PASCAL
 ،(218 نوفد ر   5 بتاريخ  تفويت 
ملجدوع الحصص االجتداعية ونسبتها 
ب  املقومة  اجتداعية  حصة   (22
درهم للحصة االجتداعية التي   122
 NAVARRE THIERRY يدلكها السيد
 LANDES GOLF في الشركة املسداة
 L G M با تصار   MARRAKECH
املحدودة،  املسؤولية  ذات  شركة 
JOUGLENS JEAN- السيد  لفائدة 

.PIERRE PASCAL
 (218 نوفد ر   5 بتاريخ  تفويت 
ملجدوع الحصص االجتداعية ونسبتها 
22) حصة  اجتداعية املقومة ب 122 
درهم للحصة االجتداعية التي يدلكها 
في   SUBREGIS ARNAUD السيد 
 LANDES GOLF املسداة  الشركة 
 L G M با تصار   MARRAKECH
املحدودة،  املسؤولية  ذات  شركة 
 JOUGLENS JEAN السيد  لفائدة 

.-PIERRE PASCAL
 ،(218 نوفد ر   5 بتاريخ  تفويت 
ملجدوع الحصص االجتداعية ونسبتها 
22) حصة اجتداعية املقومة ب 122 
درهم للحصة االجتداعية التي يدلكها 
في   BOMBEZIN THIERRY السيد 

 LANDES GOLF املسداة  الشركة 
 L G M با تصار   MARRAKECH
املحدودة،  املسؤولية  ذات  شركة 
JOUGLENS JEAN- السيد  لفائدة 

.PIERRE PASCAL
مودعة  عرفية  عقود  بدقت�سى 
بنجلون،  محدد  األستاذ  بدكتب 
ف راير   (9 بتاريخ  بدراكش  موثق 
بتاريخ  بدراكش  املسجلة   (2(2
املدا يل  سجل   ،(2(2 مارس   3
أمر   -  11071-0018854-2020  :
باستخالص : 16689 - تصريح بارداء 

: 2796811249)2) والحاملة ل :
الشريك  قرارات  محضر 
 LANDES GOLF لشركة  الوحيد 
 L G M با تصار   MARRAKECH
املحدودة،  املسؤولية  ذات  شركة 

والذي بدوجبه تم تقرير ما يلي :
الحصص  مجدوع  تفويت  قبول 

االجتداعية التي يدلكها كل من :
 NICOLE TOUMINET السيدة 
 SALICETI FRNACIS السيد  ارملة 
 152  + حصة   52  JOSE PIERRE
والسيد  االنتفاع  حق  من  حصة 
من  حصة   75  SALICETI CEDRIC
 EVA MARIE واألنسة  الرقبة  حق 
حصة من حق الرقبة   75 SALICETI
 LANDES GOLF في الشركة املسداة
 L G M با تصار   MARRAKECH
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
JOUGLENS JEAN- السيد  لفائدة 

.PIERRE PASCAL
 NAVARRE THIERRY السيد 
الشركة  في  اجتداعية  حصة   (22
 LANDES GOLF املسداة 
 L G M با تصار   MARRAKECH
املحدودة،  املسؤولية  ذات  شركة 
JOUGLENS JEAN- السيد  لفائدة 

.PIERRE PASCAL
 SUBREGIS ARNAUD السيد 
الشركة  في  اجتداعية  حصة   (22
 LANDES GOLF املسداة 
 L G M با تصار   MARRAKECH
املحدودة،  املسؤولية  ذات  شركة 
JOUGLENS JEAN- السيد  لفائدة 

.PIERRE PASCAL
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 BOMBEZIN THIERRY السيد 
الشركة  في  اجتداعية  حصة   (22
 LANDES GOLF املسداة 
 L G M با تصار   MARRAKECH
املحدودة،  املسؤولية  ذات  شركة 
JOUGLENS JEAN- السيد  لفائدة 

.PIERRE PASCAL
JOUGLENS JEAN- اتخاذ السيد
وحيدا  مسيرا   PIERRE JASCAL
األسا�سي  للنظام  وحيدا  وشريكا 
 LANDES GOLF املسداة  للشركة 
 L G M با تصار   MARRAKECH
بشريك  املسؤولية  محدودة  شركة 

وحيد.
تغيير النظام األسا�سي للشركة.

لشركة  األسا�سي  القانون  تعديل 
 LANDES GLOF MARRAKECH
محدودة  شركة   L G M با تصار 

املسؤولية بشريك وحيد.
تم اإليداع القانوني للشركة لدى 
التجارية  باملحكدة  الضبط  كتابة 
 ،(2(2 يوليو  فاتح  بتاريخ  بدراكش 

تحت رقم )11377.
37P مكرر

GENERAL PROFIL
SARL AU

سجل التجاري : 327249
العام  الجدع  قرار  بدوجب 
االستثنائي املنعقد بتاريخ )) سبتد ر 

2)2)، قرر شركاء ما يلي :
تخفيض رأس املال.

املال  رأس  أن  العام  الجدع  قرر 
 1.222.222 ملجدوع  حاليا  املحدد 
حصة   12.222 إلى  مقسدة  درهم 
سيتم  للواحدة  درهم   122 بقيدة 
درهم   922.222 بدبلغ  تخفيضها 
لتخفيض رأس املال 1.222.22 درهم 
لهذا  تدثيال  بالخسائر  مدفوعة  غير 
التخفيض في راس املال سيتم إلغاء 

9222 حصة.
عنه  أعرب  الذي  باالتفاق  علدا 
 9222 بأن  االجتداع  الشريك  الل 
من  تؤ ذ  إلغاؤها  سيتم  حصة 

12.222 حصة يدتلكها.

 MOHAMED السيد 
حصة مجدوع   1222  BOUALOUA

1222 حصة.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  نفذ 
رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجارية 

752385 بتاريخ 19 أكتوار 2)2).
38 P

IBER TRADET
ش ذ م م لشريك الوحيد
راسدال : 122.222 درهم

املقر االجتداعي : طنجة )، ساحة 
الكويت طابق 1 رقم 4

السجل التجاري رقم 73689
فسخ الشركة

 IBER إن الشريك للشركةاملسداة
ذات  شركة  م،  م  ذ  ش   TRADET
مسؤولية محدودة لشريك الوحيد، 
درهم   122.222 راسدال قدره  ذات 
ومقرها االجتداعي بطنجة، )، ساحة 
قرر بتاريخ    ،4 رقم   1 الكويت طابق 

16 سبتد ر 2)2) ما يلي :
سابقة  بصفة  الشركة  فسخ 
م  م  ذ  ش   IBER TRADET ألوانها 
هذا  من  اعتبارا  وحيد،  لشريك 
 33 للدادتين  وفقا  التاريخ،تصفيتها 
و34 ومكان التصفية مقر االجتداعي 

للشركة.
كدصفي  حسن  شدات  السيد 

للشركة.
لدى  انجازه  تم  القانوني  اإليداع 
التجارية  باملحكدة  الضبط  كتابة 
بطنجة، يوم )) أكتوار 2)2)، تحت 

رقم اإليداع 34975).
38P مكرر

TRANS EURO MAR
ش ذ م م

راسدال : 2.222) درهم
املقر االجتداعي : طنجة، حي بني 

سعيد، قطعة رقم 7)3، بني مكادة
السجل التجاري رقم 965)8

فسخ الشركة
املسداة  للشركة  الشركاء  إن 
TRANS EURO MAR ش ذ م م. ذات 
رأسدال قدره 2.222) درهم ومقرها 

سعيد،  بني  حي  بطنجة،  االجتداعي 
قرروا  مكادة  بني   ،3(7 رقم  قطعة 

بتاريخ )) يوليو 2)2) ما يلي :
الكاملة  والتصفية  الكلي  االنتهاء 
 TRANS EURO املسداة  للشركة 
ذ م م بعد مالحظة أن قد تم   MAR
فسخها بتاريخ 3 يوليو 2)2) وشطب 

السجل التجاري رقم 965)8.
لدى  انجازه  تم  القانوني  اإليداع 
التجارية  باملحكدة   الضبط  كتابة 
2)2)، تحت  3) أكتوار  بطنجة يوم 

رقم اإليداع ))352).
39 P

SARABIA TRAVAUX 
ET NEGOCE

SARL AU
التعديل في القانون األسا�سي

رفع رأسدال الشركة
لشركة  الوحيد  الشريك  قرر 
 SARABIA TRAVAUX ET NEGOCE
من   (1 يومه  كرين  سعيد  السيد 

سبتد ر 2)2) ما يلي :
ب  الشركة  راسدال  رفع 
من  هكذا  ونقله  درهم   1.222.222
 1.522.222 إلى  درهم   522.222
درهم عن طريق  لق 12.222 حصة 
اجتداعية من فئة 122 درهم اكتتبت 
الحساب  مع  باملقاصة  وسددت 
الجاري للشريك الوحيد، و صصت 
كلها للشريك الوحيد للشركة السيد 

سعيد كرين.
حصة   15.222 كرين  سعيد 

اجتداعية.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار   19 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2)2)، تحت رقم )559.
40 P

 BENSALAH FIDUCIAIRE DE GESTION &

DE CONSEILS EXPERT FINANCIER

 ANGLE RUE ZELAKA & SIDI MED BEN

 ABDELLAH 2EME ETAGE APPT N°5

OUJDA

TEL/FAX : 0536703325/0536685028

كروب سكولير نور النجاح
ش م م

وجدة، حي القدس زنقة الخلوة
رقم 5)

رأس املال : 12.222 درهم

تحويل املقر االجتداعي
االستثنائي  العام  الجدع  إثر 
 ،(2(2 سبتد ر   (8 يوم  املنعقد 
»كروب  الشركة املسداة  قرر شركاء 
تعين  م  م  ش  النجاح»  نور  سكولير 
والرشيد  امحدد  الرشيد  السيدان 

املهدي مسيران لشركة.
تم لدى كتابة   : اإليداع القانوني 
الضبط باملحكدة االبتدائية بوجدة 
رقم  تحت   ،(2(2 أكتوار   15 يوم 

.(338
41 P

 BENSALAH FIDUCIAIRE DE GESTION &
DE CONSEILS EXPERT FINANCIER

 ANGLE RUE ZELAKA & SIDI MED BEN
 ABDELLAH 2EME ETAGE APPT N°5

OUJDA
TEL/FAX : 0536703325/0536685028

ماكسيلوم
ش م م

رأس املال : 522.222.) درهم
توسيع املوضوع  االجتداعي

استنادا إلى الجدع العام املنعقد 
2)2)، قرر الشركاء  18 سبتد ر  يوم 
ش  ماكسيلوم  املسداة  الشركة  في 
درهم   (.522.222 رأسدالها  م،  م 
طريق  بوجدة  االجتداعي  ومقرها 
املنزه  إقامة  الخارجي  الطواة  احفير 

رقم 1.
االجتداعي  املوضوع  بتوسيع 

للشركة كالتالي :
استيراد وتصدير.

تم لدى كتابة   : اإليداع القانوني 
الضبط باملحكدة االبتدائية بوجدة 
رقم  تحت   ،(2(2 أكتوار   (1 يوم 

.(428
42 P

UAGE UNIQUE PRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك وحيد
رأسدالها : 122.222 درهم

املقر االجتداعي : الدار البيضاء
رقم 6 زنقة 93

)سابقا زنقة العائالت الفرنسية(
درب غلف

فتح فرع للشركة بدراكش
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العام  الجدع  محضر  بدقت�سى 
سبتد ر   3 االستثنائي املنعقد بتاريخ 

2)2)، قد تقرر ما يلي :
فتح فرع للشركة في  :

رقم 675 تجزئة مسار طريق آسفي 
مراكش.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  باملحكدة  الضبط 
 ،(2(2 نوفد ر   9 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 62)753.
43 P

BEST LINGERIE
SARL AU

رأس مال : 122.222 درهم
املقر االجتداعي : مجدوعة التقدم 

GH (-17 الطابق الثاني ال رنو�سي، 
الدار البيضاء

عقد  اص  شروط  بدوجب 
قررت   ،(2(2 أغسطس   6 بتاريخ 

اإلدارة ما يلي :
بيع األسهم.

عبد  أ راز  السيد  استقالة 
هذه  بيع  بعد  اإلدارة  من  الحفيظ 
فؤاد  رحالي  السيد  وتعيين  األسهم 
 BEST املدير الوحيد الجديد لشركة 

.LINGERIE SARL AU
التعديل املقابل للدادتين 6 و7.

الخاصة  للدادة  املقابل  التعديل 
باإلدارة.

تحديث النظام األسا�سي.
التفويض والتصديق على عدليات 

نقل األسهم على النحو التالي :
درهم   122 بقيدة  سهم   1222
عبد  أ راز  للسيد  ملكيتها  تعود 

الحفيظ لصالح السيد رحالي فؤاد.
التوزيع  على  الشركاء  يوافق 
الجديد لرأس املال على النحو التالي :

سيدتلك السيد رحالي فؤاد 1222 
سهم بقيدة 122 درهم لكل سهم.

اإلدارة سيكون السيد رحالي فؤاد 
هو املدير الوحيد للشركة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
في البيضاء  بالدار   التجارية 
رقم  تحت   (2(2 أغسطس   31  

.744388
44 P

 ZAD AVOCADO
AGRICULTURE

SARL
راسدالها : 122.222 درهم

مقرها االجتداعي رقم 1)، ساحة أبو 
بكر الصديق، الشقة رقم 8، أكدال، 

الرااط
رقم السجل التجاري : 147561 

املدينة الرااط
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 
 ،(2(2 نوفد ر   12 بتاريخ  الرااط 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة باملديزات التالية :
 ZAD AVOCADO  : التسدية 

.AGRICULTURE SARL
استثدار   : االجتداعي  الهدف 

وتسيير املنتجات الزراعية.
الشركاء : السيد حامد احدد علي 

عبد هللا ذيبان 622 حصة.
شدر  كاظم  تركي  السيد  ليل 

422 حصة.
يقدر رأس مال   : رأسدال الشركة 
الشركة بدبلغ قيدته 122.222 درهم 
كل  قيدة  حصة   1222 إلى  موزعة 

واحد 122 درهم.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري بالرااط.
بكر  أبو  ساحة   ،(1 رقم   : املقر 
أكدال،   ،8 رقم  الشقة  الصديق، 

الرااط.
الشركة تسير من طرف   : اإلدارة 

السيد  ليل تركي كاظم شدر.
املحكدة  في  القانوني  اإليداع  تم 
نوفد ر   16 بتاريخ  بالرااط  التجارية 

2)2)، تحت الرقم 5426.
45 P

GRCC
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك واحد

الواحد  الشريك  قرار  بدوجب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية  تقرر 
محدودة بشريك واحد. وتبعا لذلك 
فإنها تتكون من السيدة ريم الشارفي. 

نشاط الشركة : بيع مستحضرات 

التجديل بالتقسيط.

تجارة عامة.

مقر الشركة : 14 البناية رقم 69 

النهضة حي  الخليل جنان  ابن  زنقة 

النهضة، الرااط.

 GRCC SARL  : الشركة  تسدية 

.AU

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

إحداثها الفعلي.

رأس املال : حدد في 12.222 درهم 

 122 حصة بقيدة   122 مقسم على 

درهم للواحدة.

ريم  السيدة   : التوقيع  و  التسيير 

الشارفي.

تم اإليداع القانوني لدى املحكدة 

نوفد ر   13 بتاريخ  بالرااط  التجارية 

2)2) تحت رقم 147553.

وهذا بدثابة مقتطف وايان

46 P

ASSAHIFANEWS.MA

SARL AU

 (2(2 أكتوار   (( بتاريخ 

لشركة  الوحيد  الشريك  قرر 

 ASSAHIFANEWS.MA SARL AU

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

لشخص واحد، برأس املال : 12.222 

درهم مقسدة إلى 122 حصة من فئة 

الواحدة للسيد  درهم للحصة   122

بالسجل  واملسجلة  رحيوي،  موراد 

بتدارة  االبتدائية  باملحكدة  التجاري 

تحت رقم 9)34)1 : 

تقرير املصفي.

تصفية الحسابات.

إبراء ذمة املصفي من واليته.

قفل التصفية.

التجاري  بالسجل  امللف  وضع 

بتاريخ  بتدارة  االبتدائية  باملحكدة 

11 نوفد ر 2)2) تحت رقم 6)43.

47 P

FITIZ PROMO

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

السعادة 1 شارع عبد الكريم 

الخطابي مراكش

سجل التجاري 53595

العام  الجدع  قرار  بدقت�سى 

 (2(2 سبتد ر   32 االستثنائي بتاريخ 

قرر الشريك الوحيد ما يلي :

السحيمي  الدين  نور  السيد 

الساكن بتدارة تجزئة النجاح عدارة 

 322 : AB83860 19 شقة )1 ب ت و

122 درهم  حصة اجتداعية من فئة 

أي ما مجدوعه 32.222 درهم.

 السيد محداد البومسهولي الساكن

سيدي   37 الصناعي  الحي  بدراكش 

 322  :  P(49(12 ب ت و   1( غانم 

122 درهم  حصة اجتداعية من فئة 

أي ما مجدوعه 32.222 درهم.

استقالة السيد رشيد الطلبة من 

.FITIZ PROMO مهام املسير لشركة

 سعين ملدة سنتين كدسيران للشركة

 بشكل مشترك إلدارة الشؤون اليومية

السحيمي  الدين  نور   : السيدان 

الساكن بتدارة تجزئة النجاح عدارة 

 AB83860 و  ت  ب   1( شقة   19

الساكن البومسهولي   ومحداد 

سيدي   37 الصناعي  الحي  بدراكش 

.P(49(12 غانم )1 ب ت و

شركة  إلى  القانوني  الشكل  سغير 

ذات مسؤولية محدودة بدل شركة 

بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نوفد ر   13 التجارية بدراكش بتاريخ 

2)2) تحت رقم )774.

48 P
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ديوان األستاذة هدى بنعبد هللا

موثقة

35 شارع ) مارس الدار البيضاء

الهاتف : 9.73.53).))2

شركة بناني للبناء الفني
شركة محدودة املسؤولية

رقم السجل التجاري رقم : 79)186

التعيين الجبائي : 521394)

الضريبة املهنية رقم : 6)344513

بدقت�سى عقد املوثقة هدى بنعبد 

بتاريخ  البيضاء  بالدار  موثقة  هللا 

تصدقت   (2(2 أغسطس   18 و   17

بناني بجديع حصصها  السيدة هناء 

لفائدة  حصة   11 وهم  االجتداعية 

السيدة سدية بناني.

بدقت�سى الجدع العام غير العادي 

تم تقرير ما يلي :

هناء  للسيدة  النهائي  االنسحاب 

بناني من الشركة.

لرأس  الجديد  بالتوزيع  االعتراف 

املال االجتداعي.

النظام  صياغة  إعادة  قرار 

النظام  واعتداد  للشركة  األسا�سي 

األسا�سي للشركة املحدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد للقانون العام.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 (3 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوار 2)2) تحت رقم 751396.

49 P

SOCIETE F&H COLD
SARL

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
 (( بتاريخ  عرفي  عقد  بدوجب 

تأسيس  تم  بفاس   (2(2 أكتوار 

تبعا  املسؤولية  محدودة  شركة 

للدعطيات التالية :

.F&H COLD : التسدية

 - الت ريد  مستودع   : الهدف 

للشركة  والنقل  الوزن   - التلفيف 

وللغير.

تجزئة   3  : االجتداعي  مقرها 

الجديل  املنظر  إقامة  الفردوس 

األدارسة فاس.

 122.222 في  محدود   : رأسدالها 

درهم املقسدة على 1222 سهم بثدن 

122 درهم للسهم الواحد.

املدة : مدة املقاولة محدودة في 99 

السجل  في  تاريخ تسجيلها  سنة من 

التجاري.

التسيير : املقاولة مسيرة من طرف 

السيد حديك علي دان الحامل لجواز 

.19E16587 السفر

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بفاس تحت رقم 64.735 من 

 (2(2/3278 رقم  التجاري  السجل 

بتاريخ 13 نوفد ر 2)2).
للخالصة واالشارة

اإلدارة

50 P

STE BOOST AGANCY
SARL

تأسيس شركة
وضع   (2(2 نوفد ر   3 بتاريخ  تم 

قانون منظم لشركة باملديزات التالية :

 STE BOOST  : التسدية 

املسؤولية  ذات  شركة   AGANCY

املحدودة.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

الهدف : 

إدارة  في  مقاول  لالشهار  وكالة 

الخدمات )االتصاالت والرسومات(.

تاجر أجهزة في املعلوميات.

املعلومات  مقاول  دمات 

التجارية.

املقر االجتداعي : عدارة أكنسوس 

 3 الطابق   18 رقم  مكتب   (3 رقم 

شارع طارق بن زياد جليز مراكش.

في  حدد   : االجتداعي  الرأسدال 

مبلغ 12.222 درهم مقسدة إلى 122 

حصة من فئة 122 موزعة كارتي :

السيد مروان الجواي 42 حصة.

 62 السيد محدد ياسين بنسا�سي 

حصة.

غير  ملدة  الشركة  تسير   : اإلدارة 

مروان  السيد  طرف  من  محدودة 

ياسين  محدد  والسيد  الجواي 

بنسا�سي.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

أكتوار إلى غاية 32 سبتد ر.

99 سنة ابتداء  : حددت في  املدة 

من تاريخ تأسيس الشركة

املركز  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

 3 الجهوي لالستثدار بدراكش بتاريخ 

 (195(41 تحت رقم   (2(2 نوفد ر 

في  الشركة  وسجلت   11M  (2

السجل التجاري بدراكش تحت رقم 

.128117

51 P

ARZ HOLDING
SOCIETE ANONYME

 AU CAPITAL SOCIAL : 300.000

DHS

 SIEGE SOCIAL : TAOURIRT

ZONE INDUSTRIELLE N° 58

RC 1227

N° IF 47275623

تأسيس شركة
بتاريخ  املساهدين  قرار  بدقت�سى 

القانون  تم وضع   (2(2 أكتوار   (6

 ARZ HOLDING لشركة  األسا�سي 

شركة مجهول االسم تتدثل مديزاتها 

فيدا يلي :

 ARZ  : الشركة  تسدية 

HOLDING شركة مجهول االسم.

غرض الشركة :

املشاركة املباشرة وغير املباشرة في 

أي شركة كشريك.

األعدال املختلفة والبناء.

استشارات االستراتيجية واالستثدار.

املساهدون :

السيد زروالي محدد.

السيد بودراح نور الدين.

السيد مقران عبد الكريم

شركةديليس أمين.

شركة راشا أوليف.
الحي الصناعي رقم   : مقر الشركة 

58 تاوريرت.
مبلغ  حدد   : الشركة  رأسدال 
322.222 درهم مقسدة  رأسدالها في 
درهم   122 سهم من فئة   3222 إلى 

للسهم الواحد مقسدة كدا يلي.
تتم رئاسة الشركة من   : الرئاسة 

طرف زروالي محدد.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
 الضبط باملحكدة االبتدائية بتاوريرت
رقم  تحت   (2(2 نوفد ر   1( بتاريخ 

.(2(2/(83
52 P

مكتب األستاذ نور الدين املكوري

 إقامة جوهرة موكادور شارع العقبة

)أمام املحافظة العقارية(

موثق بالصويرة

BEDOBLED
شركة ذات مسؤولية محدودة

لشريك وحيد
رأسدالها 122.222 درهم

مقرها االجتداعي : دوار أسكوهة 
جداعة سيدي كاوكي إقليم الصويرة

بدقت�سى عقد رسمي حرر بديوان 
بتاريخ  املكوري  الدين  نور   األستاذ 
تم تأسيس شركة   (2(2 أكتوار   14
لشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد  صائصها كدا يلي :
 BEDOBLED  : التجاري  االسم 

.SARL AU
أسكوهة  دوار   : االجتداعي  املقر 
جداعة سيدي كاوكي إقليم الصويرة.

الهدف : 
استغالل، إصالح وتجهيز املركبات 
السياحية واألصول التجارية لجديع 

األنشطة السياحية.
كراء  و لق،  دراسة  تنظيم، 
الضيافة  دور  الفنادق،  املركبات، 

والدور السكنية.
السياحي،  والتدبير  كراء   لق، 
املقاهي، املطاعم، الحانات، املسابح، 
التجارية  واملحالت  الحدامات 

والسياحية.
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شراء، استيراد وايع ارالت واملواد 

املتعلقة بالتدبير واإلنعاش السياحي 

الهدف  بتطوير  يرتبط  ما  وكل 

االجتداعي للشركة.

االستشارة واإلنعاش السياحي.

بجديع  القيام  للشركة  يدكن 

العدليات املشار إليها أعاله في املغرب 

والخارج لحساب الشركة أو لحساب 

أطراف أ رى، وكالء.

 واصفة عامة القيام بكل املعامالت

 التجارية، الصناعية واملالية، العقارية

مباشرة بصفة  املرتبطة  املنقولة   أو 

أو غير مباشرة بالهدف االجتداعي.

الرأسدال : 122.222 درهم 

املدة : 99 سنة.

السيدة   : الوحيد  الشريك 

 DOMINIQUE PAUL ELISE

 1( بالصويرة  الساكنة   ALABERT
زنقة العراق.

التسيير : سيتم تسيير الشركة من 

 DOMINIQUE طرف املسيرة السيدة

غير  ملدة   PAUL ELISE ALABERT

محدودة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  وتم 

االبتدائية  املحكدة  لدى  الضبط 

 (2(2 نوفد ر   12 بتاريخ  بالصويرة 

69) وتم تسجيل الشركة  تحت رقم 

بالسجل التجاري تحت رقم 5435.
الخالصة ألجل النشر

53 P

D2K SEVICE
تأسيس شركة

بدقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

أنجزت القوانين   (2(2 فاتح أكتوار 

املسؤولية  ذات  لشركة  األساسية 

املحدودة لها الخصائص التالية :

.D(K SEVICE : التسدية

ذات  شركة   : الشركة  نوع 

املسؤولية املحدودة.

املوضوع : االشهار.

املقر االجتداعي : املعاني مصطفى 

 61 زاوية  شارع  لالياقوت  وشارع 
رياض مركز رقم 69.

في  الرأسدال  حدد   : الرأسدال 
 1222 إلى  مقسدة  درهم   122.222
للواحدة  درهم   122 بقيدة  حصة 
مكتتبة نقدا بالكامل للشركاء وهاجر 

دوالي - دواليازال  الد.
التسيير : السيدة هاجر دواليازال 
غير  ملدة  للشركة  كدسير  عينت 

محدودة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكدة  لدى  الضبط 
أكتوار   (3 في  البيضاء  بالدار 
سجلت   751463 رقم  تحت   (2(2
الشركة بالسجل التجاري تحت رقم 

.477493
54 P

ZAD TELECOM
تأسيس شركة

بتاريخ عرفــــي  عقــــد   بدقــت�سى 
تم تأسيس شركة   (2(2 أكتوار   1(
بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

واحد  صائصها كالتالي :
 ZAD  : الشركة  تسدية 
مسؤولية  ذات  شركة   TELECOM

محدودة بشريك واحد.
: توريد وتسويق  الغرض الرئي�سي 
وتركيب وصيانة املنتجات واألنظدة 
الخاصة باالسالك واملراقبة بالفيديو 
والتحكم في الد ول واألمن والهاتف 
GTC و GTB )اإلدارة التقنية املركزية 

للدبنى( ونظام الصوت.
وصيانة  وتركيب  وتسويق  توريد 
 املنتجات والخدمات واملعدات والصيانة

املتعلقة بالتيار الضعيف والقوي.
والصيانة  والتسويق  التوزيع 
ودراسة  الخدمات  وتقديم  واملشورة 
واملنتجات  األنظدة  وتركيب 

الكهراائية وغيرها.
والبيع والتأجير في املغرب  الشراء 
وفي الخارج واستيراد جديع األشغال 
أو املعدات  البضائع  أو  أو الخدمات 

املتعلقة باألشياء املذكورة أعاله.
املقر االجتداعي : 2)2) شارع عبد 

املومن رقم 5 الدار البيضاء.

تاريخ  من  تبدأ  سنة   99  : املدة 
تسجيلها بالسجل التجاري.

رأسدال  حدد   : الشركة  رأسدال 
الشركة في 12.222 درهم مقسدة إلى 
122 حصة بقيدة 122 درهم للحصة 

الواحدة.
السيد  الشركة  سسير   : التسيير 
للبطاقة  الحامل  الحناط  دحدان 

.BL 60476 الوطنية رقم
الشركة مسجلة بالسجل التجاري 
 تحت رقم 69)478 باملحكدة التجارية
نوفد ر   ( بتاريخ  البيضاء  بالدار 

.(2(2
بدركز  القانوني  اإليداع  تم 

االستثدار الجهوي بالدار البيضاء.
55 P

RED MED PRIVATE EQUITY
))1 شارع أنفا الدار البيضاء

تأسيس
بدوجب عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
شركة  إنشاء  تم   (2(2 سبتد ر   (5

مساهدة بالخصائص التالية :
 RED MED  : الشركة  اسم 

.PRIVATE EQUITY S.A
.RMPE : با تصار

شكل الشركة : شركة مساهدة مع 
مجلس إدارة.

إدارة واحدة أو   : غرض الشركة 
الجداعي  االكتتاب  هيئات  من  أكثر 
إدارة  وكذلك   )OPCC( املال  لرأس 
هيئات طرح رأس املال األجنبي وفقا 
للقائدة التي وضعتها الهيئة املغراية 

.(AMMC( لسوق املال
 99 بـ  الشركة  تحدد مدة   : املدة 
السجل  في  تاريخ تسجيلها  سنة من 

التجاري.
عنوان املقر : ))1 شارع أنفا الدار 

البيضاء.
بـ  محدد  املال  رأس   : املال  رأس 
1.222.222 درهم مقسم إلى 12.222 
منها  لكل  درهم   122 بقيدة  سهم 
من  بها  ومكتتب  بالكامل  مدفوعة 
منهم  لكل  ومخصصة  الشركاء  قبل 

بدا يتناسب مع مساهدات كل منهم.

على  بناء   : مجلس اإلدارة  أعضاء 

التأسي�سي  العام  االجتداع  مداوالت 

تقرر   (2(2 سبتد ر   (5 في  األول 

السيد   : تعيين أول مديرين للشركة 

والسيد   MOHAMED NASSET

والسيد   KHALID ET YAMANI

 ABDESSALAM ABABOU،

والسيد   COLOMBUS CAPITAL

.MOHAMMED AMINE NEJJARI

املتعلقة  النظامية  األحكام 

 بتكوين االحتياطيات وتوزيع األرااح :

بعد  صم  املالية،  للسنة  الد ل 

مصروفات الفترة، وجديع اإلهالكات 

عام  بشكل  املخصصات  وجديع 

الصافية  النتيجة  أيا كان ما سشكل 

للسنة املالية. في حالة الحصول على 

الراح  يخضع صافي  إيجابية،  نتيجة 

املحقق على هذا النحو مخفضا عند 

من  الل صافي الخسائر  االقتضاء 

باملائة  لخصم  دسة  السابقة 

احتياطي  لصندوق  مخصص   )%5(

عن  الخصم  هذا  يتوقف  قانوني، 

أن يكون إلزاميا عندما يتجاوز مبلغ 

االحتياطي القانوني عشر رأس املال. 

من  للتوزيع  القابل  الراح  يتكون 

التخصيص  بعد  السنة،  راح  صافي 

لالحتياطي القانوني وتخصيص صافي 

النتائج السابقة من هذا الراح، يجوز 

مبالغ  أي  سحب  العامة  للجدعية 

أنه من املستحسن تخصيصها  ترى 

احتياطية  أموال  أي  لتخصيص 

أو  عادية  غير  أو  عادية  أو  ا تيارية 

تخصيص  يتم  أ رى.  مرة  ترحيلها 

في  للدساهدين  وجد،  إن  الرصيد، 

شكل أرااح. يجوز للجدعية العدومية 

أن   17.95 رقم  القانون  حدود  في 

توزيع  استثنائي،  أساس  على  تقرر، 

االحتياطيات  من  املسحواة  املبالغ 

اال تيارية املوجودة تحت تصرفها.
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 البند املتعلق باملوافقة على املتنازل

الهيئة  وتعيين  األسهم  عن  لهم 

االجتداعية املخولة الحكم في طلبات 

من   11.6 املادة  تخضع   : املوافقة 

النظام األسا�سي للشركة لنقل معين 

ألسهم الشركة إلى املوافقة املسبقة 

من مجلس إدارة الشركة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 دسسد ر من كل عام.

على مداوالت مجلس اإلدارة  بناء 

األول بتاريخ 5) سبتد ر 2)2) تقرر :

 ABDESSALAM السيد  تعيين 
اإلدارة  ملجلس  رئيسا   ABABOU

السيد  تعيين  أو  التنفيذي  والرئيس 

MOHAMED NASSET نائبا للددير 

العام.

للشركة  القانوني  اإليداع  نفذ 

البيضاء  بالدار  التجارية  باملحكدة 

برقم   (2(2 أكتوار   9 بتاريخ 

.475(71

56 P

BERIC SA
 BD EMILE ZOLA 16

CASABLANCA

السجل التجاري 41)31

مجلس  اجتداع  شروط  بدوجب 

اإلدارة في 4 يونيو 2)2) تقرر بشكل 

 اص :

 ALI السيد  املرحوم  وفاة  نالحظ 

الرئيس التنفيذي للشركة   BENNIS

 HASSAN السيد  باستقالة  وعلدا 

BENNIS مدير للشركة.

 بدوجب قرار الجدع العام االستثنائي

2)2) تقرر على وجه  6 يوليو  بتاريخ 

الخصوص :

 KAMIL ET السادة  تعيين 

مديرين   SLIMANE BENNIS

للشركة.

 في اجتداع مجلس اإلدارة بتاريخ

بشكل  اص  تقرر   (2(2 يوليو   6
تعيين السيد KAMIL BENNIS رئيسا 

التنفيذي  والرئيس  اإلدارة  ملجلس 

للشركة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 6 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أغسطس 2)2) برقم 236)74.

57 P

HAITMA TOURISME
SARL

العام االستثنائي  الجدع  بدوجب 
املنعقد بتاريخ 3) سبتد ر 2)2) قرر 

الشركاء ما يلي :

إلى  للشركة  الرئي�سي  املقر  نقل 

1 مجدوعة   ( باب   : الجديد   املقر 
 4 الطابق   83 رقم   9 مد ل 

)AHLIGHOLAM( الدار البيضاء.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  نفذ 

 12 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نوفد ر 2)2) تحت رقم 417135.

58 P

SOCIETE STAR PLAST
SARL

السجل التجاري رقم 569)4

العام  الجدع  مداوالت  على  بناء 

االستثنائي املنعقد في 9 مارس 2)2) 

قام الشركاء ما يلي :

 HICHAM DIYAZ السيد  إلغاء 

من منصبه كدسير مشارك.

النظام  في  املقابل  التعديل 

األسا�سي.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  نفذ 

أكتوار   (8 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2)2) تحت رقم 2)/)89).

59 P

KAFO IMMOBILIER
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية
رأسدال 6.222)1 درهم

تأسيس شركة
حرر  توثيقي  عقد  بدقت�سى 

بالرااط بتاريخ )) و 3) أكتوار 2)2) 

تم تحديد القوانين األساسية لشركة 

محدودة املسؤولية ذات الخصائص 

التالية :

 KAFO IMMOBILIER : التسدية

.SARL

الهدف االجتداعي : تهدف الشركة 

إلى :

كراء  البناء،  العقاري،  اإلنعاش 

العقارات.

لألرا�سي  الكراء  البيع،  الشراء، 

عليها  للتشييد  مبنية  والغير  املبنية 

بهدف بيعها.

وجديع  التجزئات  بإنشاء  القيام 

املشاريع العقارية والسياحية.

الشراء بجيع أنواعه، االستغالل، 

التبادل، الكراء والتسيير الحر لجديع 

االصول التجارية ذات نفس الهدف.

التسيير : الكراء لجديع املؤسسات 

ملدارسة  الالزمة  التجارة  واألصول 

نشاط الشركة.

غير  أو  مباشرة  بصفة  املساهدة 

مباشرة للشركة في جديع العدليات 

الشركة  بهدف  املرتبطة  التجارية 

وذلك بواسطة االكتتاب واملساهدة 

اإلندماج  األسهم والسندات،  وشراء 

وغيرها.

العدليات  جديع  عام  وبشكل 

التجارية والصناعية، العقارية والغير 

أو  مباشرة  بصفة  املرتبطة  عقارية 

غير مباشرة بهدف الشركة أو يدكنها 

تندية هذا الهدف وكذلك املساهدة 

بأي  مباشرة  غير  أو  مباشرة  بصفة 

الشركات  في  األشكال  من  شكل 

املؤسسات املداثلة أو ذات الصلة.

املقر  حدد   : االجتداعي  املقر 

الحي  البيضاء  بالدار  االجتداعي 

 82 عدارة  تانسيفت  شارع  الحسني 

متجر 4 مكرر.

املدة : حددت املدة 99 سنة.

حدد   : االجتداعي  الرأسدال 

درهم   1(6.222 مبلغ  في  الرأسدال 

اجتداعية  حصة   1(62 إلى  مقسم 

ذات قيدة اسدية تساوي 122 درهم 

للحصة.

عبد  السيد  تعيين  تم   : التسيير 

الكريم بناني كدسير للشركة ملدة غير 

محدودة.

السجل التجاري رقم 479271.

60 P

AFYOUZINE ATLAS
SARL

AU CAPITAL DE 100.000 DH

 SIEGE SOCIAL : ROUTE

 REGIONALE NR 712

 LAMRABTIYNE COMMUNE

 RURALE SIDI AL MAKHFI

 CERCEL D’AZROU PROVINCE

D’IFRANE

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

قرر   (2(2 نوفد ر   13 املؤرخ بتاريخ 

 AFYOUZINE-ATLAS شركاء شركة 

 969 رقم  تحت  املسجلة   SARL

باملحكدة االبتدائية بازرو التعديالت 

التالية :

ليشدل  الشركة  نشاط  توسيع 

مقهى ومطعم.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بأزرو  االبتدائية  باملحكدة  الضبط 

برقم   (2(2 نوفد ر   16 بتاريخ 

.(65111(2228274

61 P

BABL TRAVAUX DIVERS
SARL

العام  الجدع  محضر  بدقت�سى 

 BABL TRAVAUX التأسي�سي لشركة
 122.222 رأسدالها   DIVERS SARL

االجتداعي  باملقر  املنعقد  درهم 

للشركة بتاريخ )1 أكتوار 2)2) قرر 

الشركاء ما يلي :

شارع حدو الزياني   : مقر الشركة 
 13 رقم   727 عدارة  القدس  حي 

العيون.
رأس املال حدد في 122.222 درهم 

فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسومة 

122 درهم للواحدة موزعة كالتالي :
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بوشني عبد هللا 32) حصة.

اشنكلي الحسين 32) حصة.

لطيف الحسن 32) حصة.

بوشني حفيظ 32) حصة.

الشركة  أهداف  من   : املوضوع 

أشغال متنوعة البناء.

هللا  عبد  بوشني  سعت ر   : التسيير 

 BABL TRAVAUX لشركة  مسيرا 

DIVERS SARL ملدة غير محدودة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التسجيل بالسجل التجاري.

اإليداع : تم اإليداع القانوني لدى 
العيون  بددينة  االبتدائية  املحكدة 

رقم  تحت   (2(2 أكتوار   16 بتاريخ 

.(479/(2(2

السجل التجاري رقم 33467.

62 P

 SOCIETE STAR

ENGINEERING
SARL AU

تعديل قانوين
 على إثر القرار االستثنائي للدساهم

 (2(2 أكتوار   16 بتاريخ  الوحيد 

املنعقد بدقر الشركة ذات املسؤولية 

الوحيدة  الشريكة  ذات  املحدودة 

 «STAR ENGINEERING« املسداة 
الكائن مقرها االجتداعي : زنقة 1) حي 
الفتح عدارة )1 رقم 1 ص ب 1423 

العيون قرر املساهم الوحيد ووافق 

على ما يلي :

االنحالل املسبق للشركة.

املسكاني  آسية  السيدة  تعيين 

لبطاقة  والحاملة  الجنسية  املغراية 

 AB261368 رقم  الوطنية  التعريف 

املصفي للشركة.

كدقر  الشركة  مقر  تحديد 

للتصفية.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  املحكدة  لدى  الضبط 

 (2(2 نوفد ر   11 بتاريخ  بالعيون 

تحت رقم 682)/2)2).

63 P

SAHARA CONSULTING & FISCALE

LAAYOUNE TEL/FAX 028.99.52.65

GSM : 066.17.23.11

 SOCIETE S.AKAD

DISTRIBUTION
 SARL

رأسدالها : 122.222 درهم

س ت 19547

تعديالت قانونية
االستثنائي  العام  الجدع  إثر  على 

املنعقد   (2(2 أكتوار   1( بتاريخ 

املسؤولية  ذات  الشركة  بدقر 

 S.AKAD« املسداة  املحدودة 

الشركاء  قرر   «DISTRIBUTION

ووافقوا على ما يلي :

توسيع النشاط االجتداعي للشركة 

البيع  االستيراد،  التصدير،  بإضافة 

ملختلف  والتسويق  النقل  والشراء، 

أنواع األسداك واملنتجات البحرية.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  املحكدة  لدى  الضبط 

 (2(2 نوفد ر   11 بتاريخ  بالعيون 

تحت رقم 679)/2)2).

64 P

B.A PAINT
SARL

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 

تدت   (2(2 نوفد ر   4 يوم  بالرااط 

لشركة  التأسي�سي  القانون  صياغة 

الخصائص  لها  املسؤولية  محدودة 

التالية :

.B.A PAINT : التسدية

الهدف : بيع وتجيهز دهان البدن.

 RESIDENCE  : االجتداعي  املقر 

 AL KHAIZOURNE 4 LOT 1 IM D

.MAG 1( TEMARA

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيس الشركة.

الرأسدال : حدد رأسدال الشركة 

في مبلغ 12.222 درهم.

إلى   الشركة  تسيير  عهد   : اإلدارة 

 MR. EL AMRAOUI ANOUAR ET

MR ELHAFID MOHAMED وذلك 

ملدة غير محدودة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

غاية 31 دسسد ر.

وتسجيل  القانوني  اإليداع  تم 

بتدارة  االبتدائية  باملحكدة  الشركة 

رقم  تحت   (2(2 نوفد ر   1( بتاريخ 

.131(43

65 P

CAPITAL COURTAGE
SARL AU

إنشاء شركة
 13 بتاريخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   (2(2 نوفد ر 

باملديزات التالية :

 CAPITAL  : التسدية 

.COURTAGE

مجدوعة   ،(63  : املقر االجتداعي 

املجد النهضة ) الرااط.

الرأسدال : 122.222 درهم.

استرداد  : وسيط ائتدان،  الهدف 

 Courtier de crédit et الديون 

.recouvremant de créance

الشركاء : املساهم الوحيد.

السنة املالية : 13 نوفد ر 2)2).

التسيير : فتيحة بلبتول.

السجل التجاري : 147549.

66 P

SYMPHONIE DU CHEF
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسدالها : 1.222.222 درهم

مقرها االجتداعي : )1 زنقة محدد 

ديوري الدار البيضاء.

االستثنائي  العام  الجدع  إطار  في 

 SYMPHONIE DU CHEF لشركة 

تقرر   (2(2 أكتوار   (8 في  واملنعقد 

ما يلي :

الحصص  تفويت  على  املصادقة 

االجدالية :

3322 سهدا ما سعادل  تم تفويت 

فهيم  السيد  من  درهم،   332.222

حسن إلى جالل قيبو.

3322 سهدا ما سعادل  تم تفويت 

السيدة  من  درهم،   332.222

البو اري غزالن إلى جالل قيبو.

3422 سهدا ما سعادل  تم تفويت 
باري  السيد  من  درهم،   342.222

كيفن إلى جالل قيبو.

من   7 واملادة   6 املادة  تعديل 

القانون األسا�سي للشركة :

جالل قيبو : 1.222.222 درهم.

املجدوع : 1.222.222 درهم.

فهيم  السيد  املسيرين  استقالة 

قيبو  جالل  السيد  ليصبح  حسن 

املسير الوحيد للشركة.

للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 

مسؤولية  ذات  شركة  ليصبح 

محدودة بشريك وحيد.

تم اإليداع القانوني للشركة لدى 

 11 املحكدة التجارية بالرااط بتاريخ 

نوفد ر 2)2) تحت رقم 753656.
مقتطف بدثابة إعالن

67 P

DDP AGRO MOROCCO
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسدالها 22.222) درهم

مقرها االجتداعي : توين سانتر ال رج 

الغربي زاوية شارع الزرقطوني 

واملسيرة أنفا، الدار البيضاء

السجل التجاري بالدار البيضاء رقم 

381(27

تغيير اإلسم وتدديد غرض الشركة
وادوجب محضر اجتداع الجدعية 

يوليو   14 العامة غير العادية بتاريخ 

2)2)، تقرر ما يلي :

تغيير هيكل املساهدة في الشركة 

النظام  على  املقابل  والتعديل 

األسا�سي للشركة.

 DDP من  الشركة  اسم  تغيير 

 CORTEVA إلى AGRO MOROCCO

.AGRISCIENCE MAROC
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توسيع الغرض االجتداعي للشركة 
إلى إنتاج وزراعة املد الت الزراعية 
واملبيدات  والبذور  األسددة  مثل 

واملكدالت.
التعديل املقابل للدواد ) و 3 و 7 

من النظام األسا�سي.
صالحيا الشكليات.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
نوفد ر   5 في  التجاري للدار البيضاء 

2)2) تحت رقم 948)75.
68 P

 CHARIOT OIL & GAS
MOROCCO

Succursale
املقر االجتداعي : 4، زنقة وادي زيز 

شقة رقم 7 اكدال الرااط
تغيير املسير

بدوجب محضر الجتداع املديرين 
تقرر ما   ،(2(2 2) أغسطس  بتاريخ 

يلي :
الري  باستقالة  االعتراف 
كددير  مهامه  من  بوتوملي  أنتوني 
 CHARIOT OIL & GAS لفرع 

.MOROCCO
موريس  جوليان  السيد  تعيين 

مديرا جديدا للفرع.
صالحيات الشكليات.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
 (2(2 نوفد ر   9 التجاري للرااط في 

تحت رقم 128314.
69 P

COGHM BRANCH
Succursale

املقر االجتداعي : عند بوليرسس 
سانتر رقم )1 زنقة تطوان، حسان - 

12212 الرااط
تغيير املسير

املساهم  قرارات  بدوجب محضر 
 ،(2(2 أغسطس   (2 الوحيد بتاريخ 

تقرر ما يلي :
أنتوني  الري  باستقالة  االعتراف 
لفرع  كددير  مهامه  من  بوتوملي 

.COGHM

موريس  جوليان  السيد  تعيين 
مديرا جديدا للفرع.

صالحيات الشكليات.
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
 (2(2 نوفد ر   9 التجاري للرااط في 

تحت رقم 128315.
70 P

CDG ACTIONS
صندوق تدبير أموال مشتركة

املقر االجتداعي : ساحة موالي 
الحسن عدارة املامونية - الرااط

املصادقة على قانون التدبير املغير :
 11 بتاريخ  مداوالت  بدقت�سى 
إدارة  مجلس  قرر   ،(219 مارس 
جيستيون،  كابيتال  ج  د  س  شركة 
تدبير  قانون  تغيير  التدبير  مؤسسة 

.CDG ACTIONS
تدت املصادقة على قانون التدبير 
املغير من طرف الهيئة املغراية لسوق 
 (2(2 يوليو   (2 بتاريخ  الرساميل 

.GP(2281 تحت املرجع
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بالرااط  التجارية  باملحكدة  الضبط 
رقم  تحت   (2(2 نوفد ر   5 بتاريخ 

.128(56
من أجل اإليداع والنشر

مؤسسة التدبير

71 P

FCP TRESORERIE PLUS
تأسيس صندوق تدبير أموال 

مشتركة
بدبادرة من »س د ج كابيطال» تم 
 لق صندوق أموال مشتركة ر ص 
مشروع نظام تدبيره من طرف الهيئة 
 (9 املغراية لسوق الرساميل بتاريخ 
 GP/(2123 تحت رقم   (2(2 يوليو 

مديزاته كالتالي :
 FCP TRESORERIE  : التسدية 

.PLUS
سنة اعتبارا من تاريخ   99  : املدة 
الضبط  بكتابة  القانوني  اإليداع 
حاالت  باستثناء  باملحكدة التجارية، 

الحل املسبق أو التدديد.

البنك   : لديها  املودع  املؤسسة 
محدد  شارع   121 املركزي  الشعبي 

الزرقطوني الدار البيضاء.
مؤسسة التدبير : س د ج كابيتال 
املسيرة  شارع   121 جيستيون، 
الدار  الثالث  الطابق  الخضراء 

البيضاء.
مارار  مكتب   : الحسابات  مدقق 
طرف  من  مدثل  واستشارة  تدقيق 

السيد سولي ديوب.
التقديدات األصلية : 1.222.222 
حصة   1.222 على  مقسدة  درهم 
قيدة كل حصة 1.222 درهم مكتتبة 

نقدا ومقسدة كالتالي :
س د ج كابيطال : 992 حصة.

 12  : س د ج كابيطال جيستيون 
حصص.

تعلق   : الحصص  شراء  إعادة 
الحصص عندما يضل  إعادة شراء 
أموال  تدبير  »صندوق  أصول  صافي 
مشتركة»  الل أكثر من شهرين أقل 
من النصف األدنى املنصوص عليه 
الشريف  الظهير  من   31 الفصل  في 

بدثابة قانون رقم 13).1.93.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بالدار  التجارية  باملحكدة  الضبط 
البيضاء بتاريخ 3 نوفد ر 2)2) تحت 

رقم 559)75.
من أجل اإليداع والنشر

مؤسسة التدبير

72 P

 GRANDS TRAVAUX
 DE BATIMENTS ET DE

L’ENVIRONEMENT
ش.م.م

رأسدالها 12.222 درهم
املقر االجتداعي : حي العدير طريق 

سيدي سالم رقم 3 وزان
فسخ الشركة
تسدية مصف

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
 (2(2 سبتد ر   (9 بتاريخ  املنعقد 
 GRANDS شركة  شركاء  قرر 
 TRAVAUX DE BATIMENTS ET
ش.م.م   DE L’ENVIRONEMENT

ما يلي :

فسخ الشركة قبل األوان ابتداء 
من هذا التاريخ.

املرزوقي  طارق  السيد  تعيين 
كدصفي للشركة.

حي العدير   : حدد مقر التصفية 
طريق سيدي سالم رقم 3 وزان.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بوزان  االبتدائية  باملحكدة  الضبط 
رقم  تحت   (2(2 نوفد ر   1( بتاريخ 

.(92(
73 P

MENSOURT
ش.م.م

رأسدالها 2.222)1 درهم
املقر االجتداعي : عين بيضاء املركز 

مقريصات إقليم وزان
فسخ الشركة
تسدية مصف

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
 (2(2 أغسطس   11 بتاريخ  املنعقد 
 MENSOURT شركة  شركاء  قرر 

ش.م.م ما يلي :
فسخ الشركة قبل األوان ابتداء 

من هذا التاريخ.
تعيين السيد املغاري عبد الحديد 

كدصفي للشركة.
عين بيضاء   : حدد مقر التصفية 

املركز مقريصات إقليم وزان.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بوزان  االبتدائية  باملحكدة  الضبط 
رقم  تحت   (2(2 أكتوار   6 بتاريخ 

.(884
74 P

HUILERIE EL JABRYENNE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير اسم الشركة
العام  الجدع  محضر  بدقت�سى 
 18 بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 
2)2) قد قرر شركاء شركة  سبتد ر 
HUILERIE EL JABRYENNE ش.م.م 
ومقرها  درهم   522.222 رأسدالها 
طريق  كلة  بني  جداعة  االجتداعي 

فاس كلم 4 وزان، ما يلي :
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»معصرة  تغيير اسم الشركة من 
املحلية  »املنتوجات  إلى  الجابريين» 

لوزان».
تحيين ومالئدة القانون األسا�سي 

للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بوزان  االبتدائية  باملحكدة  الضبط 
رقم  تحت   (2(2 أكتوار   16 بتاريخ 

.(891
75 P

TRANS JBIEL
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشريك وحيد
بتاريخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 
القانون  وضع  تم   (2(2 يوليو   (4
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
التي  وحيد  بشريك  محدودة 

 صائصها كالتالي :
.TRANS JBIEL التسدية : شركة

الهدف : مقاولة نقل العدال.
مقاولة األشغال املختلفة.

املقر االجتداعي : دوار جبل الحرش 
جداعة مصدودة عدالة وزان.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
تأسيسها.

درهم مجزأ   92.222  : رأس املال 
درهم   122 حصة من فئة   922 إلى 
الشكل  على  وموزعة  كلها  محررة 

التالي :
 922  : حروش  الشريف  السيد 

حصة.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 دسسد ر من كل سنة.
من  الشركة  تسير   : التسيير 
ملدة  حروش  الشريف  السيد  طرف 
الصالحيات  جديع  مع  محدودة  غير 

لتسيير الشركة.
األرااح  تحديد  بعد   : األرااح 
لتكوين   %5 تقتطع  الصافية 

االحتياطي القانوني.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بوزان  االبتدائية  باملحكدة  الضبط 
رقم  تحت   (2(2 أكتوار   ( بتاريخ 

.(88(
76 P

MI BUILDING
ش.م.م

تعيين مسير جديد للشركة
بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

 (2(2 سبتد ر   15 بتاريخ  املنعقد 

 «MI BUILDING« املسداة  للشركة 

درهم   122.222 رأسدالها  ش.م.م 

ومقرها االجتداعي دوار مديونة عين 

بيضاء وزان، تقرر ما يلي :

تعيين السيد نجيب لبحيري   -  1

مسير وحيد للشركة ملدة غير محدودة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بوزان  االبتدائية  باملحكدة  الضبط 

تحت رقم   (2(2 سبتد ر   (1 بتاريخ 

.(875

77 P

ESD MEDIA
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
بتاريخ عرفي  عقد   بدقت�سى 

2)2) تم وضع القانون   13 سبتد ر 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة التي  صائصها كالتالي :

.ESD MEDIA التسدية : شركة

الصحافة  وكالة   : الهدف 

التشغيلية واإلعالن اإللكتروني.

الحدادين  حي   : االجتداعي  املقر 

تجزئة األحباس رقم 12 الطابق األول 

وزان.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسها.

درهم مجزأ   92.222  : رأس املال 

درهم   122 حصة من فئة   922 إلى 

الشكل  على  وموزعة  كلها  محررة 

التالي :

البقالي محدد : 182 حصة.

محدد ر�سى صوفي : 315 حصة.

محدد دمناتي صادقي : 92 حصة.

حدزة القيري : 315 حصة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 دسسد ر من كل سنة.

من  الشركة  تسير   : التسيير 
ملدة  محدد  البقالي  السيد  طرف 
الصالحيات  جديع  مع  محدودة  غير 

لتسيير الشركة.
األرااح  تحديد  بعد   : األرااح 
لتكوين   %5 تقتطع  الصافية 

االحتياطي القانوني.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بوزان  االبتدائية  باملحكدة  الضبط 
رقم  تحت   (2(2 أكتوار   (7 بتاريخ 

.(896
78 P

HARROSAN TRANS
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشريك وحيد
 (5 بتاريخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 
القانون  وضع  تم   (2(2 أغسطس 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
التي  وحيد  بشريك  محدودة 

 صائصها كالتالي :
 HARROSAN شركة   : التسدية 

.TRANS
الهدف : مقاولة نقل املستخدمين.

مقاولة األشغال املختلفة.
جبل  دوار   : االجتداعي  املقر 
مصدودة  جداعة  امزفرون  األحرش 

إقليم وزان.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسها.
درهم مجزأ   92.222  : رأس املال 
درهم   122 حصة من فئة   922 إلى 
الشكل  على  وموزعة  كلها  محررة 

التالي :
 922  : حروش  حسن  السيد 

حصة.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 دسسد ر من كل سنة.
من  الشركة  تسير   : التسيير 
ملدة  حروش  حسن  السيد  طرف 
الصالحيات  جديع  مع  محدودة  غير 

لتسيير الشركة.
األرااح  تحديد  بعد   : األرااح 
لتكوين   %5 تقتطع  الصافية 

االحتياطي القانوني.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بوزان  االبتدائية  باملحكدة  الضبط 

رقم  تحت   (2(2 نوفد ر   5 بتاريخ 

.(922

79 P

DRAJIL TRANS
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
بتاريخ عرفي  عقد   بدقت�سى 

2)2) تم وضع القانون   4) سبتد ر 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة التي  صائصها كالتالي :

 DRAJIL  TRANS التسدية : شركة

.SARL

لحساب  البضائع  نقل   : الهدف 

الغير.

مقاولة األشغال املختلفة.

الحدادين  حي   : االجتداعي  املقر 

شارع اللة زواوة رقم 4) وزان.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسها.

درهم مجزأ   92.222  : رأس املال 

درهم   122 حصة من فئة   922 إلى 

الشكل  على  وموزعة  كلها  محررة 

التالي :

 : الرحدان  الدرايدي عبد  السيد 

452 حصة.

السيد جيالل بدر : 452 حصة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 دسسد ر من كل سنة.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد جيالل بدر ملدة غير محدودة 

مع جديع الصالحيات لتسيير الشركة.

األرااح  تحديد  بعد   : األرااح 

لتكوين   %5 تقتطع  الصافية 

االحتياطي القانوني.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بوزان  االبتدائية  باملحكدة  الضبط 

رقم  تحت   (2(2 نوفد ر   3 بتاريخ 

.(897

80 P
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PARA SHOP SALE
SARL AU

في  مسجل  عرفي  عقد  بدقت�سى 
15 أكتوار 2)2) قد تم وضع قانون 

الخصائص  تحدل  لشركة  أسا�سي 

التالية :

PARA SHOP SALE : التسدية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة.

واحث  بيع   : االجتداعي  الهدف 

وتوزيع املنتجات شبه الصيدالنية.

ومستحضرات  العطور  تسويق 

التجديل واملنتجات الطبية.

العناية  منتجات  جديع  تدثيل 

والعناية  والرفاهية  والجدال 

الجدالية.
درهم   122.222  : املال  رأس 

فئة  من  حصة   1.222 إلى  مقسدة 

درهم للحصة الواحدة موزعة   122

على الشكل التالي :

السيدة بناء هند : 1.222 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 دسسد ر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

مريم  لال  حي   : االجتداعي  املقر 

طريق املهدية رقم 155 سال.

التسيير : السيدة بناء هند.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.3((47

81 P

 DOMAINE SOUKAINA &

ZAYNAB
رأسدالها : 122.222 درهم

املقر االجتداعي : عدارة 32 الشقة 
رقم 8 زنقة احدد الوكيلي حسان - 

الرااط

 19 بتاريخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   ،(2(2 أكتوار 

»دومين سكينة وزينب»  تحدل اسم 

ش.ذ.م.م تتوفر على املديزات التالية :

املقر االجتداعي : عدارة 32 الشقة 
 - زنقة احدد الوكيلي حسان   8 رقم 

الرااط.

تراية   -  1  : االجتداعي  الهدف 

وتغذية الدواجن وإنتاج البيض.

مدة االستدرار : 99 سنة.
درهم   122.222  : املال  رأس 

مقسم إلى 1222 حصة من فئة 122 

درهم موزع كدا يلي :

السيد أسامة البوزيدي الشيخي : 

342 حصة.

البوزيدي  انس  محدد  السيد 

الشيخي : 332 حصة.

السيدة وفاء الزين : 332 حصة.

السيدين  تعيين  تم   : التسيير 

والسيد  الشيخي  البوزيدي  أسامة 

الشيخي  البوزيدي  انس  محدد 

كدسيرين للشركة ملدة غير محدودة.

من  تبتدئ   : االجتداعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في 31 دسسد ر.

لتكوين  بعد اقتطاع %5   : األرااح 

يوزع  القانوني  االحتياط  صندوق 

الباقي على الشركاء حسب حصصهم.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

السجل  تحت  بالرااط  التجارية 

التجاري رقم 147621.

82 P

AFRICA BIKE
SARL AU

في العرفي  العقد  تسجيل   تاريخ 

 2) أكتوار 2)2) بسال .

تاجر دراجات   : الهدف االجتداعي 

النارية.
رأسدال الشركة : 122.222 درهم 

فئة  من  حصة   1.222 إلى  مقسدة 

درهم للحصة الواحدة الشكل   122

التالي :

 1.222  : حددوش  رشيد  السيد 

حصة.

من  ابتداءا  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

شارع سيدي   (  : املقر االجتداعي 

محدد بن عبد هللا متجر رقم ) سال.

التسيير : السيد رشيد حددوش.
التوقيع : السيد رشيد حددوش.

التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
.3((57

83 P

ليدك
ش.م

املقر االجتداعي : 48، زنقة محدد 
الديوري - الدار البيضاء

السجل التجاري : الدار البيضاء - 
82617

تعديل املادة 13 من النظام األسا�سي
بقرار تقليص مدة انتداب أعضاء 

مجلس اإلدارة الجدد
للجدع  عرفي  عقد  بدقت�سى   -  1
 19 بتاريخ  املنعقد  املختلط  العام 
شركة  مساهدو  قرر   ،(2(2 ف راير 

»ليدك» ش.م ما يلي :
النظام  من   13 املادة  تعديل 

األسا�سي بقرار من :
أعضاء  انتداب  مدة  تقليص 
سنوات   6 مجلس اإلدارة الجدد من 

إلى 3 سنوات.
زيادة مدة انتداب أعضاء مجلس 
اإلدارة الجدد ليحلوا محل املديرين 

املستقيلين إلى 3 سنوات.
القانوني ملحضر  اإليداع  تم   -  (
هذا القرار باملحكدة التجارية بالدار 
 (2(2 أكتوار   (2 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 752713.
ملخص قصد النشر

84 P

STE SW & IKH
SARL

في  الشركة  تسدية  تصحيح 
عدد  الرسدية  بالجريدة  اإلعالن 

6)56 بتاريخ 6) أغسطس 2)2).
بكتابة  تم   : القانوني  لإليداع 
بتدارة  االبتدائية  باملحكدة  الضبط 
رقم   (2(2 أغسطس   4 بتاريخ 
رقم   1323(5  : التجاري  السجل 

اإليداع 3688.
85 P

STE SKY SHIKW
SARL

تكوين شركة محدودة املسؤولية
بتدارة  مؤرخ  محضر  بدقت�سى 

تم وضع   (2(2 أغسطس   13 بتاريخ 

القوانين األساسية لشركة محدودة 

املسؤولية ذات املديزات التالية :

الهدف : مقهى.

تجزئة الشباكي شارع   31  : املقر 

حسن 1 تدارة.
بدا  املال  رأس  حدد   : املال  رأس 

قدره 122.222 درهم.

تدار الشركة من طرف   : التسيير 

السيد شباكي حدزة ملدة غير محدودة.

بكتابة  تم   : القانوني  لإليداع 

بتدارة  االبتدائية  باملحكدة  الضبط 

رقم  تحت   (2(2 سبتد ر   7 بتاريخ 
رقم   1326(9  : التجاري  السجل 

اإليداع : 3896.

86 P

KITCHEN MAKER
SARL

بالدار  عرفي  عقد  بدقت�سى 

 (2(2 سبتد ر   (3 بتاريخ  البيضاء 

لشركة  األسا�سي  القانون  وضع 

املديزات  لها  املسؤولية  محدودة 

التالية :

«KITCHEN MAKER« : التسدية

الهدف : شراء، بيع وتركيب جديع 

التكييف  وأجهزة  املنزلية  األجهزة 

لالستخدام  املستعدلة  أو  الجديدة 

التجاري أو الصناعي تسويق  املنزلي، 

مباشرة  املرتبطة  الغيار  قطع  جديع 

باألجهزة املنزلية.

صيانة كل �سيء مذكور أعاله.

البناء  ا تصاصات  جديع 

املرتبطة بشكل مباشر او غير مباشر 

بالهدف املذكور أعاله.

املدة : 99 سنة.

البيضاء،  الدار   : املقر االجتداعي 
12 زنقة الحرية الطابق الثالث شقة 

رقم 5.
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الرأسدال : 122.222 درهم.

 : السيد سهيل  ان   : املساهدون 

522 حصة.

 522  : مهاجر  السيدة  ديجة 

حصة.

سهيل  ان  السيد   : التسيير 

مسيرين  مهاجر  والسيدة  ديجة 

للشركة ملدة غير محددة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نوفد ر 2)2) تحت رقم 753953.

87 P

FIRST IMEX
SARL

تبعا ملقتضيات الجدع العام الغير 

تدت   (2(2 أكتوار   15 عادي بتاريخ 

املوافقة على :
من  الشركة  رأسدال  زيادة 

 1.(22.222 إلى  درهم   622.222

درهم.
القانون  على  واملوافقة  تحديث 

األسا�سي للشركة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

5 نوفد ر 2)2) تحت رقم 8)9)75.

88 P

TELECTRON
SARL

تبعا ملقتضيات الجدع العام الغير 

تدت   (2(2 يوليو   16 بتاريخ  عادي 

املوافقة على :

الدين  نور  السيد  وفاة  ثبوت 

طالبي.

التي  حصة   (222 تقسيم  إعادة 

كانت في ملك الهالك نور الدين طالبي 

على الورثة كدا يلي :

 416  :  5/(4 الكريم طالبي  عبد 

حصة.

لطيفة تكاك 4)/3 : 52) حصة.

غيثة طالبي 4)/8 : 667 حصة.

هناء طالبي 4)/8 : 667 حصة.

الجديد  التقسيم  أصبح  وبهذا 

درهم   622.222 الشركة  لرأسدال 

كدا يلي :

عبد الكريم طالبي : 416 حصة.

 الد طالبي : 222) حصة.
زهير طالبي : 222) حصة.

لطيفة تكاك : 52) حصة.

غيثة طالبي : 667 حصة.

هناء طالبي : 667 حصة.
القانون  على  واملصادقة  تحديث 

األسا�سي للشركة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أغسطس 2)2) تحت رقم 744211.

89 P

GECOP
SARL

تبعا ملقتضيات الجدع العام الغير 

تدت   (2(2 يونيو   (3 بتاريخ  عادي 

املوافقة على :

املصادقة على بيع 222) حصة في 

ملك السيد ابراهيم الزواكي لفائدة 

السيد سعيد الزواكي.

األسا�سي  القانون  تحديث 

للشركة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سبتد ر 2)2) تحت رقم 745579.

90 P

SHOP WIAM
تأسيس شركة محدودة املسؤولية

بالدار  عرفي  عقد  بدقت�سى 

 (2(2 أغسطس   13 بتاريخ  البيضاء 

لشركة  األسا�سي  القانون  وضع 

املديزات  لها  املسؤولية  محدودة 

التالية :

.«SHOP WIAM« : التسدية

التصدير،  االستيراد،   : الهدف 

الشراء والبيع في املتجر أو ع ر اإلنترنت 

إكسسوارات  الجاهزة،  للدالبس 

الجلد  واملنسوجات،  املوضة 

والتجديع.

املدة : 99 سنة.
12 زنقة الحرية   : املقر االجتداعي 
الطابق الثالث شقة 5 الدار البيضاء.

الرأسدال : 122.222 درهم.
املساهدون : السيد سعيد مصلح 

: 522 حصة.
 522  : السيد عبد الكريم مصلح 

حصة.
مصلح  سعيد  السيد   : التسيير 
والسيد عبد الحكيم مصلح مسيرين 

للشركة ملدة غير محددة.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجارية 

748246 بتاريخ فاتح أكتوار 2)2).
91 P

AKL EXPERTISE
تأسيس شركة محدودة املسؤولية

بدساهم واحد
بالدار  عرفي  عقد  بدقت�سى 
البيضاء بتاريخ 9) يوليو 2)2) وضع 
محدودة  لشركة  األسا�سي  القانون 
املسؤولية بدساهم واحد لها املديزات 

التالية :
.«AKL EXPERTISE« : التسدية

الكارثة  إنجاز   رة بعد   : الهدف 
املدتلكات،  في  األضرار  وتقييم 

املسؤولية املدنية واألضرار املالية.

تقدير القيدة السوقية للعقار.
الخ رة الفنية وتشخيصات البناء.
املستخدمة  القيدة  تقديرات 

للسلع واملعدات الصناعية.
تقدير رأس املال املراد تأمينه من 
الحريق واالنفجار واألضرار املختلفة.

تقرير وتقييم سير العدل.
تقييم قيدة إعادة األعدار.

معاينة املباني قبل وبعد اإليجار.
والخاصة  الفنية  املخاطر  تقييم 
البحرية،  الصناعية،  املجاالت  في 

الزراعية والنقل بشكل عام.
املشروع  جدوى  دراسات 

والدراسات الفنية.
  رة في التأجير أو إعادة التأجير.

املجاالت  جديع  في  التحكيم 
املذكورة أعاله.

املغراية  الشركات  جديع  تدثيل 
واألجنبية في املجاالت املذكورة أعاله.

استيراد وتصدير جديع السلع أو 
املواد التي ال يحظرها القانون.

املدة : 99 سنة.
املحطة  درب   : االجتداعي  املقر 
ليل  وزنقة  زوال  اميل  شارع  زاوية 
الدار   6B رقم  مكتب   B رقم  عدارة 

البيضاء.
الرأسدال : 122.222 درهم.

أحدد  السيد   : املساهدون 
حدداني : 1222 حصة.

حدداني  أحدد  السيد   : التسيير 
مسير وحيد للشركة ملدة غير محددة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجارية 

747195 بتاريخ 4) سبتد ر 2)2).
92 P

PANTHEALEO
SARL AU

الوحيدة  املساهدة  لقرار  تبعا 
2)2) تدت املوافقة  2) يناير  بتاريخ 

على :
املصفية  تقرير  على  املصادقة 

حول جديع عدليات التصفية.
إبراء ذمة مصفية الشركة السيدة 

أميدة حجامة.
إثبات انتهاء التصفية.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
3 سبتد ر 2)2) تحت رقم 744789.
93 P

 TRAVAUX PROFESSIONNEL
MAROCAINE

SARL AU
املقر االجتداعي : الرااط حسان 
موالي احدد الوكيلي العدارة 32 

الشقة 8
تأسيس

بتاريخ عرفي  عقد   بدقت�سى 
2)2) تم تأسيس شركة   14 أكتوار 
 TRAVAUX PROFESSIONNEL
ذات   MAROCAINE SARL AU

مسؤولية محدودة بدساهم وحيد.
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الهدف االجتداعي : أعدال البناء 
املختلفة.

التركيبات الكهراائية.
التجارة.

كراء جديع املواد واليات التي لها 
عالقة مباشرة او غير مباشرة بنشاط 

الشركة.
رأسدال الشركة : 122.222 درهم 
فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسدة 
122 درهم للحصة الواحدة موزعة 

على الشكل التالي :
السيد محدد زواق : 1222 حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.
السنة املالية : من فاتح يناير إلى 
31 دسسد ر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املسير : السيد محدد زواق.

التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
بالرااط : 147495.

94 P

SOCIETE BIRDY
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسدالها 122.222 درهم
مقرها االجتداعي : 32 زنقة أم الرايع 

املحل رقم ) أكدال الرااط
يوم  في  املؤرخ  املحضر  بدقت�سى 
2)2) قررت الشركة ذات  أكتوار   6
مقرها   BIRDY محدودة  مسؤولية 
32 زنقة أم الرايع املحل   : االجتداعي 

رقم ) أكدال الرااط :
انحالل مسبق للشركة وتصفيتها.

تعيين السيد عبد املجيد الحرتي 
جديع  وإعطائه  التصفية  كدأمور 
عدليات  كل  لتتديم  القرارات 

االنحالل املسبق للشركة.
32 زنقة  تحديد مقر التصفية ب 
أم الرايع املحل رقم ) أكدال الرااط.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالرااط  التجارية  باملحكدة  الضبط 
رقم  تحت   (2(2 نوفد ر   16 بتاريخ 

.541(
95 P

WORLD SERVICES COMPTA

MAJED FERAILLE
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات شريك واحد

بالرااط  عرفي  عقد  بدقت�سى 
تم وضع   (2(2 أغسطس   31 بتاريخ 
ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 
شريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

واحد الخصائص التالية :
 MAJED  : االجتداعية  التسدية 

.FERAILLE SARL AU
الهدف االجتداعي : تاجر قطع غيار 

مستعدلة.
استيراد قطع غيار جديدة متنوعة 

و ردة معدنية ومواد متنوعة.
تجارة عامة وأعدال متنوعة.

زنقة مزاب   13  : املقر االجتداعي 
حي الوحدة القرية سال.

املدة االجتداعية : 99 سنة ابتداء 
من تاريخ تأسيسها.

 122.222  : االجتداعي  الرأسدال 
حصة من   1222 درهم موزعة على 
درهم للحصة وزعت كدا   122 فئة 

يلي :
 1222  : صابر  البشيري  السيد 

حصة.
من  تبتدئ   : االجتداعية  السنة 
فاتح يناير إلى 31 دسسد ر من كل سنة.
البشيري صابر  السيد   : التسيير 

مسير للشركة ملدة غير محدودة.
تم إيداع السجل التجاري بدكتب 
بسال  االبتدائية  باملحكدة  الضبط 
تحت رقم   (2(2 سبتد ر   (4 بتاريخ 

.31961
96 P

STE AZAGLOU BATIMENTS
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة في شريك وحيد

بدقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
بددينة  ومسجل   (2(2 نوفد ر   9
تم   (2(2 نوفد ر   9 بتاريخ  تيزنيت 
املسؤولية  ذات  الشركة  تأسيس 
محددة  وحيد  شريك  في  املحدودة 

العناصر كدا يلي :

 STE AZAGLOU  : التسدية 

.BATIMENTS SARL AU

الطابق السفلي   : املقر االجتداعي 

رقم 18 تجزئة الخير ) تيزنيت.

أو  املختلفة  األشغال   : الغرض 

البناء / اإلنعاش العقاري.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسها.

املسير : الحسن حامي.

رأس املال :122.222 درهم مقسم 

إلى 1222 حصة بدا قدره 122 درهم 

لكل حصة موزعة كدا يلي :

الحسن  للسيد  حصة   1222

حامي.

من   : السنة االجتداعية أو املالية 

فاتح يناير إلى 31 دسسد ر.

تم اإليداع القانوني لدى املحكدة 

 739 رقم  تحت  بتيزنيت  االبتدائية 

بتاريخ 12 نوفد ر 2)2).

97 P

JAWHARAT ARRACHID CAR

SARL

نقل املقر االجتداعي
االستثنائي  العام  الجدع  إثر  على 

سبتد ر   (3 بتاريخ  بالرااط  املنعقد 

2)2)، قرر الشركاء ما يلي :

نقل املقر االجتداعي للشركة من : 

3 حي ابن سينا املركز التجاري أنوال 

تدارة.

أبو  شارع   : الجديد  العنوان  إلى 

)، الطابق األول  بكر الصديق عدارة 

مكتب 1 مراكش.

القانون  من  الرابع  البند  تعديل 

األسا�سي للشركة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نوفد ر   16 يوم  بالرااط  التجارية 

2)2) تحت رقم 5425.

98 P

 STE STAR EZZAHIRI

TRAVAUX
SARL

وضع  تم  عرفي  عقد  بدقت�سى 

ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 

بالخصائص  محدودة  مسؤولية 

التالية :

 STE STAR EZZAHIRI : التسدية

.TRAVAUX SARL

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.

الهدف االجتداعي : املقاول أعدال 

مختلفة أو البناء.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تسجيلها بالسجل التجاري.

املسير : الزاهري علي.

التوقيع الوحيد : الزاهري علي.

درهم   122.222  : الرأسدال 

موزعة على الشكل التالي :

السيد الزاهري علي : 512 حصة.

 : الرحدان  عبد  الزاهري  السيد 

492 حصة.

 1498 رقم   : االجتداعي  العنوان 

القنيطرة  تجزئة سعيد حجي طريق 

سال.

من  تبتدئ   : االجتداعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في 31 دسسد ر.
تم اإليداع رقم السجل التجاري 

رقم  بسال  االبتدائية  للدحكدة 

5)353 بتاريخ )1 نوفد ر 2)2).

99 P

ائتدانية

MSCOS ش.م.م

عدارة 14 شقة 5) زنقة أزكزا أكدال الرااط

AGROPAL MAROC
SARL AU

غير  الجدع  محضر  بدقت�سى 

سبتد ر   ( بتاريخ  املنعقد  العادي 

قرر الشريك الوحيد لشركة   ،(2(2

 AGROPAL MAROC SARL AU
برحدون  دوار  بتدارة،  مقرها  الكائن 

عين عتيق التعديالت التالية :
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التعديل األول : تفويت الحصص
تفويت  الوافي محدد  السيد  قرر 

662 حصة كدا يلي :
حصة لفائدة السيد الوافي   332

عداد.
حصة لفائدة السيد الوافي   332

عثدان.
الشكل  تحويل   : الثاني  التعديل 

القانوني
العادي  غير  العام  الجدع  قرر 
إلى  القانوني للشركة  تحويل الشكل 

شركة ذات املسؤولية املحدودة.
: توسيع النشاط  التعديل الثالث 

التجاري للشركة
العادي  غير  العام  الجدع  قرر 
توسيع النشاط التجاري للشركة كدا 

يلي :
للبقالة والخضروات  تاجر جدلة 
واللحوم  الطازجة  والفواكه 
والدواجن والبيض ومنتجات األلبان 

واملواد الغذائية.
تاجر سدك.
تاجر وقود.

مخ زة.
القانون  مالئدة   : الرابع  التعديل 

األسا�سي للشركة
بناء على التعديل املشار إليه أعاله 
العدل  بها  الجاري  للقوانين  ووفقا 
القانون  الشركة مالئدة  قرر شركاء 
هذه  يوافق  بدا  للشركة  األسا�سي 

التعديالت.
بكتابة  تم  قد  القانوني  اإليداع 
بالرااط  التجارية  باملحكدة  الضبط 
تحت رقم   (2(2 سبتد ر   32 بتاريخ 

.127(38
عن النسخة والنص

MSCOS

100 P

STE AMASSINE PATISSERIE
SARL

بدقت�سى محضر اجتداع املنعقد 
لشركة   (219 سبتد ر   17 بتاريخ 
رأسدالها   AMASSINE PATISSERIE
122.222 درهم الكائن مقرها أكادير 
الهدى   G(6 تجزئة  أمسين  إقامة 

أكادير تقرر ما يلي :

موافقة الورثة بعد وفاة الشريك 

الراحل مسعود بولهادة.

الشريك  حصص  تخصيص 

املتوفى.

نتائج التوزيع الجديد لرأس املال 

االجتداعي.

تعيين السيد بولهادة محدد  لفا 

للدرحوم بولهادة مسعود الذي توفي 

 AMASSINE لشركة  وموقع  كدسير 

وذلك لفترة غير   PATISSERIE SARL

محدودة.

محدد  بولهادة  السيد  تعيين 

ملدة  وذلك  للشركة  ومسيرا  موقعا 

ثالث سنوات قابلة للتجديد.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بأكادير  التجارية  باملحكدة  الضبط 

رقم  تحت   (2(2 نوفد ر   4 بتاريخ 

.96975

101 P

STE AMASSINE PATISSERIE
SARL

بدقت�سى محضر اجتداع املنعقد 

لشركة   (219 أكتوار   ( بتاريخ 
رأسدالها   AMASSINE PATISSERIE

122.222 درهم الكائن مقرها أكادير 

الهدى   G(6 تجزئة  أمسين  إقامة 

أكادير تقرر ما يلي :

الحصص  تفويت  على  املصادقة 

محدد،  بولهادة  السادة  بين  امل رمة 

العربي،  بولهادة  بريك،  بولهادة 

السيدة  الحفيظ،  عبد  بولهادة 

بولهادة نجدة، ارنسة بولهادة مريم، 

سعاد،  بولهادة  نعيدة،  بولهادة 

السيد  لصالح  فاضدة  واولهادة 

داغور بوجدعة.

محدد  بولهادة  السيد  استقالة 

 AMASSINE لشركة  وموقع  كدسير 

PATISSERIE SARL ومنحه إبراء ذمة 

نهائية عن فترة إدارته.

بوجدعة  داغور  السيد  تعيين 

 AMASSINE لشركة  وموقعا  مسيرا 

وذلك ملدة ثالث   PATISSERIE SARL

سنوات قابلة للتجديد.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بأكادير  التجارية  باملحكدة  الضبط 
رقم  تحت   (2(2 نوفد ر   9 بتاريخ 

.97225
102 P

 SATYS SEALING &
PAINTING MAROC

(EX STTSMA(
شركة مساهدة

يبلغ رأسدالها 5.984.122 درهم
املقر االجتداعي : هنكار 3622،  ليج 
رقم 1، املنطقة الصناعية للخطوط 
امللكية املغراية مطار محدد الخامس 

النواصر - الدار البيضاء
السجل التجاري بالدار البيضاء رقم 

(88431
استدرارية نشاط الشركة

بتاريخ  مداوالت  بدقت�سى 
الجدعية  قررت   (2(2 8 سبتد ر 
العامة غير العادية استدرارية نشاط 

الشركة وعدم حلها.
اإليداع القانوني :

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 
رقم  تحت   (2(2 نوفد ر   13  

.754213
من أجل التلخيص والنشر

مجلس اإلدارة

103 P

 STE ATLAS HOSPITALITY
MOROCCO

.S.A
شركة مساهدة

راسدالها : 386.539.322 درهم
مقرها االجتداعي : فندق أطلس 

املطار النواصر
املطار الدولي محدد الخامس 

النواصر ص.ب 121 
الدارالبيضاء 2222)

سجل التجاري رقم : 32515
استقالة، تعيين واملصادقة على 

تعيين متصرفين وتجديد مدة مهام 
املتصرفين

بدقت�سى مداوالت مجلس االدارة 
تعيين  تم   ،(219 دسسد ر   3 بتاريخ 
املتصرفين التاليين وملدة 3 سنوات :

السيد طارق مكرم.
السيد يوسف الروي�سي.

بانعقاد  مهامهم  مدة  تنتهي 
في  ستبث  التي  العامة  الجدعية 
في املنتهية  املالية  السنة   حسابات 

 31 دسسد ر))2).
الجدعية  مداوالت  بدقت�سى 
العامة بتاريخ 32 يونيو 2)2)، تدت :
من  كل  استقالة  على  املصادقة 
والسيد  الورياكلي  حسن  السادة 
مهامهدا  من  عروب  رمسيس 

كدتصرفين.
 WAFA ASSURANCE تعيين 
من  دائدة  بصفة  مدثلة  متصرفة 

طرف السيد رمسيس عروب.
املصادقة على تعيين السادة طارق 
بصفتهدا  الروي�سي  ويوسف  مكرم 

متصرفين ملدة 3 سنوات.
بانعقاد  مهامهدا  مدة  تنتهي 
في  ستبث  التي  العامة  الجدعية 
حسابات السنة املالية املنتهية في 31 

دسسد ر))2).
املتصرفين  مهام  مدة  تجديد 

التالين ملدة 3 سنوات :
السيد أيدن الطود.

السيد عبد املجيد الطازالوي.
السيد  الد الشدادي.
السيد عباس العزوزي.

بانعقاد  مهامهدا  مدة  تنتهي 
في  ستبث  التي  العامة  الجدعية 
حسابات السنة املالية املنتهية في 31 

دسسد ر ))2).
باملحكدة  القانوني  االيداع  تم 
بتاريخ بالدارالبيضاء   التجارية 
 13 نون ر 2)2)، تحت رقم 754219.

من أجل التخليص والنشر

مجلس االدارة

104 P

STE ACACIA VERT
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
تاسيس شركة

بالرااط  عرفي  عقد  بدقت�سى 
تم وضع   ،(2(2 سبتد ر   (9 بتاريخ 
ذات  لشركة  االسا�سي  القانون 
املسؤولية املحدودة ذات الخصائص 

التالية :
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 STE  : االجتداعي  التسدية 
.ACACIA VERT SARL

في  مقاول   : االجتداعي  الهدف 
مقاول في  الغرس وصيانة الحدائق، 

االشغال املختلفة والبناء.
زنقة  مكرر   7  : االجتداعي  املقر 
 6 رقم  شقة  الثاني  الطابق  زاكورة 

حسان الرااط.
املدة االجتداعية : 99 سنة.

حدد   : االجتداعي  الراسدال 
 122.222 مبلغ  في  الشركة  رأسدال 
درهم موزع على 1222 حصة من فئة 

122 درهم للحصة وزعت كدا يلي :
مساعد الحسين ... 522 حصة.

وعبال عبد اللطيف ... 522 حصة.
مساعد  تعيين  تم   : التسيير 
غير  ملدة  للشركة  كدسير  الحسين، 

محدودة.
تم التسجيل في السجل التجاري 
باملحكدة  الضبط  كتابة  لدى 
التجارية بالرااط تحت رقم 147481.
105 P

STE VITTORIA SERVICES
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
تاسيس شركة

بالرااط  عرفي  عقد  بدقت�سى 
وضع  تم   ،(2(2 أكتوار   5 بتاريخ 
ذات  لشركة  االسا�سي  القانون 
املسؤولية املحدودة ذات الخصائص 

التالية :
 STE  : االجتداعي  التسدية 

.VITTORIA SERVICES SARL
الهدف االجتداعي : أشغال التهيئة 
الخضراء،  للدساحات  وصيانة 
أشغال مختلفة والبناء، تجهيز قاعات 

االجتداعات.
زنقة  مكرر   7  : االجتداعي  املقر 
 6 رقم  شقة  الثاني  الطابق  زاكورة 

حسان الرااط.
املدة االجتداعية : 99 سنة.

حدد   : االجتداعي  الراسدال 
 122.222 مبلغ  في  الشركة  رأسدال 
درهم موزع على 1222 حصة من فئة 

122 درهم للحصة وزعت كدا يلي :

ايت  ويا مصطفى ... 522 حصة.
 522  ... الرحيم  عبد  ايت  ويا 

حصة.
ايت  ويا  تعيين  تم   : التسيير 
الرحيم   عبد  ايت  ويا  و  مصطفى 

كدسيرين للشركة ملدة غير محدودة.
تم التسجيل في السجل التجاري 
باملحكدة  الضبط  كتابة  لدى 
التجارية بالرااط تحت رقم 147483.
106 P

STE ILLESIME FAST
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
تاسيس شركة

بدقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
تم وضع القانون   ،(2(2 اكتوار   16

االسا�سي لشركة على النحو التالي :
 STE ILLESIME FAST  : التسدية 

.SARL AU
شراء  بيع   : االجتداعي  املوضوع 
سيارات جديد ومستعدلة واالستيراد.
املقر االجتداعي : 15 شارع االبطال 

الشقة رقم 4 اكدال الرااط.
املسير : السيد عياد محدد املسير 

الرئي�سي ملدة غير محدودة.
لشركة ملدة غير   : املسير الرئي�سي 

محدودة.
السنة االجتداعية : من فاتح يناير 

الى 31 دسسد ر.
باملحكدة  القانوني  االيداع  تم 
نون ر   9 بتاريخ  بالرااط  التجارية 

2)2)،  تحت رقم )12832.
107 P

TSE CAFE SUNBOLA ACE
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
راسدالها : 122.222 درهم

مقرها االجتداعي : اقامة اليانس 
دارنا عدارة B4-8-) املحل 8، 9،10 

القنيطرة
العام  الجدع  محضر  بدقت�سى 
 ،(2(2 اكتوار   (2 التاسي�سي بتاريخ 
للشركة  أسا�سي  نظام  وضع  تم 
وحيد  لشريك  املسؤولية  محدودة 

ذات املديزات التالية :

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة لشريك وحيد.

عام  مقهى   : االجتداعي  الهدف 

بجيدع اال تصاصات.

 STE CAFE SUNBOLA : التسدية

.ACE SARL AU

اليانس  اقامة   : االجتداعي  املقر 

 9،10  ،8 املحل   B4-8-2 دارنا عدارة 

القنيطرة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تقييدها بالسجل التجاري.

في  محدد   : االجتداعي  الراسدال 

 1222 الى  مقسدة  درهم   122.222

للحصة  درهم   122 فئة  من  حصة 

الواحدة جديعها محررة وموزعة على 

الشكل التالي :

يدلك  عادل  الحدودي  السيد 

1222 حصة.

السيد  الشركة  عينت   : التسيير 

الحدودي عادل كدسير لها ملدة غير 

محدودة.

القانوني  %لالحتياط   5  : االرااح 

والباقي ينقل.

 31 فاتح يناير الى   : السنة املالية 

دسسد ر.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

االبتدائية  باملحكدة  الضبط 
بالقنيطرة تحت رقم السجل التجاري 

57169 بتاريخ 16 نون ر 2)2).

108 P

STE ECO STERIL
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
رأسدالها : 122.222 درهم

RC N° : 125807

بدقت�سى القانون االسا�سي املؤرخ 

قد تقرر اتخاذ   (2(2 اكتوار   (3 في 

القرار بالتعديالت التالية :

على  االجتداعي  الهدف  تعديل 

الشكل التالي :

مواد  الكيداوية،  املواد  صناعة 

التنظيف والتعقيم.

والتصدير،  االستيراد  التجارة، 
مقاول في التنظيف، غسيل املالبس 

والتعقيم.
الطبية  املعدات  في  التجارة 

ومستلزمات التعقيم.
ومستلزمات  املعدات  في  التجارة 

طب االسنان.
ومستلزمات  املعدات  في  التجارة 

غسيل املالبس والتنظيف.
 94 نقل املقر االجتداعي من رقم 
شارع زرقطوني حي النهضة شقة رقم 
6 تدارة الى حي االنبعاث زنقة الرمال 

رقم )3 تدارة.
باملحكدة  القانوني  االيداع  تم 
نون ر   16 يوم  بتدارة  االبتدائية 

2)2)، تحت رقم 4353.
109 P

  STE GOLDEN ELITE
 MESSAGERIE

SARL
 (1 طبقا للعقود املدضية بتاريخ 
القانون  تحرير  تم   ،(2(2 أكتوار 
الخصائص  ذات  لشركة  االسا�سي 
أكتوار   (6 بتاريخ  واملسجلة  التالية 

.(2(2
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة.
املقاول   : االجتداعي  الهدف 

اللوجيستي والنقل السريع.
درهم   122.222  : الراسدال 
فئة  من  حصة   1222 الى  مقسدة 

122 درهم للحصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التاسيس النهائي.
من فاتح يناير الى   : السنة املالية 
31 دسسد ر من كل سنة ماعدا السنة 

االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
شقة   32 عدارة   : املقر االجتداعي 
لوكيلي  احدد  موالي  زنقة   8 رقم 

حسان الرااط.
السيد عبد املجيد أبو   : التسيير 
الوفاء والسيد  الد املعتقد مسيران 

للشركة.



16467 الجريدة الرسميةعدد 5642 - 16 رايع ار ر )144 )) دسسد ر 2)2)) 

كتابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 
الضبط باملحكدة التجارية بالرااط، 
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.147467
110 P

STE SIFASER
شركة ذات مسؤولية محدودة

تاسيس شركة
بدقت�سى عقد عرفي م رم بتاريخ 
تم  بالدارالبيضاء   (2(2 نون ر   (
مسؤولية  ذات  شركة  تاسيس 

محدودة باملواصفات التالية :
.STE SIFASER : االسم التجاري

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
مسؤولية محدودة.

توفير   : االجتداعي  الهدف 
مستخدمين، مستخدمين مؤقتين.

انفا  شارع   75  : االجتداعي  املقر 
زاوية زنقة  كلو دواروفونس الطابق 9 

شقة رقم 128 الدارالبيضاء.
في  الشركة  مدة  حددت   : املدة 
تسجيلها  تاريخ  من  ابتداء  سنة   99

بالسجل التجاري.
رأسدال  حدد   : الشركة  رأسدال 
الشركة في 122.222 درهم موزع على 

1222 حصة من فئة 122 درهم.
من  تبتدئ   : االجتداعية  السنة 
يناير وتنتهي بدتم دسسد ر من  فاتح 

نفس السنة.
تسيير  مهدة  أسندت   : التسيير 

الشركة للسيد محدد بولعالم.
باملحكدة  القانوني  االيداع  تم 
رقم السجل  التجارية بالدارالبيضاء 
رقم  تحت   ،479571 التجاري 

753783 بتاريخ )1 نون ر 2)2).
111 P

STE HOLDI PARC
شركة ذات مسؤولية محدودة

تاسيس شركة
بدقت�سى عقد عرفي م رم بتاريخ 
تم  بالدارالبيضاء   (2(2 نون ر   (
مسؤولية  ذات  شركة  تاسيس 

محدودة باملواصفات التالية :

 STE HOLDI  : التجاري  االسم 

.PARC

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة.

توفير   : االجتداعي  الهدف 

مستخدمين، مستخدمين مؤقتين.
ركراكة  زنقة   : االجتداعي  املقر 

الطابق   ( عدارة  الكورنيش  اقامة 

السفلي رقم 1 بوركون  الدارالبيضاء.

في  الشركة  مدة  حددت   : املدة 

تسجيلها  تاريخ  من  ابتداء  سنة   99

بالسجل التجاري.
رأسدال  حدد   : الشركة  رأسدال 

الشركة في 122.222 درهم موزع على 

1222 حصة من فئة 122 درهم.

من  تبتدئ   : االجتداعية  السنة 

يناير وتنتهي بدتم دسسد ر من  فاتح 

نفس السنة.

تسيير  مهدة  أسندت   : التسيير 

الشركة للسيد محدد بولعالم.

باملحكدة  القانوني  االيداع  تم 
رقم السجل  التجارية بالدارالبيضاء 

رقم  تحت   ،479577 التجاري 

753786 بتاريخ )1 نون ر 2)2).

112 P

STE SERVISUR
شركة ذات مسؤولية محدودة

تاسيس شركة
بدقت�سى عقد عرفي م رم بتاريخ 

تم  بالدارالبيضاء   (2(2 نون ر   (

مسؤولية  ذات  شركة  تاسيس 

محدودة باملواصفات التالية :

.STE SERVISUR : االسم التجاري

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة.

ميكانيك   : االجتداعي  الهدف 

واصالح.
ركراكة  زنقة    : االجتداعي  املقر 

الطابق   ( عدارة  الكورنيش  اقامة 

السفلي رقم 1 بوركون  الدارالبيضاء.

في  الشركة  مدة  حددت   : املدة 

تسجيلها  تاريخ  من  ابتداء  سنة   99

بالسجل التجاري.

رأسدال  حدد   : الشركة  رأسدال 
الشركة في 122.222 درهم موزع على 

1222 حصة من فئة 122 درهم.
من  تبتدئ   : االجتداعية  السنة 
يناير وتنتهي بدتم دسسد ر من  فاتح 

نفس السنة.
تسيير  مهدة  أسندت   : التسيير 

الشركة للسيد رشيد التويجرات.
باملحكدة  القانوني  االيداع  تم 
رقم السجل  التجارية بالدارالبيضاء 
رقم  تحت   ،497573 التجاري 

753784  بتاريخ )1 نون ر 2)2).
113 P

 STE BAO ETUDE ET
TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة
 STE BAO ETUDE ET شركة 
مسؤولية  ذات  شركة   ،TRAVAUX
الخصائص  تحدل  والتي  محدودة 

التالية :
االستشارات   : االجتداعي  الهدف 

االدارية وأشغال مختلفة أو البناء.
رأسدال الشركة : 122.222 درهم 
فئة  من  حصة   1222 الى  مقسدة 
122 درهم للحصة الواحدة مقسدة 

كالتالي :
السيدة حنان اوال .. 332 حصة.
السيدة كوثر عواد ... 332 حصة.
السيدة نادية بناني ... 342 حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التاسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.
من فاتح يناير الى   : السنة املالية 
31 دسسد ر من كل سنة ماعدا السنة 

االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر االجتداعي : عدارة 43، شقة 
على  سيدي  اكلدان  زنقة   ،(( رقم 

اكدال الرااط.
بناني  نادية  السيدة   : املسيرتان 

والسيدة كوثر عواد .
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.147345
114 P

STE BELLA WOMEN SPA
SARL

توسيع النشاط االجتداعي للشركة
بتاريخ  عرفي  عقد   بدقت�سى 

2) يوليو 2)2) تقرر ما يلي :

توسيع النشاط االجتداعي :

النشاط  توسيع  املساهدون  قرر 

وشراء  بيع   : للشركة  االجتداعي 

املنتجات  وتدثيل  وتسويق  وتوزيع 

ومستلزمات  الصيدالنية  شبه 

الشخصية،  والنظافة  التجديل 

للجسم،  عالجات  للوجه،  عالجات 

الشعر  ازالة  االظافر،  تجديل 

التجديل،  الندذجة،  بالشدع، 

املكياج واستيراد وتصدير.

تعديل في النظام االسا�سي : نتيجة 

للقرار السابق قرر املساهدون تعديل 

املادة 3 من النظام االسا�سي للشركة.

املحكدة  في  القانوني  االيداع  تم 

نون ر   11 بتاريخ  بسال  االبتدائية 

2)2)، تحت رقم 35364.

115 P

STE EPMAR
SARL AU

CESSION DE PARTS SOCIALES
الغير  العام  الجدع  لقرارات  تبعا 

نون ر   12 بتاريخ  للشركاء  العادي 

2)2)، تقرر ما يلي :

علده  بعد  الوحيد،  املساهم 

السيد  من  سهم   1222 بتحويل 

عبد  السيد  ملصلحة  كدال  حليدة 

نقل  على  يوافق  نظيف  الصدد 

املادة  تعديل  ويقرر  املذكور  االسهم 

7 من الالئحة املتعلقة برأسدال على 

النحو التالي ملراعاة التوزيع الجديد 

لراس املال .

دون  كدال  حليدة  ذمة  ابراء 

تحفظ الدارتها وبشكل عام ملدارسة 

الخدمات  على  ويشكره  تفويضها 

الشركة  املقدمة للشركة منذ انشاء 

حتى االن.
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فوري  باثر  وحيد  كددير  تعيين 
وملدة غير محددة السيد عبد الصدد 
 IMM شداو  حي  في  املقيم  نضيف 
مغربي الجنسية ولد    578 APPT (
1969 حامل بطاقة  16 أغسطس  في 

.B81159 التعريف الوطنية رقم
تحديث القوانين.

كتابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 
الضبط باملحكدة التجارية تحت رقم 
نون ر   16 بتاريخ  بالرااط   128556

.(2(2
116 P

 STE WILAMTRANS
SARL

مقرها االجتداعي : 39 زنقة محدد 
غرايط اقامة الصوان رقم 1 

القنيطرة 
السجل التجاري رقم : 133)5

 19 بتاريخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 
شركة  تاسيس  تم   (219 ابريل 

باملواصفات االتية :
.WILAMTRANS : التسدية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
مسؤولية محدودة.

النقل   : االجتداعي  الغرض 
املختلفة،  البناء  أشغال  البضائع، 
استيراد وتصدير اليات النقل وكراء 

اليات النقل.
العدليات  جديع  عامة  واصفة 
املتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر 

باغراض الشركة.
غرايط  محدد  زنقة   39  : املقر 

اقامة الصوان رقم 1 القنيطرة.
تاسيس  من  سنة   99  : املدة 

الشركة.
 122.222  : االجتداعي  الراسدال 
حصة   1222 الى  مقسم  درهم 
درهم   122 فئة  من  اجتداعية 
الشركاء  طرف  من  محررة  للواحدة 
واملوزعة على الشكل التالي : الزعبولي 

الحاج 342 حصة اجتداعية.
حصة   332 لحسن  الزعبولي 
 332 احدد  ا ريبش  اجتداعية، 

حصة اجتداعية.

الزعبولي الحاج  : السيد  التسيير 

الوطنية  التعريف  للبطاقة  الحامل 
للشركة  كدسير   GA111(59 رقم 

ملدة غير محدودة.

من  تبتدئ   : االجتداعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في 31 دسسد ر من 

كل سنة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

االبتدائية  باملحكدة  الضبط 

بالسجل  واملسجلة  بالقنيطرة 

واتاريخ   5(133 رقم  تحت  التجاري 

6) أبريل 219).

117 P

STE SAHIBONA
SARL

وضع  تم  عرفي  عقد  بدقت�سى 

ذات  لشركة  االسا�سي  القانون 

وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

بالخصائص التالية :

التسدية : شركة صاحبنا ش.م.م.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.

االدوات  بيع   : االجتداعي  الهدف 

املعلوماتية.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تسجيلها بالسجل التجاري.

املسير : السيد ياسين ايت بلة.

التوقيع : السيد ياسين ايت بلة.

درهم   122.222  : الرأسدال 

موزعة على الشكل التالي :

ياسين ايت بلة .. 422 حصة.

محدد ايت بلة ... 322 حصة.

ايوب ايت بلة ... 322 حصة.

املجدوع ... 1222 حصة.
زنقة   : االجتداعي  العنوان 

القنيطرة رقم ) قطاع االلفة لعيايدة 

سال.

من  تبتدئ   : االجتداعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في 31 دسسد ر.

باملحكدة  القانوني  االيداع  تم 

بتاريخ  35(97 بسال   االبتدائية 

 )1 نون ر 2)2).

118 P

 STE INVESMA
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات شريك وحيد

راسدالها : 12.222 درهم
مقرها االجتداعي : 46 شارع عقبة 

شقة رقم ) اكدال الرااط
حل الشركة

بتاريخ  الجداعي  القرار  بدوجب 
وضعت  والذي   ،(2(2 سبتد ر   32
نسخة منه بكتابة الضبط باملحكدة 
نون ر   17 بتاريخ  بالرااط  التجارية 
قرر   ،128589 رقم  تحت   ،(2(2
املذكورة  للشركة  الوحيد  الشريك 
درهم   12.222 أعاله والتي راسدالها 
عقبة  شارع   46 االجتداعي  ومقرها 

شقة رقم ) اكدال الرااط ما يلي :
تاريخ من  ابتداء  الشركة   حل 

 32 سبتد ر 2)2).
كدصفي  عين  الوحيد  الشريك 
للشركة طيلة مدة التصفية السيد 

سدير انوار املقيم ب :
شقة   6 عدارة   ( بولدينغ  بدريم 
رقم 1 اوالد  مو�سى الشراط بوزنيقة 

الشركة  االجراءات  كل  االتدام 
وتحقيق املوجودات.

وتسوية املطلواات.
تم تحديد مقر التصفية 46 شارع 
الرااط،  اكدال   ( رقم  شقة  عقبة 
وجديع  املرساالت  جديع  باالتالي 
الوثائق املتعلقة بالتصفية يجب أن 

ترسل الى العنوان املذكور أعاله.
بدثابة مقتطف وايان

املسير

119 P

ائتدانية أسفار كونساي

مقرها االجتداعي : شقة رقم 4  جنان النهضة 

1 الرااط

الهاتف : 97.62.)25.37.7 

الهاتف النقال : 74.43.37.)26.6

 STE MIN AGHFAN
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد
تاسيس شركة

تاسيس  تم  بدقت�سى عقد عرفي 
من  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

شريك وحيد.

 STE MIN  : االجتداعي  اللقب 

.AGHFAN SARL AU

السيد يوسف   : الشريك الوحيد 

 BJ256478 .... 500 .يوسفي ب.و.ط

سهم.

املسير : السيد يوسف يوسفي.

راسدال : 52.222 درهم.

الكهراائية  االجهزة   : النشاط 

والتغذية العامة.

املدة : 99 سنة.

مجدوعة   12 بلوك   : العنوان 

املرجان رقم 63 التقدم الرااط.

باملحكدة  القانوني  االيداع  تم 

أكتوار   (1 يوم  بالرااط  التجارية 

سجل   ،127865 رقم  تحت   ،(2(2

تجاري رقم 5)1469.
للبيان

120 P

 STE OFFICE YOUNG

 ARCHITECTURE OYA

SARL AU

تاريخ تسجيل العقد العرفي في 32 

سبتد ر 2)2) بالرااط.

مهندس   : االجتداعي  الهدف 

معداري.

راسدال الشركة : 122.222 درهم 

فئة  من  حصة   1222 الى  مقسدة 

122 درهم للحصة لشريك وحيد :

السعداوني  أمين  محدد  السيد 

1222 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التاسيس النهائي.

املقر : 18 شارع عدر ابن الخطاب 

الشقة رقم ) اكدال الرااط.

التسيير : محدد أمين السعداوني.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.1476(3

121 P
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  STE ORELAND
 SARL

في العرفي  العقد  تسجيل   تاريخ 

 9 أكتوار 2)2) بالرااط.

مواد  بيع    : االجتداعي  الهدف 

البناء وايع معدات ا رى.

راسدال الشركة : 122.222 درهم 

مقسدة الى 1222 حصة من فئة 122 

درهم للحصة واملقسدة كالتالي  :

السيد  احدد باعدي 522 حصة.

 522  .. اوحداش  منير  السيد 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التاسيس النهائي.

زنقة االشعاري الشقة   14  : املقر 

رقم 4  اكدال الرااط.

باعدي  احدد  السيد   : التسيير 

والسيد منير اوحداش.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.147569

122 P

STE BARAD BOIS
SARL AU

في  االستثنائي  العام  للجدع  تبعا 

محدودة  للشركة  االجتداعي  املقر 

املسؤولية لشريك وحيد قرر ما يلي :

بدبلغ  الشركة  راسدال  زيادة 

 122.222 لجلب  درهم   1.422.222

 1.522.222 على  للحصول  درهم 

درهم من  الل  لق 15.222 حصة 

اجتداعية بقيدة اسدية 122 درهم.

باملحكدة  القانوني  االيداع  تم 

 ،(2(2 نون ر   11 بتاريخ  التجارية 

تحت رقم 128541.

123 P

 STE AVITRAV
 SARL

في  االستثنائي  العام  للجدع  تبعا 

محدودة  للشركة  االجتداعي  املقر 

املسؤولية  قرر شركاؤها ما يلي :

قرر السيد ماهيش راندال بارمار 

12 حصة اجتداعية التي يدلكها  بيع 

للسيد شكيب هراس.

باملحكدة  القانوني  االيداع  تم 

 ،(2(2 نون ر   1( بتاريخ  التجارية 

تحت رقم 128542.

124 P

STE  INTERMEDIAIRE COM
SARL AU

في  االستثنائي  العام  للجدع  تبعا 

محدودة  للشركة  االجتداعي  املقر 

املسؤولية لشريك وحيد قرر ما يلي :

والشريك  املدير  وفاة  بعد 

 INTERMEDIAIRE لشركة  الوحيد 

فيالل،  سعيد  السيد   COM

للبطاقة  الحامل  الجنسية،  مغربي 

 ،A3((139 رقم  الوطنية  التعريف 

بتاريخ  45 رقم  وفاته  بشهادة   طبقا 

 5 اكتوار 2)2).

الجديد  التوزيع  عرض  يتم 

التالي  النحو  على  الشركة  راسدال 

وفقا لسند االرث :

الحاملة  بالعربي  نريدان  السيدة 

 A606977، رقم  الوطنية  للبطاقة 

2)1 حصة.

الحامل  فالل  املهدي  السيد 

 AA85314، رقم  الوطنية  للبطاقة 

472 حصة.

الحامل  فالل  احدد  السيد 

 A28481، رقم  الوطنية  للبطاقة 

172 حصة.

فالل  الزهراء  فاطدة  السيدة 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحاملة 

A691289، 42)  حصة.

السيدة  تعيين  الشركاء  قرر 

نريدان بالعربي املغراية الجنسية رقم 

البطاقة A626977 مسيرة لشركة.

تغيير الشكل القانوني من شركة 

محدودة مسؤولية بشريك وحيد الى 

شركة محدودة مسؤولية.

باملحكدة  القانوني  االيداع  تم 

نون ر   16 بتاريخ  بالرااط  التجارية 

2)2) تحت رقم 128569.

125 P

 STE KANTARA ESSAOUIRA

SPV

شركة مجهولة االسم

راسدالها : 1.941.922) درهم

مقرها االجتداعي : 55 شارع عبد 

املومن املعريف انفا الدارالبيضاء

السجل التجاري رقم : 188557

الدارالبيضاء

العام  الجدع  محضر  على  بناء 

 (2(2 سبتد ر   32 االستثنائي بتاريخ 

تقرر ما يلي :

قرار حل مبكر للشركة وفقا للدادة 

املتعلق   17-95 القانون  من   357

ووضع  االسم  املجهولة  بالشركات 

التصفية الودية للشركة.

انتهاء والية أعضاء مجلس االدارة، 

العام  املدير  االدارة،  مجلس  رئيس 

ومدقق الحسابات.

التزاماته  وتحديد  مصفي  تعيين 

وصالحياته.

تحديد مقر التصفية.

الوضع  على  واملصادقة  املعاينة 

سبتد ر   32 بتاريخ  املتوقف  املالي 

.(2(2

تعديل تاريخ اغالق السنة املالية 

من   34 للدادة  املقابل  والتعديل 

النظام االسا�سي للشركة.

للقيام  الصالحيات  تفويض 

باالجراءات القانونية الالزمة.

لدى  القانوني  االيداع   تم 

التجارية  باملحكدة  الضبط  كتابة 

بالدارالبيضاء بتاريخ 11 نون ر 2)2)، 

تحت رقم 753736.
قصد النشر واالعالن

126 P

 STE GENERALE ASSET

 MANAGEMENT

 ALTERNATIVE

 INVESTMENTS KANTARA

MOROCCO

شركة مجهولة االسم

راسدالها : 99.965.222 درهم

مقرها االجتداعي : 55 شارع عبد 

املومن املعريف انفا الدارالبيضاء

السجل التجاري رقم : 167979

الدارالبيضاء

العام  الجدع  محضر  على  بناء 

املختلط )العادي واالستثنائي( بتاريخ 

32 سبتد ر 2)2) تقرر ما يلي :

 : العادي  العام  الجدع  اطار  في 

قرار الحل املبكر للشركة الذي سيتم 

اتخاذه وفقا للدادة 357 من القانون 

17-95 على احالة من املادة 5)4 من 

القانون 95-17.

في اطار الجدع العام االستثنائي :

حل مبكر للشركة وتصفيتها وديا.

انتهاء والية أعضاء مجلس االدارة، 

العام  املدير  االدارة،  مجلس  رئيس 

ومدقق الحسابات.

تعيين مصفي.

تحديد مقر التصفية.

الوضع  على  واملصادقة  املعاينة 

املالي املتوقف يوم حل الشركة.

تعديل تاريخ اغالق السنة املالية 

من   12 للدادة  املقابل  والتعديل 

النظام االسا�سي للشركة.

للقيام  الصالحيات  تفويض 

باالجراءات القانونية الالزمة.

لدى  القانوني  االيداع   تم 

التجارية  باملحكدة  الضبط  كتابة 

بالدارالبيضاء بتاريخ 11 نون ر 2)2)، 

تحت رقم )75373.
قصد النشر واالعالن

127 P
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 STE OUJDA INVESTMENT
CO

شركة مجهولة االسم
راسدالها : 56.793.822 درهم

مقرها االجتداعي : 55 شارع عبد 

املومن املعريف انفا الدارالبيضاء

السجل التجاري رقم : 192623

الدارالبيضاء

العام  الجدع  محضر  على  بناء 

 (2(2 سبتد ر   32 االستثنائي بتاريخ 

تقرر ما يلي :

للدادة  وفقا  للشركة  مبكر  حل 

املتعلق   95-17 القانون  من   357

ووضع  االسم  املجهولة  بالشركات 

التصفية الودية للشركة.

انتهاء والية أعضاء مجلس االدارة، 
العام  املدير  االدارة،  مجلس  رئيس 

ومدقق الحسابات.

التزاماته  وتجديد  مصفي  تعيين 

وصالحياته.

تحديد مقر التصفية.

الوضع  على  واملصادقة  املعاينة 

سبتد ر   32 بتاريخ  املتوقف  املالي 

.(2(2

تعديل تاريخ اغالق السنة املالية 

من   34 للدادة  املقابل  والتعديل 

النظام االسا�سي للشركة.

للقيام  الصالحيات  تفويض 

باالجراءات القانونية الالزمة.

لدى  القانوني  االيداع   تم 

التجارية  باملحكدة  الضبط  كتابة 

 ،(2(2 نون ر   9 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

تحت رقم 753193.
قصد النشر واالعالن

128 P

 STE BDLL
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات شريك وحيد

سجل تجاري رقم : 147587

تدت   (2(2 أكتوار   (3 بتاريخ 

 STE صياغة النظام االسا�سي لشركة

محدودة شركة   ،BDLL SARL AU

الوحيد،  الشريك  ذات  املسؤولية   

مقرها  درهم،   12.222 راسدالها 

عوى،  ضاية  زنقة   6 االجتداعي 

اكدال   16 رقم  الشقة   ،4 الطابق 

الرااط.

الشريك الوحيد :

الحامل  بودالل  أيدن  السيد 

 ،AE199729 الوطنية رقم  للبطاقة 

ب 122 حصة. 

استغالل   : التجاري  النشاط 

بيع  جني،  )حرث،  االرا�سي الفالحية 

املنتوج(.

غير  ملدة  الشركة  تسيير  فوض 

محددة، للسيد أيدن بودالل الحامل 

.AE199729 للبطاقة الوطنية رقم

بالسجل  القانوني  االيداع  تم 

التجارية  املحكدة  لدى  التجاري 

بالرااط.

129 P

مكتب الدراسات كنتوس 

ش.ذ.م.م.

الدراسات القانونية، الجبائية والعقارية

االستيطان الجداعي للشركات

مقرها : 4 زنقة واد زيز رقم 13 أكدال الرااط

الهاتف : )25.37.68.21.3

الفاكس : 25.37.77.75.23

 STE  EXPORTATION

QUEBEC SUCC
مقرها االجتداعي : تدارة عين عتيق 

املنطقة الصناعية ابن  لدون 

بقعة4 

سجل تجاري رقم : 81439 الرااط

 5 في  بدقت�سى عقد عرفي مؤرخ 

العام  الجدع   قرر   ،(2(2 سبتد ر 

االجتداعي  املقر  تحويل  االستثنائي 

عتيق،  عين  تدارة،  من  للشركة 

املنطقة الصناعية ابن  لدون، بقعة 

4، الى الصخيرات املنطقة الصناعية 

نصف البقعة 3).

باملحكدة  القانوني  االيداع   تم 

نون ر   12 بتاريخ  بالرااط  التجارية 

2)2)، تحت رقم 128381.

130 P

STE TECHTRIS
SARL

قرر الجدع العام لشركة طيكترسس 

سبتد ر   (4 بتاريخ  بالرااط  املنعقد 

 ، 122.222 درهم   : 2)2)، راسدالها 

عنوانها رقم 14 شارع االشعري شقة 

رقم 4 اكدال الرااط ما يلي :

تم   : للشركة  تعيين مسير جديد 

قبول استقالة السيد يونس زور من 

مهامه كدسير للشركة وتعيين السيدة 

كدسيرة  لودو  مارتين  ماري  سيدوني 

وحيدة للشركة ملدة غير محدودة.

باملحكدة  القانوني  االيداع  تم 

اكتوار   (5 في  بالرااط  التجارية 

2)2)، تحت رقم ))1282.

131 P

STE ECHAF EXPRESS
SARL

بالرااط  حرر  عرفي  عقد  حسب 

تدت   ،(2(2 سبتد ر   (9 بتاريخ 

االسا�سي  القانون  على  املصادقة 

للشركة ذات الخصائص التالية :

 STE  : االجتداعية  التسدية 

.ECHAF EXPRESS

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.

تاجير معدات   : الهدف االجتداعي 

البناء.

املقر االجتداعي : 18 شارع عدر ابن 

 طاب شقة رقم ) اكدال الرااط.

122.222 درهم موزعة   : راسدال 

حصة اجتداعية من فئة   1222 الى 

122 درهم، محررة نقدا وهي موزعة 

كاالتي :

السيدة سيدوني ماري مارتين لو 

دو...  522 حصة.

السيد يونس زور .. 522 حصة.

املدة  : 99 سنة بعد التاسيس.

تعيين السيدة سيدوني   : التسيير 

ماري مارتين لو دو مسيرة للشركة ملدة 

غير محدودة.

باملحكدة  القانوني  االيداع  تم 
التجارية بالرااط تحت رقم السجل 

التجاري 147267.
132 P

ائتدانية القدس
مقر : 12 زنقة بيكن شقة رقم 3 املحيط الرااط

الهاتف / الفاكس : 1))25.37.72.6

شركة ر س 2020
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
مقرها االجتداعي : 58 زنقة املقاومة 

طنجة
بيع أسهم وتعديالت قانونية للشركة
العام  الجدع  محضر  بدوجب 
ف راير   (3 االستثنائي املنعقد بتاريخ 

2)2) تقرر ما يلي :
طرف  من  حصة   9222 تفويت 
املالك السيد مرون عبد السالم الى 

السيد عبد الفتاح الناصري.
استقالة املسير عبد السالم مرون 
السيد  وتعيين  الشركة  تسيير  من 
الناصري مسيرا وحيدا  الفتاح  عبد 

للشركة.
القانون  من   13 البند  تعديل 

االسا�سي للشركة.
تبني قانون أسا�سي جديد للشركة 
الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

وحيد تبعا لبيع الحصص.
أوطو  »هدير  من  التسدية  تغيير 
وتعيين   .  «(2(2 ر س   « الى  موطور» 

مسير جديد.
بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
التجارية  املحكدة  لدى  الضبط 
بطنجة بتاريخ )1 نون ر 2)2)، تحت 

رقم السجل التجاري 7)183.
133 P

 STE MELLAH AVENIR
 DEVELOPPEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة
الزيادة في راسدال الشركة

تعيين عضو مجلس االدارة جديد
بسال  املؤرخ  املحضر  بدقت�سى 
الجدع قرر   ،(2(2 سبتد ر   3 يوم 
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 MELLAH AVENIR لشركة  العام   

ش.م،   DEVELOPPEMENT (MAD

راسدالها 36.222.222 درهم، مقرها 

 4 عدارة  طرابل�سي  مجدوعة  بسال 

 ارج باب شعفة، واملسجلة بالسجل 

 ،6(49 رقم  تحت  بسال  التجاري 

بدبلغ  الشركة  راسدال  في  الزيادة 

الى  ينتقل  لكي  درهم   7.222.222

 72.222 بخلق  درهم   43.222.222

سهم جديد بقيدة 122 درهم للسهم 

جل  من طرف  كليا  مكتتبة  الواحد 

ادماج  طريق  عن  ومحررة  الشركاء 

الخزان االحتياطي في راسدال الشركة 
وعلى اثر ذلك غير الفصل 7 من قانون 

التاسيس.

بدقت�سى املحضر املؤرخ بسال يوم 

عين مجلس ادارة   ،(219 يونيو   (5

شركة mad ش.م.، السيد مالح أحدد 

الوطنية  التعريف  للبطاقة  الحامل 

رقم )AE123(1 ملدة 6 سنوات تنتهي 

املزمع  السنوي  العام  الجدع  عند 

والذي   (2(5 العام  عقده  الل 

السنة  حسابات  بشأن  يقرر  سوف 

املالية املنتهية في 31 دسسد ر 4)2).

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

بسال  االبتدائية  املحكدة  الضبط 

رقم  تحت   ،(2(2 نون ر   5 بتاريخ 

.35(89

134 P

STE ZONE DE BATIMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة

السجل التجاري رقم : 27951 

الخميسات
العام  الجدع  محضر  بدقت�سى 

سبتد ر   (( بتاريخ  العادي  الغير 

التعديالت  الشركاء  قرر   ،(2(2

االتية :

من  الشركة  راسدال  رفع 

درهم   522.222 درهم الى   122.222

جديدة  حصة   4222 بخلق  وذلك 

بقيدة 122 درهم للحصة.

ولقد تم الوضع القانوني باملحكدة 

نون ر   ( يوم  بالخديسات  االبتدائية 

2)2)، تحت رقم 2)/31)1.

135 P

STE THAMYO
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

تاسيس شركة
حرر  عرفي  عقد  بدقت�سى 

سبتد ر  فاتح  بتاريخ  بالدارالبيضاء 

االسا�سي  النظام  وضع  تم   ،(2(2

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املديزات املبنية فيدا يلي :

.STE THAMYO : التسدية

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

حيازة   : هي  الشركة  من  الغاية 

وادارة وتاجير واستغالل مباشر أو غير 

مباشر وتبادل وتطوير جديع االرا�سي 

واملباني الحضرية أو الريفية.

زنقة   13 روداني  شارع   : املقر 

االول  الطابق  البيس  اقامة  احدد  

رقم 8 منطقة معاريف الدارالبيضاء.

سنة   99 حددت مدتها في   : املدة 

اعتبارا من تاريخ تاسيسها النهائي.

 (.179.222  : الجداعي  راسدال 

درهم املوزع كدا يلي :

 73(.222 ملوك  تدود  السيد 

درهم... 2)73 حصة.

 ... ملوك  احدد  أيوب  السيد 

647.222 درهم ... 6472 حصة.

السيد محدد طه ملوك 822.222 

درهم ... 8222 حصة.

تسير الشركة من طرف   : االدارة 

السيد تدود ملوك ملدة غير محدودة.

ما بين فاتح   : السنة االجتداعية 

يناير الى متم دسسد ر.

لقد تم االيداع القانوني باملحكدة 

رقم  تحت  بالدارالبيضاء  التجارية 

.(6(46

136 P

CABINET YOUNES DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

AV CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GHARB

TEL : 05.37.90.29.78

GSM : 06.61.25.96.46

 STE HAJI PERTRANS
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

 SIEGE : DOUAR OULED

 MOUSSA SOUK TLET GHARB

SOUK EL ARBAA

RC N°: 26797

بتاريخ  عرفي   عقد   بدقت�سى 

بسوق  واملسجل   (2(2 اكتوار   (7

 (2(2 اكتوار   (7 بتاريخ  االربعاء 

وضع القانون االسا�سي لشركة ذات 

وحيد  بشريك  محدودة  املسؤولية 

 STE HAJI PERTRANS SARL AU

حيث تم ما يلي :

تاسيس شركة تحدل الخصائص 

التالية :

 STE HAJI PERTRANS : التسدية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

رأسدال : حدد في 122.222 درهم 

حصة اجتداعية   1222 مقسدة الى 

من فئة 122 درهم لفائدة :

 1222  ... الحاجي  بدر  السيد 

حصة.

الهدف : نقل املستخدمين.

املقر االجتداعي : دوار اوالد مو�سى 

سوق الثالثاء الغرب سوق االبعاء.

املدة : 99 سنة.

: عين السيد بدر الحاجي  التسيير 

مسير للشركة.

بكتابة  تم  القانوني  االيداع 

بسوق  االبتدائية  باملحكدة  الضبط 

تحت   ،(2(2 نون ر   5 بتاريخ  االربعاء 

رقم 479، بالسجل الترتيبي و6797) 

بالسجل التجاري.
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CABINET YOUNES DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

AV CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GHARB

TEL : 05.37.90.29.78

GSM : 06.61.25.96.46

 STE CONFORT PLAISIR
 TRANS
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

 SIEGE : LALLA MIMOUNA

 CENTRE LALLA MIMOUNA

SOUK EL ARBAA

RC N°: 26807

بتاريخ  عرفي   عقد   بدقت�سى 
بسوق  واملسجل   (2(2 اكتوار   16

 (2(2 اكتوار   (7 بتاريخ  االربعاء 

وضع القانون االسا�سي لشركة ذات 

وحيد  بشريك  محدودة  املسؤولية 

 STE CONFORT PLAISIR TRANS

SARL AU حيث تم ما يلي :

تاسيس شركة تحدل الخصائص 

التالية :

 STE CONFORT  : التسدية 

 PLAISIR TRANS

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
رأسدال : حدد في 122.222 درهم 

حصة اجتداعية   1222 مقسدة الى 

من فئة 122 درهم لفائدة :

 1222  ... لكحل  امين  السيد 

حصة.

الهدف : نقل املستخدمين.

املقر االجتداعي : لال ميدونة املركز 

لال ميدونة سوق االبعاء.

املدة : 99 سنة.

التسيير : عين السيد أمين لكحل  

مسير للشركة.

بكتابة  تم  القانوني  االيداع 
بسوق  االبتدائية  باملحكدة  الضبط 

االربعاء بتاريخ 13 نون ر 2)2)، تحت 
رقم 495، بالسجل الترتيبي و6827) 

بالسجل التجاري.
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CABINET YOUNES DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

AV CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GHARB

TEL : 05.37.90.29.78

GSM : 06.61.25.96.46

 STE FRINA TRANS

SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

 SIEGE : DOUAR SDOUD SIDI

MOHAMED LAHMAR

RC N°: 26805

بتاريخ  عرفي   عقد   بدقت�سى 

بسوق  واملسجل   (2(2 اكتوار   (2

 (2(2 اكتوار   (7 بتاريخ  االربعاء 

وضع القانون االسا�سي لشركة ذات 

وحيد  بشريك  محدودة  املسؤولية 

 STE FRINA TRANS SARL AU

حيث تم ما يلي :

تاسيس شركة تحدل الخصائص 

التالية :

 STE FRINA TRANS : التسدية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

رأسدال : حدد في 122.222 درهم 

حصة اجتداعية   1222 مقسدة الى 

من فئة 122 درهم لفائدة :

 1222  ... لكحل  امين  السيد 

حصة.

الهدف : نقل املستخدمين.

السدود  دوار   : االجتداعي  املقر 

سيدي محدد لحدر سوق االبعاء.

املدة : 99 سنة.

التسيير : عين السيد محدد فرينة  

مسير للشركة.

بكتابة  تم  القانوني  االيداع 

بسوق  االبتدائية  باملحكدة  الضبط 

االربعاء بتاريخ 13 نون ر 2)2)، تحت 

رقم 494، بالسجل الترتيبي و6825) 

بالسجل التجاري.
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 STE ARMA

 ENVIRONEMENT

MARRAKECH
شركة مساهدة

تاسيس شركة
في  مسجل  عرفي  عقد  بدقت�سى 

مراكش بتاريخ 1) اكتوار 218)، قد 

باملديزات  مساهدة  شركة  تاسس  تم 

التالية :

 ARMA  : التسدية 

 E N V I R O N E M E N T

.MARRAKECH

التدبير   : االجتداعي  الهدف 

املفوض لقطاع النظافة.

في  حدد   : الشركة  رأسدال 

الى  موزعة  درهم   14.222.222

 122 142.222 سهم قيدة كل واحد 

درهم قد تم تحرير ثلث قيدتها.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التاسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

املقر االجتداعي : حديقة الجداعة، 

املنارة كليز زنقة االردن مراكش.

الشركة تسير من طرف   : االدارة 

أعضاء  من  مكون  االدارة  مجلس 

االتية أسداؤهم :

 ، .ARMA HOLDING S.A شركة

راسدالها 12.222.222 درهم، مقرها 

بركة،  بن  املهدي  شارع  االجتداعي 

تجزئة سدية، تجزئة رقم 5 السوي�سي 

رقم  التجاري  سجلها  الرااط، 

مسيرها  طرف  من  مدثلة   ،11319

يوسف أحيزون.

الحامل  أحيزون،  السيد يوسف 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

زنقة   45 في  القاطن   ،A711969

كرافة ابن العباد تجزئة رمضان بير 

قاسم السوي�سي الرااط.

بنطبيب،  الدين  عالء  السيد 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

رقم JF33062، القاطن في 12) شارع 

محدد الخامس السوي�سي الرااط.

يوسف  السيد   : تعيين  تم  وقد 

احيزون رئيس مجلس االدارة.

والسيد عالء الدين بنطبيب مدير 

عام مفوض للشركة.

عينت   : الحسابات  مدقق 

 TS PARTNERS AUDIT & شركة 

الطاهر  بالسيد  املدثلة    CONSEIL

للحسابات  كددقق  أسداؤهم 

واحدة  1سنة  ملدة  وذلك  للشركة، 

مالية.

باملحكدة  التجاري  السجل  رقم 

التجارية بدراكش 128275.
مقتطف من أجل االشهار
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STE TOUBETON
شركة ذات مسؤولية محدودة

تاسيس شركة
بتاريخ  بدقت�سى عقد عرفي حرر 

تم تحرير  بالرااط،   (2(2 نون ر   12

محدودة  مسؤولية  ذات  لشركة 

املديزات  تحدل  التي  وحيد  بشريك 

التالية :

شركة   TOUBETON  : التسدية 

بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد.

الهدف : توزيع مواد البناء وتصنيع 

بيع وتاجير االت  الخرسانة الجاهزة، 

البناء، استيراد وتصدير.

تحديدا  العامة  واالشغال  املباني 

واعادة  الصحي  الصرف  اعدال 

التأهيل.

الحدائق  وصيانة  وتنفيذ  انشاء 

الخارجية.

املقر االجتداعي : 6 زنقة ضاية عوا 

16 اكدال  الطابق الرابع الشقة رقم 

الرااط.

مدة قيام الشركة : 99 سنة ابتداء 

من تاريخ تاسيسها النهائي.

ب  يقدر   : الشركة  راسدال 

 12222 الى  مقسم  درهم   122.222

للواحدة  درهم   122 حصة من فئة 

موزعة كالتالي :

رشيد غديط ... 1222 حصة.

تسير الشركة   : التسيير واالمضاء 

السيد  طرف  من  محدودة  غير  ملدة 

رشيد غديط.

بتوقيع  ملزمة  الشركة  تصبح 

رشيد غديط.

من فاتح يناير الى   : السنة املالية 

31 دسسد ر من كل سنة.

اقتطاع  بعد   : االرااح  تقسيم 

كاحتياط قانوني يوزع الباقي حسب 

قرار الشركاء.

التسجيل : تم التسجيل باملحكدة 

نون ر   17 يوم  بالرااط  التجارية 

2)2)، تحت رقم 147619.
ملخص من اجل النشر
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MOORISH

BUSINESS FIRST

SOFIDIS مقاولة
تأسيس شركة محدودة املسؤولية

بتاريخ  بدقت�سى عقد عرفي حرر 

6) أكتوار لسنة 2)2) في الرااط، تم 

تحرير شركة ذات مسؤولية محدودة 

املديزات  تحدل  التي  وحيد  بشريك 

التالية :

 SOFIDIS مقاولة   : التسدية 

شركة محدودة املسؤولية.

الهدف :

عقاقير.

أعدال البناء.

وأعدال  املباني  وتأهيل  تشييد 

الرصف.

والغرالة  والهدم  الحفر  أعدال 

وكذلك  والتطوير  والبحث  املتنقلة 

والح�سى  والرمل  الركام  تصنيع 

ومحاجر الخرسانة الجاهزة.

تأجير وايع آالالت.

ضاية  زنقة   6  : اإلجتداعي  املقر 

اكدال   16 عوا الطابق الرابع الشقة 

الرااط.

مدة قيام الشركة : 99 سنة ابتداء 

من تاريخ تأسيسها النهائي.
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ب  يقدر   : الشركة  رأسدال 

122.222.22 درهم مقسم إلى 1222 

للواحدة  درهم   122 حصة من فئة 

موزعة كالتالي :

.PARTS 1222 رشيد غديط

تسير الشركة   : التسيير واإلمضاء 

السيد  ملدة غير محدودة من طرف  

رشيد غديط.

بتوقيع   ملزمة  الشركة  تصبح 

السيد رشيد غديط.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 دسسد ر من كل سنة.

تقسيم األرااح : بعد اقتطاع 5 % 

كاحتياط قانوني، يوزع الباقي حسب 

قرار الشركاء.

التسجيل : تم التسجيل باملحكدة 

نوفد ر   17 يوم  للرااط  التجارية 

2)2) تحت الرقم 1)1476.
ملخص من أجل النشر
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  TAB SERVICES شركة

CONSULTING
ش.م.م

ذات الشريك الوحيد

59، شارع الزرقطوني إقامة 

الورود، الطابق التاسع، الشقة 6)، 

الدارالبيضاء

الحل املسبق
الشريك  قرارات  ملحضر  تبعا 

يوم  بالدارالبيضاء  املؤرخ  الوحيد 

الشريك  قرر   (2(2 سبتد ر   4

  TAB SERVICES لشركة  الوحيد 

محدودة  شركة   CONSULTING

الوحيد الشريك  ذات   املسؤولية 

 ما يلي :

الشركة  املصادقة على حسابات 

 (219 دسسد ر   31 يوم  املوقوفة 

الختامي  الحساب  بيان  وكذلك 

ومنح   (2(2 4 سبتد ر  املوقوف يوم 

املسير السيد عبد الحق طه إبراء تام 

ونهائي على التسيير.

 TAB لشركة  املسبق  الحل 
ش.م.م   SERVICES CONSULTING
من  ابتداء  الوحيد  الشريك  ذات 
مقر  وتحديد   (2(2 سبتد ر   4
التصفية باملقر اإلجتداعي : 59، شارع 
الطابق  الورود،  إقامة  الزرقطوني 

التاسع، الشقة 6)، الدارالبيضاء.
طه  الحق  عبد  السيد  تعيين 
 TAB SERVICES لشركة  كدصفي 
ذات  ش.م.م   CONSULTING

الشريك الوحيد واملوافقة عليها.
بالسجل  تم   : القانوني  اإليداع 
التجارية  املحكدة  لدى  التجاري 
 (2(2 أكتوار   1( يوم  بالدارالبيضاء 

تحت الرقم 749355.
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 ZINASICOM
MULTISERVICE MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأسدالها : 122.222.22 درهم

املقر اإلجتداعي : 6)، زنقة عدرو بن 
العاص، الطابق األر�سي مكتب رقم 

4 القنيطرة
تأسيس شركة

بالقنيطرة  عرفي  عقد  بدقت�سى 
وضع  تم   ،(2(2 أكتوار   15 بتاريخ 
ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املواصفات التالية :
 ZINASICOM  : التسدية 
 MULTISERVICE MAROC SARL

.AU
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
زنقة   ،(6 بقعة   : املقر اإلجتداعي 
األر�سي  الطابق  العاص،  بن  عدرو 

مكتب رقم 4 القنيطرة.
موضوع الشركة : 

أو  املختلفة  األشغال  في  املقاولة 
البناء.

التجارة.
مدون.

عالقة  له  ما  كل  عامة  واصفة 
بنشاط الشركة.

رأسدال  حدد   : الشركة  رأسدال 
درهم   122.222.22 الشركة في مبلغ 
إجتداعية  حصة   1222 إلى  مقسم 
محررة  للواحدة،  درهم   122 بقيدة 
على  وموزعة  مكتتبة،  بكاملها، 

الشركاء كالتالي :
السيد مدور عزيز 1222 حصة.

املدة : 99 سنة.
أسند إلى السيد مدور   : التسيير 

عزيز.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 دسسد ر.
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
باملحكدة اإلبتدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 57257 بتاريخ 9 نوفد ر 2)2).
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NOBEL KUCHEN HAUS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسدالها : 122.222.22 درهم

املقر اإلجتداعي : زنقة ابن تاشفين 
إقامة برع رقم 32، متجر رقم ) 

القنيطرة
السجل التجاري  رقم 1)557 

القنيطرة
تفويت حصص إجتداعية

وتعيين مسير جديد
العام  الجدع  محضر  بدقت�سى 
 NOBEL لشركة  العادي،  الغير 
شركة   KUCHEN HAUS SARL
ذات مسؤولية محدودة تقرر ما يلي 
حصة   522 املصادقة على تفويت   :
ياسين  السيد  ملك  في  إجتداعية 
كوزمير، لفائدة السيد زين العابدين 
بلخيري لتصبح شركة ذات مسؤولية 

محدودة بشريك وحيد.
العابدين  زين  السيد  تعيين 
الوطنية  للبطاقة  الحامل  بلخيري، 
لشركة   وحيد  مسير   G(83(66 رقم 
.NOBEL KUCHEN HAUS SARL AU
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
رقم  تحت  بالقنيطرة  اإلبتدائية 

5)799 بتاريخ 4 نوفد ر 2)2).
145 P

L’HIBA TRANSPORT
S.A.R.L - AU

شركة محدودة املسؤولية  ذات 

شريك وحيد

رأسدالها : 122.222 درهم 

مقرها اإلجتداعي : 3) زنقة أنوال 

إقامة فلوري 11 مكتب رقم 4 

ميدوزا- القنيطرة

تأسيس شركة
بدقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 

النظام  وضع  تم   (2(2 أكتوار   (6

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية  

املديزات  ذات  وحيد  شريك  ذات 

التالية :

الشركة تسمى شركة   : التسدية 

 L’HIBA TRANSPORT S.A.R.L

AU شركة محدودة املسؤولية  ذات 

شريك وحيد.

املوضوع : غرض الشركة :

نقل البضائع.

تاجر سداد.

التداول.

استيراد وتصدير.

العدوالت  عدليات  جديع 

عامة  واصفة  والتدثيل  والسدسرة 

املالية،  التجارية،  العدليات  جديع 

منقولة  وغير  الصناعية،منقولة 

واملرتبطة مباشرة أو بشكل غير مباشر 

باألغراض املشار إليها أعاله أو بإمكانها 

تسهيل توسع وتطوير الشركة.

املقر اإلجتداعي : يوجد بالقنيطرة 

 11 فلوري  إقامة  أنوال  زنقة   (3

مكتب رقم 4 ميدوزا - القنيطرة.

الشركة   : الشركة  حياة  مدة 

من  ابتداء  سنة،   99 في  محدودة 

تقييدها بالسجل التجاري.

رأس املال :حدد رأسدال الشركة 

في مبلغ 122.222.22 درهم مقسدة 

على 1222حصة إجتداعية من فئة 

122 درهم في ملكية الشريك الوحيد 

السيد عدر الهيبة.
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التسيير : تم تعيين السيد  عدر 

الهيبةالحامل للبطاقة الوطنية رقم 

G674626 القاطن ب بلوك رقم 33 

مسيرا  القنيطرة  التنشيط  منطقة 

للشركة لفترة غير محددة.

تم التقييد بالسجل التجاري لدى 

املحكدة اإلبتدائية بالقنيطرة في )1 

نوفد ر 2)2) تحت رقم 57155.
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AR VIP
شركة محدودة املسؤولية ذات 

شريك وحيد

رأسدالها : 122.222 درهم

مقرها اإلجتداعي : بالقنيطرة، 3) 

زنقة أنوال إقامة فلوري 11 مكتب 

رقم 4 ميدوزا - القنيطرة

تأسيس شركة
بدقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 

17 أغسطس 2)2) تم وضع النظام 

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية  

املديزات  ذات  وحيد  شريك  ذات 

التالية :

الشركة تسمى شركة   : التسدية 

AR VIP S.A.R.L AU شركة محدودة 

املسؤولية  ذات شريك وحيد.

املوضوع : غرض الشركة :

نقل املستخدمين.

النقل السياحي.

العدليات  جديع  عامة  واصفة   

التجارية، املالية، الصناعية، منقولة 

أو  مباشرة  واملرتبطة  منقولة  وغير 

املشار  باألغراض  مباشر  غير  بشكل 

إليها أعاله أو بإمكانها تسهيل توسع 

وتطوير الشركة.

زنقة   (3  115  : اإلجتداعي  املقر 

أنوال إقامة فلوري 11 مكتب رقم 4 

ميدوزا القنيطرة.

الشركة   : الشركة  حياة  مدة 

من  ابتداء  سنة،   99 في  محدودة 

تقييدها بالسجل التجاري.

رأس املال :حدد رأسدال الشركة 
في مبلغ 122.222.22 درهم مقسدة 
من  إجتداعية  1222حصة  على 
الشريكة  ملكية  في  درهم   122 فئة 

الوحيدة السيدة عائشة نفلوس.
التسيير : تم تعيين السيدة  عائشة 
الوطنية  للبطاقة  الحاملة  نفلوس 
رقم G(58564 مسيرة للشركة ملدة 

عشر سنوات قابلة للتجديد تلقائيا.
تم التقييد بالسجل التجاري لدى 
املحكدة اإلبتدائية بالقنيطرة في )1 

نوفد ر 2)2) تحت رقم 57153.
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STE. TRAITEUR HOUDA
شركة املحدودة املسؤولية 

ذات شريك وحيد
رأسدالها : 122.222 درهم

مقرها اإلجتداعي : زنقة 163، رقم 
5111، الحي الجديد - القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بدقت�سى 
بالقنيطرة تم وضع القانون األسا�سي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 
املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية:
 STE TRAITEUR  : التسدية   

.HOUDA SARL AU
ذات  شركة    : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
املقر اإلجتداعي : زنقة 163، رقم 
5111، الحي الجديد - القنيطرة

موضوع  الشركة :
مدون.

عالقة  له  ما  كل  عامة  واصفة 
بنشاط الشركة.

رأسدال الشركة :  حدد رأسدال 
الشركة في مبلغ 122.222.22 درهم 
إجتداعية  حصة   1222 إلى  مقسم 
للواحدة، محررة  122 درهم  بقيدة 
على  وموزعة  مكتتبة،  بكاملها، 

الشركاء كالتالي :
 1222 محدد  الرويشق  السيد 

حصة.
املدة : 99 سنة.

السيد  إلى  أسند   : التسيير 
الرويشق محدد، الجنسية مغراية، 
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

.G171995
السنة املالية : من فاتح يناير إلى 

31 دسسد ر .
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
باملحكدة اإلبتدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 55411 بتاريخ 8) يوليو 2)2).
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BENZ FIVE
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
رأسدالها اإلجتداعي : 122.222.22 

درهم
مقرها اإلجتداعي : بالقنيطرة زنقة 7 

رقم 6)6 حي معدورة الساكنية
 7 بدقت�سى املحضر املحرر بتاريخ 
قرر الشريك الوحيد   ،(2(2 أكتوار 

للشركة : 
للشركة  بالترا�سي  املسبق  الحل 
 ،(2(2 سبتد ر   32 من تاريخ  ابتداء 
وتسدية السيد ابن الزين عبد االاله 
مسؤوال عن التصفية، وتحديد محل 
التصفية بالقنيطرة زنقة 7 رقم 6)6 

حي معدورة الساكنية.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
وقيدت  بالقنيطرة،  اإلبتدائية 
 79643 بالسجل التجاري تحت رقم 

بتاريخ 14 اكتوار 2)2).
بدثابة مقتطف وايان

املسير الوحيد
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FIDMAS

 CONSEILLER COMPTABLE, FISCALE ET

JURIDIQUE

368 AV. MED V APPT 4 2eme ETAGE 

KENITRA

TEL : 07.07.32.57.44

GSM : 06.61.84.21.90

OUISAMIR CAR شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بدسير وحيد
تأسيس شركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 
 (2(2 سبتد ر   (9 بالقنيطرة بتاريخ 
لشركة  األسا�سي  القانون  وضع  تم 
بالخصائص   OUISAMIR CAR

التالية :

.OUISAMIR CAR : التسدية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بدسير وحيد.

تجزئة   35  : اإلجتداعي  املقر 

بوطيرو محل ) القنيطرة.

غرض  يكون   : الشركة  غرض 

الشركة :

كراء السيارات.

العدليات  جديع  عامة  واصفة 

 ، رية لعقا ا ، عية لصنا ا ، رية لتجا ا

بنشاط  عالقة  لها  التي  واملالية 

الشركة والتي من شأنها املساهدة في 

تندية الشركة.

مدة الشركة :  99 سنة ابتداء من 

تأسيسها النهائي.

السنة املالية : من فاتح يناير إلى 

نهاية دسسد ر من كل سنة.

 122.222  : اإلجتداعي  الرأسدال 

درهم مقسدة إلى 1222 حصة بقيدة 

122 درهم للواحدة سدد ثدنها كاملة 

من طرف السيدة لحديدي رشيدة.

من  كل  الشركة  سسير   : التسيير 

السيدة سناء ادير.
وقيدت الشركة بالسجل التجاري 

بالقنيطرة  اإلبتدائية  املحكدة  لدى 

تحت عدد 56911.
بدثابة ومقت�سى

املسيرة
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 NYOUBI
S.A.R.L AU

تأسيس شركة
لشركة  األسا�سي  القانون  أقيم 

بدقت�سى  محدودة  مسؤولية  ذات 

 (2(2 أكتوار   1( عقد عرفي بتاريخ 

كالتالي :

 NYOUBI  S.A.R.L اإلسم : شركة

.AU

مسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

محدودة ذات الشريك الوحيد.

املقر اإلجتداعي : زنقة سبو عدارة 

الشوب مكتب ) طابق 5 القنيطرة.
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املدة : 99 سنة ابتداء من تاريخ 

تسجيلها بالسجل التجاري .

موضوع الشركة : 

شركة في الهندسة املدنية.

بأية  القيام  عامة  واصفة 

عدلية دماتية ترتبط بشكل مباشر 

أو غير مباشر بإحدى األنشطة أعاله 

موضوع  تندية  شأنها  من  التي  أو 

الشركة.
في  حدد   : الشركة  مال  رأس 

إلى  مقسدة  درهم   122.222.22

منها  الواحدة  قيدة  حصة،   1222

122 درهم.

الشركة  تسيير  عهد   : التسيير 

بتاريخ  املزداد  املعرف  للسيد  الد 

3) سبتد ر 1988 والحامل للبطاقة 

.G913796 الوطنية رقم

بدصلحة  الشركة  تقييد  تم 

السجل التجاري باملحكدة اإلبتدائية 

بالقنيطرة تحت عدد 56699.
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ZEZITA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأسدالها : 12.222.22 درهم

املقر اإلجتداعي : حي املنزه، سكتور 

C، رقم 419 القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بدقت�سى 

بالقنيطرة تم وضع القانون األسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية :

  ZEZITA TRANS  : التسدية 

.SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

املقر اإلجتداعي : حي املنزه، سكتور 

C، رقم 419 القنيطرة.

موضوع الشركة : 

املقاولة في نقل األشخاص، وطنيا 

ودوليا.

رأسدال الشركة : حدد  رأسدال 

الشركة  في مبلغ 12.222.22 درهم 

إجتداعية  حصة   122 إلى  مقسم 

محررة  للواحدة  درهم   122 بقيدة 

على  وموزعة  مكتتبة،  بكاملها، 

الشركاء كالتالي :

 السيد محدد الزايدي 122 حصة

املدة : 99 سنة.

التسيير: أسند إلى السيد محدد 

الزايدي، الجنسية مغراية، الحامل 

.G(17525 لبطاقة الوطنية رقم

السنة املالية : من فاتح يناير إلى 

31 دسسد ر.
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكدة  اإلبتدائية بالقنيطرة تحت 
رقم 5)569. بتاريخ ) نوفد ر 2)2).
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CHMIAA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسدالها : 122.222.22 درهم

املقر اإلجتداعي : 15، زنقة سبو، 

مركز املعامالت الشوب، مكتب رقم 

) الطابق الخامس القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بدقت�سى 

بالقنيطرة تم وضع القانون األسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية:

 CHMIAA TRANS  : التسدية 

.SARL

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

15، زنقة سبو،   : املقر اإلجتداعي 

مركز املعامالت الشوب، مكتب رقم ) 

الطابق الخامس القنيطرة.

موضوع الشركة : 

املقاولة في نقل املستخدمين.
رأسدال الشركة : حدد  رأسدال 

درهم   122.222 مبلغ  في  الشركة  

إجتداعية  حصة   1222 إلى  مقسم 

محررة  للواحدة  درهم   122 بقيدة 

على  وموزعة  مكتتبة،  بكاملها، 

الشركاء كالتالي :

 522 الشديعة  قاسم  السيد 

حصة.

السيد أحدد غرابي 522 حصة.

املدة : 99 سنة.

السيد قاسم  إلى  أسند  التسيير: 

الشديعة والسيد أحدد غرابي.

السنة املالية : من فاتح يناير إلى 

31 دسسد ر.

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكدة  اإلبتدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 57137 بتاريخ )1 نوفد ر 2)2).

153 P

ROSSYL GYM
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

رأسدالها : 12.222.22 درهم

املقر اإلجتداعي : 3) شارع أنوال 

عدارة فلوري 11 املكتب رقم 4 

ميدوزا القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بدقت�سى 

بالقنيطرة تم وضع القانون األسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية:

 ROSSYL GYM SARL : التسدية

.AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

3) شارع أنوال   : املقر اإلجتداعي 

 4 رقم  املكتب   11 فلوري  عدارة 

ميدوزا القنيطرة.

موضوع الشركة : 

قاعة الرياضة.

رأسدال الشركة : حدد  رأسدال 

درهم   122.222 مبلغ  في  الشركة  

مقسدة إلى 1222 حصة إجتداعية 

محررة  للواحدة  درهم   122 بقيدة 

على  وموزعة  مكتتبة،  بكاملها، 

الشركاء كالتالي :

 1222 القرقوري  الحسن  السيد 

حصة.

املدة : 99 سنة.

التسيير: أسند إلى السيد الحسن 

مغراية،  الجنسية  القرقوري، 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

.G3125(5

السنة املالية : من فاتح يناير إلى 

31 دسسد ر.

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكدة  اإلبتدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 56893. بتاريخ 7) أكتوار 2)2).
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BASSOU 1
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

رأسدالها : 52.222.22 درهم

املقر اإلجتداعي : الوفاء ) رقم 58 

القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بدقت�سى 

بالقنيطرة تم وضع القانون األسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية:

.BASSOU 1 SARL AU : التسدية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

املقر اإلجتداعي : الوفاء ) رقم 58 

القنيطرة.

موضوع الشركة : 

الحراسة والنظافة.

رأسدال الشركة : حدد  رأسدال 

درهم   52.222 مبلغ  في  الشركة  

إجتداعية  حصة   522 إلى  مقسدة 

محررة  للواحدة  درهم   122 بقيدة 

على  وموزعة  مكتتبة،  بكاملها، 

الشركاء كالتالي :

 السيدة حياة الزواكي 522 حصة.

املدة : 99 سنة.
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التسيير: أسند التسيير إلى السيد 

غير  مسير  العزيز،  عبد  مزلوف 

الحامل  مغراية،  الجنسية  شريك، 

 ،LT8228234 للبطاقة الوطنية رقم

حياة  السيدة  الوحيدة  .والشريكة 

الوطنية  للبطاقة  الحاملة  الزواكي 

بإمضاء  وذلك   .649753( رقم 

منفصل.

السنة املالية : من فاتح يناير إلى 

31 دسسد ر.

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكدة  اإلبتدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 57245 بتاريخ 5 نوفد ر 2)2)

155 P

SIGNATURE BY NEJJAR
SIGLE : SBN

شركة محددوة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد

رأسدالها : 122.222 درهم

مقرها اإلجتداعي : بالقنيطرة 3) 

زنقة أنوال إقامة فلوري 11 مكتب 

رقم 4 ميدوزا القنيطرة

تأسيس شركة
بدقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 

تم وضع القانون   (2(2 سبتد ر   (4

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

املديزات  ذات  وحيد  شريك  ذات 

التالية:

التسدية  : الشركة تسمى شركة 

 SIGNATURE BY NEJJAR SARL

شركة محددوة املسؤولية ذات   AU

شريك وحيد.

املوضوع : غرض الشركة :

الديكور الدا لي والتصديم.

تصديم املخططات الدا لية.

أعدال النجارة.

أعدال مختلفة.

اإلستيراد والتصدير.

املقر اإلجتداعي : يوجد بالقنيطرة 

 11 فلوري  إقامة  أنوال  زنقة   (3

مكتب رقم 4 ميدوزا القنيطرة.

الشركة    : الشركة  حياة  مدة 

من  ابتداء  سنة،   99 في  محدودة 

تقييدها بالسجل التجاري إال في حالة 

الحل املبكر للشركة.

مال  رأس  حدد    : املال  رأس 

درهم   122222 مبلغ  في  الشركة  

مقسدة على 1222 حصة إجتداعية 

من فئة 122 درهم في ملكية الشريك 

الوحيد السيد محدد حسام النجار.

التسيير: تم تعيين السيد محدد 

ماي   (4 مواليد  من  النجار  حسام 

التعريف  لبطاقة  الحامل   ،1992

كدسير   ،G467113 رقم  الوطنية 

للشركة ملدة غير منتهية.

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

في  بالقنيطرة  اإلبتدائية  للدحكدة  

عدد  تحت   (2(2 نوفد ر   16 تاريخ 

.57191
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MH FONCIERE
SARL

 17 بدقت�سى عقد عرفي محرر في 

تم تكوين نظام أسا�سي   (2(2 يوليو 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

 صائصها كالتالي :

.MH FONCIERE : التسدية

الهدف : تدارس الشركة األهداف 

التالية :

الترويج العقاري.

التجارة.

نقل البضائع.

بلوك   16 رقم   : اإلجتداعي  املقر 

حي  الصنوار  شارع   19 قطاع  دال 

الرياض الرااط.

رأس املال اإلجتداعي : 122.222.22 

حصة قيدة   1222 درهم مقسم إلى 

كل واحدة 122.22 درهم.

التسيير : تم تعيين السيد موطلب 

حجيرة  كريم  محدد  والسيد  ياسر 

كدسيرين  موطالب  كريم  والسيد 

وحيدين للشركة وملدة غير محدودة.

وضع  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط  كتابة  لدى  القانوني  امللف 

باملحكدة التجارية بالرااط تحت رقم 

السجل التجاري 147627.
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 HIFAT
SARL

حرر  استثنائي  قرار  بدقت�سى 

 HIFAT شركة   شركاء  قرر  بالرااط 

SARL  ش.م.م ذات ما يلي:

.HIFAT تصفية مسبقة لشركة

السيدة  للشركة  املصفي  تعيين 

التصفية  وكدا مكان  فاطدة فتحي، 

2) عين  في م روكة )املنزه( محل رقم 

عتيق تدارة.

بكتابة   : القانوني  اإليداع  تم 

بتدارة  اإلبتدائية  باملحكدة  الضبط 

سبتد ر   (8 في   1293 رقم  تحت 

.(2(2

158 P

GOT PETS
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحددوة
في  مسجل  عرفي  عقد  بدقت�سى 

تم إعداد النظام   ،(2(2 أكتوار   (2

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية :

.GOT PETS : تسدية الشركة

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

الهدف اإلجتداعي :

التدبير الفالحي.

تراية الحيوانات.

 ،11  ،(( املرج   : املقر اإلجتداعي 
)زنقة املرج  زنقة عبد السالم القباج 

سابقا(، شقة 17، حسان، الرااط.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التقييد بالسجل التجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

عدا  ما  سنة،  كل  من  دسسد ر   31

تاريخ  من  تبتدئ  التي  األولى  السنة 

التقييد في السجل التجاري .

درهم   12.222  : رأسدال الشركة 
مقسم كالتالي :

إيزابيل  ماري  لورانس  السيدة 
هنكينة 52 حصة، بقيدة 122 درهم 

لكل حصة.
حصة،   52 جبيد  محدد  السيد 

بقيدة 122 درهم لكل حصة.
السيدة لورانس   : الشركة  مسير 
ماري إيزابيل هنكينة، بصفتها مسيرة 

مشاركة.
بصفته  جبيد،  محدد  السيد 

مسير مشارك.
رقم التقييد في السجل التجاري 

.147617
159 P

 GROUPE LAMNINI
FONCIER

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مقرها اإلجتداعي : 1) ساحة ابو بكر 
الصديق الشقة رقم 8 عند بالنك 

اكدال الرااط
تأسيس شركة

 (6 بتاريخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 
تأسيس  تم  بالرااط   (2(2 أكتوار 

شركة تحدل الخصائص التالية :
 GROUPE LAMNINI  : التسدية 

FONCIER ش.م.م.
الهدف اإلجتداعي :

الترويج للعقار بجديع أشكاله.
في  للحقوق  وسيلة  أي  اكتساب 
جديع األرا�سي املجردة أو التي تحتوي 
جديع  وتوضيح  بناء  تشييد  على 

املباني.
درهم   122.222.22  : املال  رأس 
حصة إجتداعية   1222 مقسدة إلى 
موزعة  للحصة  درهم   122 بقيدة 

كالتالي :
552 حصة إجتداعية بقيدة 122 
املنيني  السيد  بحوزة  للحصة  درهم 

عدر.
452 حصة إجتداعية بقيدة 122 
املنيني  السيد  بحوزة  للحصة  درهم 

ايوب.
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من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
التقييد بالسجل التجاري.

ابو  1) ساحة   : اإلجتداعي  املقر 
عند   8 رقم  الشقة  الصديق  بكر 

بالنك اكدال الرااط.
التسيير : تعيين السيد املنيني عدر 

مسيرا ملدة غير محدودة.
الضبط  بكتابة  اإليداع  تم  لقد 
تحت  بالرااط  التجارية  باملحكدة 
نوفد ر   16 بتاريخ   128588 الرقم 
2)2) رقم التقييد بالسجل التجاري 

.147611
160 P 

MED ERP
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  بدقت�سى 
بتاريخ فاتح أكتوار2)2) بالرااط، تم 
وضع القانون األسا�سي لشركة تحدل 

الخصائص التالية :
.MED ERP : التسدية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

الهدف اإلجتداعي:
وتصديم  )إنشاء  التجار  التسيير 
ال رمجيات  تطبيقات  وتطوير 

والخدمات املعلوماتية(.
رأسدال الشركة : 122222  درهم 
فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسدة 
في  محررة  كلها  للحصة  درهم   122

اسم السيد أسامة بوغابة.
عقبة  شارع   : اإلجتداعي  املقر 

العدارة 46 الشقة ) أكدال الرااط.
التسيير : عهد تسيير الشركة إلى 

السيد بوغابة أسامة.
السنة املالية : من فاتح يناير إلى 

31 دسسد ر من كل سنة.
تاريخ  من  ابتدء  99 سنة   : املدة 

التأسيس النهائي.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار   14 يوم  بالرااط  التجارية 

2)2) تحت 127683.
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1467(5
161 P

NOUSS CARS
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
9)4 شارع الحسن الثاني متجر رقم 

55، الرااط 
RC : 117801

بتاريخ 7 سبتد ر 2)2) قرر السيد 
املساهم  باعتباره  الطالبي  كريم 
 NOUSS CARS بشركة   الوحيد 

ما يلي :
الشريك  الطالبي  السيد  عين 
غير  ملدة  كدسير  للشركة  الوحيد 

محدودة  لفا للدسيرة املقالة.
للشركة  اإلجتداعي  املقر  تحويل 
من زنقة عبد املومن سبتة قسارية 
إلى  الرااط  حسان   15 رقم  الزاوية 
9)4 شارع الحسن الثاني متجر رقم 

55، الرااط.
أعاله  القرارات  العتداد  نتيجة 
تم تحيين ااقانون األسا�سي للشركة 
الجديد  املسير  تعيين  على  باملوافقة 

والعنوان.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار   (3 يوم  بالرااط  التجارية 

2)2) تحت رقم 127981.
162 P

SUN OF RABAT
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
زنقة عبد املومن سبتة قسارية 
الزاوية رقم 15 حسان الرااط

RC : 136757
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
2)2) قرر  )) سبتد ر  املؤرخ بتاريخ 
شركاء شركة سان اوف رااط ما يلي :

التي  الحصص  جديع  تفويت 
في  الياقوتي  ياسين  السيد  يدلكها 
رأسدال الشركة )522( حصة إلى كل 
من السيد رشيد العيا�سي 452 حصة 
52 حصة للسيدة فاطدة  والباقي أي 

العيا�سي.
من   7 واملادة   6 املادة  في  تعديل 

القانون األسا�سي للشركة.

السيد رشيد العيا�سي 952 حصة.

 52 العيا�سي  فاطدة  السيدة 

حصة.

أعاله  القرارات  العتداد  نتيجة 

ثم تحيين القانون األسا�سي للشركة 

باملوافقة على التوزيع الجديد لرأس 

املال . 

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار   13 يوم  بالرااط  التجارية 

2)2) تحت رقم  127641.

163 P

NAQL ALLAYMOUNA
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية من شريك 

وحيد

رأسدالها : 12222.22 درهم

املقر اإلجتداعي : الدارالبيضاء زنقة 

3 رقم 3)1 حي موالي رشيد )

السجل التجاري رقم :163961

قرر   (213 أغسطس   (7 بتاريخ 

محضر الشريك الوحيد ما يلي :

من  الحل املسبق للشركة ابتداء 

7) أغسطس 213).

السيد  للشركة  مصفي  تعيين 

عبد املالك سراج الحق رقم بطاقته 

للتعريف الوطنية ب.ه34921).

التصفية  مقر  تحديد 

حي   1(3 رقم   3 زنقة  بالدارالبيضاء، 

موالي رشيد ).

الوحيد  الشريك  محضر  قرر 

سراج  املالك  عبد  السيد  للشركة 

للقيام  األ ير  هذا  تفويض  الحق 

بحل  املتعلقة  اإلجراءات  بجديع 

في  التشطيب  ذلك  في  بدا  الشركة 

السجل التجاري.

لدى  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  باملحكدة  الضبط  كتابة 

 (217 يونيو   1( في  بالدارالبيضاء 

تحت رقم  163961.

164 P

 بير محاسب

أد الشركاء

59 شارع 9 أبريل الدارالبيضاء

 SPORTING CLUB

 CHABAB MOHAMADIA

IMMOBILIERE
شركة محدودة املسؤولية ذات

رأسدال : 12.222 درهم

مقرها اإلجتداعي : 71) شارع 

املقاومة حسنية 1زنقة 17 العليا، 

املحددية 

السجل التجاري : 1865)

العادي  العام  الجدع  بدقت�سى 

سبتد ر   8 بتاريخ  استثنائيا  املنعقد 

2)2)، تقرر ما يلي :

 AIDA السيدة  استقالة 

كدسيرة  مهامها  من   BERRADA

 HICHAM السيد  وتعيين  للشركة 

AIT MANNA كدسير جديد للشركة.

إلغاء البند املتعلق بتعيين املسير 

من النظام األسا�سي للشركة .

األسا�سي  النظام  صياغة  إعادة 

للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية  باملحكدة  لدى  الضبط 

 (2(2 نوفد ر   5 بتاريخ  باملحددية 

تحت رقم 1469.
من أجل املستخرج واإلشارة

التسيير

165 P

السيد أقصبي فؤاد

 بير محاسب

أد الشركاء

59 شارع 9 أبريل الدارالبيضاء

AD ASSOCIES
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس املال : 22.222) درهم

مقرها اإلجتداعي : الدارالبيضاء59 

شارع 9 أبريل حي بامليي

السجل التجاري : 98.775

وفقا لقرار الجدعية العامة الغير 

 (2(2 سبتد ر  فاتح  بتاريخ  عادية 

تقرر ما يلي :
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تفويت 122 حصة مدلوكة للسيد 
لصالح   OMAR TOUKHSSATI

.FOUAD AKESBI السيد
األسا�سي  النظام  وتنسيق  تعديل 

للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكدة  لدى  الضبط 
نوفد ر   13 بتاريخ   بالدارالبيضاء 

2)2) تحت رقم  753998.
من أجل املستخرج واإلشارة

التسيير

166 P

 بير محاسب

أد الشركاء

59 شارع 9 أبريل الدارالبيضاء

JAIMETCHOUJENA MAROC
شركة محدودة املسؤولية

رأسدالها : 82.222).) درهم
مقرها اإلجتداعي : املحددية، 
املنطقة الصناعية جنوب غرب

 رقم 71 
السجل التجاري رقم : 41)19

وفقا ملحضر الجدع العام العادي 
 (2(2 يونيو   (9 الغير العادي بتاريخ 

قرر ما يلي :
معاينة وضع الشركة أصبح أقل 
واستدرار  رأسدالها   )1/4( ربع  من 

نشاطها.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية  املحكدة  لدى  الضبط 
 (2(2 نوفد ر   5 بتاريخ  باملحددية 

تحت رقم  1468.
من أجل املستخرج واإلشارة

167 P

 بير محاسب

أد الشركاء

59 شارع 9 أبريل الدارالبيضاء

RECOM PRODUCTION
شركة محدودة املسؤولية

رأسدالها : 1.622.222 درهم
مقرها اإلجتداعي : ) شارع أبوفيض 
 C8 املصري، الطابق الثامن، شقة

الدارالبيضاء 
السجل التجاري : 3)133.4

الغير  العام  الجدع  بدقت�سى 
سبتد ر   15 بتاريخ  املنعقد  العادي 

2)2)، قرر ما يلي :

تحويل املقر اإلجتداعي إلى ) شارع 

الثامن،  الطابق  املصري،  أبوفيض 

شثة C8 الدارالبيضاء .

األسا�سي  النظام  صياغة  إعادة 

للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكدة  لدى  الضبط 

بالدارالبيضاء بتاريخ 8 أكتوار 2)2) 

تحت رقم 749214.
من أجل املستخرج واإلشارة

التسيير

168 P

 بير محاسب

أد الشركاء

59 شارع 9 أبريل الدارالبيضاء

DECO CONCEPT

شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد

رأسدالها : 52.222 درهم

مقرها اإلجتداعي : 159 شارع 

بوركون، إقامة شوان، الشقة رقم 

3)، الدارالبيضاء 

السجل التحاري رقم : 253.)2)

الوحيد  الشريك  ملحضر  وفقا 

 (2(2 سبتد ر   15 بتاريخ  املنعقد 

تقرر ما يلي :

إلى  للشركة  التجاري  املقر  نقل 

أكتوار   6 شارع   6  : التالي  العنوان 

الدار  راسين  حي  الرابع،  الطابق 

البيضاء.

تدديد غرض الشركة.

األسا�سي  النظام  صياغة  إعادة 

للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكدة  لدى  الضبط 

نوفد ر   13 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

2)2) تحت رقم  754225.
من أجل املستخرج واإلشارة

مجلس اإلدارة

169 P

 بير محاسب

أد الشركاء

59 شارع 9 أبريل الدارالبيضاء

MAROFARM
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد

رأسدالها : 122.222 درهم

مقرها اإلجتداعي : الدارالبيضاء، 

مركز مارينا لألعدال، برج كريستال 

1، الطابق 12 

 453151  : السجل التجاري رقم 

وفقا ملحضر الشريك الوحيد املنعقد 

اتخاذ  تم   (2(2 سبتد ر   15 بتاريخ 

القرارات التالية :

املالية  السنة  انتهاء  تاريخ  تغيير 

للشركة إلى 31 أكتوار من كل سنة .

األسا�سي  النظام  صياغة  إعادة 

للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكدة  لدى  الضبط 

نوفد ر   13 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

2)2) تحت رقم  754221.
من أجل املستخرج واإلشارة

التسيير

170 P

 بير محاسب

أد الشركاء

59 شارع 9 أبريل الدارالبيضاء

BLED ELHARCHIA
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية

 ذات شريك وحيد

رأسدالها : 12.222 درهم

مقرها اإلجتداعي : 4)1 شارع 

رحال املسكيني، الطابق الخامس، 

الدارالبيضاء 

 188527  : السجل التجاري رقم 

وفقا ملحضر الشريك الوحيد املنعقد 

بتاريخ 4 يونيو 2)2) قرر ما  يلي :

أصبح  معاينة أن وضع الشركة  

أقل من ربع )1/4( رأسدالها واستدرار 

نشاطها.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكدة التجارية بالدار 
 (2(2 نوفد ر   13 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم  754223.
من أجل املستخرج واإلشارة

171 P

 بير محاسب

أد الشركاء

59 شارع 9 أبريل الدارالبيضاء

 MOUHIMA TECH
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية ذات 
الشريك الوحيد

رأسدالها : 12.222 درهم
مقرها اإلجتداعي : 3) زنقة بوريد، 

الطابق الثاني، الشقة رقم 4، 
الصخور السوداء 

السجل التجاري رقم : 35)457
الوحيد  الشريك  ملحضر  وفقا 
تم   (2(2 سبتد ر   ( بتاريخ  املنعقد 

اتخاذ القرارات التالية :
بقيدة  الشركة  رأسدال  رفع 
522.) درهم لنقله من 12.222 درهم 

إلى 522.)1 درهم.
للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

لشركة محدودة املسؤولية .
األسا�سي  النظام  صياغة  إعادة 

للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكدة  لدى  الضبط 
سبتد ر   18 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

2)2) تحت رقم  746466.
من أجل املستخرج واإلشارة

التسيير

172 P

ACTIF MANAGEMENT S.A
أكتيف مانجدنت ش.م
شركة مساهدة ذات 

رأسدال : 322.222.22 درهم
مقرها اإلجتداعي ب : 32 شارع 

موالي يوسف الدارالبيضاء
السجل التجاري بالدارالبيضاء رقم 

138.379
التعريف الضريبي : 158)112

اإلدارة  مجلس  محضر  بدقت�سى 
أكتوار  فاتح  في  املؤرخ  للشركة 

2)2)، تقررما يلي :
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قاسم  السيد  استقالة  معاينة 

عام  كددير  مهامه  من  البوعناني 

ابتداء من تاريخ 15 أبريل 211).

لدى  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكدة  ضبط  كتابة 

نوفد ر   13 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

2)2) تحت رقم  )75422.
مقتطف للبيان

املدثل القانوني

173 P

شركة ديامون كرافط

ش.م.م

SOCIETE DIAMANT CRAFT 

 S.A.R.L

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

 15 بتاريخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 

أكتوار 2)2) تم تأسيس عقد شركة 

باملواصفات  املسؤولية  محدودة 

التالية :

التسدية : شركة ديامون كرافط

 SOCIETE DIAMANT ش.م.م 

.CRAFT SARL

الهدف :

األشغال املختلفة للبناء.

أشغال الصباغة والديكور.

بيع وشراء املعدات.

املقر الرئي�سي : رقم 32، شقة رقم 

زنقة موالي أحدد لوكيلي حسان   ،8

الرااط.

درهم   122.222.22  : املال  رأس 

مقسدة إلى 1222 حصة .

السنة اإلجتداعية : من فاتح يناير 

إلى 31 دسسد ر .

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تأسيس الشركة الفعلي إال في حالة 

التصفية املسبقة أو التدديد.

التسيير واإلدارة : تسير الشركة من 

طرف السيدة نسرين بيرش والسيد 

سعيد اضرضور ملدة غير محدودة. 

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نوفد ر   14 بتاريخ  بالرااط  التجارية 
التجاري  السجل  رقم   (2(2

.147(37
للنشر والبيان
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LEADESIGN
SARL AU
تأسيس

 13 بدقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 
أكتوار 2)2) بالرااط، قد تم تأسيس 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الخصائص  تحدل  الوحيد  الشريك 

التالية :
 LEADESIGN SARL  : التسدية 

.AU
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
الشريك  ذات  املحدودة  ملسؤولية 

الوحيد.
الهدف اإلجتداعي : 

تصدير  استيراد،  ،بيع،  شراء 
وتصنيع األثاث ومنتجات الديكور.

درهم   12.222   : املال  رأس 
مقسدة إلى 122 حصة من فئة 122 

درهم للحصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 دسسد ر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
شارع   347  : اإلجتداعي  املقر 
ديور الجامع   1 الحسن الثاني شقة 

أكدال الرااط.
التسيير : الشدلي حدزة.

التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
بتاريخ  147361 رقم  تحت   بالرااط 

 9 نوفد ر 2)2).
175 P

 STE. NOTIS TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس شركة
بدوجب عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
11 نوفد ر 2)2) تم تأسيس الشركة 

ذات املديزات التالية :

 STE.  : اإلجتداعية  التسدية 
NOTIS TRANSPORT ش.م.م.

الهدف اإلجتداعي :
مقاول في النقل السياحي.

املقر اإلجتداعي : عدارة أ 6 الطابق 
الرابع الدار رقم 421 تجزئة نزدي دار 

السالم السوي�سي الرااط.
درهم   122.222.22  : الرأسدال 
مجزأة إلى 1222 حصة من فئة 122 

درهم للحصة .
علي  السيد  تعيين  تم   : التسيير 
غير  ملدة  للشركة  كدسير  الركيبي 

محدودة.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 دسسد ر من كل سنة ما عدا السنة  
التسجيل  تاريخ  من  تبتدئ  األولى 

بالسجل التجاري.
تم اإليداع القانوني لدى مصلحة 
التجارية  باملحكدة  الضبط  كتابة 
بالرااط بتاريخ 17 نوفد ر 2)2) رقم 

.147631
176 P

ADAMY CAR
S.A.R.L A.U

تكوين شركة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

بالرااط  مؤرخ  محضر  بدقت�سى 
القوانين  وضع  تم   (2(2 يونيو   32
األساسية لشركة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد ذات املديزات 

التالية :
الهدف :

كراء السيارات بدون سائق.
املقر : 79 شارع ابن سينا الطابق 

الثاني الشقة رقم 6 أكدال الرااط.
رأس املال: حدد رأسدال بداقدره 

122.222.22 درهم.
تدار الشركة من طرف   : التسيير 
غير  ملدة  موهيب  ياسين  السيد 

محدودة.
بكتابة  تم  القانوني  اإليداع 
التجارية بالرااط  الضبط باملحكدة  
رقم  تحت   (2(2 يوليو   (3 بتاريخ 

السجل التجاري 144769.
177 P

األستاذة سعيدة الشرايبي

موثقة

184، شارع غاندي، إقامة شاكر الدارالبيضاء

الهاتف : 94.68.19.)).25

25.((.39.48.84                 

الفاكس : 39.48.74)).25

 LAMACOM شركة
S.A.R.L

بديوان  محرر  عقد  بدقت�سى 

موثقة  الشرايبي   سعيدة  األستاذة 

يوليو   (3 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

شادية  السيدة  وهبت   ،(2(2

السقاط، فائدة السيد  الد السقاط 

في  تدتلكها  التي  حصة   127.122

 LAMACOM املسداة   الشركة 

 75.222.222 ش.م.م ذات الرأسدال 

حصة   752.222 مقسدة إلى  درهم، 

مقرها  للحصة،  درهم   122 بقيدة 

تجزئة  بالدارالبيضاء  اإلجتداعي  

رقم 2)8،  البارك الصناعي سابينو، 

النواصر. 

لدى  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  باملحكدة  الضبط  كتابة 

أكتوار   19 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

2)2) تحت عدد 752455.
للخالصة والبيان

األستاذة سعيدة الشرايبي

178 P

IN POINT SOLUTIONS
IPS

 SARL

 N°46 APT 2 AV OKBA- AGDAL-

RABAT

ICE : 002616041000062

في  صادر  عقد  اص   بدوجب 

18 أغسطس 2)2)، تم إنشاء شركة 

ذات مسؤولية محدودة بالخصائص 

التالية :

 IN POINT SOLUTIONS : االسم

.IPS تحت االسم املختصر SARL

شركة ذات مسؤولية   : الندوذج 

محدودة.



عدد 5642 - 16 رايع ار ر )144 )) دسسد ر 2)2))الجريدة الرسمية   16480

الهدف االجتداعي : غرض الشركة :

املغرب  في  سواء  الشركة   غرض 

أو في الخارج :

البضائع  وتصدير  استيراد 

املهام  إنجاز  وتوزيعها،  التجارية 

االستشارية، إنجاز الخدمات، أعدال 

حلول  وتسويق  تركيب  متنوعة، 

األتدتة وأتدتة املنازل ؛

تشغيل وشراء وايع جديع براءات 

والعالمات  والترا يص  اال تراع 

التجارية وعقود اإليجار وامللصقات ؛

االستحواذ املباشر أو غير املباشر 

عدل  أو  شركة  أي  في  حصة  على 

تجاري لغرض مداثل أو ذي صلة ؛

العدليات  جديع  أعم،  وبشكل 

واملالية  والصناعية  التجارية 

واملنقولة والعقارية وغيرها في جديع 

البلدان وبشكل أعم في املغرب.

درهم   122.222  : املال  رأس 

 122 بقيدة  سهم   1222 إلى  مقسم 

درهم لكل سهم.

زكريا   M.EL MOUDDENEN

522 قطعة 52.222 درهم ؛

 522  M.LOTEI Mohamed

قطعة 52.222 درهم ؛

 122.222 قطعة   1222 مجدوع 

درهم.

 APT (  46 رقم   : الرئي�سي  املقر 

.AV. OKBA, AGDAL- RABAT

املدة : 99 سنة من تاريخ القيد في 

السجل التجاري.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

وضع السجل التجاري.

زكريا  املدين  السيدان   : اإلدارة 

ولطفي محدد.

املحكدة  في  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرااط في 12 نوفد ر 2)2) 

بدوجب رقم 128397.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

1474(5
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JOUD BATILUXE
 شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات شريك وحيد
رأسدالها : 122.222 درهم

املقر االجتداعي : 6 زنقة ضاية 

عوا، الطابق شقة رقم 16، أكدال، 

الرااط

بدقت�سى عقد عرفي، حرر بتاريخ 
تم وضع القانون   ،(2(2 أكتوار   19

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

 اصياتها كالتالي :

 JOUD BATILUXE  : التسدية 

ش.م.م ذات شريك وحيد.

الهدف : للشركة األهداف التالية :

الشبكات  الكهراائية،  التركيبات 

املعلوماتية ؛

أشغال البناء ؛

بيع وشراء مواد البناء.

املدة : 99 سنة.
رأسدال الشركة : محدد فيدا قدره 

 1222 إلى  مقسم  درهم   122.222

درهم للواحدة،   122 حصة من فئة 

كلها مدنوحة للسيد الحسني اسداعيل.

التسيير : تسيير الشركة من طرف 

السيد الحسني اسداعيل مسير وحيد.

القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 

التجارية  باملحكدة  الضبط  بكتابة 

تحت   (2(2 نوفد ر   16 بالرااط يوم 
رقم 128584.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.147629
بدثابة مقتطض وايان
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 L’OCEANDE
CONNAISSANCE DE PRIVE

SARL

مسجل  عرفي  عقد  بدقت�سى 

بالرااط في 7 أكتوار 2)2) تم إنشاء 

محدودة  مسؤولية  ذات  مؤسسة 

بالخصائص التالية :

 L’OCEAN DE

 CONNAISSANCE DE PRIVE

.SARL

 122.222  : الشركة  رأسدال 

درهم.

حي   74 رقم   : الشركة  عنوان 

االنطالق، عين عتيق، تدارة.

دورة  مركز   : املؤسسة  هدف 

الدعم.

املسيرة سليداني هدى.

الضريبة املهنية رقم 8322871).

 131(53 رقم  التجاري  السجل 

باملحكدة االبتدائية بتدارة.

181 P

JOOBEL SERVICE
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  بدقت�سى 

بالرااط في 5) سبتد ر 2)2) تم إنشاء 

محدودة  مسؤولية  ذات  مؤسسة 

بشريك وحيد بالخصائص التالية :

.JOOBLE SERVICE SARL AU

رأسدال الشركة : 122.222 درهم.

 32 العدارة   : الشركة  عنوان 

موالي احدد الوكيلي   8 الشقة رقم 

حسان، الرااط.

هدف املؤسسة : تاجر معدات.

املسير بنطالب احدد.

الضريبة املهنية رقم 5125413).

 147517 رقم  التجاري  السجل 

باملحكدة التجارية بالرااط.
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A.S.SORO
 SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

الرأسدال االجتداعي : 82.222 درهم

املقر االجتداعي : بحي العدير، تجزئة 

النهضة 1، رقم 93 شقة رقم 1، وزان

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

بتاريخ  عرفي  عقد  بدقت�سى   -  I

تم  بوزان،   (2(2 أغسطس   (7

وضع القانون األسا�سي لشركة ذات 

مسؤولية محدودة مواصفاتها ارتية :

.A.S.SORO SARL : 1 - التسدية

) - الهدف االجتداعي :

حفر اربار ؛

صنع وايع القنوات البالستيكية ؛

مقاولة في األشغال املختلفة.

3 - املقر االجتداعي : بحي العدير، 

شقة   ،93 رقم   ،1 النهضة   تجزئة 

رقم 1، وزان.

4 - الرأسدال االجتداعي : محدد في 

82.222 درهم مقسم إلى 822 حصة 

درهم للحصة الواحدة كلها   122 ب 

محررة وموزعة على الشكل التالي :

السيد نذير عدر 22) حصة ؛

السيد عز الدين بكي 22) حصة. 

السيد مروان بكي 22) حصة ؛

السيد حسين عي�سى 22) حصة.

تسيير الشركة من   : التسيير   -  5

عدر،  نذير  السيد  املسير  طرف 

رقم  التسجيل  لبطاقة  الحامل 

.GM22412Z

6 - األرااح : سيقتطع 5% لتكوين 

االحتياطي القانوني.

بالسجل  التصريح  تم  لقد   -  II

بوزان  االبتدائية  باملحكدة  التجاري 

رقم  تحت   (2(2 نوفد ر   4 بتاريخ 

1659 من السجل التحليلي واإليداع 

القانوني بتاريخ 4 نوفد ر 2)2) تحت 

رقم 899).
للخالصة والنشر : ائتدانية دار الضدانة
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ANDOF TRAD
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد

الرأسدال االجتداعي : 122.222 درهم

املقر االجتداعي : بدركز عين دريج 

جداعة املجاعرة، إقليم وزان

تفويت الحصص + التسيير
الجدع  محضر  بدقت�سى   -  I

بتاريخ  املنعقد  العادي  الغير   العام 

قرر  بوزان،   (2(2 أكتوار   (7

الشريك ما يلي :
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الحصص  تفويت  على  املصادقة 

اندوف،  جواد  السيد  يدلكها  الذي 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
رقم Z399478 في الشركة أي 1222 

حصة اجتداعية قيدة كل واحدة منها 

الدين  السيد صالح  إلى  درهم   122

التعريف  لبطاقة  الحامل  اللدو، 

.GM149373 الوطنية رقم

تعيين صالح الدين اللدو، الحامل 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

GM149373 كدسير وحيد للشركة.

األسا�سي  القانون  على  املصادقة 

املحين للشركة.

بدكتب  القانوني  اإليداع  تم   -  II

بوزان  االبتدائية  باملحكدة  الضبط 

رقم  تحت   (2(2 نوفد ر   1( بتاريخ 

.(932
للخالصة والنشر : ائتدانية دار الضدانة
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 COUTURE

 TRADITIONNELLE

 INTERNATIONALE EL

OUAZZANI
C.T.I.O

 SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

الرأسدال االجتداعي : 122.222 درهم

املقر االجتداعي : بحي العدير، تجزئة 

الوحدة رقم 7، وزان

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

بتاريخ  عرفي  عقد  بدقت�سى   -  I

تم وضع  بوزان،   (2(2 سبتد ر   (9

ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 

مسؤولية محدودة مواصفاتها ارتية :

 COUTURE  : التسدية   -  1

 T R A D I T I O N N E L L E

 INTERNATIONALE EL OUAZZANI

.sigle C.T.I.O SARL AU

) - الهدف االجتداعي :

صناعة النسيج ؛

االستيراد والتصدير.

: بدوار موالي  املقر االجتداعي   -  3

بوشتى، جداعة ازغيرة، إقليم وزان.

محدد   : الرأسدال االجتداعي   -  4

 1222 درهم مقسم إلى   122.222 في 

حصة ب 122 درهم للحصة الواحدة 

الشكل  على  وموزعة  محررة  كلها 

التالي:

السيد عثدان فليس 1222 حصة.

تسيير الشركة من   : التسيير   -  5

فليس،  عثدان  السيد  املسير  طرف 

رقم  التسجيل  لبطاقة  الحامل 

.GM151719

6 - األرااح : سيقتطع 5% لتكوين 

االحتياطي القانوني.

بالسجل  التصريح  تم  لقد   -  II

بوزان  االبتدائية  باملحكدة  التجاري 

رقم  تحت   (2(2 نوفد ر   1( بتاريخ 

1665 من السجل التحليلي واإليداع 

 (2(2 نوفد ر   1( بتاريخ  القانوني 

تحت رقم 924).
للخالصة والنشر 

 ائتدانية دار الضدانة
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STE CORTISANALE
 SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

الرأسدال االجتداعي : 52.222 درهم

املقر االجتداعي : شارع الوحدة، عين 
حوزي، الحي اإلداري، شفشاون

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

بتاريخ  عرفي  عقد  بدقت�سى   -  I 

وضع  تم  بوزان،   (2(2 مارس   5

ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 

مسؤولية محدودة مواصفاتها ارتية :

 STE CORTISANALE : 1 - التسدية

.SARL

أشغال   : االجتداعي  الهدف   -  (

مختلفة.

شارع   : االجتداعي  املقر   -  3

الوحدة، عين حوزي، الحي اإلداري، 

شفشاون.

4 - الرأسدال االجتداعي : محدد في 
52.222 درهم مقسم إلى 522 حصة 
درهم للحصة الواحدة كلها   122 ب 

محررة وموزعة على الشكل التالي :
السيد الياس معطاوي 322 حصة ؛

 (22 السيد محدد رضا معطاوي 
حصة.

تسيير الشركة من   : التسيير   -  5
طرف املسير السيد الياس معطاوي، 
رقم  التسجيل  لبطاقة  الحامل 

.LC184572
6 - األرااح : سيقتطع 5% لتكوين 

االحتياطي القانوني.
بالسجل  التصريح  تم  لقد   -  II
التجاري باملحكدة االبتدائية بشفشاون 
بتاريخ 4) يونيو 2)2) تحت رقم 1479 
من السجل التحليلي واإليداع القانوني 
رقم  تحت   (2(2 يونيو   (4 بتاريخ 

.37/(2(2
للخالصة والنشر : ائتدانية دار الضدانة

186 P

AZAROUAL
SARL AU

ش.م.م ش.و
تدارة 3479 حي املغرب العربي

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
ذات شريك واحد

املؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى   -  I
تم   (2(2 نوفد ر   12 يوم  بتدارة 
املسؤولية  محدودة  شركة  تأسيس 
ذات شريك واحد  صائصها كالتالي :

 AZAROUAL SARL  : التسدية 
AU ش.م.م ش.و.
الهدف : مقهى.

حي   3479 تدارة   : املقر االجتداعي 
املغرب العربي.

املدة : 99 سنة.
حدد   : االجتداعي  الرأسدال 
 122.222 رأسدال الشركة في قيدة 
حصة   1222 إلى  مقسدة  درهم 
 122 منها  الواحدة  قيدة  اجتداعية 
ومحررة  مكتتبة  جديعها  درهم 
الوحيد  الشريك  من طرف  مقسدة 

السيد رضا العلمي زروال.

السنة االجتداعية : من فاتح يناير 
إلى 31 دسسد ر.

السيد  الشركة  سسير   : التسيير 
رضا العلمي زروال ملدة غير محدودة.

تم   : القانوني  اإليداع   -  II
التجاري  بالسجل  الشركة  تسجيل 
تحت  بتدارة  االبتدائية   باملحكدة 

الرقم 63)131.
187 P

 AL ISTICHARYA
CONSULTING

 SARL
BOUZNIKA

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بدسؤول واحد

بدقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
تم تأسيس شركة   (2(2 أكتوار   13
وحيد  بشريك  املسؤولية  محدودة 

باملواصفات التالية :
 IMMOSTAKBAL  : التسدية 

.SARL AU
املقر التجاري : مجدوعة التقدم ج 
ه 2-17 الطابق )، سيدي ال رنو�سي، 

الدار البيضاء.
الهدف التجاري : منعش عقاري.

الرأسدال : محدد في 122.222 درهم 
مقسدة إلى 1222 حصة كدا يلي :

 1222 حرمة  هللا  عبد  السيد 
حصة.

املدة : 99 سنة من تاريخ تأسيسها.
التسيير : عبد هللا حرمة.

املحكدة   : القانوني  اإليداع 
التجارية الدار البيضاء سجل تجاري 

رقم 479461.
188 P

TDM AEROSPACE
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسدالها : 1.222.222 درهم

املقر االجتداعي : تجزئة 8)، منطقة 
التصدير، النواصر، الدار البيضاء
السجل التجاري رقم : 423731 

الدار البيضاء
بتاريخ  ملحضر  تبعا   -  1 
الجدع  قرر   ،(2(2 أغسطس   31

العام ما يلي :
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بدبلغ  املال  رأس  تخفيض  مبدأ 

طريق  عن  درهم   1.222.222

املدين  املرحل من جديد  امتصاص 

إلعادته إلى الصفر.
رفع رأس املال بدبلغ 63.222.222 

درهم   63.222.2222 ليصبح  درهم 

جديدة،  حصة   632.222 بإنشاء 

بدقاصة  أو  نقدا  وحررت  اكتتبت 

املقدار  املحددة  الشركة  ديون  مع 

واملستحقة.

املال  لرأس  ثاني  تخفيض  مبدأ 

61.222.222 درهم عن طريق  بدبلغ 

من  املرحل  من  تبقى  ما  امتصاص 

 (.222.222 ليصبح  املدين  جديد 

درهم.

) - تبعا ملحضر بتاريخ 4) سبتد ر 

2)2)، قرر الجدع العام ما يلي :

بدبلغ  املال  رأس  تخفيض 

1.222.222 درهم إلعادته إلى الصفر 

بامتصاص املرحل من جديد  وذلك 

املدين.

التحقق من أن املكتتب قد حرر 

رأس  زيادة  في  اكتتابه  مبلغ  بالكامل 

درهم   63.222.222 البالغة  املال 

من  الل مقاصة مع ديون الشركة 

التي  واملستحقة  املقدار  املحددة 

يدتلكها.

املال  رأس  رفع  على  املصادقة 

الجدع  طرف  من  املقرر  االجتداعي 

 ،(2(2 أغسطس   31 بتاريخ  العام 

واإلقرار بإنجازه بصفة نهائية.

بدبلغ  املال  رأس  تخفيض 

ليصبح  درهم   61.222.222

درهم وذلك بامتصاص   (.222.222

ما تبقى من املرحل من جديد املدين 

حساب  رصيد  إلى  الفرق  وإدراج 

»عالوة إصدار».

من النظام  و7   6 تعديل املادتين 

األسا�سي نتيجة لذلك.

األسا�سي  النظام  صياغة  إعادة 

الجديد  شكلها  مع  ملالئدته  للشركة 

محدودة  مسؤولية  ذات  كشركة 

بشريك وحيد.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  3

الضبط لدى املحكدة التجارية بالدار 

البيضاء بتاريخ 3 نوفد ر 2)2) تحت 

رقم 546)75.

بتعديل  التصريح  وضع   -  4

السجل التجاري بكتابة الضبط لدى 

البيضاء  بالدار  التجارية  املحكدة 

رقم  تحت   (2(2 نوفد ر   3 بتاريخ 

6671) من السجل الترتيبي.
من أجل النشر واإلشهار

التسيير

189 P

GRAVITY IBRIZ

SARL AU

الحل املسبق لشركة
للشركة  الوحيد  الشريك  اجتدع 

GRAVITY IBRIZ SARL AU في جدع 

استثنائي يوم 6) نوفد ر 218) وقرر 

ما يلي :

الحل املسبق للشركة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

.D4316 االبتدائية بتدارة تحت رقم

190 P

RIAD ASSISTANCE

SARL AU

التصفية النهائية لشركة
للشركة  الوحيد  الشريك  اجتدع 

 RIAD ASSISTANCE SARL AU

أكتوار  فاتح  يوم  استثنائي  في جدع 

2)2) وقرر ما يلي :

التصفية النهائي للشركة.

محسين  فطيح  السيد  تعيين 

بصفته مصفيا للشركة.

 وجعل محل التصفية ب : 46 شارع 

عقبة شقة )، أكدال، الرااط.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرااط تحت رقم 128386.

191 P

AMENVIRONNEMENT
SARL AU

تعديالت بالشركة
 : الشركة  اسم 

.AMENVIRONNEMENT SARL AU
ضاية  زنقة   6  : االجتداعي  املقر 
أكدال،   ،16 شقة   4 الطابق  عوا، 

الرااط.
استقالة السيد بالل احرازم من 

منصب مسير للشركة.
محدد  املختاري  السيد  وتعيين 

كدسير جديد وحيد للشركة.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نوفد ر   16 بتاريخ  بالرااط  التجارية 

2)2) تحت رقم 128553.
192 P

EXPERT AHAJJAM
SARL AU

تأسيس شركة
 EXPERT  : الشركة  اسم 

.AHAJJAM SARL AU
مهندس   : االجتداعي  الهدف 
االستشارة  والقناطر(  )الطرق  مدني 

القانونية.
الطابق   5 رقم   : االجتداعي  املقر 
ضاية  زنقة   (8 رقم  إقامة  الثاني، 

عوا، أكدال، الرااط.
درهم   12.222  : رأسدال الشركة 
حصة  احجام  محدد   122 مقسدة 
من فئة 122 درهم للحصة الواحدة.

التسيير : محدد احجام.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.147531
193 P

STE MEF MAROC
SARL

حل الشركة
بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
تقرر   (2(2 سبتد ر   (3 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة   حل شركة 
مبلغ   STE MEF MAROC SARL
وعنوان  درهم   122.222 رأسدالها 
وادي  شارع   : االجتداعي  مقرها 
 ،143 رقم  املخازن زنقة االستقالل، 
على  الشركاء  لترا�سي  نتيجة  مضيق 

الفسخ املسبق.

شارع   : ب  التصفية  مقر  وحدد 

االستقالل  زنقة  املخازن،   وادي 

رقم 143، مضيق.

وعين :

 : وعنوانه  مفتاح  محدد   السيد 

ملعكطاني  محدد  والسيد  هولندا، 

 وعنوان : طابولة حي بني عروس زنقة 1 

رقم 15 تطوان كدصفي للشركة.

وعند االقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

حدود  ال   : بالتصفية  املتعلقة 

مفروضة لهم.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار   (( االبتدائية بتطوان بتاريخ 

2)2) تحت رقم 4834.
مقتطف للنشر واإلشهار

194 P

 STE COSMOS MARINE

SERVICES

SARL

AU CAPITAL DE 8.000 EURO

 SIEGE SOCIAL : Entrepot 1-C

 lot 110, Zone Franche Ksar Al

 Majaz TANGER

العام  الجدع  محضر  بدقت�سى 

ف راير   (4 بتاريخ  املؤرخ  االستثنائي 

االجتداعي  باملقر  واملنعقد   (2(2

للشركة قرر شركاء الشركة كسدوس 

مارين سرفيس ما يلي :

تغيير اإلمضاءات االجتداعية.

تعديل القانون األسا�سي للشركة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   12 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2)2) تحت رقم 33)31).
مقتطف للنشر واإلشهار

195 P
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 STE PLATA TEX
CONFECCION

 SARL
رأسدالها : 122.222 درهم

مقرها االجتداعي : إقامة العزيزية، 
شارع املدلكة العراية السعودية، 

الدور الثالث، رقم 2)، طنجة
العام  الجدع  محضر  بدقت�سى 
ف راير   18 بتاريخ  املؤرخ  االستثنائي 

2)2) تقرر ما يلي :
املصادقة على تفويت جديع أسهم 
السيد محدد الحدوي والسيد محدد 
رودريغيز  السيد  لصالح  أحدد  أيت 

بينيا رافائيل.
 : جديد  شريك  إضافة  قبول 

السيد رودريغيز بينيا رافائيل.
تحويل الشكل القانوني للشركة.

محدد  السيد  استقالة  قبول 
أحدد  أيت  محدد  والسيد  الحدوي 
وتعيين السيد رودريغيز بينيا رافائيل 
مديرا جديدا للشركة لفترة غير محددة.

تعديل توقيع الشركة على النحو 
بشكل صحيح  الشركة  تلتزم   : لتالي 
في جديع األعدال املتعلقة بها بتوقيع 

السيد رودريغيز بينيا رافائيل.
تعديل القانون األسا�سي للشركة.

مكتب  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكدة االبتدائية بتطوان 
رقم  تحت   (2(2 مارس   12 بتاريخ 

.(31(34
مقتطف للنشر واإلشهار

196 P

 STE HERMANOS
BOUAOUDA MAROC

 SARL
رأسدالها : 122.222 درهم

مقرها االجتداعي : حي بوزغالل، 
طريق سد اسدير، املضيق

العام  الجدع  محضر  بدقت�سى 
سبتد ر   ( بتاريخ  املؤرخ  االستثنائي 

2)2) تقرر ما يلي :
حصة   42 املصادقة على تفويت 
محدد  للسيد  الشركة  من حصص 
بوعودة لفائدة السيد بالب بوعودة.

محدد  السيد  استقالة  قبول 

بوعودة وتعيين السيد بالل بوعودة 

مديرا جديدا للشركة ملدة غير محددة :

االجتداعية  اإلمضاءات  تعديل 

تلتزم   : التالي  النحو  على  للشركة 

بجديع  صحيح  بشكل  الشركة 

السيد  بتوقيع  بها  املتعلقة  األعدال 

بالل بوعودة.

حي   : من  الرئي�سي  املقر  نقل 

بوزغالل طريق سد اسدير، املضيق، 

إلى العنوان التالي :

33 شارع وادي املخازن،  15 غ ل 

املضيق.

تعديل القانون األسا�سي للشركة.

مكتب  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكدة االبتدائية بتطوان 

تحت رقم   (2(2 سبتد ر   17 بتاريخ 

.3247
مقتطف للنشر واإلشهار

197 P

STE BENTRANSAL
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
بتاريخ  العرفي  للعقد   تبعا 

قوانين  وضع  تم   (2(2 أكتوار   (7

الشركة ذات املديزات التالية :

.STE BENTRANSAL : التسدية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

يتعلق نشاط الشركة   : املوضوع 

سواء باملغرب أو  ارجه :

جديع األنشطة املتعلقة بالنقل.

 4 زنقة عبدة رقم   : املقر الرئي�سي 

حي  ط الرملة 1، العيون.

الرأسدال : حدد في مبلغ 122.222 

حصة من   1222 إلى  درهم مقسدة 

موزعة  للواحدة  درهم   122 فئة 

كالتالي :

السيد محدد عاللي 522 حصة ؛

السيد بوعبيد عاللي 522 حصة.

السيد  تسيير من طرف   : اإلدارة 

محدد عاللي.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكدة االبتدائية بالعيون 

رقم  تحت   (2(2 نوفد ر   4 بتاريخ 

683)/2)2) سجل تجاري رقم 33681.

198 P

STE AUTORAH
تأسيس شركة 

بتاريخ  العرفي  للعقد   تبعا 

قوانين  وضع  تم   (2(2 نوفد ر   13

الشركة ذات املديزات التالية :

.STE AUTORAH : التسدية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

الشريك  وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

يتعلق نشاط الشركة   : املوضوع 

سواء باملغرب أو  ارجه :

كهرااء السيارات، التجارة في قطع 

غيار السيارات.

شارع مكة عدارة   : املقر الرئي�سي 

 ،17 األوقاف، الطابق الثالث، الرقم 

العيون.

الرأسدال : حدد في مبلغ 122.222 

حصة من   1222 إلى  درهم مقسدة 

ملك  في  للواحدة  درهم   122 فئة 

السيد رحال واجعة.

السيد  تسيير من طرف   : اإلدارة 
رحال واجعة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكدة االبتدائية بالعيون 

رقم  تحت   (2(2 نوفد ر   16 بتاريخ 

749)/2)2) سجل تجاري رقم 33863.

199 P

LIXMAR TRANS XPRESS
تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة وذات الشريك الوحيد

2)2) تم وضع  12 نوفد ر  بتاريخ 

قانون منظم لشركة ذات املسؤولية 

الوحيد  الشريك  وذات  املحدودة 

وذات املديزات التالية :

 LIXMAR TRANS  : التسدية 

املحدودة  املسؤولية  ذات   XPRESS

وذات الشريك الوحيد.

الهدف : نقل البضائع لحساب الغير، 
كراء آالت النقل، نقل السلع للحساب 
ودولي  وطني  نقل  والغير،  الخاص 
ملختلف البضائع، النقل السياحي، نقل 
نقل اللوجيستيكي، أشغال  البضائع، 

عامة والخدمات.
الرأسدال : حدد في مبلغ 122.222 
حصة من   1222 إلى  درهم مقسدة 
موزعة  للواحدة  درهم   122 فئة 

كارتي :
السيد حيبوبي سعيد 1222 حصة.
األمل  تجزئة   : االجتداعي  املقر 

الشطر الثاني، رقم 64)، العيون.
السيد  طرف  من  تسير   : اإلدارة 

حيبوبي سعيد ملدة غير محددة.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكدة االبتدائية بالعيون 
رقم  تحت   (2(2 نوفد ر   11 بتاريخ 

.33761
200 P

 PROSPERE TRAIDING
METAUX
SARL AU

إعالن متعلق بتفويت الحصص 
وتعيين مسير جديد

القرارات  محضر  بدقت�سى 
  PROSPERE لشركة  عادي  الغير 
TRAIDING   METAUذات  املسؤولية 
بتاريخ  الوحيد  للدساهم   املحدودة 

2) أكتوار 2)2)، تقرر ما يلي :
اجتداعية  حصة   1222 تفويت 
 Younes السيد  طرف  من 
السيد  لفائدة   FILALITARASS
ونتيجة   Hamza ABDELOUAFI
الرأسدال  توزيع  فإن  لذلك، 

االجتداعي أصبح على النحو التالي :
 Hamza ABDELOUAFI السيد 

1222 حصة ؛
االجتداعية  الحصص  مجدوع 

1222 حصة.
استقالة املسير :

 Younes السيد  استقالة 
FILALITARASS كدسير للشركة.
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تعيين مسير جديد :

 Hamza السيد  تعيين 

بتاريخ  املزداد   ABDELOUAFI

لبطاقة  الحامل   1988 نوفد ر   7

 BK350931 رقم  الوطنية  التعريف 

 15 )ج ه  والقاطن ب إقامة األزهر 

الحسني  حي   ،18 شقة   ،121 عدارة 

كدسير وحيد للشركة  الدار البيضاء 

ملدة غير محدودة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط  كتابة  لدى  القانوني 

البيضاء  بالدار  التجارية  باملحكدة 

رقم  تحت   (2(2 نوفد ر   1( بتاريخ 

.753846

تم إيداع التصريح التعديلي لدى 

التجارية  باملحكدة  الضبط  كتابة 

نوفد ر   1( بتاريخ  البيضاء  بالدار 

2)2) تحت رقم 7563).
للتلخيص والنشر

التسيير

201 P

STE F2M CAR
SARL

Au Capital de 100.000 DH

 Siège Social : RC N°115 BLOC 7,

YOUSSOUFIA OUEST, RABAT

بدقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالرااط 

في 1) أكتوار 2)2)، تم الجدع العام 

 F2M CAR لشركة  العادي  الغير 

ش.م.م وتقرر ما يلي :

بوطالب  محدد  السيد  تعيين 

كدسير قانوني للشركة صحبة السيد 

مصطفى بوطالب كدسير ثاني لفترة 

مع  اليوم  من  ابتداء  محدودة  غير 

كامل الصالحيات القانونية.

وكلت مهدة توقيع جديع الوثائق 

املالية والجبائية للشركة  القانونية، 

بوطالب  محدد  السيدين  من  لكل 

ومصطفى بوطالب بالتوقيع املشترك 

كلف  مهدا  منهدا  لكل  املنفرد  الغير 

األمر وفي جديع املعامالت.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالرااط  التجارية  باملحكدة  الضبط 
رقم  تحت   (2(2 نوفد ر   17 يوم 

.128595
202 P

XM IMPORT
SARL

مسجل  عرفي  عقد  بدقت�سى 
تم   (2(2 نوفد ر   9 بتاريخ  بالرااط 
وضع القانون األسا�سي لشركة ذات 

املسؤولية املحدودة ش.م.م :
.XM IMPORT : التسدية

االستيراد   : االجتداعي  الهدف 
والتصدير.

املقر االجتداعي : 15 شارع األبطال 
رقم 4، أكدال، الرااط.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
تقييدها بالسجل التجاري.

درهم   122.222  : رأسدالها 
فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسدة 

122 درهم للحصة الواحدة.
عين كدسيرين للشركة   : التسيير 
كل من السيد عدر سحيمي والسيد 

محدد النوالي ملدة غير محدودة.
تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط 
يوم  بالرااط  التجارية  املحكدة   لدى 
17 نوفد ر 2)2) تحت رقم 128594.

بدثابة مقتطف وايان

203 P

WORLD SERVICES COMPTA

KS FILMS
SARL

بيع الحصص االجتداعية
تغيير الشكل القانوني

العام  الجدع  محضر  بدوجب 
املنعقد  العادي  الغير  االستثنائي 
بتاريخ 11 نوفد ر 2)2) قرر مساهم 

الشركة KS FILMS ما يلي :
بيع الحصص االجتداعية كالتالي : 
يبيع السيد الحكار سعيد إلى منكادي 
الشركة،  في  محدد نصف حصصه 
لكل  درهم   122 ب  حصة   522 أي 

حصة ما سعادل 52.222 درهم.

: السيد  تعيين مسير جديد وحيد 
لبطاقة  حامل  محدد،  منكادي 
مسير للشركة   AB266149 التعريف 

ملدة غير محددة.
تغيير الشكل القانوني من شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات شريك 
مسؤولية  ذات  شركة  إلى  وحيد 

محدودة.
 32 رقم  عدارة   : من  املقر  تغيير 
احدد  موالي  شارع   8 رقم  شقة 
شارع  إلى  الرااط  حسان،  لوكيلي، 
نابولي، عدارة البحر، الطابق 1 رقم 6، 

املحيط 8، الرااط.
الضبط  بدكتب  اإليداع  تم 
بتاريخ  بالرااط  التجارية   باملحكدة 
16 نوفد ر 2)2) تحت رقم 128571.
204 P

STE ZAOUYA FER
SARL AU

املؤرخ  العام  الجدع  بدقت�سى 
قرر شركاء   (2(2 سبتد ر   9 بتاريخ 
 STE ZAOUYA FER SARL AU  شركة
املسجلة تحت رقم 89489 باملحكدة 
التجارية بالرااط التعديالت التالية :

تحويل مقر الشركة : من 52 هكتار 
تدارة إلى   (25 تجزئة رقم   4 سكتور 
عتيق  عين   1(( رقم  الجد  تجزئة 

تدارة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالرااط  التجارية  باملحكدة  الضبط 
رقم  تحت   (2(2 17نوفد ر  بتاريخ 

.128614
205 P

مكتب الحسابات واالستشارة

FIDUTEMA ش.م.م.

رقم 136 شارع القاهرة كومطراف 1 الطابق 

األول شقة رقم 1 تدارة

الهاتف : 48.)2537.64.4

الفاكس : 2537.64.47.64

STE HAKOM TOURS
SARL AU

الزيادة في رأس مال الشركة
وتغيير مقر الشركة

في مؤرخ  عرفي  عقد   بدقت�سى 
شركة  قررت   (2(2 أكتوار   5  
 HAKOM TOURS SARL AU
ش.م.م. ذات الشريك الوحيد ما يلي :

زيادة رأس مال الشركة الذي يقدر 

إضافة  وتدت  درهم   122.222 ب 

ألف  وأربعدائة  مليون   1.422.222

مليون   1.522.222 ليصبح  درهم 

و دسة مائة ألف درهم.

العنوان  إلى   : الشركة  مقر  تغيير 

السابع  الطابق   7 رقم  التالي مكتب 

15 شارع الحسن الثاني  العدارة رقم 

إقامة مركز األعدال القنيطرة.

تحيين القانون األسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالرااط  التجارية  باملحكدة  الضبط 

رقم  تحت   (2(2 نوفد ر   11 بتاريخ 

.12846(

206 P

مكتب الحسابات واالستشارة

FIDUTEMA ش.م.م.

رقم 136 شارع القاهرة كومطراف 1 الطابق 

األول شقة رقم 1 تدارة

الهاتف : 48.)2537.64.4

الفاكس : 2537.64.47.64

 STE COMPANY PIECES

AUTO
SARL AU

ذات الشريك الوحيد

الكائن مقرها : الطابق السفلي رقم 

44 تجزئة الحسنية املحل رقم )2 

تابريكت سال

تأسيس شركة
 18 بدقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 

سبتد ر 2)2) قد تم تأسيس  شركة 

 STE COMPANY PIECES AUTO

ذات املسؤولية املحدودة   SARL AU

تحدل  والتي  الوحيد  الشريك  ذات 

الخصائص التالية   :

 STE COMPANY  : التسدية 

.PIECES AUTO SARL AU

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

122.222 مائة   : رأسدال الشركة 

ألف درهم.
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الهدف االجتداعي : تاجر قطع غيار 

واإلكسسوارات السيارات.

إصالح ميكانيكي.
 1222 : رشيد الشرفاوي  الشركاء 

حصة.
رشيد الشرفاوي مسير   : التسيير 

للشركة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 دسسد ر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

التقييد  تم   : القانوني  اإليداع 

بالسجل التجاري باملحكدة التجارية 

تحت   (2(2 نوفد ر   5 بتاريخ  بسال 
رقم 13))3.

207 P

STE RIO 3 ARTISTES
SARL

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 

قد   (2(2 8) سبتد ر  الرااط بتاريخ 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة.

,STE RIO 3 ARTISTES : التسدية

الهدف االجتداعي :

مدون.

تنظيم الحفالت.

مجال  في  والتسيير  التدبير 

املطاعم.
درهم   12.222  : رأسدال الشركة 

فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسدة 

122 درهم للحصة الواحدة.

عفاف  راوش : 422 حصة.

مصطفى بنقليلو : 322 حصة.

لطفي بنعلي : 322 حصة.

املدة : 99 سنة ابتداء من التأسس 

السجل  وضع  تاريخ  من  أي  النهائي 

التجاري.

السنة املالية : من فاتح ينايرإلى 31 

دسسد ر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

رقم  شقة   1 رقم  طابق   : املقر 

املحيط   - نابولي   94 رقم  عدارة   ،5

الرااط.

املسيرة : عفاف  راوش.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.147639

208 P

STE START AND GO CAR
SARL

رأسدالها : 122.222 درهم
املقر االجتداعي : 13 املركز التجاري 

الرايع النهضة - الرااط

بالرااط  عرفي  عقد  بدقت�سى 
قرر   (2(2 سبتد ر   (9 بتاريخ 

كار»  أندكو  »ستار  شركة  شركاء 

ش.ذ.م.م.ش.و ما يلي :

بيع 1222 حصة بقيدة 122 درهم 

للحصة من طرف السيد حدزة فوزي 

لفائدة السيد مسعود العرايتي.

من  فوزي  هند  ارنسة  استقالة 

مهامها كدسيرة للشركة.

تعيين السيد محدد رضا النعامي 

أندكو  »ستار  لشركة  جديد  كدسير 

غير  زمنية  ملدة  ش.ذ.م.م.ش.و  كار» 

محدودة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرااط تحت رقم 1)1286 

يوم 17 نوفد ر 2)2).

209 P

 STE ISSAM SERVICE

MEDICAL
شركة محدودة املسؤولية

بشريك واحد

تأسيس شركة
 15 بتاريخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 

تأسيس  تقرر  بسال   (2(2 أكتوار 

بشريك  املسؤولية  محدودة  شركة 

واحد بالخصائص التالية :

 STE  : االجتداعية  التسدية 

.ISSAM SERVICE MEDICAL

املقر االجتداعي : مجدوعة الضحى 
الخير إقامة 2) رقم 6 سال الجديدة.

الصحية  املعدات  تاجر   : الهدف 

والطبية.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

إحداثها الفعلي.

في  حدد   : االجتداعي  الرأسدال 

 1222 درهدا مقسم على   122.222

حصة بقيدة 122 درهم.

من  :تبتدئ  االجتداعية  السنة 

31 من دسسد ر  فاتح يناير وتنتهي في 

من كل سنة.

التسيير : الشركة مسيرة من طرف 

السيدة مريم كرين ملدة غير محدودة.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.3(3(5

210 P

STE DIAMOND TIME
شركة محدودة املسؤولية

بشريك واحد

تأسيس شركة
 14 بتاريخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 

تأسيس  تقرر  بسال   (2(2 سبتد ر 

بشريك  املسؤولية  محدودة  شركة 

واحد بالخصائص التالية :

 STE  : االجتداعية  التسدية 

.DIAMOND TIME

املقر االجتداعي : رقم 79 بلوك 11 

إضافي حي السالم سال.

الهدف : محطة  دمة السيارات، 

مطعم )االستيراد والتصدير(.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

إحداثها الفعلي.

في  حدد   : االجتداعي  الرأسدال 

 1222 درهدا مقسم على   122.222

حصة بقيدة 122 درهم.

من  :تبتدئ  االجتداعية  السنة 

31 من دسسد ر  فاتح يناير وتنتهي في 

من كل سنة.

من  مسيرة  الشركة   : التسيير 

ملدة  بوكعيبات  وثام  السيدة  طرف 

غير محدودة.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.33(89

211 P

STE OPTIQUE BELARDIED
شركة محدودة املسؤولية

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 
تقرر  بسال   (2(2 سبتد ر   17
املسؤولية  محدودة  شركة  تأسيس 

بالخصائص التالية :
 STE  : االجتداعية  التسدية 

.OPTIQUE BELARDIED
زنقة عين شق   : االجتداعي  املقر 

رقم 39) حي االنبعاث بسال.
النظارات   تاجر   : الهدف 

)االستيراد والتصدير(.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

إحداثها الفعلي.
في  حدد   : االجتداعي  الرأسدال 
 1222 درهدا مقسم على   122.222

حصة بقيدة 122 درهم.
من  :تبتدئ  االجتداعية  السنة 
31 من دسسد ر  فاتح يناير وتنتهي في 

من كل سنة.
من  مسيرة  الشركة   : التسيير 
ملدة  الجوهري  كوثر  السيدة  طرف 

غير محدودة.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.3(3(7
212 P

 STE AMAM
DEVELOPMENT

شركة محدودة املسؤولية
تأسيس شركة

بتاريخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 
تقرر  بسال   (2(2 سبتد ر  فاتح 
املسؤولية  محدودة  شركة  تأسيس 

بالخصائص التالية :
 STE  : االجتداعية  التسدية 

.AMAM DEVELOPMENT
املقر االجتداعي : بيتي 4 إقامة 12 

شقة 162 سال الجديدة.
في  والتسيير  التدبير   : الهدف 

مجال اإلعالميات.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

إحداثها الفعلي.
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في  حدد   : االجتداعي  الرأسدال 
 1222 درهدا مقسم على   122.222

حصة بقيدة 122 درهم.
من  :تبتدئ  االجتداعية  السنة 
31 من دسسد ر  فاتح يناير وتنتهي في 

من كل سنة.
من  مسيرة  الشركة   : التسيير 
ملدة  الحادمي  يوسف  السيد  طرف 

غير محدودة.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.3(3(3
213 P

شركة أفراح بن عثمان
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
رأسدال الشركة : 32.222 درهم
املقر االجتداعي : شارع موالي 
سسوف، رقم 87 تابريكت - سال

إغالق تصفية الشركة
العام  الجدع  محضر  بدقت�سى 
 (219 أغسطس   ( املؤرخ بسال يوم 

تقرر ما يلي :
التصفية النهائية للشركة.

تقرير  على  باإلجداع  املوافقة 
املصفي للشركة.

السيد  للدصفي  إبراء  إعطاء 
مسلك محدد.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بسال  االبتدائية  باملحكدة  الضبط 
رقم  تحت   (2(2 نوفد ر   17 بتاريخ 

.35362
214 P

ALLIANCE EXPERTISE

مقر الشركة : املعراج سنتر، 321 شارع عبد 

املومن، مكتب رقم 64، الدار البيضاء

STE MCVC
شركة محدودة املسؤولية

ذات شريك وحيد
الرأسدال : 122.222 درهم

مقرها االجتداعي : 46 شارع 
الزرقطوني الطابق الثالث الرقم 6 - 

الدار البيضاء
إنشاء شركة

 (1 بدقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 
2)2) تدت صياغة القانون  سبتد ر 

التأسي�سي لشركة محدودة املسؤولية 

على  وحيد  صائصها  شريك  ذات 

النحو التالي :

.STE MCVC : اسم الشركة

نشاط الشركة :

يتجلى هدف الشركة في املغرب أو 

في أي بلد آ ر في :

الدراسات واإلنشاءات والصيانة 

لألفراد والصناعات.

الت ريد والتكييف.

الكهرااء.

التدفئة والتهوية.

معالجة املياه.

الضخ والصرف الصحي.

الطاقة  من  السا ن  املاء  إنتاج 

الشدسية.

استيراد وتصدير جديع املنتجات 

وجديع قطع الغيار املرتبطة مباشرة 

بهدف الشركة.

الخارج  في  أو  املغرب  في  التعاقد 

لغرض  املتعلقة  األعدال  لجديع 

الشركة.

التجارية  العالمات  جديع  تدثيل 

إلى  باإلضافة  األجنبية  أو  الوطنية 

أو  دراسة وإدراك واكتساب األسهم 

املصالح في جديع.

املشاركة املباشرة أو غير املباشرة 

في جديع الشؤون التجارية املرتبطة 

من  الل  الذكر  السالفة  باألشياء 

إنشاء شركات جديدة أو وكاالت كيفدا 

كان نوعها أو عن طريق املساهدة.

العدليات  كل  عامة  واصفة 

املنقولة  التجارية  العقارية،  املالية، 

عالقة  لها  والتي  املنقولة  الغير  أو 

مباشرة أو غير مبشارة بهدف الشركة 

والقابلة لتسهيل رقيها وتحقيقه.

 122.222 قيدته   : الرأسدال 

درهم مقسدة إلى 1222 حصة بقيدة 

درهم للواحدة مسندة بكاملها   122

 CECILIA VANESSA السيدة  إلى 

.SUZANNE AUBER

مقر الشركة : 46 شارع الزرقطوني 
الدار   -  6 الرقم  الثالث  الطابق 

البيضاء.
99 سنة انطالقا من تاريخ   : املدة 

تسجيلها بالسجل التجاري.
 JEAN السيد   : التسيير  هيئة 
 CHRISTIAN LUC JOEL DIOT

كدسير وحيد ملدة غير محدودة.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

غاية 31 دسسد ر.
حول األرااح   : االحتياط القانوني 
تقتطع 5% ألجل صندوق االحتياطي 

القانوني.
باملحكدة  تم   : القانوني  اإليداع 
بواسطة  البيضاء  بالدار  التجارية 
لوالية  لالستثدار  الجهوي  املركز 

الدار البيضاء.
هيئة التسيير

215 P

ALLIANCE EXPERTISE
مقر الشركة : املعراج سنتر، 321 شارع عبد 

املومن، مكتب رقم 64، الدار البيضاء

STE GLAMEDIKA
شركة محدودة املسؤولية

ذات شريك وحيد
الرأسدال : 122.222 درهم

مقرها االجتداعي : 46 شارع 
الزرقطوني الطابق الثالث الرقم 6 - 

الدار البيضاء
إنشاء شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 
صياغة  تدت   (2(2 أغسطس   4
التأسي�سي لشركة محدودة  القانون 
وحيد  شريك  ذات  املسؤولية 

 صائصها على النحو التالي :
 STE  : الشركة  اسم 

.GLAMEDIKA
نشاط الشركة :

يتجلى هدف الشركة في املغرب أو 
في أي بلد آ ر في :

والتصدير،  واستيراد  وايع  شراء 
واألجهزة  املنتجات  وتصنيع  وإعداد 
شبه  الطبية،  وشبه  الطبية 
ومستحضرات  والطبية  الصيدالنية 
التجديل والعطور وجديع املشتقات 

أو ما شابه ذلك.

واملساعدة  واالستشارات  تعزيز 

املنتجات  جديع  للتسويق  التقنية 

وشبه  الطبية  الصيدالنية،  واملواد 

التجديل  ومستحضرات  الطبية 

والعطور وجديع املشتقات أو ما شابه 

ذلك.

املديرين  وتوظيف  ا تيار 

التنفيذيين واملتخصصين وتدريبهم في 

مجال التسويق والترويج له.

إجراء جديع الدراسات واألحداث 

والحلقات  والندوات  واالجتداعات 

على  واالجتداعات  الدراسية 

الصعيدين الوطني والدولي من أجل 

التقارب بين املنتجين واملستهلكين.

الوكاالت  جديع  وتشغيل  إنشاء 

والفروع.

بجديع أشكاله،  الخلق واالقتناء 

املساهدة، التبادل، اإليجار، التحول.

تدثيل العالمات التجارية األجنبية 

والشركات.

املشاركة املباشرة أو غير املباشرة 

في جديع الشؤون، التجارية املرتبطة 

من  الل  الذكر  السالفة  باألشياء 

وكاالت  أو  جديدة  شركات  إنشاء 

طريق  عن  أو  نوعها  كان  كيفدا 

املساهدة.

العدليات  كل  عامة  واصفة 

املنقولة  التجارية  العقارية،  املالية، 

عالقة  لها  والتي  املنقولة  الغير  أو 

مباشرة أو غير مبشارة بهدف الشركة 

والقابلة لتسهيل رقيها وتحقيقه.

الرأسدال : قيدته 122.222 درهم 

مقسدة إلى 1222 حصة بقيدة 122 

إلى  بكاملها  مسندة  للواحدة  درهم 

السيدة عايدة بنكيران.

مقر الشركة : 46 شارع الزرقطوني 

الدار   -  6 الرقم  الثالث  الطابق 

البيضاء.

99 سنة انطالقا من تاريخ   : املدة 

تسجيلها بالسجل التجاري.

عايدة  السيدة   : التسيير  هيئة 

غير  ملدة  وحيدة  كدسيرة  بنكيران 

محدودة.
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من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
غاية 31 دسسد ر.

حول األرااح   : االحتياط القانوني 
تقتطع 5% ألجل صندوق االحتياطي 

القانوني.
باملحكدة  تم   : القانوني  اإليداع 
بواسطة  البيضاء  بالدار  التجارية 
لوالية  لالستثدار  الجهوي  املركز 

الدار البيضاء.
هيئة التسيير

216 P

ALLIANCE EXPERTISE

مقر الشركة : املعراج سنتر، 321 شارع عبد 

املومن، مكتب رقم 64، الدار البيضاء

STE IMMA GESTION
شركة محدودة املسؤولية
الرأسدال : 52.222 درهم
 PARC : مقرها االجتداعي
 INDUSTRIEL CFCIM

BOUSKOURA LOT N°85
الدار البيضاء
إنشاء شركة

في مؤرخ  عرفي  عقد   بدقت�سى 
صياغة  تدت   (2(2 يوليو   (1  
التأسي�سي لشركة محدودة  القانون 
النحو  على  املسؤولية  صائصها 

التالي :
 STE IMMA  : الشركة  اسم 

.GESTION
نشاط الشركة :

يتجلى هدف الشركة في املغرب أو 
في أي بلد آ ر  إن كان لحسابها أو من 

أجل شخص آ ر في :
إدارة وإعادة تأهيل  كراء،  شراء، 
جديع  واناء  واألرا�سي  املباني  وايع 
أشكال امللكيات القروية والحضرية.
اإلنعاش العقاري بجديع أشكاله.

الوسائل  بجديع  املشاركة 
أو  والدمج....(  الشراء،  )املساهدة، 
املشاركة في جديع العدليات املالية، 
العقارية والتجارية املنقولة أو الغير 
املنقولة والتي لها عالقة مباشرة أو 
الشركة والقابلة  غير مباشرة بهدف 

لتسهيل رقيها وتحقيقه.

درهم   52.222 قيدته   : الرأسدال 
 122 حصة بقيدة   522 مقسدة إلى 
 495 منها  مسند  للواحدة  درهم 
 IMMA HOLDING حصة إلى شركة
وحصة واحدة إلى السيد محدد علي 
إلى  واحدة  وحصة  العلمي  مشيش 
السيدة أمال الخياطي وحصة واحدة 
إلى السيد إسداعيل مشيش العلمي 
مامون  السيد  إلى  واحدة  وحصة 
إلى  واحدة  وحصة  العلمي  مشيش 

السيد مهدي مشيش العلمي.
 PARC  : الشركة  مقر 
 INDUSTRIEL CFCIM
الدار   BOUSKOURA LOT N°85

البيضاء.
99 سنة انطالقا من تاريخ   : املدة 

تسجيلها بالسجل التجاري.
هيئة التسيير : السيد محدد علي 
ملدة  وحيد  كدسير  العلمي  مشيش 

غير محدودة.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

غاية 31 دسسد ر.
حول األرااح   : االحتياط القانوني 
تقتطع 5% ألجل صندوق االحتياطي 

القانوني.
باملحكدة  تم   : القانوني  اإليداع 
بواسطة  البيضاء  بالدار  التجارية 
لوالية  لالستثدار  الجهوي  املركز 

الدار البيضاء.
هيئة التسيير

217 P

ALLIANCE EXPERTISE
مقر الشركة : املعراج سنتر، 321 شارع عبد 

املومن، مكتب رقم 64، الدار البيضاء

STE MEDIASOURCE
شركة محدودة املسؤولية

ذات شريك وحيد
الرأسدال : 12.222 درهم

مقرها االجتداعي : املعراج سنتر، 
321 شارع عبد املومن، مكتب رقم 
68 الطابق الخامس - الدار البيضاء

تحويل املقر االجتداعي
1 -  بناء على قرار الشريك الوحيد 
تقرير  تم   (2(2 يونيو   8 في   املؤرخ 

ما يلي :

املوجود  االجتداعي  املقر  نقل 

شارع   321 سنتر،  باملعراج  حاليا 

الطابق   68 مكتب رقم  عبد املومن، 

الخامس - الدار البيضاء إلى العنوان 

شارع    321 سنتر،  املعراج   : التالي 

عبد املومن، مكتب رقم 65، الطابق 

يترتب  البيضاء  الدار   - الخامس 

من النظام   5 عن ذلك تعديل املاد 

الدا لي.

القانوني بكتابة  تم اإليداع    -  (

للدار  التجارية  باملحكدة  الضبط 

 (2(2 أكتوار   13 بتاريخ  البيضاء 

تحت الرقم 749557.

3 -  تم التسجيل بالتجاري بتاريخ 

13 أكتوار 2)2) تحت الرقم 3764) 

من السجل الترتيبي.
هيئة التسيير

218 P

STE YAPA SERVICE
SARL AU

يابا سيرفيس

شركة ذات املسؤولية املحدودة

ذات شريك وحيد

شارع بركون زنقة جعفر ابن حبيب 

إقامة املشرق II الطابق األول رقم 3

الدار البيضاء

بدقت�سى عقد عرفي يوم 4 نوفد ر 

األساسية  القوانين  أنجزت   (2(2

املحدودة  املسؤولية  ذات  للشركة 

ذات شريك وحيد  صائصها كالتالي :

 YAPA االسم : شركة يابا سيرفيس

.SERVICE

املقر االجتداعي : شارع بركون زنقة 

 II املشرق  إقامة  حبيب  ابن  جعفر 

الطابق األول رقم 3 - الدار البيضاء.

وتشغيل محطة  إنشاء   : املوضوع 

الخدمة لبيع الوقود وزيوت التشحيم 

ومشتقاته وجديع املنتجات البترولية 

التي تهم السيارات واملركبات وعراات 

السكك الحديدية وغيرها.

غسيل السيارات.

 - ماركت  سوار   - مقهى  مطعم، 

تجارة عامة.

رأس املال : حدد رأس مال الشركة 

 1222 درهم مقسم إلى   122.222 في 

حصة 122 درهم للحصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس.

اإلدارة : عين كدسير للشركة ملدة 

غير محدودة السيد محدد فوالن.

 : السيد محدد فوالن   : الحصص 

122.222 درهم.

تم اإليداع والتسجيل في السجل 

 478625 الرقم  تحت  التجاري  

باملركز الجهوي لالستثدار.

219 P

STE  FADIPRIMA
ش.م.م.

كيش األوداية، الدا لة 9، رقم 56، 

الرااط

الحل املسبق
تبعا ملحضر االجتداع العام    -  1

 9 يوم  بالرااط  املؤرخ  االستثنائي 

شركة  شركاء  قرر   (2(2 نوفد ر 

محدودة  شركة   FADIPRIMA

املسؤولية ما يلي :

الشركة  املصادقة على حسابات 

 (219 دسسد ر   31 يوم  الوقوفة 

الختامي  الحساب  بيان  وكذلك 

ومنح   (2(2 نوفد ر   9 املوقوف يوم 

املسيرة السيدة فدوى الطالب إبراء 

تام ونهائي على التسيير.

لشركة  املسبق  الحل 

 9 من  ابتداء  ش.م.م.   FADIPRIMA

2)2) وتحديد مقر التصفية  نوفد ر 

األوداية،  كيش   : االجتداعي  باملقر 
الدا لة 9، رقم 56 - الرااط.

الطالب  فدوى  السيدة  تعيين 

 FADIPRIMA لشركة  كدصفية 

ش.م.م. واملوافقة عليها.

) -  اإليداع القانوني : تم بالسجل 

التجارية  املحكدة  لدى  التجاري 

تحت   (2(2 نوفد ر   16 بالرااط يوم 

الرقم 128566.

220 P
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ائتدانية ماجستيك كاونساي ش.ذ.م.م.
الهاتف : 25.37.64.42.48

STE JNANE LILYA MALAK
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
تأسيس

بدقت�سى أنظدة الشركة املوقعة 
 (2(2 أكتوار   (1 بتاريخ  تدارة  في 
مسؤولية  ذات  الشركة  تأسيس  تم 

محدودة والتي  اصياتها كالتالي :
 STE JNANE LILYA  : التسدية 

.MALAK SARL AU
الهدف االجتداعي : هدف الشركة 

دا ل املغرب أو  ارجه هو :
مطعم، مقهى، مدون.

بقال.
املالية  العدليات  جديع  وعدوما 
التجارية الصناعية املتعلقة باملنقول 
مباشر  بشكل  املرتبطة  بالعقار  أو 
االجتداعي  بالهدف  مباشر  غير  أو 

لتطوير الشركة.
حي   1164 رقم   : املقر االجتداعي 

املغرب العربي تدارة.
املدة : 99 سنة.

تبث في مبلغ   : رأس مال الشركة 
 1222 إلى  مقسدة  درهم   122.222
122 درهم  حصة اجتداعية من فئة 

للواحدة مقسدة كالتالي :
حصة   1222  : الحراتي  أمين 

اجتداعية.
1222 حصة   : محدوع الحصص 

اجتداعية.
أمين  السيد  تعيين  تم   : التسيير 
الحراتي مسير للشركة وذلك ملدة غير 

محدودة.
التوقيع االجتداعي : قبلت الشركة 
الحراتي  أمين  السيد  املسير  توقيع 

لجديع العقود التي تتعلق بها.
السنة االجتداعية : من فاتح يناير 

إلى الحادي والثالثين من دسسد ر.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
 1( بتاريخ  تدارة  بدحكدة  القانوني 
رقم السجل التجاري   (2(2 نوفد ر 

.131(55
للنشر والبيان

221 P

STE VAYASOFT
بدقت�سى جدع عام استثنائي حرر 

قرر   (2(2 نوفد ر   16 في الرااط في 

الشركة VAYASOFT ش.م.م.  شركاء 

ما يلي :

تعديل الشكل القانوني :

املسؤولية  محدودة  شركة  من 

ذات  املسؤولية  محدودة  شركة  إلى 

شريك وحيد.

تفويت الحصص :

طرف  من  حصة   422 تفويت 

السيدحديد لزرق إلى السيد العبادي 

محدد.

طرف  من  حصة   622 تفويت 

السيد  إلى  تيهم  ابراهيم  السيد 

العبادي محدد.

تعديل اإلدارة :

استقالة السيد ابراهيم تيهم من 

منصبه كدسير للشركة.

محدد  العبادي  السيد  تعيين 

كدسير وحيد للشركة.

من  و13   7  ،6  ،1 املواد  تعديل 

القانون األسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالرااط  التجارية  باملحكدة  الضبط 

تحت رقم 128639 بتاريخ 17 نوفد ر 

.(2(2

222 P

STE SOLUPER
ش.م.م.

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسدالها : 122.222 درهم

مقرها االجتداعي : عدارى 8)، 

الشقة 18 ديار املنصور 1 تامسنا - 

الرااط

توسيع النشاط االجتداعي للشركة
-  بدوجب عقد عرفي محرر في   1

تدارة بتاريخ 3 نوفد ر 2)2) تقرر ما 

يلي :

االجتداعي  النشاط  توسيع 

النشاط  سيصبح  حيث  للشركة، 

الرئي�سي للشركة هو :

نقل املوظفين.
إتدام  أجل  من  التفويض 

اإلجراءات الالزمة.
لهذا  القانوني  اإليداع  وتم    -  (
لدى  الضبط  بكتابة  املحضر 
 1( املحكدة االبتدائية بتدارة بتاريخ 

نوفد ر 2)2) تحت رقم 1421.
223 P

 STE  INVEST KHALIL
PROMOTION

ش.م.م.
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسدالها : 122.222 درهم
مقرها االجتداعي : تجزئة 9، املجدع 

الصناعي لعيايدة سال
تفويت حصص

-  بدوجب عقد عرفي محرر في   1
تقرر ما   (2(2 8 سبتد ر  سال بتاريخ 

يلي :
تفويت حصص الشركة :

الدين  نور  لحرش  السيد  قرر 
سهم،   522 صاحب  دسدائة 
صاحب  محدد  حليمي  والسيد 
 %33.33 بيع  سهم   522  دسدائة 
التي  سهم   166.66 أسهدهم  من 
شركة  في  منهم  واحد  كل  يدتلكها 
 INVEST KHALIL      PROMOTION
أحدد  حليمي  السيد  إلى  ش.م.م. 

بدعدل )333.3 سهم.
السيد لحرش نور الدين : 333.34 

حصة.
 333.34  : محدد  حليمي  السيد 

حصة.
 333.3(  : أحدد  حليمي  السيد 

حصة.
تغيير بنود القانون األسا�سي.

إتدام  أجل  من  التفويض 
اإلجراءات الالزمة.

لهذا  القانوني  اإليداع  وتم    -  (
هيئة  لدى  الضبط  بكتابة  املحضر 
 11 بتاريخ  بسال  االبتدائية  املحكدة 

نوفد ر 2)2) تحت رقم 464.
224 P

 STE SYNTECH RESEARCH

AFRICA

 STE A RESPONSABILITE

LIMITEE

AU CAPITAL DE 60.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : 3, RUE AIT

 OURIR, BOULEVARD MOULAY

YOUSSEF - CASABLANCA

RC : 411589

العام  الجدع  محضر  بدوجب 

الغير العادي بتاريخ 13 أكتوار 2)2) 

قد تم اتخاد القرارات التالية :

تفويت 392 حصة اجتداعية التي 

يدلكها السادة :

: KHORSO KHODAYARI السيد

72) حصة اجتداعية.

: ERIC THIERRY YTHIER السيد

45 حصة.

 FANCISCO LOPEZ السيد 

: GONZALEZ

45 حصة.

 VICENTE JAVIER والسيد 

: CORTS BORRAS

32 حصة.

 SYNTECH RESEARCH في 

مسؤولية  ذات  شركة   AFRICA

 SYNTECH لفائدة  محدودة 

شركة   RESEARCH FRANCE

القانون  ذات  املبسطة  املساهدة 

مسجلة بالسجل التجاري   الفرن�سي، 

تحت  فرنسا،   -  MACON ببلدة 

441818465 رأسدالها  42.622 €    رقم  

السيد  طرف  من  في  واملدثلة 

.KHODAYARI KHORSO

تحديث النظام األسا�سي للشركة.

بالدحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 

رقم  تحت   (2(2 نوفد ر   16  

.75424(

225 P
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STE DONKEYS PICTURE
SARL

تأسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بدقت�سى 
إنشاء  تم   (2(2 أكتوار   19  
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

بالخصائص التالية :
 STE DONKEYS  : التسدية 

.PICTURE
الشركة  هدف  يتعلق   : النشاط 

باملغرب واالخارج ب :
والتوزيع  واإل راج  اإلنتاج 

السيندائي والسدعي البصري.
 428 الرقم   : االجتداعي  املقر 
 ( الشقة  الوالء  عدارة سدية شارع 

الدا لة.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.
مبلغ  في  حدد   : املال  رأس 
1.522.222 درهم مقسم إلى 15222 

حصة من فئة 122 درهم للواحدة.
توزيع رأس املال :

 7522  : اكريديش  السيدة أسداء 
حصة.

 7522  : شكيري  ابراهيم  السيد 
حصة.

التسيير : تم تعيين السيدة أسداء 
شكيري  ابراهيم  والسيد  اكريديش 

كدسيرين للشركة.
من  تبتدئ   : االجتداعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في 31 دسسد ر.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
الذهب  بواد  االبتدائية  باملحكدة 
رقم  تحت   (2(2 نوفد ر   17 بتاريخ 
التجاري  واالسجل   (2(2/1274

تحت رقم 16711.
226 P

STE Z-M  EXPORT
SARL AU

تأسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بدقت�سى 
شركة  تم إنشاء   (2(2 أكتوار   1(  
بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد بالخصائص التالية :

.STE Z-M  EXPORT : التسدية

الشركة  هدف  يتعلق   : النشاط 

باملغرب واالخارج ب :

تصدير وتجارة الفواكه والخضر 

الطرية واملحولة.

املقر االجتداعي : الرقم 27 الزنقة 

24 حي القسم 1  - الدا لة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.
رأس املال : حدد في مبلغ 122.222 

درهم مقسم إلى 1222 حصة من فئة 

122 درهم للواحدة.

توزيع رأس املال :

 1222  : زمراني  محدد  السيد 

حصة.

تم تعيين السيد محدد   : التسيير 
زمراني كدسير للشركة.

من  تبتدئ   : االجتداعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في 31 دسسد ر.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

الذهب  بواد  االبتدائية  باملحكدة 

رقم  تحت   (2(2 نوفد ر   1( بتاريخ 
التجاري  واالسجل   (2(2/1263

تحت رقم 16695.

227 P

STE AL ARSAT ERRAHMA
S.A.R.L

RC : 461579

العام  الجدع  محضر  بدوجب 

سبتد ر   17 بتاريخ  املنعقد  العادي 

2)2) اتخذوا القرارات التالية :

اجتداعية  حصة   422 تفويت 

 KAPSET الشركة  تدتلكها  التي 

ذات  شركة   DEVELOPPEMENT

 AL الشركة  في  محدودة  مسؤولية 

ذات  شركة   ARSAT ERRAHMA

الشركة  لفائدة  محدودة  مسؤولية 

WISE STONE CAPITAL شركة ذات 

مسؤولية محدودة واملدثلة من طرف 

السيد تهامي التازي.

تعيين مسير جديد للشركة السيد 

للبطاقة  والحامل  الكتاني  هشام 

.BE 841826 الوطنية رقم

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ البيضاء،  بالدار   التجارية 
 ) نوفد ر 2)2) تحت رقم 74))75.
228 P

STE BAM INVEST
 STE A RESPONSABILITE

LIMITEE
AU CAPITAL DE 150.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : CASABLANCA -
 BD SFAX EX AISSA EJJAROUANI,
 QUARTIER INDUSTRIEL, SIDI

BERNOUSSI
بدوجب محضر الجدع العام الغير 
أكتوار   19 بتاريخ  املنعقد  العادي، 
قد تم اتخاذ  بالدار البيضاء،   (2(2

القرارات التالية :
اجتداعية  حصة   322 تفويت 
الحاملة  بنكيران،  سلمى  للسيدة 
 BE805874 رقم  الوطنية  للبطاقة 

لفائدة :
السيد أمين بنكيران : 152 حصة 
 15.222 مبلغ  مقابل  اجتداعية، 

درهم.
 : بنكيران  مامون  محدد  السيد 
مقابل مبلغ  حصة اجتداعية،   152

15.222 درهم.
مراجعة النظام األسا�سي للشركة.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالدار البيضاء، ذلك بتاريخ 
13 نوفد ر 2)2) تحت رقم 9)7539.
229 P

BO DECO
رأسدالها 522.222 درهم

بدوجب محضر الجدع العام   -  1
بالدار البيضاء  غير العادي للشركاء، 
تم  قد   ،(2(2 أكتوار   19 بتاريخ 

اتخاذ القرارات التالية : 
أ( تفويت 522.) حصة اجتداعية، 
شركة   «BAM INVEST« للشركة 
مدثلها  محدودة  مسؤولية  ذات 
دا ل الشركة  السيد أمين بنكيران، 
»BO DECO» شركة ذات مسؤولية 
سلمى  السيدة  لفائدة  محدودة، 

بنكيران.

القانوني  الشكل  تحويل  ب( 

مسؤولية  ذات  شركة  من  للشركة 

مسؤولية  ذات  شركة  إلى  محدودة 

محدودة ذات شريك وحيد.

األسا�سي  النظام  مراجعة  ت( 

للشركة.

) - تم اإليداع القانوني باملحكدة 

 19 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نوفد ر 2)2) تحت رقم 9)7544.

230 P

LS II

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد

رأسدالها 122.222 درهم

مقرها االجتداعي : شارع نيويورك، 

الحي الصناعي عين السبع، سيدي 

ال رنو�سي، الدار البيضاء

العام  الجدع  محضر  بدوجب 

 (2(2 أكتوار   19 غير العادي بتاريخ 

بالدار البيضاء قد تم اتخاذ القرارات 

التالية :

 122.222 من  رأسدال  زيادة 

حيث  درهم،   1.522.222 إلى  درهم 

14.222 حصة اجتداعية  تم إصدار 

جديدة بقيدة 122 درهم لكل حصة، 

بإقحام مبلغ 1.422.222 درهم، ليتم 

املباشر  الخصم  طريق  عن  تحريره 

الجاري حساب جاري  الحساب  من 

ائتداني للشريك الوحيد.

مامون  محدد  السيد  تعيين 

الوطنية  للبطاقة  الحامل  بنكيران 

رقم BE7864012، كدسير للشركة.

تحديث النظام األسا�سي للشركة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نوفد ر 2)2) تحت رقم 753932.

231 P
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SG INGENIERIE
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

رأسدالها 152.222 درهم

مقرها االجتداعي : 571 شارع محدد 

السادس عدارة ماتيس بلوك أ 

الطابق الثاني السوي�سي الرااط

العادي  غير  العام  الجدع  باسم 

تم   (2(2 أكتوار   (8 املنعقد بتاريخ 

االتفاق على ما يلي :

تصفية الشركة.

بيطون  مارك  السيد  تعيين 

كدصفي للشركة.

باملقر  التصفية  مقر  تحديد 

شركة عند : EOLE FINANCE ملتقى 

إقامة  غاندي  وزنقة  القاهرة  زنقة 

املنزه شقة 2) الرااط.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط 

 (8 املحكدة التجارية بالرااط بتاريخ 

أكتوار 2)2) تحت رقم 128611.

للخالصة والبيان

232 P

RELAXINE SECURITE
SARL

القطعة 178 س تجزئة رياض 

الياسدين طريق عين الشقف فاس

تبعا للجدع العام االستثنائي   -  1

 «RELAXINE SECURITE« لشركة 

أكتوار   (4 ش.ذ.م.م في فاس بتاريخ 

2)2) أفرز القرارات التالية :

الصافي  السيد  حصص  تفويت 

السيد  لفائدة   100% بنسبة   الد 

اولقا�سي محدد.

للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بشريك واحد.

) - تم اإليداع القانوني لدى كتابة 

بفاس  التجارية  باملحكدة  الضبط 

 17 بتاريخ   3188/2(2 رقم  تحت 

نوفد ر 2)2).

233 P

STEYOUR DESIGN

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسدالها : 122.222 درهم

رقم السجل التجاري : 53397 

القنيطرة

مقرها االجتداعي : 76، تجزئة املغرب 

العربي حي املغرب العربي اسداعيل 

املكتب 3 القنيطرة

للجدعية  عرفي  محضر  على  بناء 

العدومية االستثنائية املؤر ة في 31 

 STEYOUR« اغسطس 2)2) لشركة

رأسدال  ذات  ش.م.م   «DESIGN

122.222 درهم، قرر الشركاء ما يلي :

املقر  نقل  على  املصادقة 

االجتداعي في نفس املدينة من زنقة 

ال  األعدال  مركز   ،15 الرقم  سبو، 

الطابق رقم   ،( املكتب رقم  شوب، 

تجزئة املغرب   ،76 إلى  القنيطرة   ،5

العربي حي املغرب العربي اسداعيل 

املكتب 3 القنيطرة.

الهدف  تغير  على  املصادقة 

االجتداعي كالتالي :

طابعة.

مصدم كدبيوتر.

التسويق الرقمي.

املعامالت  جديع  عام،  وبشكل 

أو  واملالية  والصناعية  التجارية 

املرتبطة  املالية،  باألوراق  املتعلقة 

بشكل مباشر أو غير مباشر باألشياء 

أن  يحتدل  التي  أو  أعاله،  املذكورة 

تحقق تطورا.

املصادقة على تتدة املادة رقم 13 

من النظام األسا�سي بدا يلي :

كل  مع  منفصل  بشكل  سعدل 

الصالحيات.

املحكدة  في  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 5 نوفد ر 

2)2) تحت الرقم )382.
الستخراج وذكر

املسير

234 P

TEQNO OASIS
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

لشريك واحد

إنشاء شركة
 (2 بتاريخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 
القانون  وضع  تم   ،(2(2 أكتوار 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

في  تتلخص  واحد  لشريك  املحدودة 

ما يلي :

 TEQNO OASIS SARL : التسدية

.AU

األشغال   : االجتداعي  الهدف 

املختلفة - التدوين - األشغال الخاص 

بالفالحة.

قصر أي وراين   : املقر االجتداعي 

الخنك الرشيدية.
 122.222  : الشركة  رأسدال 

درهم.

التسيير : السيد بن داود علي رقم 

.U1((249 البطاقة الوطنية

 14321 رقم  التجاري  سجل 

باملحكدة االبتدائية بالرشيدية.

235 P

STE ZAROILI COMPTA CONSULTING

    Travaux de comptabilité

 RAYHAN 10, ANGLE RUE DE FES ET RUE

 IBNOU EL KHATIB

الهاتف : 82535)2535

Comptable_zaroili@hotmail.fr

B.G.TRANST  
شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشركة الوحيد
رأسدالها االجتداعي : 122.222 درهم

املقر االجتداعي :  دار بوكرومة، 

حجرة اكناوة، تازة

بتاريخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 
القانون  وضع  تم   (2(2 9 أكتوار 

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

ذات  الوحيد  الشريك  ذات 

الخصائص التالية :

التسدية : »B.G.TRANST» شركة 

الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد.

لحساب  البضائع  نقل   : الهدف 

الغير.

املشاركة املباشرة او غير املباشرة 

في رأس املال، بأي شكل من األشكال، 

في جديع الشركات التي تسعى لتحقيق 

أهداف مداثلة.

املعامالت  جديع  أعم،  بشكل 

او  الصناعية  أو  التجارية  أو  املالية 

تتعلق  قد  التي  العقارية  أو  املنقولة 

بأحد  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل 

األشياء املذكورة أعاله او من املحتدل 

أن تعزز تطوير الشركة.

رأسدال  حدد   : الشركة  رأسدال 

الشركة في 122.222 درهم.

املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة ابتداء من تاريخ تأسيسها.

التسيير : عين الهرد يوسف مسيرا 

للشركة مع تخويله كل الصالحيات 

للتصرف باسم الشركة.

بوكرومة،  دار   : االجتداعي  املقر 

حجرة اكناوة، تازة.

اإليداع  تم   : القانــوني  اإليداع 

الضبط  كتابة  لدى  القانوني 

 16 يوم  بتازة  االبتدائية  للدحكدة 

نوفد ر 2)2) تحت رقم 6)5.
إمضاء : الهرد يوسف

236 P

WINNIPEG LIGHTING
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بدساهم واحد
تبعا للعقد العرفي بتاريخ 5 نوفد ر 

تم وضع قوانين الشركة ذات   (2(2

املديزات التالية :

 WINNIPEG«  : التسدية 

.«LIGHTING

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بدساهم واحد.

األلواح  وتركيب  بيع   : املوضوع 

الكهرضوئية،  األلواح  الشدسية، 

أعدال الطاقة.

ومكونات  منتجات  وتوزيع  تجارة 

األلواح الشدسية وملحقاتها.
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املنتجات  جديع  وتوزيع  تجارة 

بالطاقة  املتعلقة  وامللحقات 

الشدسية.

واملنتجات  التوابل  في  التجارة 

الغذائية والشاي والقهوة واملنتجات 

املحلية.

الغذائية  املنتجات  تغليف 

والتوابل والشاي والقهوة وغيرها..

تجارة متنوعة.

زنقة  الفتح،  حي   : الرئي�سي  املقر 

 55(3  : ص.ب   3( رقم  الينبوع 

العيون.

الرأسدال : حدد في مبلغ 122.222 

حصة من   1.222 درهم مقسدة إلى 

بالكامل  وتدلكها  درهم   122 فئة 

السيدة زهور اسدير.

تسير من طرف السيدة   : اإلدارة 

زهور اسدير.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط باملحكدة االبتدائية بالعيون 

رقم  تحت   (2(2 نوفد ر   1( بتاريخ 

وتم تسجيلها بالسجل   (2(2/(7(2

رقم  التحليلي  الرقم  تحت  التجاري 

.33827

237 P

CHISLA TRAVAUX
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
بتاريخ  العرفي  للعقد   تبعا 

قوانين  وضع  تم   (2(2 ف راير   (7

الشركة ذات املديزات التالية :

.«CHISLA TRAVAUX« : التسدية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

املوضوع : أشغال الهندسة املدنية 

وأشغال عامة.

أشغال البناء والتشييد، والصرف 

وشبكات  الطرق  شبكات  الصحي 

مختلفة.

أشغال متنوعة، معدات عقارية، 

بيع مواد البناء.

تطوير املساكن وتطوير العقارات 

وتطويرها وتجهيزها.

واملساعدة  والخدمات  الدراسات 

واملشورة التقنية.

والفنية  الهندسية  الدراسة 

والخرسانة  املدنية  الهندسة  لهياكل 

والشبكات  والطرق  والبناء  املسلحة 

املختلفة ...

ملختلف  والتصديم  الدراسة 

املدنية  الهندسية  األعدال 

والزراعية  واملائية  والهيدروليكية 

والجيوتقنية والبيئية.

والخ رة  والرقابة  االستشارات 

واإلشراف العام على جديع األعدال 

الفنية  املساعدة  إلى  باإلضافة 

ألصحاب املشاريع والشركات ...

املتعلقة  والخدمات  الخدمات 

تأهيل  إعادة  أو  البناء  أو  بالدراسة 

من  املدنية،  الهندسة  أعدال 

الدراسات األولية إلى اإلشراف.

زنقة املعال عدارة   : املقر الرئي�سي 

21 الشقة  الحكونية حي  ط الرملة 

21 العيون.

مبلغ  في  حدد   : الرأسدال 

إلى  مقسدة  درهم   1.222.222

درهم   122 فئة  حصة من   12.222

موزعة كالتالي :

سيدي  الشيخ  محدد  سيدي 

بواكر : 7222 حصة.

إسالم الهبيلي : 3222 حصة.

سيدي  طرف  من  تسير   : اإلدارة 

بواكر واسالم  الشيخ سيدي  محدد 

الهبيلي.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط باملحكدة االبتدائية بالعيون 

رقم  تحت   (2(2 نوفد ر   11 بتاريخ 

وتم تسجيلها بالسجل   (2(2/(685

رقم  التحليلي  الرقم  تحت  التجاري 

.33781
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NBIGA ALI
سيد نبيكة علي

A(94(42 : رقم البطاقة الوطنية

العنوان : 44) شارع القناصل 

الرااط

السجل التجاري بالرااط )شخص 

طبيعي( رقم 41238

تسجيل عالمة تجارية تدعى   -  1
السلبية  شهادتها  رقم  النقرة»  »دار 

املغربي  املكتب  طرف  من  املدنوحة 

للدلكية الصناعية والتجارية لصالح 

السيد نبيكة علي هو 5)1698).

قدمت  تصحيحية  تعديالت   -  (

إلى املحكدة التجارية بالرااط يوم 13 

نوفد ر 2)2).

لقد تم اإليداع القانوني باملحكدة 

القانوني  األجل  في  بالرااط  التجارية 

يوم 13 نوفد ر 2)2) تحت رقم )65.
سيد نبيكة علي
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TBO CONSEILS
SARL AU

املقر : 3، زنقة جاكرتا شقة رقم 4 

املحيط الرااط

الرقم الضريبي : 3379386

الضريبة املهنية : 6398712)

السجل التجاري بالرااط رقم 

78341

تغيير النظام األسا�سي
الزيادة في رأس املال عن طريق 

تعويض الديون السائلة واملستحقة 
الدفع وتغيير النظام األسا�سي

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

 (2(2 سبتد ر   32 بتاريخ  املنعقد 

 TBO CONSEILS SARL« لشركة 

12.222 درهم  AU» ذات الرأسدال 

تقرر باإلجداع ما يلي :

و  )مساهدة(   6 املادتين  تعديل 

7 )رأس املال( بعد زيادة رأس املال 

دين  عن  بتعويض  درهم(   52.222(

سائل ومستحق الدفع مصادق من 

السيد  لصالح  قانوني،  محاسب 

تاشفين أورحو.

للنظام   7 و   6 رقم  املادة  تغيير 

األسا�سي.

لقد تم اإليداع القانوني باملحكدة 

القانوني  األجل  في  بالرااط  التجارية 

رقم  تحت   (2(2 نوفد ر   16 يوم 

.128535
TBO CONSEILS شركة

SARL AU
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WE CITY
RC : 147441

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

األسا�سي  القانون  بدقت�سى   -  I

2)2) تقرر  )1 أكتوار  املؤرخ بتاريخ 

 WE« اسم  تحدل  شركة  تأسيس 

CITY» شركة ذات مسؤولية محدودة  

 اصيتها كالتالي :

شركة   «WE CITY«  : التسدية 

ذات مسؤولية محدودة .

الهدف : الشركة تدارس نشاطها :

مركز األعدال.

اإلدارية  االستشارة   دمات 

التواصل  مجال  في  واالستشارة 

واالتصاالت.

التكوين  الدراسات،   دمات 

والتدريب.

و دمات  مجهزة  مكاتب  تأجير 

التوطين.

واملؤتدرات  التظاهرات  تنظيم 

والندوات.

تجارية  عدلية  كل  عام  وبشكل 

عقارية،  أو  مالية  أو  صناعية  أو 

مباشرة  غير  أو  مباشرة  عالقة  لها 

باألهداف التي وردت أعاله أو املناسبة 

لتعزيز توسع وتطور الشركة.

الشركة  مقر   : االجتداعي  املقر 

حدد في العنوان التالي : )1، قطاع 9، 

بلوك م، حي الرياض، الرااط.

املدة القانونية : تأسست الشركة 

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99 ملدة 

التأسيس النهائي لها.
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رأسدال   : االجتداعي  الرأسدال 

12.222 درهم  الشركة حدد في مبلغ 

قسدت إلى 122 حصة من 122 درهم 

لكل حصة دفع كليا ويدثل مساهدة 

أنجزت نقدا لفائدة الشركة كليا من 

طرف الشركاء :

بدا  الصندي  شريف  السيد 

مقداره 5.222 درهم.

مقداره  بدا  مداح  يونس  السيد 

5.222 درهم.

بالكامل  الحصص  هذه  تدفع 

وتخصص كلها للشركة.

من  كل  الشركة  سسير   : التسيير 

القاطن ب  الصندي  السيد شريف 

شقة  إقامة دار عائشة،   ،9 قطاع   :
رقم )3، حي الرياض، الرااط، مغربي 

نوفد ر   18 بتاريخ  مزداد  الجنسية 

التعريف  لبطاقة  حامل   ،1975

السيد  و   A33(758 رقم  الوطنية 

 ،19 بفيال   : يونس مداح القاطن ب 

الرااط،   ،( حي النهضة  تجزئة هناء، 

مغربي الجنسية مزداد بتاريخ 9 ف راير 

التعريف  لبطاقة  حامل   ،1982

.A634364 الوطنية رقم

تم اإليداع القانوني بالسجل   -  II

التجارية  املحكدة  لدى  التجاري 

بالسجل  مسجلة  الشركة  بالرااط 

التجاري تحت رقم 147441.
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 INGENIERIE CONSEILS ET

TRAVAUX MODERNES
«INCTM«

SARL
رأسدالها : 122.222 درهم

املقر االجتداعي : 46 شارع عقبة 

شقة رقم ) أكدال الرااط

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

بتاريخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 
القانون  تحرير  تم   (2(2 ) أكتوار 

املسؤولية  ذات  للشركة  األسا�سي 

املحدودة فحددت مديزاتها كالتالي :

 INGENIERIE  : التسدية 

 CONSEILS ET TRAVAUX

MODERNES «INCTM« SARL

 - الدراسات  مكتب   : الغرض 

األشغال العامة في البناء.

شارع عقبة   46  : املقر االجتداعي 

شقة رقم ) أكدال الرااط.

درهم   122.222  : الرأسدال 

فئة  من  حصة   1222 على  مقسم 

122 درهم للحصة وهي كالتالي :
أي  حصة   522  : املساكي  زهير 

52.222 درهم.

أي  حصة   522  : أمزيل  يونس 

52.222 درهم.

من  تبتدئ   : االجتداعية  السنة 

دسسد ر من   31 فاتح يناير وتنتهي في 

كل سنة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

السجل  في  للشركة  التسجيل 

التجاري.

زهير  السيدان  عين   : التسيير 

مسيران  أمزيل  ويونس  املساكي 

مع  محدودة  غير  ملدة  للشركة 

ازدواجية التوقيع.

القانوني  لالحتياط   %5  : األرااح 

الجدع  مداوالت  وفق  يرصد  والباقي 

العام العادي.

بالسجل  الشركة  تقييد  تم 

ملدينة  التجارية  باملحكدة  التجاري 

 (2(2 نوفد ر   16 بتاريخ  الرااط 

السجل التجاري رقم 147571.
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TENDRARA
SARL AU

تأسيس
ذات  الشركة  تأسيس  تم 

بتاريخ  بالرااط  املحدودة  املسؤولية 
 117 2)2) بالعنوان : رقم  ) أكتوار 

قبيبات  حشاد  فرحات  زنقة  مكرر 

 122.222 رأسدالها  والتي  الرااط 

1222 حصة من فئة  درهم مقسدة 

122 درهم للحصة مقسم كدا يلي :

 1222 عياط  الحسين  السيد 

حصة من فئة 122 درهم.

عياط  الحسين  السيد  وتعيين 

كدسير للشركة.

ونشاطها التجاري : أعدال متنوعة 

أو إنشاءات.

التجاري  بالسجل  ورقم تقييدها 

 16 بتاريخ   128545  : هو  بالرااط 

نوفد ر 2)2).
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بينمزي

بدقت�سى عقد عرفي مؤرخ في فاتح 

قد تم تأسيس شركة   (2(2 أكتوار 

ذات املسؤولية املحدودة التي تحدل 

الخصائص التالية :

التسدية : بيندزي.

الصفة القانونية : ش.م.م.

وشراء  بيع   : االجتداعي  الهدف 

مستلزمات املكتب - التجارة - مقاول 

أعدال مختلفة.

درهم   122.222  : املال  رأس 

فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسدة 

122 درهم.

 622  : وفاء  أمزوار   : الشريك 

حصة.

بنعائشة املهدي : 422 حصة.

املدة : 99 سنة.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

دسسد ر من كل سنة ما عدا   31 إلى 

تاريخ  من  تبتدئ  األولى  السنة 

التسجيل.

شقة   32 عدارة   : املقر االجتداعي 

زنقة موالي احدد لوكيلي حسان   8

الرااط.

التسيير : أمزوار  وفاء.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نوفد ر   5 بتاريخ  بالرااط  التجارية 

2)2) تحت رقم 89)128.
مقتطف للنشر واإلشهار
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SOCIETE QUATRE-CS

SARL AU

رقم التقييد في السجل التجاري

RC : 120515 

تحويل املقر االجتداعي للشركة
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

تم تحويل   (2(2 أكتوار   (2 بتاريخ 

من  للشركة  الحالي  االجتداعي  املقر 

»ملتقى شارع النخيل واحدد اليزيدي 

إلى  الرياض»  الرياض  حي   4 رقم 

متجر  »مرجان الرااط حي الرياض، 

رقم ب 35، الرااط».

تم اإليداع القانوني بدقر املحكدة 

نوفد ر   12 بتاريخ  بالرااط  التجارية 

2)2) تحت رقم 128376.

245 P

شركة بيلمو دريب

ش.م.م

رأسدالها 122.222 درهم

مقرها االجتداعي : عدارة 3 شارع 

موالي إسداعيل شقة 11 الطابق ) 

حسان الرااط

بيوم  مؤرخ  محضر  بدقت�سى 

العام  للجدع   (2(2 31 أغسطس 

دريب»  »بيلدو  لشركة  العادي  غير 

درهم   122.222 رأسدالها  ش.م.م 

شارع   3 عدارة  االجتداعي  مقرها 

 ( الطابق   11 موالي إسداعيل شقة 

تم اإلقرار باإلجداع  حسان الرااط، 

على ما يلي :

1 - تحويل املقر االجتداعي لشركة

بتاريخ  مؤرخ  عقد  بدوجب 

الشركة  قررت   ،(2(2 4 سبتد ر 

للعنوان  االجتداعي  مقرها  تحويل 

الجديد :

تدارة(  )جنان  العزيز  بيت  إقامة 

تجزئة 3 عدارة 5 تدارة.

األسا�سي  القانون  تعديل   -  (

للشركة.
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بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكدة  لدى  الضبط 

 (2(2 أكتوار   (3 بتاريخ  بالرااط 

تحت رقم 127975.
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OCIDIM

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

تبعا للعقد العرفي تم وضع قوانين 

ذات  املسؤولية  محدودة  الشركة 

الشريك الوحيد املسجلة في السجل 

التجاري بالرااط تحت رقم 147425 

باملديزات التالية :

.OCIDIM : التسدية

 - والنقل  البناء  أشغال   : الهدف 

إنعاش عقاري.

البناء أشغال عدومية ترصيف.

والكراء  والبيع  الشراء  عدليات 

لجديع أدوات وآليات البناء - أشغال 

 - النجارة   - الصباغة   - الكهرااء 

األملنيوم.

زنقة احدد   32  : املقر االجتداعي 

الوكيلي شقة 8 حسان - الرااط.

املدة : 99 سنة.

مبلغ  في  حدد   : الرأسدال 

 1222 إلى  مقسم  درهم   122.222

122 درهم  حصة اجتداعية من فئة 

للواحدة.

السيد  سسيرها  الشركة   : اإلدارة 

احدد االدري�سي.

السنة االجتداعية : تبتدئ في فاتح 

يناير وتنتهي في 31 دسسد ر.

الراح  من   %5 تقتطع   : األرااح 

طبقا  القانوني  لالد ار  الصافي 

للقانون، والباقي يوضع تحت تصرف 

الجدع العام العادي.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرااط.
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 CABINET MENARA
EXPERTISES

شركة محدودة املسؤولية
 ذات الشريك الوحيد

رأسدالها 52.222 درهم
املقر االجتداعي : شارع عبد الكريم 

الخطابي زنقة حسن بن مبارك 
إقامة الخطابية عدارة ب الطابق 

األول رقم 3 مراكش
تأسيس

بتاريخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 
8 أكتوار 2)2) قد تم تأسيس شركة 

محدودة املسؤولية :
 CABINET MENARA  : التسدية 

.EXPERTISES
الصفة القانونية : شركة محدودة 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد.
في  :  بير  االجتداعي  الهدف 

امليكانيك العام.
درهم   52.222  : رأسدال الشركة 
مقسدة إلى 522 حصة من فئة 122 
بين  موزعة  الواحدة  للحصة  درهم 

الشركاء.
السيد محدد فؤاد الشاوني بنعبد 

هللا : 522 حصة.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
من فاتح يناير إلى    : السنة املالية 
31 دسسد ر من كل سنة ما عدا السنة 
األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل في 

السجل التجاري إلى 31 دسسد ر.
املقر االجتداعي : شارع عبد الكريم 
الخطابي زنقة حسن بن مبارك إقامة 
الخطابية عدارة ب الطابق األول رقم 

3 مراكش.
فؤاد  محدد  السيد   : التسيير 
الحامل لبطاقة  الشاوني بنعبد هللا، 

.A(51631 التعريف الوطنية رقم
بالسجل  القانوني  الوضع  تم 
التجاري لدى املركز الجهوي لالستثدار 
لجهة مراكش - اسفي بتاريخ 5 نوفد ر 
تحت رقم التقييد في السجل   (2(2

التجاري رقم 5)1473.
قصد النشر
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 STE FAMILLE KARIM
TRANS
SARL AU

رأسدال الشركة : 122.222 درهم
املقر االجتداعي : طريق طنجة شارع 
محدد الخامس بلوك )C عدارة رقم 

11، القنيطرة
تأسيس

بتاريخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 
تم وضع القانون   (2(2 )) سبتد ر 
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 
ذات شريك موحد تحدل الخصائص 

التالية :
 STE FAMILLE KARIM : التسدية

.TRANS SARL AU
الهدف : نقل األشخاص.

طنجة  طريق   : االجتداعي  املقر 
شارع محدد الخامس بلوك )C عدارة 

رقم 11، القنيطرة.
املدة : 99 سنة.

رأسدال  حدد   : الشركة  رأسدال 
درهم   122.222 مبلغ  في  الشركة 
1.222 قسدة اجتداعية  مقسدة إلى 

من فئة 122 درهم.
التسيير : عين السيد الزوين كريم 

مسيرا للشركة ملدة غير محدودة.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
كل  من  دسسد ر   31 في  وتنتهي  يناير 

سنة.
التقييد بالسجل التجاري : قيدت 
املحكدة  لدى  التجاري  بالسجل 
رقم  تحت  بالقنيطرة  االبتدائية 

57185 بتاريخ 16 نوفد ر 2)2).
249 P

IMMOBILIERE LEVYS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسدالها : 22.222) درهم
املقر االجتداعي : 16 زنقة كليم 

ماروت الدار البيضاء
العام  الجدع  محضر  بدوجب 
لشركاء   (214 سبتد ر   11 بتاريخ 
 «IMMOBILIERE LEVYS« شركة 
املحدودة،  املسؤولية  ذات  شركة 

اتفقوا على ما يلي :

تحويل مقر الشركة من العنوان 

16 زنقة كليم ماروت الدار البيضاء 

إلى 34، زنقة مسك الليل حي الراحة 

الدار البيضاء.
القانون  من   4 رقم  البند  تغيير 

األسا�سي للشركة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

رقم  تحت  باملحددية  االبتدائية 

سبتد ر   (3 بتاريخ  وذلك   558286

.(214
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AFRICAFOR
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بدساهم وحيد

السجل التجاري : 3)2)1 - الدا لة 

وادي الذهب

عام  جدع  محضر  بدقت�سى   -  1

نوفد ر   1( بتاريخ  عقد  استثنائي 

في  الوحيد  املساهم  قرر   ،(2(2
 AFRICAFOR SARL رأسدال شركة 

AU ما يلي :

تحويل املقر االجتداعي : 

االستثنائي  العام  الجدع  قرر 

إلى  للشركة  االجتداعي  املقر  تحويل 

العنوان التالي : الطابق األول رقم )9 

ملك ايراك اومولود 146-3 حي ايراك 

اومولود أكادير.

) - تم اإليداع القانوني باملحكدة 

الذهب  وادي  بالدا لة  االبتدائية 

رقم  تحت   (2(2 نوفد ر   17 بتاريخ 

.127(/(2(2
من أجل النشر والبيان

251 P

كبطال نيكوس
ش.م.م ذات شريك وحيد

زنقة مديونة، رقم 8، حي الشيخ 

املفضل، سال

العام  الجدع  ملحضر  تبعا 

االستثنائي للشركاء بتاريخ 14 أكتوار 

بتاريخ الرااط  في  املسجلة   ،(2(2 

 19 أكتوار 2)2) تقرر ما يلي :
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السيد  يدلكها  سهم   522 بيع 
الوطنية  البطاقة  احدد  الصالحي 
إلى السيد الصالحي   A5527(3 رقم 
رقم  الوطنية  البطاقة  احدد  عزيز 

.AB321655
موزعة  الشركة  لتصبح حصص 

على الشكل التالي :
مبلغ  عزيز  الصالحي  السيد 
حصة   1222 أي  درهم   122.222

بثدن 122 درهم للحصة الواحدة.
أي بدجدوع : 122.222 درهم.

احدد  الصالحي  السيد  استقالة 
 A5527(3 رقم  الوطنية  البطاقة 
وتعيين السيد الصالحي عزيز احدد 
 AB321655 رقم  الوطنية  البطاقة 

كدسير وحيد.
تغيير الشكل القانوني من شركة 
شركة  إلى  محدودة  مسؤولية  ذات 
ذات مسؤولية محدودة ذات شريك 

واحد.
تحيين النظام األسا�سي للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكدة االبتدائية للرااط 
رقم  تحت   (2(2 نوفد ر   19 بتاريخ 

.35396
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 SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LA DIVE

مقرها االجتداعي : عين توجطات 
دوار ايت أوشعيب - املغرب

رقم التقييد في السجل التجاري : 
64837

إعالن متعدد القرارات
بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
املؤرخ في 32 دسسد ر 218) تم اتخاذ 

القرارات التالية :
على ينص  الذي   :  1 رقم   قرار 
القانوني  الشكل  تغيير   : يلي  ما   

للشركة.
على ينص  الذي   :  ( رقم   قرار 

 ما يلي : تغيير تسدية الشركة.
على ينص  الذي   :  3 رقم   قرار 
 ما يلي : تغيير املقر االجتداعي للشركة.

على ينص  الذي   :  4 رقم   قرار 
 ما يلي : تعيين مسير جديد للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام األسا�سي التالية :

الذي ينص على ما   :  1 بند رقم 
القانوني  الشكل  تحويل  تم   : يلي 
إلى شركة  من شركة مدنية عقارية 

محدودة املسؤولية.
الذي ينص على ما   :  ( بند رقم 
يلي : إسم الشركة الجديد هو شركة 
شركة   LOCAUX ET TERRAINS

محدودة املسؤولية.
الذي ينص على ما   :  3 بند رقم 
توجطات  عين  من  تحويل  تم   : يلي 
إلى  الشركة  أوشعيب مقر  ايت  دوار 
 145/( س  قطعة  األر�سي  الطابق 
عين  طريق  العن رة  تجزئة   ( مكتب 

سدن زواغة العليا.
بند رقم 4 : الذي ينص على ما يلي: 
 تم تعيين السيد محدد رضا زعيم 
والسيدة هدى زعيم مسيران للشركة 

لفترة غير محدودة.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نوفد ر   17 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2)2) تحت رقم 3192.
253 P

CABINET COMPTABLE FIGHA

شركة كوراز طراف
تعديل

غير  العام  الجدع  ملداوالت  طبقا 
قرر   (2(2 أكتوار   5 العادي بتاريخ 

الشركاء ما يلي :
كل  زركي  ديجة  السيدة  باعت 
حنانة  للسيدة  الشركة  في  حصتها 
حصة   1222 في  واملتدثلة  سكينة 

بثدن 122 درهم لكل حصة.
سكينة  حنانة  السيدة  أصبحت 

هي املسيرة الوحيدة للشركة.
املسؤول الوحيد عن اإلمضاء هو 

السيدة حنانة سكينة.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكدة االبتدائية بكلديم 
رقم  تحت   (2(2 نوفد ر   1( بتاريخ 

.(2(2/(93
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STE ZAWYA FISH
SARL AU

العنوان رقم 11 إقامة صوماسيل 

شارع محدد الزرقطوني حي موالي 
رشيد -العيون

تعديل شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشريك وحيد

 4 بدوجب محضر اجتداع بتاريخ 

ومسير  قرر مساهم   ،(2(2 نوفد ر 

 STE ZAWYA FISH SARL« شركة 

AU» الكائن مقرها بالعيون، ما يلي :
من  الشركة  رأسدال  رفع 

122.222 درهم إلى 422.222 درهم، 

جديد  سهم   3222 بإحداث  وذلك 

بقيدة 122 درهم لكل سهم من أرااح 

 STE ZAWYA FISH SARL« الشركة

.«AU

بإضافة  الشركة  نشاط  توسيع 

النشاط التالي :

تجارة البضائع لفائدة ار رين.

تم وضع القانون املؤسس للشركة 
بالعيون  االبتدائية  املحكدة  في 

رقم  تحت   (2(2 نوفد ر   16 بتاريخ 

.(2/(742
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SOFISCOM SARL
Comptabiité fiscalité juridique

Assistance & Coaching fiscal et comptable

 Etude et conseil en matière

d’investissement

 Accompagnement et suivi lors des

contrôles fiscaux

23, Rue ben lwidan, Appt n° 7, Agdal

Rabat

Tél. : 05.37.77.13.05

26.6(.53.23.25

RECUP EXPORT
SARL AU

تغيير مقر الشركة
الجدعية  مداوالت  إثر  على 

بتاريخ  العامية االستثنائية املنعقدة 

مساهدو  قرر   ،(2(2 أكتوار   (2

الشركة RECUP EXPORT ش.ذ.م.م، 

ما يلي :

للشركة  االجتداعي  املقر  تحويل 

الذي تأسس سابقا ب : محل رقم ص 

قطاع ج.ش  األر�سي،  الطابق   ،(82

املنصور،  سعقوب  الكورة،  دوار   67

عدارة   : التالي  العنوان  إلى  الرااط 

مدر  الخامس،  محدد  شارع   ،(58

النخيل، شقة رقم 43 مكرر، الرااط.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نوفد ر   13 بتاريخ  بالرااط  التجارية 

2)2) تحت رقم 128613.

256 P

STE FB LAND
SARL AU

شركة إف بي الند

شركة ذات املسؤولية املحدودة

ذات الشريك الوحيد

السجل التجاري : 127719

املقر االجتداعي للشركة : رقم 76

حي األندلس تدارة

بتاريخ العرفي  العقد   بدقت�سى 

بتاريخ  واملسجل   (218 دسسد ر   11

من  الله  تم   (218 دسسد ر   (7

دراسة جدول األعدال ارتية :

السيدة فاطدة  استقالة كل من 

الزهراء بلفقيه والسيدة منية بلفقيه.

بيع مجدوع أسهم كل من السيدة 

سهم   33334 الزهراء  فاطدة 

سهم   33333 والسيدة منية بلفقيه 

سهم   66667 بلفقيه  إلهام  للسيدة 

فإن  لألسهم  التحويل  هذا  بعد   :
رأسدال الشركة املذكورة توزيعها على 

النحو التالي : 122.222 درهم :

 1222  : بلفقيه  إلهام  السيدة 

حصة.

مجدوع الحصص : 1222 حصة.

للسيدة  التسيير  أسند   : التسيير 

إلهام بلفقيه.

للسيدة  التوقيع  أسند   : التوقيع 

إلهام بلفقيه.

الشكل  يصبح   : القانوني  الشكل 

SARL AU بدال من  القانوني للشركة 

.SARL
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فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير إلى 31 دسسد ر من كل سنة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 (2(2 نوفد ر   19 بالرااط  التجارية 
التجاري  السجل   551( رقم  تحت 

.127719

257 P

FIDUCIAIRE TEMSIA

TEL : 0673219430

STE ELECTRO AJ-WATER
SARL

تأسيس شركة دات املسؤولية 
املحدودة 

بأيت  مؤرخ  عرفي  عقد  بدوجب 

ملول 2/11/24)2) تم وضع النظام 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

مديزاتها تكدن  والتي   املحدودة 

فيدا يلي :

STE ELECTRO  :  التسدية 

 AJ-WATER S.A.R.L

الشركة  غرض  يدكن   : الغرض 

لحساب  أو  الخاص  لحسابها  سواء 
أي دولة أ رى  وفي  املغرب  في  الغير 

فيدا يلي :

أشغال الكهرااء. 

بيع لوازم  الكهرااء.

 4( رقم   23 ببلوك   : مقر الشركة 

حي اساسس أزرو أيت ملول.

املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة ابتداء من تاريخ تكوينها النهائي.

رأسدال  يبلغ   : الشركة  رأسدال 

 122.222 درهم  ألف  مائة  الشركة 

 122 ذات  حصة   1222 إلى  مقسم 

الواحدة،  للحصة  كقيدة  درهم 

كليا  القيدة  ومدفوعة  مكتتبة 

ومخصصة للشريك ارتي :

 1222 السيد اجراي عبد الرحيم 

حصة.

فاتح  في  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير وتنتهي في 31 دسسد ر.

السيد  الشركة  سسير   : التسيير 

اجراي عبد الرحيم ملدة غير محدودة

كتابة  لدي  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكدة االبتدائية بإنزكان  

رقم  تحت   (2(2/11/13 بتاريخ 

.1974
للخالصة والبيان

املسير

258 P

ESSOUIRI PIECES AUTO
SARL

رأسدالها : 122.222 درهم

مقرها االجتداعي : رقم 92

حي بورحيلة اوال تايدة

بتاريخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 

وضع  ثم  بتارودانت   (2(2/12/(1

محدودة  لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية ذات املديزات التالية : 

 ESSOUIRI PIECES  : االسم 

 AUTO

هدف اللشركة : بيع وشراء أجزاء 

السيارات املستعدلة.

مقر الشركة : رقم 92 حي بورحيلة 

اوال تايدة.

 122.222 في  محدد  الرأسدال 

من  حصة   1222 الى  مقسم  درهم 

الواحدة  للحصة  درهم   122 فئة 

الكريم  عبد  السيد  بين  اكتتابها  تم 

اسليت 522 حصة  و السيد الركراكي 

اسليت 522 حصة.

السيد  تعيين  ثم   : التسيير 

الركراكي اسليت كدسير للشركة ملدة 

غير محدودة مع اعطائه حق االمضاء 

األداري و البنكي املشترك مع السيد 

عبد الكريم اسليت .

لتكوين  يتم اقتطاع %5   : االرااح 

عليه  املنصوص  االحتياطي  الرصيد 

قانونيا . 

بكتابة  القانوني  االيداع  ثم 

االبتدائية  املحكدة  لدى  الضبط 

 (2(2/11/12 بتاريخ  لتارودانت 

تحت رقم 1448.

259 P

EXPERT COPIEUR
بتاريخ    املحرر  العقد  على  بناء 
باكادير  واملسجل   (2(2/12/(8
تأسيس  تم   (2(2/12/(8 بتاريخ 

شركة باملواصفات التالية :
 EXPERT COPIEUR : االسم

توطين رقم   : االجتداعي  العنوان 
23 زنقة 728 حي الوفاء اكادير.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
مسؤولية محدودة.

رأسدال  حدد   : الشركة  رأسدال 
مقسم  درهم،   122.222 الشركة في 
درهم   122 بقيدة  حصة   1222 إلى 
للحصة القانونية موزع على الشكل 

التالي :
 522 العسري  املهدي  السيد 

حصة. 
 522 اكرض  ايت  محدد  السيد 

حصة.
املجدوع : 1222 حصة.

األهداف : بيع، كراء و إصالح آالت 
النسخ.

املهدي  السيد  سعت ر   : التسيير 
غير  ملدة  للشركة  مسير  العسري 

محدودة.
: الشركة ملزمة بالتوقيع  التوقيع 
العسري  املهدي  للسيد  املشترك 

والسيد محدد ايت اكرض.
املدة : 99 سنة.

بكتابة   القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكدة  لدى  الضبط 
)2/11/1)2) تحت رقم   باكادير يوم 
التجاري  بالسجل  واملسجل   97265

في نفس اليوم تحت رقم 45231.
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 FACULTE DES SCIENCES
 DE LA MOTRICITE
 ET REEDUCATION

 FONCTIONNELLE PRIVEE
رأسدالهـا : 222.322 درهـم

مقـرهـا االجتداعي : الجامعة الدولية 
ألكادير - شريط شرق غرب - باب 

املدينة - تليال - أكادير
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
بدقت�سى عقد عرفي حرر بأكادير 
2)2) تم تأسيس  9) سبتد ر  بتاريخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

باملواصفات التاليـة :

 FACULTE  : التسدـيـة 

 DES SCIENCES DE LA

 MOTRICITE ET REEDUCATION

FONCTIONNELLE PRIVEE

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة. 

الشركة غرض : مؤسسة للتعليم 

العالي الخاص.

حدد   : االجتداعي  املال  الرأس 

 322.222 في  االجتداعي  الرأسدال 

حصة   3222 وهو موزع على  درهم، 

درهم   122 فئة  من  اجتداعية 

للواحدة، وموزعة على الشركاء ارتية 

اسداؤهم :

السيدة سعاد بناني : 322 حصة.

 622  : بوسلخن  عزيز  السيد 

حصة.

 922  : بوسلخن  سليم  السيد 

حصة.

السيد زاكي بوسلخن : 452 حصة.

 452  : بوسلخن  امين  السيد 

حصة.

 322  : بوسلخن  زينب  السيدة 

حصة.

املـقـر االجتداعي : الجامعة الدولية 

باب   - شريط شرق غرب   - ألكادير 

املدينة - تليال - أكادير.

املــدة : مدة الشركة محددة في 99 

سنة. 

وملدة  التسيير  أسند   : التسيـيـر 

غير محددة إلى السيدة سعاد بناني 

والسيد سليم بوسلخن.

تم اإليـداع القـانوني بكتابة ضبط 

بتاريخ إلنزكان  التجارية   املحكدة 

 97139 2)2) تحت رقم  نوفد ر   17

)سجل تجاري رقم : 45297).

261 P

BESI PLAN
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
طبقا للعقد املؤرخ 2/11/29)2) 

تم تأسيس شركة محدودة املسؤولية 

بالخصائص التالية :
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BESI PLAN : االسم

من  السالمة  دراسة   : الهدف 

اندالع الحرائق.
رأسدال املجدوع : 122.222

التسيير : السيد بوعزة شطابي.

: حيادوارن اورير  املقر االجتداعي 

اكادير اداوتنان.

املدة : 99 سنة. 

للدجدوعة  القانوني  اإليداع  تم 

بالسجل التجاري باملحكدة التجارية 

بتاريخ   97266 رقم  تحت  بأكادير 

.(2(2/11/1(

262 P

FIDUCIAIRE ESCOMPTE SARL

 IMM MESROUR AV HASSAN II 4

BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

 STE BOURCHOUQ شركة

DISTRIBUTION
SARL ش. م. م

تأسيس شركة م م
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   25/12/(2(2

محدودة املسؤولية تحدل الخصائص 

التالية :

اسم  الشركة  تحدل   : التسدية 

 STE BOURCHOUQ شركة 

DISTRIBUTION SARL
تحدد رأسدال   : رأسدال الشركة 

مقسم  درهم   122.222 في  الشركة 

درهم   122 بقيدة  1222حصة  إلى 
لكل حصة مدلوكةل عاديل بورشوق

JB425351 : 340 حصة.

 JB296337 : بورشوق  إبراهيم 

332 حصة.
 :  JB447134بورشوق إدريس 

332 حصة.

املقر  تحدد   : االجتداعي  املقر 

حي   : االجتداعي للشركة في العنوان 

ايت  بيوكرىاشتوكة  الجديد  معال 

باها.

الهدف االجتداعي : تعدل الشركة 

املواد  جديع  شراء  و  بيع  مجال  في 

الغدائية.

الشركة  تسيير  تحدد   : التسيير 
بورشوق عاديل  السيد  طرف  من 

JB425351
تم ايداع امللف القانوني للشركة 
لدى املحكدة االبتدائيةالنزكان تحت 

رقم1847بتاريخ 2)2)/3/12).
263 P

« CABINET« JCE
  AGREE PAR L’ETAT

JCEEXPERTS@GMAIL.COM

 DATA NOOR SOLUTION
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
في  املؤرخ  للعقد  طبقا 
شركة  تأسيس  تم   ((/29/(2(2
بالخصائص  محدودة  املسؤولية 

التالية :  
 DATA NOOR  : االسم 

 SOLUTION
الهدف :

 E-COMMERCE /
 NEGOCIANT / IMPORTATION
 ET EXPORTATION

(MARCHAND OU
 I N T E R M E D I A I R E

 .(EFFECTUANT
 122.222  : املجدوعة  رأسدال 

درهم.
التسيير : السيد سعيو  يوسف.  

النخيل  عدارة   : االجتداعي  املقر 
رقم 23)  سيدي بيبي  بيكري.

املدة : 99 سنة.
للدجدوعة  القانوني  اإليداع  تم 
باملحكدة  التجاري  بالسجل 
  1949 رقم  تحت  االبتدائية النزكان 

بتاريخ 2/11/11)2).
264 P

 AIT ISSAFEN شركة
SARL A.U 

إنشـــاء شركـــــة
بتاريخ   عرفي  عقد  بدقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   14/12/(2(2
وحيد  بشريك  املسؤولية  محدودة 

ذات املديزات التالية :

 AIT ISSAFEN SARL  : التسدية 

A.U

حي   25 الزنقة   : االجتداعي  املقر 

تكيريا طان طان.

درهم   122.222  : الرأسدال 

فئة  من  حصة   1222 على  مقسدة 

122 دراهم.

املنتجات  في  التجارة   : الهدف 

الغذائية.

الشركاء :

صالح انيك، مغربي، مزداد بتاريخ 

 N138183  18/11/1978، ب. و. ت

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

دسسد ر من كل   31 يناير و تنتهي في 

سنة.

: تسير الشركة حاليا من  التسيير 

طرف : صالح انيك ملدة غير محددة.

باملحكدة  تم   : التجاري  السجل 

بتاريخ   بطانطان  االبتدائية 

2/11/11)2) تحت رقم 5599.

265 P

STE AJIGUE TRANS
SARL AU 

ICE : 002642346000061

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
بدقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 

شركة  تأسيس  تم   (2(2/12/19

محدودة املسؤولية ذات الخصائص 

التالية : 

   STE AJIGUE TRANS  : التسدية 

 Sarl

املقر االجتداعي : دوار تين منصور 

انشادن بلفاع.

لحساب  البضائع  نقل   : الهدف 

الغير.

 122.222  : االجتداعي  الرأسدال 

درهم.

التسيير : ابراهيم مهن.

املدة : 99 سنة.

حتى يناير  فاتح   : املالية   السنة 

31 دسسد ر.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

  193( رقم  تحت  بانزكان  التجاري 

السجل  رقم   (2(2/11/16 بتاريخ 

التجاري 1683).
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 STE ART DECO SCULPTURE
SARL AU 

ICE : 002657264000019

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
بدقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ  

شركة  تأسيس  تم   (8/12/(2(2

محدودة املسؤولية ذات الخصائص 

التالية : 

 ART DECO  : التسدية 

 SCULPTURE Sarl AU

رقم   21 بلوك   : االجتداعي  املقر 

زنقة الرحدة حي الحرش قصبة   15

الطاهر ايت ملول.

الهدف : الديكور والنحت.

 122.222  : االجتداعي  الرأسدال 

درهم.

التسيير : جدال بخزوز.

املدة : 99 سنة.

حتى يناير  فاتح   : املالية   السنة 

31 دسسد ر.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

  1957 رقم  تحت  بانزكان  التجاري 

السجل  رقم   (2(2/11/1( بتاريخ 

التجاري 1643).

267 P

CABINET SABCONSULTING

LES ROCHES FLEURIES
شركة ذات مسؤولية محدودة

تاسيس شركة
ب  املؤرخ  العرفي  للعقد  طبقا 

تقرر تا�سي شركة   (2(2 اكتوار   1(

باملواصفات االتية :

 LES ROCHES  : التسدية 

.FLEURIES

مسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

محدودة.
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 ،4 رقم  شقة   : االجتداعي  املقر 

عدارة )1 اسالن أكادير.

رأسدال :  122.222 درهم.

املسير : محدد كلي.

: من  فاتح يناير الى  السنة املالية 

31 دسسد ر.

كتابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 

باكادير  التجارية  باملحكدة  الضبط 

رقم  تحت   ،(2(2 نون ر   1( بتاريخ 

.9727(

268 P

STE AGRIMLY

SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

تاسيس شركة
بدقت�سى القانون االسا�سي املؤرخ 

بتاريخ 6) اكتوار 2)2)، تم تأسيس 

ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

ذات   AGRIMLY الوحيد  الشريك 

الخصائص التالية :

الهدف : هدف الشركة في املغرب 

كدا في الخارج هو :

مقاول في تدبير االشغال الفالحية.

شارع تكنا زنقة   : املقر االجتداعي 

موالي يوسف رقم 43 كلديم.

املدة  : 99 سنة.

 122.222 في  حدد   : الرأسدال 

حصة   1222 على  مقسم  درهم 

اجتداعية بقيدة 122 درهم للواحدة 

وهي في نصيب السيد البشير موالي 

1222 حصة اجتداعية.

: تسير الشركة وملدة غير  التسيير 

البشير  السيد  طرف  من  محدودة 

موالي.

باملحكدة  القانوني  االيداع  تم 

نون ر   1( بتاريخ  بكلديم   االبتدائية 

2)2)، تحت رقم 98).

269 P

 STE 3S-BH
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

تاسيس شركة
 16 بتاريخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 

القانون  وضع  تم   ،(2(2 اكتوار 

املسؤولية  ذات  لشركة  االسا�سي 

محدودة بدساهم وحيد باملواصفات 

التالية :

 STE 3S-BH SARL   : التسدية  

.AU

املعدات  تسويق   : النشاط 

واملستهلكات الطبية.

مكرر   55 رقم   : االجتداعي  املقر 

زنقة ابن رشد حي موالي اسداعيل 

انزكان..

رأسدال :  122.222 درهم محررة 

كليا.

تسير الشركة باالمضاء   : التسيير 

الوحيد للسيد حفيظ بوشني الحامل 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

)JD4484 ، وذلك ملدة غير محددة.

السنة االجتداعية : من فاتح يناير 

إلى 31 دسسد ر من كل سنة.

باملحكدة  القانوني  االيداع  تم 

نون ر   12 بتاريخ  االبتدائية النزكان  

2)2)، تحت رقم 1946.
من أجل النشر والبيان

270 P

STE DON PEPPERON
SARL

تاسيس شركة
نون ر   5 بتاريخ  عقد  بدوجب 

 STE DON 2)2)، تم تاسيس شركة

PEPPERON ، شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بدديزاتها كالتالي :

بيع منتوجات  استيراد وتصدير، 

التجاري  مقرها  والفواكه،  الخضر 

حي الهدى   (4 بشروع الجوار رقم   :

اكادير، رأسدالها 92.222 درهم.

شيداء حبيبي 5)) حصة.

 �سي محدد لقالش 5)) حصة.

 OSORIO JOSE ANTONIO

113 حصة.

 .....  POZO CAMARERO

)11حصة.

 CABA OLORIZ ENRIQUE ..

)11 حصة.

ـــــــــــــــــاء حبيـــــــــــــــــــــــــــــبي  ـــــــــــــــــــــــــ مسيرها :  شيدـــ

.OSORIO JOSE ANTONIO و

الشركة  ملف  االيداع  تم  لقد 

 16 باملحكدة التجارية بأكادير بتاريخ 

نون ر 2)2)، تحت رقم 9)971.
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 STE TRADERVIKS
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

تاسيس شركة
عرفي  عقد  ملقتضيات   طبقا 

بأكادير،   (2(2 اكتوار   19 مؤرخ في 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

ذات  وحيد  شريك  من  محدودة 

املواصفات التالية :

 STE TRADERVIKS   : التسدية  

.SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة من شريك وحيد.

االستيراد،  التصدير،   : املوضوع 

منتوجات  جديع  تسويق  بيع 

الصناعة  التهيئة،  املفروشات، 

الديكور،  تجديد  التقليدية، 

الدا لية  الهندسة  في  االستشارة 

املالية  في  االستشارة  والديكور، 

واللوجيستيك.

مدة الصالحية : 99 سنة.
املقر االجتداعي : رقم )11، عدارة 
3، الطابق االول، تجزئة النصر  رقم 

1، بنسر كاو أكادير.
في    :حدد  االجتداعي   رأسدال 

 122 على  موزع  درهم    122.222

للحصة  درهم   122 فئة  من  حصة 

لفائدة :

السيدة عتيقة اشداعو الفهري.

عتيقة  السيدة  عينت   : التسيير 

وحيدة  مسيرة  الفهري  اشداعو 

للشركة ملدة غير محددة.

من  تبتدئ   : االجتداعية  السنة 

فاتح يناير الى 31 دسسد ر من كل سنة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

باكادير   التجارية  باملحكدة  الضبط 

رقم  تحت   ،(2(2 نون ر   16 بتاريخ 

.97112

272 P

STE NATURE&NOUS

SARL

يوم  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 

3) /12/ 2)2) تم إنشاء شركة  ذات 

الخصائص التالية :

 STE NATURE&NOUS : التسدية

SARL

وتسويق  وتوزيع  إنتاج   : الهدف 

الحشرات املستخدمة في الزراعة. 

6 رقم  : تجزئة اكدال بلوك  املقر 

15 ايت ملول انزكان.

الرأسدال : 92.222 درهم مقسدة 

كارتي :

  322  : ابيسوا  نعيدة  السيدة 

حصة )122 درهم للحصة(.

  322  : البوحياوي  حسن  السيد 

حصة )122 درهم للحصة(.

  322  : املرابطي  وسيدة  السيدة 

حصة )122 درهم للحصة(.

التسيير: السيدة نعيدة ابيسوا أو 

السيد حسن البوحياوي.

اإليداع القانوني وضع في املحكدة 

االبتدائية بانزكان يوم 2/11/16)2) 

تحت رقم 1993.

السجل التجاري : 1677).

273 P
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مكتب حسابات ابن عامر

 LAKCHAIR شركة
ش.م.م.

التعريف املوحد للدقاولة :

22(666352222212

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بدوجب 

بتاريخ  واملسجل   (2(2/11/24

رقم تحت   (2(2/11/25 

شركة  تأسست   ،RE : 00070131

تفاصيلها  ذات املسؤولية املحدودة، 

كالتالي :

التسدية : LAKCHAIR ش.م.م.

هدفها : بيع أجزاء وقطع السيارات 

بالتقسيط.

االستراد و التصدير.

العنوان التجاري : رقم 173 تجزئة 

رياض تيزنيت.

درهم   122.222  : رأسدالـــها  

كل  قيدة  حصة    1222 إلى  موزعة 

حصة 122 درهم.

تم تعيين السيد    : تسيير الشركة 

لكشاير رشيد كدسير وحيد للشركة 

كامل  إعطائها  ملدة غير محدودة مع 

الصالحيات حسب القانون األسا�سي 

للشركة. 

من   99 مدة عدر الشركة   : املـــدة 

تاريخ تأسيسها النهائي.

إيداع  تم   : القانوني  اإليداع 

امللف القانوني بدكتب الضبط لدى 

رقم  بتيزنيت  االبتدائية  املحكدة 

2/743)2) بتاريخ 2/11/13)2).

274 P

 STE LES DEUX MARINS

 PECHEURS
SARL A.U

إنشـــاء شركـــــة
بتاريخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   (2(2/11/11

ذات املسؤولية املحدودة من شريك 

وحيد املديزات التالية :

 STE LES DEUX  : التسدية 

MARINS PECHEURS SARL A.U

السالم  تجزئة   : االجتداعي  املقر 

الوطية طانطان.

درهم   122.222  : الرأسدال 

فئة  من  حصة   1222 على  مقسدة 

122 درهم.

النقل   - األسداك  بيع   : الهدف 

الوطني والدولي.

هللا  عبد   : الوحيد  الشريك 

بتاريخ  مزداد  مغربي،  سيناني، 

)1977/12/1 بأكادير - ب.ت .و رقم 

.JB193933

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

دسسد ر من كل   31 يناير و تنتهي في 

سنة

: تسير الشركة حاليا من  التسيير 

طرف :

عبد هللا سيناني ملدة غير محددة.

باملحكدة  تم   : التجاري  السجل 

بتاريخ  بطانطان  االبتدائية 

2/11/11)2) تحت رقم5623.

275 P

مكتـــب حسابــات اكادير فيسك ش.م.م.

الهاتف / الفاكس : 8.47.57).8).25

LES JARDIN DE TREFLE
SARL A.U 

رأسدالها : 122.222 درهم

تأسيس شركة
وادوجب   (2(2/29/(1 بتاريخ 

ذات  شركة  تأسست  عرفي  عقد 

املسؤولية املحدودةمن شريك وحيد 

  LES JARDIN DE TREFLE تحت اسم

SARL A.U

هدفها :

أعدال البناء وأعدال مختلفة.

العنوان التجاري : حي اكبار امريك 

ملزار ايت ملول.

رأسدالها : 122.222 درهم موزعة 

إلى 1222 حصة قيدة كل حصة 122  

درهم، موزعة كدا يلي :

محداد وزناك 1222 حصة.

تم تعيين السيد   : تسيير الشركة 

محداد وزناك مسير للشركة ملدة غير 

محدودة مع تخويله كامل الصالحيات 

حسب القانون األسا�سي للشركة.

املدة : 99 سنة من تاريخ تأسيسها.

بدكتب  تم  القانوني  اإليداع 

االبتدائية  املحكدة  لدى  الضبط 

بتاريخ   1761 رقم  تحت  بانزكان 

.14/12/(2(2

 LES JARDIN DE سجلت شركة 
TREFLE SARL AU بالسجل التجاري 

بتاريخ   (1427 رقم  تحت  بانزكان 

 .(2(2/12/14

276 P

LINCHPIN ENGINEERING 
 SARL

RC : 45019

تـأسـيـس شــركة
بتأريخ  عرفي   عقد  بدقت�سى 
القانون  وضع  تم   19/12/(2(2

املسؤولية  ذات  لشركة  التاسي�سي 

املحدودة تحدل الخصائص التالية :

 LINCHPIN  : الـتـسـديـــــــــــــــة 

 ENGINEERING SARL

الشركة ذات املسؤولية   : الشكل 

املحدودة.

الدراسات  مكتب   : الـدـوضـــــوع 

 / والدعم  املشورة   / والهندسة 

التدريب املنهي والتعليم املستدر.

الـدـقر االجـتـداعــي : مكتب بالطابق 

شارع   (87 كرايد  عدارة  الثاني 

الحسن الثاني أكادير. 

مــــــدة الشركــــــة : 99 سنة. 
 122.222  : الشركـــة  رأسدـــال 

درهم.

يوسف مستحفض   : الـتسـيـيــــــــــــــــــر 

وياسين بن بختة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

التجارية  باملحكدة  الضبط  كتابة 

بتاريخ   97246 رقم  تحت  باكادير 
التجاري  رقم سجلها   11/11/(2(2

هو : 45219 .

277 P

 INSTITUT DE FORMATION

OFFSHORE
S.A.R.L AU 

شركة ذات مسؤولية محدودة 

شريك واحد

رأسدالها : 122.222 درهم

املقر االجتداعي : عند رقم 13 طريق 

االوراس الخيام ) اكادير

تأسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بدقت�سى 

قوانين  وضع  تم  اكتوار2)2)،   (8

الشركة ذات امليزات التالية :

 INSTITUT DE  : التسدية 

FORMATION OFFSHORE

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة شريك واحد.  

 FORMATION  : الهدف 

 AUX METIERS DES CENTRES

.D’APPELS

  13 رقم  عند   : االجتداعي  املقر 

طريق االوراس الخيام ) اكادير.

تاريخ  من  ابتدء  سنة   99  : املدة 

التأسيس.

 122.222 : حدد في مبلغ  رأسدال 

درهم مقسم إلى 1222 حصة من فئة 

122 درهم للواحدة.

إلى  أسند  التسيير   : التسيير 

السيدة ماهر إيدان.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

التجارية  املحكدة  لدى  الضبط 

بتاريخ   96796 رقم  تحت  باكادير 

.(2(2/12/(1
من اجل النسخة و البيان

عن املسير : السيد ماهر إيدان

278 P

ATLAS SURF
تأسيس شركة

بتاريخ عرفي  عقد   بدقت�سى 

حررت  باكادير   (2(2 اكتوار   16

املسؤولية  محدودة  شركة  قوانين 

 صائصها كالتالي :



16499 الجريدة الرسميةعدد 5642 - 16 رايع ار ر )144 )) دسسد ر 2)2)) 

ATLAS SURF : اسم  شركة

الهدف : انشطة ركوب االمواج.

الطابق   C/O  : املقراالجتداعي 

585 عدارة افران  الثالث مكتب رقم 

شارع املقاومةاكادير.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

في  حدد   : االجتداعي  الرأسدال 

مبلغ 122.222 درهم

الشركة  بتسيير  يقوم   : التسيير 

عادل  السيد  محدودة  غير  وملدة 

ابوزيد.

االيداع القانوني : اإليداع القانوني 

بكتابة الضبط باملحكدة التجارية تم 

تحت   16/11/(2(2 بتاريخ  باكادير 

رقم 4)971.
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FIDUCIAIRE NADIM

ZIDANI AHMED COMPTABLE AGREE

2666534378

 STE TRANS JAMAL

HOUARA
S.A.R.L

تأسيس شركة  محدودة املسؤولية 
مؤرخ  عرفي  عقد  بدوجب 

وضع  تم   (2(2/12/(3 بتارودانت 

ذات  لشركة  األسا�سي  النظام 

تكدن  والتي  املحدودة  املسؤولية 

مديزاتها فيدا يلي :

 STE TRANS JAMAL  : التسدية 

HOUARA S.A.R.L

ICE 22(657949222251

الشركة  غرض  يدكن   : الغرض 

لحساب  أو  الخاص  لحسابها  سواء 
أي دولة أ رى  وفي  املغرب  في  الغير 

فيدا يلي :

للبضائع  الدولي  و  الوطني  النقل 

لحساب الغير. 

مقر الشركة : يوجد مقر الشركة  

 N 21 LOT LAYMOUNE 21

 EL GUERDANE OULED TEIMA

TAROUDANT

املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة ابتداءا من تاريخ تكوينها النهائي.
رأسدال  يبلغ   : الشركة  رأسدال 

إلى  درهم مقسم   122.222 الشركة 

1222 حصة ذات 122 درهم كقيدة 

لحصة الواحدة، 

السيد محدد ارطيم  522 حصة.

السيد زاكور أحدد 522 حصة.

السنة املالية : تبتدئ في فاتح يناير 

وتنتهي في 31 دسسد ر. 

محدد  الشركة  سسير   : التسيير 

أرطيم ملدة غير محدودة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  باملحكدة  الضبط 

تارودانت بتاريخ 2/11/11)2) تحت 
رقم 2/1458)2).

280 P

 SOCIETE GALLOUD

SERVICES
  SARL AU

AU CAPITAL DE 100.000 Dhs 

التأسيس
بتاريخ  عرفي   عقد  بدقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   (2(2/11/2(

بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد باملديزات التالية :

 STE GALLOUD  : التسدية 

SERVICES SARL AU
املقر االجتداعي : زنقة موالي رشيد 

رقم 58 كلديم. 

درهم   122.222  : الرأسدــــــــــــال 

فئة  من  حصة   1222 على  مقسدة 

122 درهم.

الهـــــــــــــــدف : مطعم 

الحامل  محدد،  كلود  السيد 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

JA81651 - 1222 حصة.

محدد  كلود  السيد   : التسيير 

اعتداد  وسيتم  للشركة،  كدسير 

بالنسبة  للدسير  الوحيد  اإلمضاء 

للوثائق املتعلقة باإلدارات العدومية 

وشبه العدومية واإلدارات املالية.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بكلديم  االبتدائية 

2/11/11)2) تحت رقم 92)/2)2).
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GARDE EXTRACTEUR
 SARL 

رقم 79 مكرر شارع السوي�سي 

األ صاص - سيدي افني- 22)85  

تأسيس الشركة
بدقت�سى القانون األسا�سي املؤرخ 

بتاريخ  واملسجل   27/12/(2(2 في 

2)2)/12/)) تحت رقم 6624.

 GARDE الشركة  تأسيس  تم 

باملديزات   EXTRACTEUR SARL

التالية :

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

 GARDE  : الشركة  تسدية 

.EXTRACTEUR SARL

التنقيب  وظائف   : الغرض 

معدات  بواسطة  واستخراج 

ميكانيكية.

  79 رقم   : عنوان املقر االجتداعي 

 - األ صاص  السوي�سي  شارع  مكرر 

سيدي افني- 22)85 املغرب.

املدة : 99 سنة.

درهم،   122.222  : الرأسدال 

مقسم كالتالي :

 522  : الحسن  الغربي  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة.

522 حصة بقيدة   : تعدالت عدر 

122 درهم للحصة.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

دوار  عنوانه  الحسن  الغربي  السيد 

ادبوزيت سيدي مبارك سيدي افني.

تم إيداع امللف القانوني بدكتب 

االبتدائية  املحكدة  لدى  الضبط 

تحت   13/11/(2(2 بتاريخ  بتيزنيت 

عدد 747.
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STE GOLDEN PRESTATION

SARL AU

تأسيس شركة
بدوجب عقد عرفي محرر بتاريخ 

تأسيس  تم   (2(2 أغسطس   18

ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

شريك واحد ذات املديزات التالية :

 GOLDEN  : التسدية 

شريك  ذات  ش.م.م   PRESTATION

واحد.

الهدف : أشغال الحراسة.

أشغال البناء وأشغال مختلفة.

 دمات االستقبال.

املقر االجتداعي : شقة رقم الطابق 

الزعزع  دوار  العرب  شارع  الثاني 

تداعيت الدراركة اكادير.

  122.222  : رأس املال االجتداعي 

1222حصة من فئة  درهم مجزأ إلى 

ترجع  الواحدة  للحصة  درهم   122

كلها للسيد علي أنجار.

التسيير : سسير الشركة السيد علي 

املنفرد ملدة  أنجار وتخويله اإلمضاء 

غير محدودة.

السنة االجتداعية : تبتدئ السنة 

االجتداعية من فاتح يناير وتنتهي في 

آ ر دسسد ر من كل سنة.

وتم اإليداع القانوني لهذا العقد 

املحكدة   هيئة  لدى  الضبط  بكتابة 

 96734 رقم  تحت  بأكادير  التجارية 

والسجل التجاري رقم 5)447  بتاريخ 

.(2(2/12/16
من اجل النسخة والبيان
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GORATRA

SARL AU

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
بدقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 

شركة  تأسيس  تم   (2(2/12/(3

محدودة املسؤولية ذات الخصائص 

التالية : 
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GORATRA Sarl AU : التسدية
رقم   25 بلوك   : االجتداعي  املقر 

ايت  السو�سي  املختار  شارع   14(

ملول.

واالشغال  اشغال البناء   : الهدف 

املختلفة.

 122.222  : االجتداعي  الرأسدال 

درهم.

التسيير : محدد كورم.

املدة : 99 سنة.

حتى يناير  فاتح   : املالية   السنة 

31 دسسد ر.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

  1948 رقم  تحت  بانزكان  التجاري 
السجل  رقم   (2(2/11/11 بتاريخ 

التجاري 1635).
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STE ELAGHA FARM
تأسيس شركة ذات الشريك الوحيد 
بتاريخ عرفي  عقد   بدوجب 

تم  بتارودانت،   (2(2 نوفد ر   12

للشركة   األسا�سي  القانون  وضع 

املحدودة املسؤولية ذات الخصائص 

التالية :

 STE ELAGHA FARM : التسدية

وإنتاج  األبقار  تراية   : الهدف 

الحليب الطبيعي. 

لقرون  دوار   : االجتداعي  املقر 

تايدة  أوالد  ت  لكفيفا  يزنيكي  تيو 

تارودانت . 

مبلغ  في  محدد   : الرأسدال 

 (922 إلى  مقسم  درهم   (92.222

لكبيش  السيد  ملك  في  كلها  حصة 

عبد هللا.

املدة : 99 سنة.

من  الشركة  ستسير   : التسيير 

طرف الشريك الوحيد السيد لكبيش 

عبد هللا ملدة غير محدود ة. 

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  املحكدة  لدى  الضبط 

  (2(2 نوفد ر  بتاريخ  بتارودانت 

تحت رقم 1484.
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IKY SOURCING COMPANY

ش م م 

بدقت�سى العقد العرفي املؤرخ في 

28 اكتوار 2)2) واملسجل بتاريخ 7) 

اكتوار 2)2) تـم وضـع قانون تأسيس 

محدودة  مسؤولية   ذات  شركة 

مديزاتها كالتالي :

 IKY SOURCING  : االســـم 

COMPANY ش م م.

 - التجارة االلكترونية   : املوضـوع 

االستيراد والتصدير.

125) عدارة  : شقة رقم  العنوان 

الدشرة  افولكين  تيكدا  مشروع   (7

انزكان.

ابتداء  سنــة   99  : الشركـــــــة  مـــدة 

من تقييدها في السجل التجاري.

 15.222  : الشركـة  رأسدال 

من  حصة   152 إلى  مقسدة  درهــم 

الواحدة  للحصة  درهم   122 فئة 

بنشعيرة  السيد  باسم :  مسجلة 

السيد  حصة اجتداعية،   52 يونس 

حصة اجتداعية   52 جعايفي  ليل 

والسيد جعايفي اسداعيل 52 حصة 

اجتداعية.

الشركــة  تسيــر   : الشركــة  تسييـــر 

مـن طرف السيد بنشعيرة يونس.

من  تبتــدئ   : االجتــداعيــة  السنــة 

31 دسسد ر من  فاتح ينــاير و تنتهــي في 

كل سنــة. 

بكـتـابة  القانوني  اإليداع  تــم 

الضبط باملحكدــة االبتدائية بانزكان   

رقـم  تحت   (2(2 نوفد ر   1( بتاريخ 

بالسجل  الشركة  وتسجيل   1968

رقم  تحت  املحكدة  بنفس  التجاري 

. (1647
بدثابة مقتطف و بيــان 
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شــركة هيدروليك الفراح
ش.م.م.ش.و

SOCIETE HYDRAULIQUE 
EL FERRAH sarl-au

رأس مالها : 122.222 درهم
حي الجهاد بنعنفر القليعة ايت ملول

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشريك وحيد

بدقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
1) أكتوار 2)2)، تم إحداث القانون 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
للعقد،  املوقع  طرف  من  املحدودة 

 صائصها كالتالي :
هيدروليك  شركة   : التسدية 
STE HYDRAULIQUE  الفراح 

  EL FERRAH
الجهاد  حي   : اإلجتداعي  املقر 

بنعنفر القليعة ايت ملول. 
اصالح و بيع   : الهدف اإلجتداعي 

االليات الهيدروليكية. 
 REPARATION ET VENTE DE  

MATERIEL HYDRAULIQUE
 : في  حدد  الشركة  رأسدال 
 1222 إلى  مقسم  درهم   122.222
للحصة  درهم   122 فئة  من  حصة 

الواحدة يدلكها :
 1222 السيد عبد الهادي الفراح 

حصة.
التسيير : عين السيد عبد الهادي 
غير  ملدة  للشركة  مسير  الفراح 

محدودة.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 دسسد ر.
لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
بتاريخ  بإنزكان  اإلبتدائية  املحكدة 
 -  199( رقم  تحت   (2(2/11/16

السجل التجاري : 1675).
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STE MAZARII CHTOUKA
 SARL

شركة مزارع اشتوكة ش.م.م
تأسيس شركة

بدقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
شركة  تأسيس  تم   (2(2/12/15

ذات املديزات التالية :

اشتوكة  مزارع  شركة   : التسدية 

ش.م.م. 

استغالل   : االجتداعي  الهدف 

فالحي.

العنوان : دوار توعدال أيت اعديرة 

أشتوكة أيت باها.

املدة : 99 سنة.

درهم   122.222  : الرأسدال 

فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسدة 

122 درهم.

فاتح  من   : االجتداعية  السنة 

اكتوار إلى 32 سبتد ر من كل سنة 1+.

السيد  الشركة  سسير   : التسيير 

ما وخ ابراهيم ملدة غير محدودة. 

اإليداع  تم   : التجاري  السجل 

باملحكدة  الضبط  بكتابة  القانوني 

بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

2/11/17)2) تحت رقم 1937.
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 STE MAJIRISS
 SARL

شركة ماجيرسس ترانس ش.م.م

تأسيس شركة
بدقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

شركة  تأسيس  تم   12/11/(2(2

ذات املديزات التالية :

التسدية :  شركة ماجيرسس ترانس 

ش.م.م.

نقل   : االجتداعي  الهدف 

األشخاص لصالح الغير.   

العنوان :    دوار جداع أيت اعديرة 

أشتوكة أيت باها.

املدة:    99 سنة.

درهم   122.222  : الرأسدال 

فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسدة 

122 درهم.

من فاتح       : السنة االجتداعية 

يناير إلى 31 دسسد ر من كل سنة.

السيد  الشركة  سسير   : التسيير 

النحيلي عبد املجيد ملدة غير محدودة.
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اإليداع  تم   : التجاري  السجل 

باملحكدة  الضبط  بكتابة  القانوني 

بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

2)2)/16/11 تحت رقم 1994.
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 STE MAHTAT STATIONS

SERVICES
م.م.

لشريك واحد

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بدوجب 

بتارودانت  سجل   32/29/(2(2

وضع  تم   28/12/(2(2 بتاريخ 

ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 

واحد  لشريك  املحدودة  املسؤولية 

باملديزات التالية :

 STE MAHTAT   : التسدية 

شركة.م.م.   STATIONS SERVICES

لشريك واحد.

درهم   122.222  : الرأسدال 

مقسم إلى 1222 حصة من فئة 122 

درهم لفائدة السيد مهطاط محدد.

الحي   72 رقم   : االجتداعي  املقر 

الصناعي ايت اعزة بتارودانت.

املدة : 99 سنة.

الهدف االجتداعي : 

وزيوت  الوقود  منتجات  بيع 

التشحيم.

غسل.

التفريغ، التحقق والتشحيم.

النقل سواء نيابة عنهم أو لحساب 

آ رين.

بيع وتجديع اإلطارات.

: عهد إلى السيد مهطاط  التسيير 

محدد.

القانوني   اإليداع  تم   : اإليداع 

باملحكدة االبتدائية بتارودانت بتاريخ 

 1457 رقم  تحت   11/11/(2(2

بالسجل التجاري تحت  والتسجيل  

رقم 7169.
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 SOCIETE  LMANZAH
 NEGOCE
 SARL AU 

بتاريخ   عرفي  عقد  بدقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   21/11/(2(2
الوحيد  بدسير  املسؤولية  محدودة 

وذات املديزات التالية :
 STE LMANZAH   : التسدية 

   .NEGOCE  SARL AU
سيدي  زنقة   : املقر االجتداعي 
 (2 رقم  اإلفراني  املتوكل  محدد 

بويزكارن.
درهم   122.222   : الرأسدال 
فئة  من  حصة   1222 على  مقسدة 

122,22 درهم.
الهدف :

تجارة  واألشغال أملختلفة،  البناء 
العامة، مطعم.

الشركاء :
املزداد بتاريخ   السيد احدـــــد ازو، 
كلديم  ببويزكارن   28/1(/1965
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
غاية  إلى  صالحة   J 149312 رقم   
8)2)/28/25 والساكن حاليا بإقامة 
كلديم.)1222   63 رقم  الصحراء 

حصة(.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
كل  من  دسسد ر   31 في  وتنتهي  يناير 

سنة.
التسيير : تسيير الشركة حاليا من 

طرف السيد احدـــــد ازو.
باملحكدة  تم   : السجل التجاري 
بتاريخ   بكلديم   االبتدائية  

2)2)/11/11 تحت    رقم 3173.
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 Société  LIRATRANS
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
رأس مالها 122.222.22 درهم
املقر االجتداعي : شقة رقم 23 

الطابق الثاني الكائنة بعدارة ايت 
عزيزو رقم 159 شارع 2) غشت 

اكفاي تارودانت 

 إعالن عن تأسيس
مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى   -  1

إحداث  تم   ،2(/11/(2(2 بتاريخ  

ذات  للشركة  األسا�سي  القانون 

املحدودة،  صائصها  املسؤولية 

كالتالي :

 STE LIRATRANS  : التسدية 

.SARL

 23 :  شقة رقم  املقر اإلجتداعي   

عزيزو  ايت  عدارة  الثاني  الطابق 

اكفاي  غشت   (2 شارع   159 رقم 

تارودانت.

الهدف اإلجتداعي : 

نقل األشخاص لحساب الغير .

نقل البضائع لحساب الغير.

تنظيم الحفالت.

  : في  حدد  الشركة  مال  رأس 

 1222 على  مجزء  درهم   122.222

122  درهم  للحصة  حصة من فئة  

لواحدة كلها مكتتبة  كالتالي :

  (52     :  السيد    زكرياء زويزو   

حصة، أي  5.222) درهم.

  (52    : املعطي زويزو    السيد    

حصة ، أي  5.222) درهم.

 السيد    مروان بشرى   :    52)  

حصة ، أي  5.222) درهم.

السيد    ياسين اليعقوبي :     52)  

حصة ، أي  5.222) درهم.

1222   حصة ، أي     : املجدوع    

122.222 درهم.

ياسين  السيد    عين   : التسيير 

اليعقوبي   كدسيري للشركة ملدة غير 

محدودة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 دسسد ر .

املدة : 99 سنة.

- لقد تم اإليداع القانوني لدى   (

املحكدة االبتدائية  بتارودانت بتاريخ  

 -  1471 رقم  تحت  2/11/13)2)م 

السجل التجاري : 7179.

292 P

 ZIDANI AHMED COMPTABLE AGREE

STE  ROZZANO

SARL AU

شركة محدودة املسؤولية

من شريك واحد

تأسيس
مؤرخ  عرفي  عقد  بدوجب   -  1

وضع  تم   24/11/(2(2 بإنزكان 

ذات  لشركة  األسا�سي  النظام 

املسؤولية املحدودة من شريك واحد 

والتي تكدن مديزاتها فيدا يلي :

 STE  : التسدية 

 ROZZANO     S.A.R.L AU  ICE

. 22(61168(222294

الشركة  غرض  يدكن   : الغرض 

لحساب  أو  الخاص  لحسابها  سواء 

أي دولة أ رى  وفي  املغرب  في  الغير 

فيدا يلي :

 BOULANGER, PATISSERIE,

.CAFE

مقر الشركة : يوجد مقر الشركة  

 N17/727 BLOC 3 AV

 MOHAMED V HAY EL JADID

.AZROU AIT MELLOUL

املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة ابتداءا من تاريخ تكوينها النهائي.

رأسدال  يبلغ   : الشركة  رأسدال 

 122.222 درهم  ألف  مائة  الشركة 

مقسم إلى ألف حصة ذات مائة 122 

درهم كقيدة لحصة الواحدة.

 1222  : السيد ابراهيم اداونصار 

حصة.

السنة املالية : تبتدئ في فاتح يناير 

وتنتهي في 31 دسسد ر. 

ابراهيم  الشركة  سسير   : التسيير 

اداونصار ملدة غير محدودة .

كتابة  لدي  القانوني  اإليداع  تم 

إنزكان    االبتدائية  باملحكدة  الضبط 

رقم   تحت   17/11/(2(2 بتاريخ 

.1934/(2(2

293 P
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STE RKBI
رأس مالها : 122.222 درهم

149 حي البحارة الصيادين أكادير

شركة ذات املسؤولية املحدودة

إعالن عن تأسيس
مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 

تم  2)2)م،  نوفد ر   23 بتاريخ 

لشركة  األسا�سي  القانون  إحداث 

ذات املسؤولية املحدودة من طرف 

املوقعين للعقد،  صائصها كالتالي :

.STE RKBI : التسدية

املقر اإلجتداعي : 149 حي البحارة 

الصيادين أكادير.

الهدف اإلجتداعي : منعش عقاري.
 : في  حدد  الشركة  مال  رأس 

ألف  إلى  مقسم  درهم   122.222

للحصة  درهم   122 فئة  من  حصة 

الواحدة يدلكها كل من :

 522   : رجاء  زكري  ابن  السيدة 

حصة.

 522  : رجاء   بلعقول  السيدة 

حصة.
التسيير : عينت السيدة ابن زكري 
رجاء والسيدة بلعقول رجاء مسيرتان 

للشركة ملدة غير محدودة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 دسسد ر .

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

بتاريخ  بأكادير  التجارية  املحكدة 

 971(8 رقم  تحت   16/11/(2(2

السجل التجاري 45287.     

294 P

FIDUCIAIRE TEMSIA

TEL : 0640109989

 STE  REG-RENT
S.A.R.L

شركة دات املسؤولية املحدودة 

تأسيس
بدوجب عقد عرفي مؤرخ باكادير 

النظام  وضع  تم   26/12/(2(2

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

مديزاتها تكدن  والتي   املحدودة 

 فيدا يلي :

  STE  REG-RENT  : التسدية 

.S.A.R.L

الشركة  غرض  يدكن   : الغرض 

لحساب  أو  الخاص  لحسابها  سواء 
أي دولة أ رى  وفي  املغرب  في  الغير 

فيدا يلي :

كراء السيارات بدون سائق.

شارع عدر املختار   : مقر الشركة 
رقم 41 حي املسيرة أكادير.

املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة ابتداء من تاريخ تكوينها النهائي.
رأسدال  يبلغ   : الشركة  رأسدال 

 122.222 ألف درهم  الشركة مائة  

مائة  ذات  حصة  ألف  إلى  مقسم 

122 درهم كقيدة للحصة الواحدة، 

كليا  القيدة  ومدفوعة  مكتتبة 

ومخصصة للشركاء ارتية :       

 : الرحيم  عبد  الركراكي  السيد 

1222 حصة

السنة املالية : تبتدئ في فاتح يناير 

وتنتهي في 31 دسسد ر .

السيدة  الشركة  سسير  التسيير: 

الكيلي فاطدة  ملدة غير محدودة .   

القانوني لدى كتابة  تم اإليداع   

باكادير   التجارية  باملحكدة  الضبط 

رقم  تحت   1(/11/(2(2 بتاريخ  

.97272
للخالصة والبيان

املسير

295 P

 SOCIETE PORT SAHARA

 AUCTION
 .S.A.R.L

 Société à Responsabilité Limitée au

Capital de 100.000 Dhs

 Adresse : N°07 RUE LAKHSSASS

AVENUE DES FAR GUELMIM

ICE : 002668917000056

تـــأسيــس  شركة
بتاريخ  بدقت�سى عقد عرفي    -  1

شركة  تأسيس  ،تم   24/11/(2(2

باملديزات  ذات املسؤولية املحدودة   

التالية :

صاحارا  بور  شركة    : التسدية 

اوكشن:
زنقة   27 الرقم   : املقر االجتداعي 

امللكي  الجيش  شارع  اال صاص 

كلديم:

درهم   122.222  : الرأسدـــــــــــــال 

فئة  من  حصة   1222 على  مقسدة 

122 درهم.

الهـــــــــــــــــدف : االستيراد والتصدير.                                                               

  الشــــــــــــــركاء : 

الزنكوي صفية  : 522  حصة.

أكنكي عتيقة   : 522 حصة.

املسيرة القانوني   : الزنكوي صفية.  

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  كلديم    االبتدائي 

2)2)/11/11 تحت رقم )9) .

296 P

SOCIETE PERLE MENIRALE
  SARL AU

AU CAPITAL DE 100.000 Dhs 

التأسيس
بتاريخ  عرفي   عقد  بدقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   2(/11/(2(2

بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد باملديزات التالية :

 STE PERLE   : التسدية 

.MENIRALE SARL

: تجزئة التضامن  املقر االجتداعي 
رقم 21 كلديم.  

درهم   122.222  : الرأسدــــــــــــال 

فئة  من  حصة   1222 على  مقسدة 

122 درهم.

الهـــــــــــــــدف : توزيع املاء املعدني.

،الحامل  أبو هلي الحسن  السيد 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

: JE(23681

)1222حصة(.

السيد أبو هلي الحسن   : التسيير 

اعتداد  وسيتم  للشركة،  كدسير 

بالنسبة  للدسير  الوحيد  اإلمضاء 

للوثائق املتعلقة باإلدارات العدومية 

وشبه العدومية واإلدارات املالية.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بكلديم  االبتدائية 

2)2)/11/)1 تحت رقم 2)2)/95).

297 P

 STE PAK TRANS
  SARL

ملك الخير القليعة ايت ملول

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 

2)2)/28/12 تم تأسيس ش٠م٠م 

  STE PAK TRANS   : التسدية 

                          .SARL

محدودة  شركة   : الشكل 

املسؤولية.

ايت  القليعة  الخير  ملك   : املقر 

ملول.

النقل الوطني و الدولي  :  الغرض 

 للبضائع.                                                         

الرأسدال : حدد في مبلغ 122.222 

مئة ألف درهم أي 1222 حصة    ب 

على  موزعة  للحصة  درهم   122

الشكل التالي :

اليعقوبي   حفيظة  السيدة 

1222 حصة ب  درهم أي   122.222

122 درهم  للحصة.

حفيظة  السيدة   : املسيرة 

اليعقوبي.

حفيظة  السيدة   : االمضاء 

اليعقوبي.

القانوني  اإليداع  تم  وقد 

بتاريخ  بانزكان  االبتدائية  باملحكدة 

2)2)/11/)1 تحت رقم  1969.          

298 P

 STE ORKAM
إعالن عن تأسيس

   بدقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

القوانين  وضع  تم   28/12/(2(2

األساسية لشركة محدودة املسؤولية 

ذات املديزات التالية :

.STE ORKAM : التسدية

شركة محدودة  الشكل القانوني: 

املسؤولية. 
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الهدف : أعدال متنوعة أو البناء / 

أعدال كهراائية/ التجارة.

بلوك   125 رقم   : املقر االجتداعي 

24 حي أزرو  آيت ملول.

في حدد   : االجتداعي   الرأسدال 

 22, 122.222 درهم مقسم إلى 1222 

املدثلة  درهم    122 فئة  من  حصة 

للحصة الواحدة في ملكية :

  522  : املساوي  محدد  السيد 

حصة.

 522    : السيد إبراهيم الشظية 

حصة.

املساوي   محدد  عين   : التسيير 

مسيران   الشظية  إبراهيم  والسيد 

للشركة ملدة غير محددة.

املدة : 99 سنة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

االبتدائية  باملحكدة  الضبط  كتابة 

تحت   17/11/(2(2 بتاريخ  بإنزكان 

رقم 1942.
املسير  

299 P

شــركة وانسلوس
ش.م.م.

SOCIETE ONESOLUS sarl 

رأس مالها : 122.222 درهم

C/O رقم 55) بلوك ب حي الزيتون 

تكوين أكادير

شركة ذات املسؤولية املحدودة

إعالن عن تأسيس
مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى   -  1

بتاريخ 1) شتن ر 2)2) م، تم إحداث 

ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية املحدودة من طرف املوقع 

للعقد،  صائصها كالتالي :

  STE شركة وانسلوس   : التسدية 

 . ONESOLUS

 (55 رقم   C/O  : املقر االجتداعي 

بلوك ب حي الزيتون تكوين أكادير. 

بيع االجهزة.       : الهدف االجتداعي 

.MARCHAND DE MATERIEL

 : في  حدد  الشركة  مال  رأس 

ألف  إلى  مقسم  درهم   122.222

للحصة  درهم   122 فئة  من  حصة 

الواحدة يدلكها :

السيد محدد الراقي : 512  حصة.

السيد اليزيد مليدتي : 492  حصة.

التسيير : عين السيد محدد الراقي 

مسير للشركة ملدة غير محدودة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 دسسد ر.

- لقد تم اإليداع القانوني لدى   (

بتاريخ  بأكادير  التجارية  املحكدة 

 -  97273 2)2)/11/)1م تحت رقم 

السجل التجاري : 45241.
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 STE OBT CONSULT
SARL AU

بتاريخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   (1/12/(2(2

وحيد  بشريك  املسؤولية  محدودة 

ذات املديزات التالية :

 STE OBT التسدية : 

 .CONSULT   SARL AU

فاصك،  دوار   : املقر االجتداعي 

كلديم.

درهم   122.222  : الرأسدال 

فئة  من  حصة   1222 على  مقسدة 

122 درهم.

للدراسات  مكتب   : الهدف 

والبحوث.

الشركاء :

املزدادة  فاطدة  ابيطة  السيدة 

بفاصك   (3/23/1994 بتاريخ 

التعريف  لبطاقة  الحامل  كلديم، 

: JA 161329 الوطنية رقم

 )1222 حصة(.

تبتدئ من فاتح  السنة املالية  : 

كل  من  دسسد ر   31 في  وتنتهي  يناير 

سنة.

: تسير الشركة حاليا من  التسيير 

طرف السيدة ابيطة فاطدة ملدة غير 

محددة.

باملحكدة  :تم  السجل التجاري 

بتاريخ بكلديم   االبتدائية 

 4 نوفد ر 2)2) تحت رقم 3161.

301 P

STE OASIS PREFA

SARL  

رأسدالها : 122.222 درهم 

إعالن بتأسيس شركة

وادوجب   27/12/(2(2 بتاريخ 

دات  شركة  تأسست  عرفي  عقد 

 STE املسؤولية املحدودة تحت إسم 

.OASIS PREFA  SARL

هدفها :   اإلنتاج و التجارة في مواد 

البناء.

العنوان التجاري : دوار دار بواكر 

جداعة الدراركة أكادير.    

درهم موزعة   122.222 رأسدالها 

إلى 1222 حصة قيدة كل حصة 122 

دراهم، موزعة كدا يلي :

 522  : السعدي  أحداد  السيد 

حصة.

 522  : الدين  السيد شاوي نور  

حصة.

تسيير الشركة : تم تعيين السيدان 

نورالدين  شاوي  و  السعدي  أحداد 

مسيرا لشركة ملدة غير محدودة مع 

حسب  الصالحيات  كامل  تخويله 

القانون األسا�سي للشركة.

املدة : 99 سنة من تاريخ تأسيسها.

بدكتب  تم  القانوني  اإليداع 

التجارية  املحكدة  لدى  الضبط 

بتاريخ     97248 رقم  تحت  بأكادير 

.11/11/(2(2

 OASIS PREFA الشركة  سجلت 

SARL بالسجل التجاري بـأكادير تحت 

رقم 3)452  بتاريخ 2)2)/11/11.

302 P

املركز الجهــوي للخدمـــات
تيزنيت

الهاتف : 4.12).8.62).25

STE SAFETY SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

تأسيس
الجدع  محضر  على  بناء 
بتاريخ:  املنعقد  التأسي�سي  العام 
ذات  تأسست شركة   23/11/(2(2
باالعتبارات  املحدودة  املسؤولية 

التالية : 
 SAFETY شركة    : االسم 
SERVICES  ذات املسؤولية املحدودة.
الساحل  اربعاء  مركز   : العنوان 

جداعة أربعاء الساحل تيزنيت.
الهدف : تحويل األموال.                                                         
العدليات  كل  عامة  واصفة 
املالية  التجارية،  السياحية، 
واالقتصادية التي من شأنها أن تنمي 
وتطور نشاط الشركة املذكورة أعاله.

 99( : تسعة و تسعون سنة  املدة 
سنة(.

رأسدال الشركة هو   : رأس املــال 
درهم(   122.222( درهم  ألف  مائة 
حصة   )1222( ألف  إلى  مقسدة 

بقيدة مائة )122( درهم لكل حصة.
بحدان  السيدة  تعيين   : التسيير 

لطيفة مسيرة للشركة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني باملحكدة االبتدائية بتيزنيت 
رقم  تحت   16/11/(2(2 بتاريخ 

.749/(2(2
303 P

STE SOMORAM
إعالن عن تأسيس شركة

بتاريخ عرفي  عقد   بدقت�سى 
حررت  باكادير     (2(2 نوفد ر   12
املسؤولية  محدودة  شركة  قوانين 

 صائصها كالتالي :
.STE SOMORAM : اسم  شركة

الهدف : غسيل مالبس.
C/O م 7 عدارة  املقر االجتداعي : 
املحددي  بايتي سكن حي  اقامة   (4

اكادير
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من تاريخ  99 سنة ابتداء  املدة :  

التأسيس النهائي.

في  حدد   : االجتداعي  الرأسدال 

مبلغ 122.222 درهم.

الشركة  بتسيير  يقوم   : التسيير 

حنان  السيدة  محدودة  غير  وملدة 

اشلفتا.

االيداع القانوني :  اإليداع القانوني 

بكتابة الضبط باملحكدة التجارية تم 

2)2)/16/11تحت  بتاريخ  باكادير 
رقم 5)971.

304 P

 Sté SOLUGREEN AGRI
SARL

 SOCIETE  A  RESPONSABILITE

LIMITEE

 AU  CAPITAL  DE 100.000,00

.dhs

 SIEGE SOCIAL: DOUAR OULAD

 MIMOUNE SIDI BIBI  BIOUGRA

 CHTOUKA AIT BAHA

 (2(2 أكتوار   (2 بتاريخ  

دات  الشركة  تاسيس  تم 

اسم                                                                تحت  املحددة  املسؤولية 

.SOLUGREEN AGRI  SARL

املنتجات  تسويق    : هدفها 

املخصصة لالستخدام الزراعي؛

االستشارات الزراعية ؛

إدارة املزارع.

العنوان :  دوار اوالد ميدون سيدي 

بيبي بيوكرى اشتوكة ايت باها.
 رأسدالها : 122.222 درهم موزعة 

إلى 1222 حصة قيدة كل حصة 122 

درهم  موزعة كدا يلي :  

محدد موح موح :  622 حصة. 

محدد الرااج   :   422 حصة.

تعيين  تم   : الشركة  تسيير 

للشركة  كدسير   الرااج    محدد 

كامل  ملدة غير محدودة مع تخويله  

الصالحيات حسب القانون األسا�سي  

للشركة.

تاريخ  من  سنة    99   : املدة 

تأسيسها.

باملحكدة  تم  القانوني  اإليداع 
االبتدائية انزكان تحت رقم 1673 .

 STE الشركة  سجلت 
                                                                                                     SOLUGREEN AGRI SARL
بالسجل التجاري بانزكان تحت رقم 

1651) بتاريخ 2)2)/13/11.
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STE SKAN TRANS
SARL 

شركة ذات مسؤولية محدودة
إنشاء

 STE SKAN  : التجاري  اسم 
.TRANS SARL

العنوان : الشقة ) حي الهدى رقم 
34) آيت ملول.

املهام   : نقل سلع الغير.
 122.222  : الشركة  رأسدال 

درهم.
توفيق عبد هللا وفكار   : التسيير  

عصام.
تم اإليداع القانون األسا�سي لدى 
االبتدائية  باملحكدة  الضبط  كتابة 
تحت   11/11/(2(2 بتاريخ  بانزكان 
تحت  التجاري  والسجل   1951 رقم 

رقم 1639) .
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 STE SIMA MED
TRANSPORT

SARL AU   
ICE : 002633527000039
شركة محدودة املسؤولية

إعالن عن تأسيس
بدقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ  
شركة  تأسيس  تم   (3/12/(2(2
محدودة املسؤولية ذات الخصائص 

التالية : 
 STE SIMA MED   : التسدية 

.TRANSPORT   Sarl
املقر االجتداعي : دوار تكاد سيدي 

بيبي بيوكرى .
لحساب  البضائع  نقل   : الهدف 

الغير.

 122.222  : االجتداعي  الرأسدال 

درهم.

التسيير : عبد الحديد محدودي.

املدة : 99 سنة.

السنة املالية :  فاتح يناير حتى 31 

دسسد ر .

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

  1991 رقم  تحت  بانزكان  التجاري 

السجل  رقم  بتاريخ2)2)/16/11 

التجاري 1673).
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Cabinet

IDJAMAA CONSEILS 

 Siège social : N°704, LOT MESUGINA,

DRARGA, AGADIR

Tél : 06-62-64-12-88

: E-mail

Idjamaa.conseils@gmail.com

 STE SENKOU

PRODUCTION
العام   الجدع   بدقت�سى محضر  

والذي   (2(2/29/32 في  املنعقد  

ذات  شركة  تأسيس  بدوجبه  تم 

مسؤولية محدودة مديزاتها كالتالي : 

 STE SENKOU  : االسم التجاري 

.PRODUCTION

مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدودة.

الرأسدال : 122.222 درهم .

حيث يتوفر :

 : السيد سينكو عبد الصدد على 

1222حصة.

الهدف : اإلنتاج السدعي البصري.

حي  ب  بلوك   1 رقم   : العنوان 

املستقبل الدراركة أكادير .

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير إلى 31 دسسد ر من كل سنة.

تسير من طرف السيد   : التسيير 

سينكو عبد الصدد.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 ((/12/(2(2 في  بأكادير  التجارية 

تحت  الرقم الترتيبي 1)968.
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 STE TORTUGA
SARL

إعـــــــالن عن إنشـــاء شركـــــة
بتاريخ   عرفي  عقد  بدقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   (8/29/(2(2

ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

املديزات التالية :

.STE TORTUGA SARL: التسدية
زنقة   (3 رقم   : املقر االجتداعي 

مجاظ،طانطان.

درهم   122.222  : الرأسدال 

فئة  من  حصة   1222 على  مقسدة 

122 درهم.

: الهدف 

البناء واألشغال العدومية.

الوساطة التجارية.

الشركاء :

مزداد  مغربي،  فيصل،  العاليم 

ن  نطا 1بطا 9 8 9 / 2 6 / ( 8 ريخ بتا

.41985JFب.ت.ورقم

مغربي،  الحوا�سي،  السالمي 
بالعيون   21/21/1974 مزداد بتاريخ 

.SH93251ب.ت.ورقم

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

كل  من  دسسد ر   31 في  وتنتهي  يناير 

سنة.

حاليا  الشركة  تسير   : التسيير 

العاليم فيصل والسالمي  من طرف 

الحوا�سي ملدة غير محددة.

باملحكدة  تم   : السجل التجاري 

بتاريخ   بطانطان  االبتدائية 

2)2)/13/11 تحت رقم 5627.
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 STE TOP SUD SARL
 SARL 

إعـــــــالن عن إنشـــاء شركـــــة
بتاريخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   16/12/(2(2

املديزات  ذات  املسؤولية  محدودة 

التالية :

 STE TOP SUD SARL : التسدية

.SARL
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امحريش  حي   : املقر االجتداعي 
زنقة الصقر رقم 36، كلديم.

درهم   122.222  : الرأسدال 

فئة  من  حصة   1222 على  مقسدة 

122 درهم.

الهدف  :

واملهرجانات  العروض  منظم 

الفنية.

الشركاء :

املزداد  احدد  الخن سيد  السيد 

طانطان،  ب   (3/12/1986 بتاريخ 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
: JA 1(6294 رقم

)522 حصة(.

املزداد  الشنقوي  الركيبي  السيد 

بكلديم،   2(/1(/1983 بتاريخ 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
: JA 128351 رقم

)522 حصة(.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

كل  من  دسسد ر   31 في  وتنتهي  يناير 

سنة.

: تسير الشركة حاليا من  التسيير 

أحدد   سيد  الخن  السيدين  طرف 

والركيبي الشنقوي ملدة غير محددة.

 : السجل التجاري 

بكلديم  االبتدائية  باملحكدة  تم 

رقم  تحت   2(/11/(2(2 بتاريخ 

.3163
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Société  STE TA DESIGN
SARL A.U

شركــة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس
بتاريخ عرفي  عقد   بدقت�سى 

ذات  تأسست شركة   16/12/(2(2

باملواصفات  محدودة  مسؤولية 

التالية  :

.STE TA DESIGN   : التسدية

الدا لي  الديكور   : املوضوع 

والتصديم.

 HB84  املقر االجتداعي : الدا لة

حي الدا لة أكادير.

املبلغ  حدد   : الشركة  رأسدال 

إلى   مجزأ  درهم   122.222 في 

درهم   122 فئة  من  1222حصة 

للواحدة.    

أسند التسيير إلى السيدة   : التسيير 

ايت وعراب تيليال ملدة غير محدودة. 

تلتزم  البنكي،  للتوقيع  بالنسبة  أما 

للسيدة  الوحيد  بالتوقيع  الشركة 

ايت وعراب تيليال.

تأسيس  من  سنة   99  : املدة 

الشركة.

وقد تم اإليداع القانوني بدكتب 

بأكادير  التجارية  باملحكدة  الضبط 

رقم   تحت   17/11/(2(2 بتاريخ 

97134 وتم تسجيل الشركة بالسجل 

التجاري تحت رقم 45293.
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 STE SUMAR CITY
SARL AU 

العام  الجدع  محضر  بدقت�سى   

والذي  أكادير  بددينة  املنعقد 

ذات  شركة  تأسيس  بدوجبه  تم 

وحيد  شريك  محدودة  مسؤولية 

مديزاتها كالتالي :                

 STE  SUMAR          :       اال سم

.CITY  SARL AU

مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدودة شريك وحيد.

درهم    122.222  : الرأسدال   

موزع على الشكل التالي :

  122.222  : يوسيف  نادر  السيد 

درهم: 1222 حصة. 

الهدف    :     مطعم.

حي  السفلي  الطابق   : العنوان 

اضوران اورير أكادير.

السنة املالية : لتبدأ من فاتح يناير 

إلى 31 دسسد ر من كل سنة.

التسيير :  تسير  الشركة من طرف 

السيد نادر يوسيف.

القانوني باملحكدة   اال يداع   تم  

 29/11/(2(2 في  بأكادير   التجارية 
تحت   رقم  96998. 
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 STE SUD MED
SARL

RC 18107 INEZGANE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 رأسدالها : 122.222 درهم  

 العنوان :  رقم 17)3 دوار فوك 

الجرف تدسيت بايت ملول 

بتاريخ  منعقدا  االجتداع 

على املوافقة  تحت   1(/12/(2(2 

 ما يلي :

استقالة السيد بن عطية عبد هللا 

واواا سعاد من الشركة.         

 بيع حصص اجتداعية. 

هللا  عبد  عطية  بن  السيد  باع 

422 حصة والسيدة بواا سعاد 322 

 322 ليلى  الرميدي  والسيدة  حصة 

حصة لسيد  احداد محدد .

محدد  احداد  السيد   : الجديد 

1222 حصة .

 تعيين السيد احداد محدد املسير 

الوحيد لشركة ملدة غير محدودة .

والتوقيع اإلدارية و البنكية لسيد 

احداد محدد. 

باملحكدة   القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

2)2)/11/)1 تحت رقم 1959.
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 STE WATAN MEDIA

 S.A.R.L
إعـــــــالن عن إنشـــاء شركـــــة

بتاريخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   18/29/(2(2

املديزات  ذات  املسؤولية  محدودة 

التالية :

 STE WATAN MEDIA : التسدية

.S.A.R.L

: حي االمل مركز  املقر االجتداعي 

الوطية، طانطان.

درهم   122.222  : الرأسدال 

فئة  من  حصة   1222 على  مقسدة 

122 درهم.

الهدف  : تغطية وتنظيم األحداث.

اإلعالن والطباعة.

املواقع  وإنشاء  تصديم 

اإللكترونية.

تقنية الترجدة السدعية البصرية.

و دمة  اإلعالم  وسائل  توريد 

وتسويق  التصدير   / االستيراد 

املنتجات اإلعالمية.

الشركاء :

مغربي،  االطرش،  الرحيم  عبد 

و.  ب.   ،12/21/1988 بتاريخ  مزداد 

.JF39295 ت رقم

مغربي،  بوعيد،  الحفيظ  عبد 

و.  ب.   ،((/28/1976 بتاريخ  مزداد 

.E64(447 ت رقم

مزداد  مغربي،  كونت،  البشير 

و. ت رقم   28/26/1986، ب.  بتاريخ 

.JF36799

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

كل  من  دسسد ر   31 في  وتنتهي  يناير 

سنة.

: تسير الشركة حاليا من  التسيير 

طرف عبد الرحيم االطرش ملدة غير 

محددة.

باملحكدة  تم   : السجل التجاري 

بتاريخ  بطانطان  االبتدائية 

2)2)/11/11 تحت رقم 5621.
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SOCIETE FIDUCIAIRE JENANE S.A.R.L AU

.N° (26 RESIDENCE SAHARA GUELMIM

CONSTITUTION DE SOCIETE 

STE VERLAND NEGOCE
 SARL AU

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  على  بناءا   -  I

تم وضع القوانين   (2(2 )) سبتد ر 

األساسية لشركة محدودة املسؤولية   

 VERLAND الوحيد  الشريك  ذات 

NEGOCE ذات الخصائص التالية : 

في  الشركة  هدف   : الهدف   -  1

املغرب كدا في الخارج هو :

األشغال املختلفة والبناء ؛
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مفاوض تجاري.

اللي�سي  حي  املقر االجتداعي    -  (

 117 رقم  التابت  بن  حسان  شارع 

كلديم .

3 - املدة :  99 سنة.

 122222 : حدد في  الرأسدال   -  4

حصة   1222 على  مقسم  درهم 

اجتداعية بقيدة 122 درهم للواحدة 

وهي في نصيب السيد  : 

  1222 الفتاح  عبد  البورحيمي 

حصة اجتداعية. 

الشركة  تسير   : التسيير   -  5

وملدة غير محدودة من طرف السيد 

البورحيمي عبد الفتاح.
II - ثم التسجيل في السجل التجاري 

بتاريخ  بكلديم   االبتدائية   باملحكدة 

)1 أكتوار 2)2) تحت رقم 9)31.  
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VALA TELEMARKETING 
S.A.R.L AU 

شركة ذات مسؤولية محدودة 

شريك واحد.  
رأسدالها  122222 درهم

املقر االجتداعي: رقم18 الطابق ) 

املركز التجاري الضرضوري شارع 

سيدي محدد تارودانت

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد   بدقت�سى 

قوانين  وضع  تم  اكتوار2)2)،   ((

الشركة ذات امليزات التالية :

 VALA  : التسدية   -  1

.TELEMARKETING

شركة ذات  الشكل القانوني:   -  (

مسؤولية محدودة شريك واحد.  

3 - الهدف: مركز االتصال.
 18 رقم  االجتداعي:  املقر   -  4

الطابق ) املركز التجاري الضرضوري 

شارع سيدي محدد تارودانت.

5 - املدة:  99 سنة ابتدءا من تاريخ 

التأسيس.
6 - رأسدال:حدد في مبلغ 122222 

درهم مقسم إلى 1222 حصة من فئة 

122 درهم للواحدة.

إلى  أسند  التسيير  التسيير:   -  7

السيدة ماهر إيدان.

بكتابة  تم  القانوني:  اإليداع   -  8

االبتدائية  املحكدة  لدى  الضبط 

بتاريخ   1455 رقم  تحت  بتارودانت 

11 نوفد ر 2)2).
من اجل النسخة والبيان عن املسير:

السيد ماهر  إيدان
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سوبير سوس
شركة ذات مسؤولية محدودة 

وعنوان مقرها االجتداعي مركز اغرم 

- 83222 تارودانت املغرب
رقم التقييد في السجل التجاري 

7185

مؤرخ  عرفي  عقد   بدقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   ((

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة باملديزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

مسؤولية محدودة .

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

سواير  تسديتها:  بدختصر  االقتضاء 

سوس  

غرض الشركة بإيجاز :

 ENTREPRENEUR DE

 TRAVAUX DIVERS OU

CONSTRUCTION

NEGOCIANT

 FORMATION ET

ENGADREMENT

عنوان املقر االجتداعي مركز اغرم 

- 83222  تارودانت املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد  فريد علوان : 522  حصة 

بقيدة 122  درهم للحصة .

السيد  عبد الكريم علوان  : 522   

حصة بقيدة 122  درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسداء 

ومواطن الشركاء :

السيد  فريد علوان عنوانه  دوار 

اسغرم اسغرم تارودانت -   املغرب.

السيد  عبد الكريم علوان  عنوانه  

دوار اسغرم اسغرم تارودانت -   املغرب.

االسم شخ�سي والعائلي ومواطن 

مسير الشركة:

السيد  عبد الكريم علوان  عنوانه  

دوار اسغرم اسغرم تارودانت.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتارودانت بتاريخ 17 نوفد ر 

2)2) تحت رقم 1478.
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صوتريماشين
تأسيس شركة

شتن ر   7 في  طبقا للعقد املؤرخ  

سا�سي  اال  القانون  وضع  تم   (2(2

محدودة  مسؤولية  ذات  لشركة 

وشريك وحيد ومديزاتها كالتالي :                             

اال سم :  صوتريداشين    

الهدف :  تحول الصناعي - نيكوس
املقر االجتداعي : شارع ابن  لدون 

حي القصبة  طاطا.

املدة : 99 سنة.

الرأسدال : 122222 درهم مقسدة 

درهم    122 بقيدة  حصة   1222 إلى 

للحصة.

االرااح : 5 في مائة للد  يرة والباقي 

حسب قرارات الشركاء.

التسيير: السيد حاتم محدد.

تبتدئ من   : السنة اال جتداعية 

فاتح يناير الئ 31 دجن ر من كل سنة.

التسجيل  تم   : التجارى  السجل 

تحت  بطاطا  بتدائية  اال   باملحكدة 
رقم 623 بتاريخ 6 اكتوار 2)2).
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كلوبال فيش
تـأسـيـس شــركة

بتاريخ  عرفي   عقد   بدقت�سى 
القانون  وضع  تم   (2(2 نوفد ر   3

التاسي�سي لشركة محدودة املسؤولية 

تحدل الخصائص التالية :

الـتـسـديـــــــــــــــة : كلواال فيش.
:  شركة دات املسؤولية  الشكل  

املحدودة.
السدك  وشراء  بيع   : الـدـوضـــــوع 

الطري واملجدد.
الـدـقر االجـتـداعــي :  تجزئة  الفرح 
8 الفرح بنسركاو   1 رقم  1599 بلوك 

اكادير .
مــــــدة الشركــــــة   : 99  سنة ابتداء 

من يوم تأسيسها.
رأسدـــال الشركـــة :  122.222درهم 
فئة  من  حصة   1222 على  مقسم 

122 درهم .
سعيد فكاك  342 حصة ؛
امداح الطيب332 حصة ؛

زياد ابوغالي  332 حصة.
األراــــــــــــــــــاح : يتم اقتطاع نسبة %5 
من األرااح  لالحتياط القانوني والباقي 

حسب تقرير الشركاء.
من  الشركة  تسير   : الـتسـيـيـــــــــــــر 

طرف السيد : سعيد فكاك. 
للسيدان    االمضاء  صالحيات 

سعيد فكاك  او  امداح الطيب.
السنـــة االجتدـاعيـة : من فاتح يناير 

إلى 31 دجنبـــــر.
لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
يـوم  باكادير   التجارية   املحكدة  

13 نوفد ر 2)2) تحت رقم 97293.
319 P

شيشميت للنقل
ش.م.م. م

تأسيس شركة
في  املؤرخ  عرفي  عقد   بدقت�سى 
تم تأسيس شركة   (2(2 نوفد ر   14

شيشديت للنقل .م.م. م.
هدفها : نقل األمتعة غير املصاحب 

للغير.                                   
العنوان: تجزئة بوكار اشيبي بلفاع 

اشتوكة ايت باها.
رأسدالها : 122.222 درهم موزعة 
حصة  كل  قيدة  حصة   1222 إلى 
ازدباز  السيد  تعيين  تم  122درهم 
هشام ومستغفر عبد الهادي كدسيران 

واملوقعان للشركة ملدة غير محدودة.
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99 سنة  : مدة عدر الشركة  املدة 
من تاريخ تأسيسها النهائي.

رقم  اإليضاحي  التجاري  السجل 
.(1671

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية ألنزكان بتاريخ 16 نوفد ر 2)2) 

تحت رقم 1989.  
320 P

انغمار
تأسيس شركة

طبقا للعقد املؤرخ  في 13 يوليوز 
سا�سي  اال  القانون  وضع  تم   (2(2
محدودة  مسؤولية  ذات  لشركة 

ومديزاتها كالتالي :
اال سم :   انغدار.

واالشغال  مقاولة    : الهدف 
املختلفة - نيكوس.

شارع   (2 رقم    : املقر االجتداعي 
السعديين حي القصبة  طاطا.

املدة : 99 سنة.
درهم   122.222  : الرأسدال 
مقسدة إلى 1222 حصة بقيدة 122 

درهم  للحصة.
االرااح : 5 في مائة للد  يرة والباقي 

حسب قرارات الشركاء.
التسيير: السيد الحابوس محدد.

تبتدئ من   : السنة اال جتداعية 
فاتح يناير الئ 31 دجن ر من كل سنة.

التسجيل  تم   : التجارى  السجل 
تحت  طا  بطا  بتدائية  اال  باملحكدة 

رقم 587 بتاريخ 13 غشت 2)2).
321 P

استاجيل
 شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتداعي  : تجزيئة 
الزهور البالليع -  تارودانت املغرب
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7187
في   مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   (8
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  دات  محدودة  مسؤولية 
الوحيد .                                                                                                    
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
تسديتها:  بدختصر  االقتضاء 

استاجيل.
غرض الشركة بإيجاز :

واألشغال  البناء  في  مقاول 
املختلفة.

تجزيئة    : عنوان املقر االجتداعي 
الزهور البالليع -  تارودانت املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  122.222  : مبلغ رأسدال الشركة 
درهم، مقسم كالتالي:

 1222 السيد عبد هللا اسطيري:  
حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

مسير الشركة:
دوار  اسطيري:   عبد هللا  السيد 

اكراض تدنارت طاطا.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتارودانت بتاريخ 17 نوفد ر 

2)2) تحت رقم1479.
322 P

 Ste BILAL ET BRAHIM
 CONSTRUCTION

 METALIQUE
 إنشاء شركة

باكادير  أكتوار2)2)   (6 بتاريخ 
لشركة  األسا�سي  القانون  وضع  ثم 

محدودة املسؤولية:
 Ste BILAL ET BRAHIM : االسم

.CONSTRUCTION METALIQUE
اعدال  مقاول   : الشركة  هدف 

مختلفة.
دوار بواكر دراركة   : مقر الشركة 

آكادير.
املدة : محدودة في 99 سنة )تسعة 

وتسعون سنة(.
الرأسدال : محدد في مبلغ 122.222 
من  حصة   1222 إلى  مقسم  درهم 
فئة 122 درهم  للحصة الواحدة  ثم 

اكتتابها : 

حصة   522 إبراهيم  إدياسين 

إجتداعية 52.222 درهم.

حصة   522 مبارك  البالل 

إجتداعية 52.222 درهم.

السادة  تعيين  ثم  قد   : التسيير 

مبارك  والبالل  إبراهيم  إدياسين 

اإلمضاء  مع حق  للشركة  كدسيرين 

االجتداعي والبنكي.

لتكوين   %  5 يتم اقتطاع  األرااح: 

عليه  املنصوص  االحتياطي  الرصيد 

قانونا.

اإليداع  تم    : القانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

املحكدة التجارية باكادير تحت رقم 

)9714 بتاريخ 17 نون ر2)2).

323 P

TRANS DLIOU
S.A.R.L-A.U

اإلشهار القانوني
الوحيد    الشريك  قرار  حسب 

 TRANS DLIOU S.A.R.LA.U لشركة

قرر   (2(2 أكتوار   ((  بتاريخ 

ما يلي :
عدارة   25 رقم   : الشركة  مقر 

السكار ولي العهد الحي اإلداري أوالد 

تايدة. 
رأس املال حدد في : 122.222 درهم 

فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسومة 

122 درهم الواحدة وموزعة كالتالي: 

ادليو عبد هللا 1222 حصة.

املوضوع: من أهداف الشركة:
مستوى   على  البضائع  نقل   -  1

الوطني والدولي لحساب الغير.

التسيير: قرر الشريك الوحيد أن 

 TRANS DLIOU S.A.R.L-A.U شركة

سيسرها السيد ادليو عبد هللا ملدة 

غير محدودة.

اإليداع: تم اإليداع القانوني لدى 

بتاريخ  بتارودانت  ابتدائية  املحكدة 

 1456 تحت رقم   (2(2 نوفد ر   11

السجل التجاري رقم 7177. 

324 P

 MAKE-UP AND HAIRSTYLE

ACADEMY PRIVE
ش.م.م . بشريك واحد

رأسدالها : 122.222 درهم

املقر االجتداعي: رقم 9) زنقة عدر 

ابن العاص الطابق الثالث رقم 6) 

طنجة

تـأسـيـس
توقيع  ذي  عرفي  عقد  بدوجب 

 اص بتاريخ ) أكتوار 2)2) واملسجل 

تم   (2(2 أكتوار   (6 يوم  بطنجة 

القانون األسا�سي لشركة ذات  وضع 

الخاصيات  ذات  محدودة  مسؤولية 

التالية :

دا ل  الشركة  تهدف  الـهــدف: 

املغرب.

تدريب وتطوير مهن الحالقين من 

الرجال والنساء ؛

استشارية في صورة الوجه ؛

 بيرة تجديل وفنانة املكياج ؛

مدارس SPA ؛

تسوية أظافر اليدين والرجلين.

 MAKE-UP AND« التسديــة: 

 «HAIRSTYLE ACADEMY PRIVE

ش.م.م بشريك واحد.

املقر االجتداعي: رقم 9) زنقة عدر 

 (6 إبن العاص الطابق الثالث رقم 

طنجة.

الـــدــدة: 99 سنة.

درهم   122.222 الـرأسـدـال: 

اجتداعية  حصة   1222 إلى  مقسم 

122 درهم للحصة الواحدة  من فئة 

كلها  ومسندة  نقدا  مكتتبةومحررة 

املليحي  القطراني  السيدة  لفائدة 

سكينة.

الـسـنـــة: من فاتح يناير إلى 31 دجن ر. 

غير  ملدة  الشركة  سسير  الـتـسـيـير: 

املليحي  القطراني  السيدة  محدودة 

سكينة.

 129613  : السجل التجاري رقم 

طنجة.
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كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكدة التجارية بطنجة يوم 

11 نوفد ر 2)2) تحت رقم 35517).
بدثابة مقتطف وايان

325 P

 STE BOUKRAA TRANS
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

املقر االجتداعي : متجر رقم 816 

تجزئة مسكينة الدراركة اكادير

التعريف املوحد للدقاولة : 

22(443515222233

تاسيس شركة
تحت  عرفي  عقد  بدقت�سى  

 19 في  مؤرخ  الشخ�سي  االمضاء 

تم املصادقة  بأكادير،   (2(2 ف راير 

ذات    لشركة  االسا�سي  القانون  على 

الخصائص التالية :

 STE   : القانونية   التسدية 

.BOUKRAA TRANS  SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

املقر االجتداعي : متجر رقم 816 

تجزئة مسكينة الدراركة اكادير

الغرض االجتداعي : نقل البضائع 

النقل  في  ووسيط  وكيل  للغير، 

والخدمات اللوجيستة، النقل الوطني 

كراء  للبضائع واالرساليات،  والدولي 

االستيراد  النقل،  وسائل  واستئجار 

والتصدير.

الخدمات،  جديع  عامة  واصفة 

التي  التجارية  واملبادالت  املعامالت 

من شأنها أن تنمي وتوسع من نشاط 

الشركة.

في    :حدد  االجتداعي   رأسدال 

ومحررة  مدفوع  درهم    122.222

حصة   1222 الى  ومقسدة  بالكامل 

122 درهم للحصة  اجتداعية بقيدة 

الوحيد  للشريك  وكلها  الواحدة 

السيد بوكراع أنوار.

تم تعين السيد بوكراع   : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  وحيد  مسير  أنوار 

محددة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
تسجيل الشركة في السجل التجاري 

باملحكدة التجارية بأكادير.

من  تبتدئ   : االجتداعية  السنة 

فاتح يناير الى 31 دسسد ر من كل سنة.

من االرااح   %  5 تخصم   : االرااح 

والباقي  القانوني  االحتياط  لتأسيس 

الجدعية  تصرف  تحت  يوضع 

العدومية للشركة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

باكادير   التجارية  باملحكدة  الضبط 

تحت الرقم   ،(2(2 مارس   9 بتاريخ 
التجاري  بالسجل  واملسجلة   742

التحليلي رقم 3)7)4.
للنشر والبيان

املسير

326 P

STE  FISH TOP SUD
 SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

املقر االجتداعي : شارع اللة أسداء 
رقم )11 املر�سى العيون

تاسيس شركة
بدقت�سى  عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
تم وضع القانون   ،(2(2 اكتوار   (6

الخصائص  ذات  لشركة  االسا�سي 

التالية :

 STE FISH   : التسدية القانونية  

. TOP SUD  SARL

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.

املقر االجتداعي : شارع اللة أسداء 

رقم )11 املر�سى العيون.

تجارة   : االجتداعي  الغرض 

البحرية  واملنتجات  االسداك 

واالسداك  البضائع  نقل  بالجدلة، 

واملنتجات البحرية الطرية واملجددة، 

البحري،  الصيد  العامة،  التجارة 

جديع عدليات االستيراد والتصدير.

املعامالت  جديع  عامة  واصفة 

شانها  من  التي  التجارية  واملبادالت 

أن تنمي الشركة وتوسيع من نشاط 

الشركة.

في    :حدد  االجتداعي   رأسدال 

بالكامل  محررة  درهم،   122.222

1222 حصة اجتداعية  ومقسدة الى 

الواحدة  للحصة  درهم   122 بقيدة 

حسب  الشركاء  بين  وموزعة 

املساهدة كدا يلي :

 522  .. سليدان  العبيوي  السيد 

قدرها  بدساهدة  اجتداعية،  حصة 

52.222 درهم.

 (52  .. محدد  العبيوي  السيد 

قدرها  بدساهدة  اجتداعية،  حصة 

5.222) درهم.

السيد العبيوي وليد .. 52) حصة 

اجتداعية، بدساهدة قدرها 5.222) 

درهم.

التسيير : تم تعين السيد العبيوي 

سليدان مسيرا وحيد للشركة ملدة غير 

محددة.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : مدة 

تسجيل الشركة في السجل التجاري.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير الى 31 دسسد ر من كل سنة.

من االرااح   %  5 تخصم   : االرااح 

والباقي  القانوني  االحتياط  لتأسيس 

الجدعية  تصرف  تحت  يوضع 

العدومية للشركة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

الضبط باملحكدة االبتدائية بالعيون  

الرقم  تحت   ،(2(2 نون ر   3 بتاريخ 

تسجيل  تم  حيث   ،(611/(2(2

الشركة في السجل التجاري التحليلي 

تحت الرقم 33647.
للنشر والبيان

املسير

327 P

FIDUCIAIRE BIOU COMPTA FISC

 Création de société – Comptabilité –

 Fiscalité – Conseil Juridique –Etude de

  projet –Gestion financière

Avenue Hassan II Les chalets Imm.

 OUCHBANI 2éme Etage En face de la

 mosquée ALIMAM ALJAZOULI BIOUGRA

CHTOUKA AIT BAHA

 PATENTE : 48 815038 – IF : 40224158

 - R.C : 34 262  INZEGANE  -   GSM : 06

61876311

GAMZIL
SARL

إعالن عن تأسيس
بتاريخ  عرفي  عقد   بدقت�سى 

مقورن  امي  ب   (2(2 أكتوار   ((

حررت قوانين شركة ذات مسؤولية 

محدودة  صائصها كالتالي :

االسـم : GAMZIL SARL كامزيل.

األهداف: االستغالل الفالحي. 

اسداما  دوار   : االجتداعي  املقر 

جداعة امي مقورن اشتوكة ايت باها.

  122.222 االجتداعي:  الرأسدال 

درهم.

التسيير: تم تكليف كل من السيد 

أحدد امزيل والسيد مصطفى امزيل.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بانزكان  االبتدائية  املحكدة  لدى 

رقم  تحت   (2(2 نوفد ر   17 بتاريخ 

.1943/(2(2

328 P

AYMEN PNEUMATIQUES
SARL 

إعـــالن قانــوني
بدقت�سي عقد عرفي املؤرخ بتاريخ  

قررت   بانزكان    (2(2 سبتد ر   9

الجدعية العامة االستثنائية لشركة 

  AYMEN PNEUMATIQUES SARL

مايلي :    

اإلنهاء املبكر للشركة  

كريم  السيد   : املصفي  تعيين   

الوطنية  للبطاقة  الحامل  العي�سي 
.JB455753 رقم

عنوان التصفية :زنقة 441 رقم ) 

الجرف انزكان.  
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تم اإليداع القانوني لدي املحكدة 

سبتد ر   32 في  انزكان  االبتدائية 

2)2)  تحت رقم  1651.

329 P

BWINNER CONSULTING
S.A.R.L

شارع املقاومة عدارة افراح رقم 79 

اكادير

العام  الجدع  محضر  بدقت�سى 

أكتوار   (3 بتاريخ  امل رم   االستثنائي  

بتاريخ  باكادير  املسجل   ،(2(2 

تم تبني باإلجداع   ،(2(2 نوفد ر   11

القرارات التالية: 

حل الشركة.

الكليلي  السيدة  ديجة  تعيين 

مقر  وتحديد  للشركة  كدصفية 

التصفية.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط  كتابة  لدى  القانوني 

 16 باملحكدة التجارية الكادير بتاريخ 

نوفد ر 2)2) تحت رقم )9711.
السجل التجاري:  رقم 2651).

330 P

BENAIT CLIM
SARL

إعـــالن قانــوني
بدقت�سي عقد عرفي املؤرخ بتاريخ  

قررت   بانزكان    (2(2 يونيو   1(

الجدعية العامة االستثنائية لشركة

BENAIT CLIM SARL ما يلي :    

إغالق وتصفية كاملة للشركة.

تفريغ اإلدارة إلى املصفي 

   تم اإليداع القانوني لدي املحكدة 

االبتدائية انزكان في )1 نوفد ر 2)2)  

تحت رقم  1963.

331 P

STE SERVICE AUTOTEL
Sarl 

1 - بـدـوجـب محضر  قرار الشركاء 

بـتـاريـخ 8) سبتد ر 2)2) تقرر ما يلي : 

املصادقة على عدليات التصفية.
املصادقة على جدول الحسابات 

املندرجة في ما بعد تصفية الشركة.
للسيد  النهائية  الت رئة  تخويل 

املسئول عن التصفية.
إنهاء تصفية الشركة.

القانوني  اإليداع  تم  وقد   -  (
املحكدة  هيئة  لدى  الضبط  بكتابة 
 االبتدائية بتارودانت تحت رقم  1462 

بتاريخ 11 نوفد ر 2)2).
من اجل النسخة والبيان 

332 P

STE PERLE AFRICAINES
  SARL

حل الشركة
طبقا ملداوالت الجدع العام الغير 

العادي قرر املشاركون ما يلي :
حل الشركة :

مصفي  بوقالب  عدر  السيد 
للشركة.

املقر الرئي�سي للتصفية ثابت على 
تجزئة   (48  -  ( عنوان الشركة رقم 

الفتح أيت ملول.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
انزكان  االبتدائية  باملحكدة  الضبط 
تحت رقم    (2(2 نوفد ر   13 بتاريخ 

.1978
333 P

 STE MOUSTAOUI
CONSTRUCTION

 SARL
شركة محدودة املسؤولية

رأس مالها : 42.222 درهم  
املقر االجتداعي : رقم 3) شارع 

املنصور الذهبي حي الدا لة أكادير
ِإقفال تصفية الشركة

العام  الجدع  محضر  بدقت�سى 
االستثنائي املؤرخ في  6  مارس  2)2) 

قررالشركان ما يلي :
تصفية  لعدلية  النهائي  اإلقفال 

الشركة؛ 
املصفي  تقرير  على  املصادقة 

وت رئة ذمته؛

اإلجراءات  بجديع  القيام 
القانونية.

باملحكدة  تم  القانوني  اإليداع 
 (449 رقم  تحت  بأكادير  التجارية 

بتاريخ 15 أكتوار 2)2).
334 P

STE JERRARI TRANS
SARL

حل الشركة قبل االوان
بتاريخ  مداوالت  على  بناء   -  I
الجدع  قرر   ،(2(2 غشت   31
 STE« شركة  حل  االستثنائي  العام 
ش.م.م   «  JERRARI TRANS SARL

وتصفيتها وديا.
سعداوي  تسدية  تدت  وأيضا 
محدد كدصفي ، مع منح هذا األ ير 
املهدة  لتولي  الصالحيات  جديع 

املذكورة.
II -  تم اإليداع باملحكدة االبتدائية 
تحت    (2(2 5) شتن ر  بتيزنيت يوم 

رقم 2/678)2).
335 P

شركة صيد األسماك كامالكي
ش.م.م  ش.و

العام  الجدع  محضر  بدقت�سى 
نوفد ر   9 االستثنائي املنعقـد بتاريخ  
2)2) تقرر مايلي  :                                                  
حل مسبق للشركة  ؛                      
تعييـن مصفي للشركة ؛              
جعل مقر التصفية مقر الشركة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 1992 رقم   تحت  اإلبتدائة ألنزكان 

بتاريخ 16 نوفد ر 2)2).
336 P

املركز الجهــوي للخدمــات
الهاتف: 4.12).8.62).25

 HOMOBRA
ش.م.م

التصفية والحل النهائي
على الجدع العام االستثنائي  بناء 
 (2(2 أغسطس   6 بتاريخ  املنعقد 

تقرر ما يلي :

للشركة  النهائي  والحل  التصفية 

ادغ  زكانين  دوار  مقرها  يوجد  والتي 

جداعة الركادة  - تيزنيت.

باملقر  التصفية  مكان  تحديد 

االجتداعي املذكور أعاله.  

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط 

بتيزنيت  االبتدائية  املحكدة  لدى 

رقم  تحت   (2(2 نوفد ر   13 بتاريخ 

.746/(2(2

337 P

سونتر فوريو بريفي 
 CENTRE FORYOU PRIVE 

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بتاريخ  عرفي  عقد  بدقت�سى   -  1 

19 أكتوار 2)2) قرر الشركاء مايلي :

تصفية  تقرير  على  املوافقة 

الشركة واعطاء ابراء ملصفي الشركة.

التصفية اعتبارا من  من  االنتهاء 

هذا التاريخ. 

) - وقد تم اإليداع القانوني بكتابة 

التجارية  املحكدة  لدى  الضبط 

بتاريخ   971(7 رقم  تحت   بأكادير 

16 نوفد ر 2)2).  
للخالصة و البيان

عن املصفي

338 P

STE DOMAINE RAHIMI
 SARL AU

حل الشركة
طبقا ملداوالت الجدع العام الغير 

العادي قرر املشاركون ما يلي :

حل الشركة ؛

تعين  الحبيب  سعاد  السيدة 

املصفية للشركة.

املقر الرئي�سي للتصفية ثابت على 

بوعامر  ايت  دوار  الشركة  عنوان 

بلفاع اشتوكة ايت بها.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

انزكان  االبتدائية  باملحكدة  الضبط 

تحت رقم    (2(2 نوفد ر   13 بتاريخ 

.1977

339 P
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STE B.L TOUR CAR
SARL AU

1 - بـدـوجـب محضر  قرار الشريكة 
الوحيد بـتـاريـخ )) أكتوار 2)2) تقرر 

ما يلي :

حل مسبق للشركة.

ادابرام  عائشة  السيدة  تعيين 

مقر  وتحديد  للشركة  كدصفية 

الشركة كدقر للتصفية.

) - وقد تم اإليداع القانوني بكتابة 

الضبط لدى هيئة املحكدة التجارية 

بتاريخ   971(1 رقم  تحت   اكادير 

16 نوفد ر 2)2).
من اجل النسخة والبيان 

340 P

   AL MOUKAOUAMA NET
حــــــل مسبق للشركة

الجدع  محضر  بدقت�سى 

 AL لشركة  االستثنائي  العام 

املنعقد   ،MOUKAOUAMA NET

يوم 16 نوفد ر 2)2) تقرر ما يلي :

 AL لشركة  املسبق  الحل 

MOUKAOUAMA NET وتم تحديد 

االجتداعي:  املقر  هو  التصفية  مقر 
املقاومة  شارع   1 بلوك   148  رقم 

الكيدا  السيد  وعين  املول  ايت 

ابراهيم مصف للشركة.     

كتابة  لدى  القانوني  االيداع  ثم 

الضبط باملحكدة االبتدائية النزكان 

تحت رقم 1939 يوم 17 نوفد ر 2)2).

341 P

ARFAN TRANS
SARL AU

إعـــالن قانــوني
بدقت�سي عقد عرفي املؤرخ بتاريخ  

2)2) بايت ملول  قررت   )1 أكتوار 

الجدعية العامة االستثنائية لشر كة

ARFAN TRANS SARL AU ما يلي :    

الحل املبكر للشركة.

محدد  السيد   : املصفي  تعيين   

عرفان الحامل للبطاقة الوطنية رقم 

.JB88253

 5 ببلوك  كراج   : التصفية  مقر 

الطاهر  قصبة  حي  ميدون   سيدي 

ايت ملول.

تم اإليداع القانوني لدي املحكدة 

االبتدائية انزكان في 1) أكتوار 2)2)  

تحت رقم  4)18.

342 P

بالنيت فارما
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد

رأسدالها : 122.222 درهم

رقم 19 عدارة نرجيس شارع 

عبد الرحيم بوعبيد أمسرنات

اكادير

حل سابق ألوانه
طبقا لقراراته الغير عادية بتاريخ 

الشريك  قرر   ،(2(2 أكتوار   16

فارما شركة  بالنيت  الوحيد لشركة 

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد ما يلي :

الحل السابق ألوانه للشركة.

سلطانة  داوما  السيدة  تعيين 

كدصفية للشركة.

تحديد مقر التصفية ب : رقم 19 

الرحيم  عبد  شارع  نرجيس  عدارة 

بوعبيد أمسرنات أكادير.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكدة  لدى  الضبط 

بأكادير بتاريخ 7) أكتوار 2)2) تحت 

رقم 96874.

343 P

SIMAGHI شركة
ش.م.م .ش.و

رأسدالها  : 52.222).8 درهم

املقر اإلجتداعي : دوار حا�سي البقر 

سيدي بيبي شتوكة ايت باها بيكرا

للجدع  عرفي  عقد  بدقت�سى   .1

بتاريخ  حرر  العادي  الغير  العام 

2)2)/2/12) قرر ما يلي :

 - عدم إعالن الحل املبكر للشركة 

على  النشاط  في  االستدرار  واالتالي 

بعد  امللحوظة  الخسائر  من  الرغم 

في  املغلقة  الحسابات  على  املوافقة 

حقوق  تظهر  والتي   32/29/(2(2

الشركاء أقل من نصف رأس املال. 

القانوني  اإليداع  تم   .(

بتاريخ  بإنزكان  االبتدائية  باملحكدة 

2)2)/11/11، تحت رقم )195.

344 P

 STE CHABDEL LOGISTIQUE
تعديل

بدوجب محضرالجدع العام الغير 

استثنائي بتاريخ 2)2)/12/11، تقرر 

ما يلي :

الشرف  الجليل  السيد عبد  قرر 

عي�سى  السيد  إلى  حصة    522 بيع 

الحيداوي.

أصبح التوزيع الجديد للحصص 

على النحو التالي :

 522 السيد عبد الجليل الشرف 

حصة.

 522  : الحيداوي  عي�سى  السيد 

حصة.

الحيداوي  عي�سى  السيد  تعيين 

مسير الثاني لشركة.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بأكادير  التجارية  باملحكدة 

2/11/17)2) تحت رقم 97146 .

345 P

STE DELTA NOVA
SARL AU

رقم 137 املنطلق سيدي افني كلديم

رأسدالها 122.222 درهم

تفويت الحصص /تعيين مسيرين 
وصاحب التوقيع

- بناًء على محضرالجدع العام 
ً
أوال

االستثنائي بتاريخ 2)2)/26/)) قرر 

»دلتا نوفا»  الشريك الوحيد لشركة 

ما يلي :

حصة    752 بيع  على  املوافقة   •

سالوي  للسيد  الد  ملكيتها  تعود 

لصالح السيد عز العرب سالوي 52) 

 (52 سالوي  سعيد  للسيد  حصة 

سالوي  الفتاح  عبد  والسيد  حصة 

52) حصة.

في  مشاركين  مسيرين  تعيين   •

التسيير السيد  الد سالوي والسيد 

سعيد  والسيد  سالوي  العرب  عز 

الفتاح سالوي  سالوي والسيد عبد 

لفترة غير محددة. أما للتوقيع  البنكي 

السيد  الد  للدسير  فهو  الوحيد 

سالوي.

 13  -  6-5 املواد  تعديالت على   •

و 15 من النظام األسا�سي.

تم اإليداع القانوني لدى   -
ً
ثانيا   

املحكدة االبتدائية بتزنيت تحت رقم 

2/744)2) بتاريخ 2)2)/13/11.

346 P

 CENTRE REGIONAL DES SERVICES

 .TIZNIT

 TEL: 05.28.60.24.10

 AXA MARBRE
العام  الجدع  محضر  على  بناء 

 : بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 

شركة   شركاء  قرر   2(/12/(2(2

املسؤولية  ذات   «AXA MARBRE«

املحدودة ما يلي :

- نقل 322 حصة من طرف املودن 

عبدهللا  إلى مر�سي مصطفى.

- نقل 622 حصة من طرف املودن 

عبدالرحيم إلى مر�سي مصطفى.

- نقل 622 حصة من طرف املودن 

الحسن  إلى مر�سي بواكر. 

- نقل 622 حصة من طرف املودن 

محدد  إلى مر�سي بواكر.

- الرفع من قيدة رأسدال الشركة 

درهم ليصبح من   72222.22 بدبلغ 

32.222 درهم إلى 122.222 درهم.

- تعيين السيدان املودن عبد هللا 

ومر�سي مصطفى كدسيران للشركة.
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باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 : بتاريخ  بتيزنت  االبتدائية 

2)2)/13/11 تحت رقم 2)2)/745.    

347 P

SOCIETE IRRI SYS
شركة ذات مسؤولية محدودة.

رأسدالها: 12.222.222 درهم 

املقر االجتداعي : 169 تجزئة 

ياسدينة 1 طريق تزنيت بايت ملول 

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

تقرر   27/12/(2(2 في  املؤرخ 

املصادقة على هبة من السيد بنيس 

للزوجته  سهم   66.412 لـ  كدال 

السيدة هنون  ديجة واناثه الثالث 

بنيس لينا و بنيس ليليا وانيس كنزة .

واذلك سيصبح تقسيم الرأسدال 

مجدوعه  ملا  للشركة  االجتداعي 

122.222 سهم كاألتي :

 33.592  : كدال  بنيس  السيد   -

سهم اجتداعي 3.359.222 درهم.

  4.582  : السيدة هنون  ديجة   -

سهم اجتداعي  458.222 درهم.

سهم   (2.612  : لينا  بنيس   -

اجتداعي 261.222.) درهم.

سهم   (2.612  : ليليا  بنيس   -

اجتداعي 261.222.) درهم.

سهم   (2.612  : كنزة  بنيس   -

اجتداعي 261.222.) درهم.

وتم كذلك تم املصادقة على تغيير 

الشكل االجتداعي للشركة من شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات شريك 

مسؤولية  ذات  شركة  إلى  واحد 

محدودة.

 7 و   6 املادتين  تحيين  تم  ولهذا 

القانون األسا�سي للشركة وبعد  من 

تدت  وتفصيال  جدلة  عليه  االطالع 

املصادقة عليه باإلجداع . 

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بإنزكان  االبتدائية 

2)2)/11/11 تحت رقم 1952.

348 P

SBS COFFEE
املقر االجتداعي: رقم 9 عدارة سيد 

بهيا شارع الحسن التاني أكادير

محضر الجدع العام االستثنائي 
العام  الجدع  بدقت�سى 

االستثنائي املؤرخ في  12/15/ 2)2) 

قررمساهدوا الشركة ما يلي : 

بناني  السيدة سعاد  قررت   –  1

حصة اجتداعية على   1222 تفويت 

شكل هبة أل يها السيد سعد بناني؛
االداري  االمضاء  إعطاء   -  (

سعد  بناني  للسيد  الوحيد  والبنكي 

ملدة غير محدودة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكدة  لدى  الضبط 

تحت   13/11/(2(2 بتاريخ  باكادير 
رقم 97298.

للخالصة والتذكير

قبال حسن

349 P

 SOCIETE UNIVAR

 SOLUTIONS
رأسدالها 122.222 درهم 

املقر االجتداعي : رقم 63 زنقة 

عبد هللا كنون حي السالم - اكادير

بيع الحصص، تعيين مسير وحيد 
للشركة 

و تغيير فصل توقيع وثائق الشركة
عرفي  عقد  بدقت�سى   -  1  

بتاريخ  العــادي  غــير  العــام  للجدع 

: 14/12/(2(2

واسغار  :  الد  الســيد  فوت   -

فـــي شركة  حصـــة   522 الحــــــــــامـــل ل 

 522  «UNIVAR SOLUTIONS

حصة للسيد محدد كروس، من فئة 

122 درهــــــم للواحــــدة ليصبح الشريك 

الوحيد في الشركة املذكورة.

على  سيكون  املال  رأس  توزيع 

الشكل التالي:

السيد محدد كروس 1222 حصة  

: 122.222 درهم.
تغيير الفصلين  6 و 7  من القانون 

األسا�سي للشركة.

تعيين السيد محدد كروس كدسير 

وحيد للشركة ملدة غير محدودة.

العقود  بإمضاء  يتعلق  فيدا 

والوثائق السيد محدد كروس وحده 

الحق في ذلك.
القانون  من   43 الفصل  تغيير 

األسا�سي للشركة.

) - تـم اإليداع القانوني بالـدحكدة 

  97114 رقم  تحت  بأكادير  التجارية 

بتـاريخ 2)2)/16/11.
  االقتطاف و البيان

احدــد زهـور

350 P

N.H.J MULTI SERVICE
SARL A.U

العام  الجدع  محضر  بدقت�سى 

نوفد ر   9 الغير العادي مؤرخ بتاريخ 

بتاريخ  بإنزكان  املسجل   ،(2(2

 RE: رقم  تحت     (2(2 نوفد ر   11

 2020001600912075, O.R:

2)2)/14426 حيت تم تقرر ما يلي:

تفويت 522 حصة مدلوكة للسيد 

لفائدة السيدة املوكي  كريبي محدد، 

ثورية.

الجدد  الشركاء  ومشاركة  قبول 

السيدة املوكي ثورية.

للشركة  القانوني  الشكل  تعديل 

ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

إلى   )SARL-A.U( الواحد  الشريك 

للشركة  الجديد  القانوني  الشكل 

.(SARL( ذات املسؤولية املحدودة

الوحيد  للدسير  تفويض  تجديد 

للشركة السيد كريبي محدد ملدة غير 

محدودة.

تعين السيدة املوكي ثورية مسير 

جديدة للشركة ملدة غير محدودة.

منح صالحية التوقيع االجتداعية 

بشكل منفصل للسيد كريبي محدد 

والسيدة املوكي ثورية.

البنكي  التوقيع  صالحية  منح 

محدد  كريبي  للسيد  منفصل 

والسيدة املوكي ثورية.

تعديل القانون األسا�سي للشركة : 

البنود 1, 7, 8 و14.

باملحكدة  تم   : القانوني  اإليداع 

 : بتاريخ  بإنزكان  االبتدائية 

2)2)/13/11, تحت رقم : 1979.   

351 P

 SOCIETE STAHLBAD 
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رأسدالها : 1.222.222  درهم

مقرها االجتداعي : شارع الحسن 

الثاني إقامة كدال اكادير 

الغير  العام  الجدع  بدقت�سى 

  ،(2(2 أكتوار   19 بتاريخ  العادي  

تقرر ما يلي :

الشركة  مال  رأس  زيادة   -

ليصل  درهم   1.222.222 بدبلغ  

بضخ  وذلك  درهم   (.222.222 إلى 

الحسابات الجارية للشركاء.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكدة  لدى  الضبط  

تحت   17/11/(2(2 بتاريخ  باكادير، 

رقم 97148.

352 P

STE SATFI LOGISTICS
SARL A.U

 Siège Social : N°19 BD EL

 AISSAOUI BOUARGANE

AGADIR

الجدع  محضر  بدقت�سى   -  1

بتاريخ  أكادير  في  االستثنائي  العام 

2)2)/11/)2 تقرر ما يلي  :

الشركة  رأسدال  في  الزيادة 

من  درهم    1.222.222 قدره  بدا 

 1.322.222 درهم ليصبح   322.222

الحسابات  دمج  طريق  عن  درهم 

الجارية للدساهدين.

لدى  القانوني  اإليداع  تم   -  (

بتاريخ  بأكادير  التجارية  املحكدة 

2)2)/13/11 تحت رقم 97294.

353 P
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شركة نــــورهـــــــان  غـــــاز ش.م.م

الشقة رقم  423  عدارة أ) ب إقامة 

الصفاء الحي املحددي أكادير

انعقد  عرفي  محضر  بدقت�سى 

لشركة  العادي  غير  العام  الجدع 

نــــورهـــــــان غـــــاز شركة ذات املسؤولية 

نوفد ر   9 بتاريخ  واملؤرخ  املحدودة 

2)2) حيث تم تقرير ما يلي :

الزيادة في قيدة رأسدال الشركة 

برفعه  درهم وذلك   522.222 بدبلغ 

مبلغ  إلى  درهم   522.222 مبلغ  من 

القيدة  وتدثل  درهم   1.222.222

املضافة 5222 حصة إضافية.

من القانون  و7   6 تغيير البندين 

األسا�سي للشركة.

لقد تم األيداع القانوني باملحكدة 

التجارية بأكادير بتاريخ 2)2)/11/)1  

97264، السجل التجاري  تحت رقم 

رقم : 837)3.

354 P

SOCIETE LINA SOUSS

SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رأسدالها  6222 222.22   درهم

ملك فنجي دواراغروض جداعة 

انشادن اشتوكة ايت باها

س.ت 2685) إنزكان

الزيادة في رأسدال الشركة
تحديت القانون األسا�سي

بدقت�سى قرار غير عادي مؤرخ في  

5 نوفد ر 2)2) لقد تقرر ما يلي :

بواسطة  الشركة  رأسدال  رفع 

إلى   (.322.222 مساهدة عينية من 

 37.222 بخلق   درهم   6.222.222

درهم   122 فئة  من  جديدة  حصة 

السيد  حصص  تضافل  للحصة 

املصطفى كرام.

األسا�سي  القانون  تحديث 

للشركة.

تخويل صالحيات.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نوفد ر   13 يوم   إلنزكان  االبتدائية 

2)2) تحت عدد 1975.
بيان مختصر

355 P

SOCIETE ISMACOM

S.A.R.L A.U

 AU CAPITAL DE  1.000.000

DHS

  SIEGE SOCIAL : AVENUE

BIRANZARAN N° 348

TAN TAN

الزيادة في رأسدال الشركة
الجدع  محضر  بدقت�سى 

املؤرخ  االستثنائي للشريك الوحيد  

لشركة    (2(2 اكتوار     (( بتاريخ 

رأسدالها   ش.م.م  »اسداكوم» 

1.222.222 درهم رقم 348 شارع بئر 

انزران طان طان  تقرر ما يلي :

الشركة   رأسدال  في  الزيادة 

إلى  درهم   1.222.222 من  برفعه 

بخلق   وذلك  درهم    8.222.222

 122 بقيدة  جديدة  حصة   72.222

بدقدار  الواحدة  للحصة   درهم 

7.222.222 درهم عن طريق الخصم 

من الحساب الجاري للشركاء بدقدار 

إدماج  درهم وعن طريق   7.47(,(2

بدبلغ  املنقولة  والنتائج  األرااح 

7,82)5.)6.99 درهم.

الشركة  رأسدال  يصبح  واذلك  

8.222.222  درهم مقسم إلى 82.222 

حصة  بقيدة 122  درهم.

وقد تم اإليداع القانوني بكتابة   

الضبط لدى هيئة املحكدة االبتدائية  

بطان طان  تحت  عدد   2)2)/47) 

بتاريخ   16 نوفد ر 2)2).
من أجل النسخة والبيان 

عـن الـدسير 

356 P

MASDAC
العام   الجدع   بدقت�سى محضر  

والذي تم   19/12/(2(2 في  املنعقد  

بدوجبه إحداث التغييرات ارتية :   

البوعالوي  العاللي  السيد  تعيين 

كدسير جديد للشركة.

إستقالة السيدة رايعة مكتسيب 

من منصبها كدسيرة للشركة.

تحيين القانون االسا�سي للشركة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

  11/11/(2(2 في  بأكادير  التجارية 

تحت  الرقم الترتيبي   97245.

358 P

STE SO.RE.MED
شركة مجهولة االسم

رأسدالها : 45.222.222 درهم

مقرها االجتداعي : املنطقة 

الصناعية تاسيال، رقم 176 الشطر 

الثاني انزكان

السجل التجاري رقم : 5)15

العام  الجدع  ملشاورات  طبقا 

قرر   .(216 نون ر   14 العادي بتاريخ 

املساهدون ما يلي :

رئيس   : تعيين السيد حديد وهبي 

مجلس االدارة.

تعيين أعضاء مجلس االدارة ملدة 

6 سنوات على النحو التالي :

السيد حديد وهبي : رئيس مجلس 

االدارة.

عضو   : الشرايبي  علي  السيد 

مجلس االدارة.

عضو   : بيضنابن  ليلى  السيدة 

مجلس االدارة.

تلتزم الشركة بالتوقيع الوحيد ل 

السيد علي  أو  السيد حديد وهبي   :

الشرايبي.

باملحكدة  القانوني  االيداع  تم 

نون ر   13 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

2)2)، تحت رقم 1972.

359 P

شركة مغرب تجهيزات عامة
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

نقل املقر االجتداعي
الشريك  قرار  محضر  بدقت�سى 

تجهيزات  »مغرب  لشركة  الوحيد 

 1( بتاريخ  ش.م.م.ش.و.  عامة» 

اكتوار 2)2)، قرر ما يلي :

لشركة  االجتداعي  املقر  نقل 

»مغرب تجهيزات عامة» ش.م.م.ش.و. 

الى العنوان التالي :

شارع   3(68 املحددي،  الحي 

الدارالبيضاء الحي املحددي أكادير.

لشركة  االسا�سي  القانون  تحيين 

»مغرب تجهيزات عامة» ش.م.م.ش.و. 

بعد نقل مقرها االجتداعي.

باملحكدة  القانوني  االيداع  تم 

التجارية باكادير يوم 12 نون ر 2)2)، 

تحت رقم 97217.

التعديلي  التصريح  ايداع  تم 

رقم  تحت  اليوم  نفس  في  للشركة 

باملحكدة  الترتيبي  بالسجل   (743

التجارية باكادير.
لالشارة والنشر

360 P

 STE BELABBES

CONSULTING
SARL AU

RC 40991   AGADIR

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رأسدالها 122.222 درهم  

 عند عدارة ب  شقة رقم 127 

مسجد الشرف اكادير

بتاريخ  املنعقد  بدوجب االجتداع 

على املوافقة  تحت   (7/12/(2(2 

 ما يلي :

1 - نقل املقر االجتداعي إلى  عدارة 

الشرف  مسجد   121 رقم  شقة  ا 

اكادير         

مراقبة   : املوضوع  زيادة   -  (

الهندسية.
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بلعباس  السيد  تعيين   -  3
عبد الحفيظ املسير لشركة ملدة غير 
محدودة والتوقيع اإلدارية والبنكية.

باملحكدة   القانوني  اإليداع  تم 
التجارية باكادير بتاريخ 2)2)/13/11 

تحت رقم 97289.      
361 P

 TOUFELLA METAL
تحويل املقر االجتداعي

بدقت�سى عقد عرفي مؤرخ بآكادير 
2)2)/8/29) تم عقد الجدع  بتاريخ 
العام االستثنائي الذي قرر ما يلي           
من  االجتداعي  املقر  تحويل 
التالي  العنوان  الى  القديم  العنوان 
الطريق االساسية   77 رقم   4 بلوك   :

املزار ايت ملول.
القانون  من   4 البند  تعديل 

األسا�سي للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  باملحكدة  الضبط 
بتاريخ   1483 رقم  تحت  بتارودانت 

.17/11/(2(2
362 P

يوجا طرنس
اشهار

بتاريخ  عقد  بدوجب 
يوجا  شركاء  قرر   29/27/(2(2

طرنس شركة محدودة املسؤولية :
رقم   : الى  الشركة  مقر  نقل   
اكادير  السالم  حي   912 زنقة   (3
السيد بن يخلف يوسف  واستقالة 
السيد  وتعيين  الشركة  تسيير  من 
لها،  مسيرا  الدين  جدال  بداوي 
وكذلك تفويت جديع الحصص التي 
يدلكها بن يخلف يوسف في الشركة 
بداوي  السيد  لفائدة  حصة   522  :
يدلك  أصبح  الذي  الدين  جدال 
جديع الحصص في الشركة أي 1222 

حصة.
الشركة  ملف  ايداع  تم  لقد 
بتاريخ   بأكادير  التجارية  باملحكدة 

2)2)/25/12  تحت رقم )9654.
363 P

حسابات ادميم ش.م.م

336 شارع املقاومة ايت ملول

الهاتف 2224 4) 8)25 الفاكس 16 )9 4) 

25(8

ABNIRANE 
 SARL

توسيع نشاط الشركة
العام  الجدع  محضر  بدقت�سى 

 ABNIRANE لشركة  االستثنائي 

 12/11/(2(2 يوم  املنعقد   SARL

تقرر ما يلي :

تغيير البند ) من القانون األسا�سي 

الشركة  نشاط  توسيع   : للشركة 

وتعبئة  تصنيع   : النشاط  بإضافة 

منتجات التنظيف.

تحديث القانون األسا�سي للشركة 

وفق التعديل.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكدة االبتدائية النزكان  

يوم  2/11/17)2) تحت رقم  1938.

364 P

STE  LEVORO VERDE
SARL AU

عام  جدع  محضر  بدقت�سى 

استثنائي يوم 2)2)/19/26 تم  بدقر 

الشركة املصادقة على ما يلي:

اضافة نشاط نقل البضائع للغيـر 

كنشاط رئي�سي للشركة.               

باملحكدة   وضع  القانوني  اإليداع 

 18/29/(2(2 التجـارية باكادير  في   

تحت رقم 4)963.

365 P

AGA REISEN
SARL AU

إعالن عن تعديل
بتاريخ  محرر  محضر  بدقت�سى 

العام  الجدع  قرر   (2(2 نوفد ر   3

 AGA REISEN لشركة  ٲالستثنائي 

SARL AU ما يلي : 

زيادة النشاط التالي :

نقل املستخدمين.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بأكادير  التجارية  باملحكدة  الضبط 
رقم  تحت   (2(2 نوفد ر   17 بتاريخ 

.97143
366 P

حسابات اطلنتيس
زنقة موالي إدريس بلوك 12 رقم 8) الطابق 

األول

الحي الصناعي  اكادير

 STE DOMAINE INFINITY
PLANT
SARL AU

رأسدالها  122.222 درهم
محل رقم 1)/ا  تجزئة ادمين ايت 

ملول
بتاريخ   عرفي  عقد  بدقت�سى 
قرر  بايت ملول    (2(2 أكتوار    (8
الشريك الوحيد  للشركة  مايلي:                  
 مالئدة الهدف االجتداعي للشركة 
املهنية  الضريبة  شهادة  في  املسجل 

ليصبح :                        
املزارع  واستغالل  تسيير   -  1

واملقاوالت الفالحية.
البدور،  وتصدير  استيراد   -2

االغراس و املنتجات الزراعية.
البساتين  أغراس  إنتاج   -3

واألشجار املثدرة.
لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
االبتدائية  باملحكدة  الضبط  كتابة 
بانزكان  يومه  16 نوفد ر 2)2) تحت 

رقم 1995.                                 
367 P

شركة حمزة اسيستونص
  ش.م.م

برأسدال قدره 322.222 درهم
رقم 21 حي ايت اواال القليعة ايت 

ملول انزكان
الجدع  محضر  بدقت�سى   
بتاريخ  املنعقد  االستثنائي  العام 
املصادقة  تدت   ،(8/29/(2(2  :

باإلجداع على املقترحات ارتية :
امتداد الغرض االجتداعي للشركة 

: وكيل مراقب; وكيل إسعاف.

تغيير النشاط االجتداعي للشركة 
وذلك على الشكل التالي : 

مستغل جر مقطورات العراات.
مراقب.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 : بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 
 : رقم  عدد  تحت   13/11/(2(2

.1986/(2(2
مقتطف قصد االشهار 

368 P

شركة رياض دار  الكت  افني
شركة ذات مسؤولية محدودة 

عنوانها حي دوار امسوزارت تبقال 
بتارودانت    

السجل التجاري رقم 6279 
تارودانت

حذف نشاط من أهداف الشركة
زيادة نشاط ألهداف الشركة

تحيين النظام االسا�سي
ملحضر  عرفي  عقد  بدقت�سى 
الجدعية العامة غير العادية لشركة 
ش.م.م  افني»   الكت   دار  »رياض 
االتفاق  تم   (6/12/(2(2 بتاريخ 

والترا�سي على ما يلي  :
املتعددة   الخدمة  نشاط   زيادة  

ألهداف  الشركة.
حذف نشاط من أهداف الشركة
تحيين النظام األسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  باملحكدة  الضبط 
 17/11/(2(2 بتاريخ  لتارودانت 

تحت رقم 1482.
369 P

 INDUSTRY MOROCCAN
ANCHOVIES

ش.م.م
تغيير نشاط الشركة

طبقا ملداوالت الجدع العام الغير 
2)2)/15/12 لشركة                       العادي بتاريخ 
 INDUSTRY MOROCCAN«
والكائن  ش.م.م   «ANCHOVIES
الصناعي،  بالحي  االجتداعي  مقرها 
ب  يقدر  رأسدالها  اكادير،  أنزا، 

6.222.222 درهم  تقرر ما يلي :
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- تغيير نشاط الشركة :
 Etêtage, Eviscération et
 salaison d’anchois en fûts et en

.boites en plastique
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
باكادير  التجارية  باملحكدة  الضبط 
رقم  تحت   1(/11/(2(2 بتاريخ 

.97261
370 P

عقد التسيير الحر
 (1 بتاريخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 
شركة  بين  وامل رم   ،(2(2 سبتد ر 
شركة و   SOUSS OASIS SARL
SYSTEME PARK SARL AU، حيث 

تقرر ما يلي :
 SOUSS OASIS SARL شركة 
مؤسس األصل التجاري ذات رأسدال 
واملسجلة  درهم،   1.522.222
تحت  باكادير  التجاري  بالسجل 
حي  االجتداعي  مقرها   ،9853 رقم 
طريق   (( رقم  الفالحية  الجهادية 

انزكان تيكوين أكادير.
 SYSTEME PARK SARL شركة 
AU بدوجبها املسير، في إطار التسيير 
لعب  ملنطقة  التجاري  لألصل  الحر 
الجهادية  بحي  واملتواجد  األطفال 
انزكان  طريق   (( رقم  الفالحية 
تيكوين اكادير، والذي سشدل العالمة 
للعدالء  التجاري  واالسم  التجارية 
استغالل  مع  بها.  املرتبطة  والشهرة 

املرافق املتواجدة بها.
من  سنوات  ثالث  ملدة  وذلك 
 ،(2/29/(2(3 إلى   (1/29/(2(2
ثم يتم تجديدها ملدة ثالث سنوات 
باتفاق ضدني لعدم وجود تنديد من 

قبل أحد الطرفين أو ار ر.
371 P

ESPACE BAYAMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
بدقت�سى عقد عرفي املؤرخ بتاريخ 
املصادقة  تدت   (2(2 ف راير   18
ذات  لشركة  األسا�سي  القانون  على 

املسؤولية املحدودة.

ESPACE BAYAMO : التسدية

السالم  تجزئة   : االجتداعي  املقر 

رقم 42) مديونة الدار البيضاء.

مقهى   : االجتداعي  النشاط 

ومثلجات.

رأسدال  حدد   : املال  الرأس 

درهم   122.222 مبلغ  في  الشركة 

حصة اجتداعية   1222 مقسدة إلى 

مقسدة  للحصة  درهم   122 بقيدة 

كالتالي :

السيدة بارع سهام : 822 حصة.

السيد جواال نزار : 52 حصة.

ارنسة جواال بوثينة : 52 حصة.

ارنسة جواال آية : 52 حصة.

 52  : أمين  السيد جواال محدد 

حصة.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيدة بارع سهام.

مدة الشركة : 99 سنة.
وقد تم إيداع نسخة من القانون 

التجارية  املحكدة  لدى  األسا�سي 

بالدار البيضاء.

 477373 رقم  التجاري  السجل 

بتاريخ 3) أكتوار 2)2).

372 P

FIDUCIAIRE T.Z MISSION ET CONSEIL

M.N ONE
SARL AU

تأسيس شركة ذ.م.م.ش.و
تم تأسيس  بدقت�سى عقد عرفي، 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

ش.ذ.م.م.ش.و.

 M.N ONE  : االجتداعي  اللقب 

SARL AU

الشريك واملساهم :

ب.و.ط  بهروز  نادية  السيدة 

CB222874 - 1222 سهم.

املسير الوحيد : نادية بهروز.

رأس املال : 122.222 درهم.

النشاط :

مستحضرات التجديل.

االستيراد والتصدير.

املدة : 99 سنة.

العنوان : 3 املركز التجارية الحدد 

املحل 31 سال الجديدة سال.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نوفد ر   1( بتاريخ  بسال  االبتدائية 

التجاري  السجل  رقم  تحت   (2(2

.3((41
للبيان

373 P

FIDUCIAIRE T.Z MISSION ET CONSEIL

 EMINA GLOBAL TRADING

IMPORT & EXPORT

SARL AU

تأسيس شركة ذ.م.م.ش.و
تم تأسيس  بدقت�سى عقد عرفي، 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

ش.ذ.م.م.ش.و.

 EMINA  : االجتداعي  اللقب 

 GLOBAL TRADING IMPORT &

EXPORT SARL AU

الشريك واملساهم :

ب.و.ط  منية،  محدد  السيد 

AE138(38 - 1222 سهم.

املسير الوحيد : سعاد العطو�سي.

رأس املال : 122.222 درهم.

النشاط :

التسيير التجاري والصناعي.

االلكترونية  األجهزة  جديع  بيع 

واإلعالمية.

االستيراد والتصدير.

املدة : 99 سنة.

العنوان : شارع اللة أسداء عدارة 

الطابق الثاني إقامة الحج   4 7 شقة 

تابريكت سال.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نوفد ر   1( بتاريخ  بسال  االبتدائية 

التجاري  السجل  رقم  تحت   (2(2

.3((87
للبيان

374 P

BAB EL MANNAN

SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الواحد

حرر  عرفي  عقد  بدقت�سى   : أوال 

تم   ،(2(2 أكتوار   (1 بتاريخ  بسال 

لشركة  األسا�سي  القانون  وضع 

ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

 الشريك الواحد ذات املديزات املبينة

فيدا يلي :

BAB EL MANNAN : التسدية

املسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

املحدودة ذات الشريك الواحد.

مقاول   : هي  الشركة  من  الغاية 

نجارة.

 8 )ج ه(  بساتين الرحدة   : املقر 

الدار  بوعزة  دار   3 شقة   31 عدارة 

البيضاء.

سنة   99 حددت مدتها في   : املدة 

اعتبارا من تاريخ تأسيسها النهائي.

 122.222  : الجداعي  الرأسدال 

حصة بدبلغ   1222 درهم مكون من 

122 درهم للحصة في ملكية :

 1222 نوال  الطالبي  السيدة 

حصة.

تسير الشركة من طرف   : اإلدارة 

السيدة الطالبي نوال بصفتها املسيرة 

للشركة ملدة غير  الوحيدة  القانوني 

محددة.

السنة الجداعية ما بين فاتح يناير 

إلى متم دسسد ر.

القانوني  اإليداع  تم  لقد   : ثانيا 

البيضاء  الدار  التجارية  باملحكدة 

السجل التجاري رقم 479971 بتاريخ 

16 نوفد ر 2)2).

375 P
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ATLAS COPCO MAROC
S.A

أطلس كواكو املغرب
شركة مساهدة

رأسدالها : 6.222.222 درهم
مقرها االجتداعي : الدار البيضاء
6 - ) زنقة ابن عدارى املراك�سي

RC : 10917
العام  الجدع  محضر  بدقت�سى 
 32 العادي املنعقد استثنائيا بتاريخ 
على الشركاء  اتفق   (2(2  سبتد ر 

 ما يلي :
بلغراية  فاوزي  السيد  استقالة 
منصبه  من   Faouzi Belgharbia

كدتصرف.
بلغراية  فوزي  السيد  تفويت 

سهدين للسيد فيصل حدوش.
حدوش  فيصل  السيد  تعيين 
Fayçal Hammouche متصرف تبعا 

الستقالة فاوزي بلغراية.
اإلدارة  مجلس  محضر  بدقت�سى 
 (2(2 سبتد ر   32 بتاريخ  املنعقد 

تقرر ما يلي :
تعيين السيد فيصل حدوش مدير 
فوزي  السيد  الستقالة  تبعا  عام 

بلغراية.
للدحاضر  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط  بكتابة  أعاله  إليها  املشار 
البيضاء  بالدار  التجارية  باملحكدة 
نوفد ر   3 بتاريخ   75(553 تحت رقم 

.(2(2
التوقيع عن الشركة

املدير العام

376 P

SOCIETE OBALI TRAV
SARL AU

حل الشركة
بدقت�سى عقد عرفي حرر بالرااط 
قرر الجدع العام الغير العادي لشركة 

بتاريخ )1 أبريل 219) ما يلي :
الفسخ املسبق.

زنقة   59 التصفية  مقر  تحديد 
سعقوب  حي  األول  الطابق  املسيرة 

املنصور الرااط.

حساين  علي  ابا  السيد  تعيين 

كدصفي للشركة بدون مقابل.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرااط بتاريخ 7 ماي 219) 

تحت رقم 122611.

377 P

ELYSEE TRAVELS
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

AU CAPITAL DE 500.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : 79 AVENUE FAL

OULED OUMEIR APPT N°6

AGDAL - RABAT

R.C )Rabat( N° 101651

تغيير التسدية
انعقد   (2(2 أكتوار   8 بتاريخ 

لشركة  العادي  غير  العام  الجدع 

ذات  شركة   ،ELYSEE TRAVELS
رأسدالها  محدودة،  مسؤولية 

االجتداعي  مقرها  درهدا،   522.222

 6 79 شارع فال ولد عدير شقة رقم 

أكدال، الرااط، حيث تدت املصادقة 

على :

لتصبح  الشركة  تسدية  تغيير 

عوض   TORUS TRAVEL SARL

.ELYSEE TRAVELS SARL
القانون  من   3 البند  تغيير 

األسا�سي.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية للرااط في )1 نوفد ر 2)2) 

اإليداع القانوني 128472.

378 P

شركة نيس لألشغال
ش.م.م

رأسدالها : 12222222 درهم

املقر االجتداعي : 1) تجزئة الوفاء 1 

الحي الصناعي بنسودة فاس

السجل التجاري رقم 17897 فاس

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

 (2(2 أكتوار   13 بتاريخ  املنعقد 

تدت  لألشغال»  »نيس  لشركة 

املصادقة على :

اوغزيف  إبراهيم  السيد  تفويت 
لفائدة  اجتداعية  حصة   18.342

السيد اوغزيف يوسف.
اوغزيف  لحسن  السيد  تفويت 
472 حصة اجتداعية لفائدة السيد 

اوغزيف يوسف.
اوغزيف  لحسين  السيد  تفويت 
لفائدة  اجتداعية  حصة   (.6(2

السيد اوغزيف يوسف.
اوغزيف  لحسن  السيد  تفويت 
لفائدة  اجتداعية  حصة   1(.862

السيد إبراهيم أومورع.
اوغزيف  لحسين  السيد  تفويت 
لفائدة  اجتداعية  حصة   (.677

السيد ياسين طرمون.
اوغزيف  لحسين  السيد  تفويت 
لفائدة  اجتداعية  حصة   (.677

السيد طارق طرمون.
اوغزيف  لحسين  السيد  تفويت 
لفائدة  اجتداعية  حصة   (.677

السيد لطفي طرمون.
اوغزيف  لحسين  السيد  تفويت 
لفائدة  اجتداعية  حصة   1.338

السيدة أمال طرمون.
اوغزيف  لحسين  السيد  تفويت 
لفائدة  اجتداعية  حصة   1.341

السيدة بوزير جديلة.
السيد  املشارك  املدير  استقالة 
إدارة  وسيتم  أوغزيف،  إبراهيم 
عدي  السيد  قبل  من  الشركة 
اومورع املزداد بتاريخ 3 مارس 1964 
لبطاقة  والحامل  تينغير  بدصيرمرير 

.V32676 الوطنية رقم
وقد تم اإليداع القانوني باملحكدة 
نوفد ر   1( بتاريخ  بفاس  التجارية 

2)2) تحت رقم )329312.
عن النسخة والنص

379 P

 MED & JAM شركة
CONSTRUCTION

ش م م
بالرااط  عرفي  عقد  بدقت�سى 
تكوين  تم   (2(2 نوفد ر   12 بتاريخ 
قوانين شركة ذات مسؤولية محدودة 

مديزاتها كالتالي :

 MED & JAM شركة   : التسدية 

CONSTRUCTION ش م م.

موضوع الشركة :

أشغال مختلفة وأشغال البناء.

الترويج العقاري.

مقر الشركة : رقم 117 مكرر زنقة 

فرحات حشاد القبيبات الرااط.

رأسدال  حدد   : الشركة  رأسدال 

درهم مقسدة   122.222 الشركة في 

درهم   122 بقيدة  حصة   1222 إلى 

للحصة الواحدة.

 522  : املودن  محداد  السيد 

حصة.

السيد جامع املودن : 522 حصة.

املودن  محداد  السيد   : التسيير 

هو املسير ملدة غير محدودة في شركة 

 MED & JAM CONSTRUCTION

ش م م.

السنة االجتداعية : من فاتح يناير 

إلى 31 دسسد ر من كل سنة.

األرااح  من   %5 تقطع   : األرااح 

الصافية لتكوين االد ار االحتياطي 

القانوني ويتوزع الرصيد حسب قرار 

الجدع العام السنوي. 

تم اإليداع القانوني لدى املحكدة 

التجارية بالرااط تحت رقم السجل 

نوفد ر   17 في   1476(9 التجاري 

.(2(2

380 P

ARMUZ
شركة محدودة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد

رأسدالها هو : 122.222 درهم

املقر االجتداعي : رقم )91 الطابق 

الثاني حي املنزه ح ي م الرااط

العام  الجدع  لقرارات  تبعا 

شركة   ARMUZ لشركة  االستثنائي 

الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

يناير   (7 بتاريخ  املنعقد  الوحيد، 

2)2) تم إقرار ما يلي :
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االجتداعي  املقر  عنوان  تغيير 

للشركة، من رقم )91 الطابق الثاني 

إلى املحل  حي املنزه ح ي م الرااط، 

بن  عدر  شارع   36-35 رقم  الكائن 

الخطاب املسيرة 1 تدارة.

املصادقة على الصياغة الجديدة 

للقانون األسا�سي.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ بالرااط  التجارية   باملحكدة 

) نوفد ر 2)2) تحت رقم 34)128.

381 P

JARK DISTRIBUTION

SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  بدقت�سى 

 ،(2(2 أكتوار   (7 بتاريخ  بالرااط، 

قد تم تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشريك وحيد.

JARK DISTRIBUTION : التسدية

الهدف االجتداعي :

تاجر.

شراء وايع منتجات غذائية.

استيراد والتصدير.

رأسدال الشركة : 122.222 درهم 

فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسدة 

122 درهم للحصة الواحدة.

 1222 السيد عبد الصدد جارك 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 دسسد ر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر : رقم 117 مكرر زنقة حشاد 

قبيبات العكاري الرااط.

املسير : السيد عبد الصدد جارك.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.147391

382 P

EL YAKOUTE ZHOR
SARL AU

في  مسجل  عرفي  عقد  بدقت�سى 
 ،(2(2 أكتوار   (7 بتاريخ  الرااط، 
قد تم تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشريك وحيد.
EL YAKOUTE ZHOR : التسدية
إدارة  مقاول   : االجتداعي  الهدف 

األعدال الزراعية.
رأسدال الشركة : 122.222 درهم 
فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسدة 

122 درهم للحصة الواحدة.
 1222 السيد محدد جاد بوكريني 

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

السجل التجاري.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 دسسد ر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر : رقم 117 مكرر زنقة حشاد 

قبيبات العكاري الرااط.
جاد  محدد  السيد   : املسير 

بوكريني.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.147519
383 P

AZ LÖSUNG
SARL

على إثر قرار الجدع العام املنعقد 
 AZ لشركة   (2(2 أكتوار   7 يوم 
ذات  شركة   LÖSUNG SARL
رأسدالها  املحدودة،  املسؤولية 
االجتداعي  ومقرها  درهم،   92.222
 ،4 رقم  األبطال،  شارع   ،15 رقم   :

أكدال، الرااط، تقرر ما يلي :
تصفية الشركة.

محسن  از دام  السيد  إعالن 
كدصفي للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالرااط  التجارية  باملحكدة  الضبط 
رقم  تحت   (2(2 نوفد ر   (1 بتاريخ 

.128528
384 P

STE MARO - BINAE
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشريك واحد
بدقت�سى عقد عرفي بسال بتاريخ 
القانون  تم وضع   ،(2(2 أكتوار   8

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

ذات  واحد  بشريك  املحدودة 

الخصائص التالية :

 MARO -  : التسدية االجتداعية 

BINAE

الهدف االجتداعي : 

مطور العقارات واملباني.

مقاول املباني أو الباركيه.
مكرر،   (3 رقم    : املقر االجتداعي 

الرشاد،  حي  محدد،  سيدي  شارع 

القرية - سال.

املدة االجتداعية : 99 سنة.

حدد   : االجتداعي  الرأسدال 
 122.222 مبلغ  في  الشركة  رأسدال 

درهم موزع على 1222 حصة من فئة 

122 درهم للحصة وزعت كدا يلي :

موالي مو  ال�سي   السيد 

عبد الرحيم 1222 حصة.

تم تعيين السيد ال�سي   : التسيير 

كدسير  الرحيم،  عبد  موالي  مو 

للشركة ملدة غير محدودة.
تم التسجيل في السجل التجاري 

باملحكدة  الضبط  كتابة  لدى 

االبتدائية بسال تحت رقم 85))3.

385 P

STE ETLY SERVICE
على إثر الجدع العام املنعقد يوم 

 STE ETLY لشركة   (2(2 يناير   4
درهم،   12.222 رأسدالها   ،SERVICE
)1 مكرر،  : رقم  ومقرها االجتداعي بـ 
القرية،  الوالء،  حي  جديرية،  زنقة 

سال، تقرر ما يلي :

باع السادة :

لفائدة  حصة   (2 لعريف محدد 

السيد العريف ابراهيم.

لفائدة  حصة   (2 مبارك  ليسير 

السيد العريف ابراهيم.

محدد  لعريف  السادة  استقالة 

تسيير  من  هللا  عبد  واواوهوش 

العريف  السيد  وتعيين  الشركة 

غير  ملدة  للشركة  كدسير  ابراهيم 

محدودة.

تحيين النظام األسا�سي للشركة.
رقم السجل التجاري 11477.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بسال  االبتدائية  باملحكدة  الضبط 

رقم  تحت   (2(2 نوفد ر   11 بتاريخ 

.35372

386 P

GAGE DE DELICE
SARL

على إثر الجدع العام املنعقد يوم 

 GAGE DE لشركة   (2(2 سبتد ر   7

الشركة  قرر شركاء   ،DELICE SARL

ما يلي :

استقالة السيد عراقي يوسف من 

تسيير الشركة.

تعيين السيدة وزاني طيبي رحدة 

كدسيرة للشركة ملدة غير محددة.

تغيير في القانون املؤسس للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بسال  االبتدائية  باملحكدة  الضبط 

تحت رقم   (2(2 سبتد ر   11 بتاريخ 

.35369

387 P

STE PIAG
SARL AU

على إثر محضر اإلدارة املنعقد يوم 

 STE PIAG لشركة   (2(2 أكتوار   5

املسؤولية  ذات  شركة   SARL AU
رأسدالها  واحد،  بشريك  املحدودة 

122.222 درهم، ومقرها االجتداعي بـ 
زنقة النسيم، حي ال ركة،   ،(1 رقم   :
تقرر سال،   - القرية  السالم،   تجزئة 

ما يلي :

تغيير مقر الشركة :
شارع   ،46 رقم   : العنوان  من 
عقبة، الطابق األول، رقم )، أكدال، 

الرااط.
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زنقة   ،(1 رقم   : العنوان  إلى 
تجزئة السالم،  حي ال ركة،  النسيم، 

القرية - سال.
تأسيس قانون جديد للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالرااط  التجارية  باملحكدة  الضبط 
رقم  تحت   (2(2 نوفد ر   1( بتاريخ 

.128529
388 P

 STE ELECTRO MACANIQUE
BEN ALLA

SARL AU
املنعقد  اإلدارة  محضر  إثر  على 
لشركة   (2(2 سبتد ر   15 يوم 
 STE ELECTRO MACANIQUE
ذات  شركة   BEN ALLA SARL AU
واحد،  بشريك  املحدودة  املسؤولية 
ومقرها  درهم،   12.222 رأسدالها 
12، منطقة  : محل رقم  االجتداعي بـ 
األنشطة االقتصادية، شارع الزراية، 

سال، تقرر ما يلي :
تغيير مقر الشركة :

شارع   ،125 رقم   : العنوان  من 
القرية،  حي الرشاد،  الحسن الثاني، 

سال.
 ،12 رقم  محل   : العنوان  إلى 
منطقة األنشطة االقتصادية، شارع 

الزراية، سال.
تأسيس قانون جديد للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بسال  االبتدائية  باملحكدة  الضبط 
رقم  تحت   (2(2 أكتوار   19 بتاريخ 

.35(46
389 P

 HOWMET FIXATIONS
MAROC

SA
س.ت الدار البيضاء رقم 197665

تغيير الرئيس املدير العام
تعيين متصرف جديد

بدوجب محاضر قرارات املجلس 
أغسطس   (2 بتاريخ  اإلداري 
بتاريخ العادي  العام  والجدع   (2(2

 HOWMET 11 سبتد ر 2)2) لشركة

شركة   FIXATIONS MAROC
 11.(23.222 رأسدالها  املساهدة، 

االجتداعي  مقرها  الكائن  درهم، 

محدد  شارع   ،357 البيضاء،  بالدار 

 ،A/1 الخامس، الطابق األول، ساحة

تقرر ما يلي :

 M. إنهاء مهام السيد لويس فاركا 

عام  مدير  كرئيس   Luis FARGAS

ومتصرف.

موناليطو  السيد  تعيين 

 Monalito بوركارسيك 

بهاوميك  القاطن   BURGARCIC

 1(24  ،1 سيت  ال  شارع  اوروب 

جنيف، سويسرا كدتصرف جديد.

موناليطو  السيد  تعيين 

 Monalito بوركارسيس 

BURGARCIC كرئيس مدير عام.

تم إنجاز اإليداع القانوني بكتابة 

بالدار  التجارية  باملحكدة  الضبط 

البيضاء، في 17 نوفد ر 2)2)، تحت 
رقم 2)7543.

390 P

 COFACE SERVICES

MAGHREB
SARL AU

س.ت الدار البيضاء رقم 172789

تغيير في التسيير
الشريك  محضر  بدوجب 

 ،(2(2 سبتد ر   (8 بتاريخ  الوحيد 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

 COFACE الوحيد  الشريك  ذات 

 ،SERVICES MAGHREB SARL AU

التي مقرها االجتداعي الدار البيضاء، 

شارع آنفا، 5))، تقرر ما يلي :

تحديد مهام السيد محدد  الدي 

كدسير   Mohamed KHELLADI

للشركة.

املسيرين :  مهام  تجديد  عدم 

 Hassan بنور  حسن  السادة 

مندوال  وكرمين   BENNOUR

.Carmine MANDOLA

 Lionel تعيين السيد ليونيل بيكي

PIQUER صاحب الجنسية الفرنسية 

 ،78522 آلي دي ليال،   ( والقاطن ب 

فرنسا، كدسير جديد للشركة.

استدرار الشركة رغم  سارة أكثر 

من 4/3 من رأسدالها.

تم إنجاز اإليداع القانوني بكتابة 

بالدار  التجارية  باملحكدة  الضبط 

البيضاء، في 17 نوفد ر 2)2)، تحت 

رقم )75434.
املسير

391 P

NALIAN NAMING MAROC
SARL

س.ت الدار البيضاء رقم 3)357)

حل مسبق للشركة
العام  الجدع  محضر  بدوجب 

31 أكتوار  االستثنائي املنعقد بتاريخ 

 NALIAN NAMING 2)2)، للشركة

محدودة  شركة   ،MAROC SARL

الكائن مقرها االجتداعي  املسؤولية، 

تور  سانتر،  توين  البيضاء،  بالدار 

الزرقطوني  شارع  تقاطع  ويست، 

واملسيرة )2122)(، تقرر ما يلي :

حل مسبق للشركة.

نهاية مهام السيدة ماري فرونس 

Mme Marie- باستيلو  لوسيين 

 France Lucienne PASTELOT

كدسيرة للشركة.

فرونس  ماري  السيدة  تعيين 

Mme Marie- باستيلو  لوسيين 

 France Lucienne PASTELOT

كدصفية للشركة.

الشركة  مقر  هو  التصفية  مقر 

املذكور أعاله. 

تم إنجاز اإليداع القانوني بكتابة 

بالدار  التجارية  باملحكدة  الضبط 

البيضاء، في 17 نوفد ر 2)2)، تحت 

رقم 78)754.
املصفي

392 P

BT WORKS & SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
مقرها االجتداعي تجزئة رقم 35 
ال رج الطابق الثالث طريق عين 

الشقف فاس
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(431
بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
تقرر   ،(2(2 سبتد ر   16 في  املؤرخ 

حل الشركة ذات املسؤولية املحدودة 

 BT WORKS & الوحيد  الشريك 

 122.222 رأسدالها  مبلغ   SERVICE

االجتداعي  مقرها  وعنوان  درهم 

ال رج الطابق الثالث   35 تجزئة رقم 

طريق عين الشقف فاس املغرب.

وحدد مقر التصفية بتجزئة رقم 

ال رج الطابق الثالث طريق عين   35

الشقف فاس.

وعين السيد باها طارق وعنوانه 
تازة   24 رقم   27 حي الليدون عدارة 

املغرب كدصفي للشركة.

وقد تم انعقاد الجدعية الختامية 

تجزئة  ب   (2(2 أكتوار   16 بتاريخ 
الثالث طريق  ال رج الطابق   35 رقم 

ت رئة  وتدت  فاس،  الشقف  عين 

املصفي بعد االنصات لتقريره وتدت 

الخاصة  القرارات  على  املصادقة 

وجديع العدليات املنفذة من طرفه.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نوفد ر   9 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2)2)، تحت رقم 2)2)/3214.

393 P

ديوان األستاذة كنزة مسفر

شركة الفجر لالسكان
ش م م ش و

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
ذات شريك وحيد

بدقت�سى عقد توثيقي تلقاه ديوان 

بالدار  موثقة  مسفر  كنزة  األستاذة 

2)2)، تم  17 ف راير  البيضاء بتاريخ 

املسؤولية  محدودة  شركة  تأسيس 

ذات الشريك الوحيد مديزاتها كالتالي :
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: شركة الفجر لالسكان  التسدية 
ش م م ش و.

جديع  واناء  شراء   : الهدف 
بغرض  وعقار  منقول  من  املدتلكات 

استغاللها.
استغالل مدتلكات الشركة بصف 
مباشرة غير مباشرة كراء أو غيرها من 

طرف االستغالل.
أو عن طرق  مباشرة  بصفة  بناء 

التفويت منشئات.
املعامالت  كل  عامة  واصفة 
ذات  واملالية  التجارية  الصناعية 
العالقة املباشرة أو غير املباشرة التي 

يدكنها املساهدة في تطوير الشركة.
البيضاء،  الدار   : املقر االجتداعي 
الصغير  حسن  شارع   133 األزهر 

الطابق 5.
املدة : 99 سنة.

في  حدد   : االجتداعي  الرأسدال 
 1222 إلى  مقسدة  درهم   122.222
122 درهم  حصة اجتداعية من فئة 
الشريك  من طرف  مدلوكة  للحصة 

الوحيد للشركة.
وذلك  الشركة  تسير   : اإلدارة 
السيد  طرف  من  محدودة  غير  ملدة 

محسين مكوار.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير إلى 31 دسسد ر من كل سنة.
بالسجل   الشركة  تقييد  تم 
التجاري لدى املحكدة التجارية للدار 

البيضاء تحت رقم 472539.
394 P

ديوان األستاذة كنزة مسفر

شركة فابيال كروب
ش م م

رأسدالها : 122.222 درهم
املقر االجتداعي : بالدار البيضاء 45 
شارع غاندي إقامة ياسدين، متجر 

رقم 35
تأسيس شركة

بدقت�سى عقد عرفي محرر بالدار 
تم   ،(2(2 أكتوار   8 بتاريخ  البضاء 
املسؤولية  محدودة  شركة  تأسيس 

مديزاتها كالتالي :

التسدية : فابيال كروب، ش م م.

سواء  الشركة  تهدف   : الهدف 

أو  ارج  دا ل  باملشاركة  أو  ألجلها 

املغرب :

جديع  شراء  العقارية،  التندية 

املنقولة  غير  أو  املنقولة  املدتلكات 

أو  الحضرية  العقارات  وجديع 

القروية.

واالستيراد  والبيع  الشراء 

والتصدير والتجارة بشكل عام لجديع 

واملواد  املصنعة  أو  الخام  املنتجات 

والعدوالت  الصناعية  واملعدات 

والسدسرة املتعلقة بهذه املنتجات.

لجديع  املباني  جديع  تشييد 

االستخدامات.

املدلوكة  العقارات  وإدارة  تسيير 

للشركة إما مباشرة عن طريق التأجير 

أو بأية وسيلة أ رى.

التجزئة  عدليات  بجديع  القيام 

والتقسيم.

جديع  وإنجاز  وتطوير  دارسة 

االقتصادي،  للسكن  البناء  مشاريع 

الخالص  ال رجوازي  أو  ال رجوازي 

السياحية  املشاريع  جديع  وإنشاء 

والحرفية  والصناعية  والتجارية 

وجديع األعدال العامة أو الخاصة أو 

الهندسة املدنية.

الدراسات  بجديع  القيام 

واألبحاث واالجراءات ومن أجل  لق 

الشركة  لتطوير  الضرورية  الوسائل 

بشكل عام.

نفسها  الشركة  طرف  من  البناء 

ملؤسسات  أو ع ر منح مشاريع البناء 

أ رى.

أي  أو  منتجاتها  وتسويق  إنشاء 

منتجات أ رى مداثلة.

بجديع  القيام  عامة  واصفة 

والتجارية  الصناعية  املعامالت 

واملالية املنقولة أو العقارية التي قد 

مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل  ترتبط 

بأي  أو  للشركة  االجتداعي  بالغرض 

أغراض مداثلة أو مشابهة.

بالدار  حدد   : االجتداعي  املقر 

إقامة  غاندي،  شارع   45  : البيضاء 

ياسدين، متجر رقم 35.

املدة : 99 سنة.

في  حدد   : االجتداعي  الرأسدال 

 1222 إلى  مقسدة  درهم   122.222

حصة اجتداعية من 122 درهم لكل 

على  الشركاء  بين  مقسدة  حصة، 

الشكل التالي :

حصة   1222 من  الرقبة  حق 

اجتداعية :

حصة   522 االنسة نجوى الوالي 

اجتداعية.

حصة   168 االنسة زينب ملسفر 

اجتداعية.

 166 ملسفر  املومن  عبد  السيد 

حصة اجتداعية.

حصة   166 السيد حداد ملسفر 

اجتداعية.

حصة   1222 من  االنتفاع  حق 

اجتداعية :

حصة   (52 الوالي  السيد سعيد 

اجتداعية.

 (52 املزكادي  سدية  السيدة 

حصة اجتداعية.

حصة   522 كنزة مسفر  السيدة 

اجتداعية.

املجدوع 1222 حصة اجتداعية.

وذلك  الشركة  تسير   : التسيير 

السيد  طرف  من  محدودة  غير  ملدة 

سدية  السيدة  ملسفر،  محفوظ 

املزكادي، السيد سعيد الوالي.

من  تبتدئ   : االجتداعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في 31 دسسد ر.

لدى  القانوني  اإليداع  تم 

البيضاء  بالدار  التجارية  املحكدة 

تحت رقم   ،(2(2 17 نوفد ر  بتاريخ 

.754(48

بالسجل  الشركة  تقييد  تم 

التجارية  املحكدة  لدى  التجاري 

نوفد ر   17 بتاريخ  البيضاء  بالدار 

2)2)، تحت رقم 482253.

395 P

 BUREAU D’ETUDES
 GENERALES D’INGENIERIE

ET DES SERVICES
SARL

تأسيس شركة
بدقت�سى عقد عرفي حرر بالرااط 
واملسجل   (2(2 نوفد ر   16 بتاريخ 
 (2(2232679(246 رقم  تحت 
تم   ،(2(2 نوفد ر   17 يوم  بالرااط 
وضع القانون األسا�سي لشركة ذات 
تحدل  والتي  املحدودة،  املسؤولية 

الخصائص التالية :
 BUREAU D’ETUDES : التسدية
 GENERALES D’INGENIERIE ET

.DES SERVICES SARL
مكتب   : االجتداعي  الهدف 

الدراسات التقنية.
والتهيئة  املختلفة  البناء  اشغال 

والتجهيز.
رأسدال الشركة : 122.222 درهم 
موزعة على 1222 حصة بقيدة 122 

درهم للواحدة.
سكينة  االنسة   : املساهدان 
522 حصة بقيدة اجدالية  العدراني 

قدرها 52.222 درهم.
العدراني  ياسين  محدد  السيد 
قدرها  اجدالية  بقيدة  حصة   522

52.222 درهم.
 147691 رقم  التجاري  السجل 

بالرااط.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
نابولي  زنق   94  : االجتداعي  املقر 

شقة رقم 1 حي املحيط الرااط.
واحي  محدد  السيد   : التسيير 
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

.V(98(82
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
يوليو إلى 32 يونيو من السنة املوالية.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني بكتابة الضبط لدى املحكدة 
2) نوفد ر  بتاريخ  بالرااط  التجارية 

2)2)، تحت رقم 128686.
396 P
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AGOSKY
SARL AU

تأسيس شركة
بدقت�سى عقد عرفي حرر بالرااط 

واملسجل   (2(2 نوفد ر   9 بتاريخ 

 (2(222(98(3(246 رقم  تحت 

تم   ،(2(2 نوفد ر   11 يوم  بالرااط 

وضع القانون األسا�سي لشركة ذات 

شريك  من  املحدودة  املسؤولية 

الخصائص  تحدل  والتي  واحد، 

التالية :

.AGOSKY SARL AU : التسدية

الهدف االجتداعي : تسويق األجهزة 

الصحية  السباكة  تركيب  ومواد 

سخانات  ومواد التركيب الكهراائية، 

املياه الغازية والكهراائية والشدسية 

واربار،  السباحة  حدامات  معدات 

الزليج، الر ام ومواد البناء.

أشغال البناء املختلفة والتجهيز.

رأسدال الشركة : 122.222 درهم 

موزعة على 1222 حصة بقيدة 122 

درهم للواحدة.

السيدة   : الوحيدة  املساهدة 

بقيدة  حصة   1222 الزهرة ضريف 

اجدالية قدرها 122.222 درهم.

 147665 رقم  التجاري  السجل 

بالرااط.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

املقر االجتداعي : تجزئة بدر متجر 

في  1 مكرر زنقة اإل الص حي الرجاء 

هللا، يقعوب املنصور الرااط.

السيدة الزهرة ضريف   : التسيير 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحاملة 

.G414435

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير إلى 31 دسسد ر من كل سنة.

بدكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

التجارية  املحكدة  لدى  الضبط 

 ،(2(2 نوفد ر   19 بتاريخ  بالرااط 

تحت رقم 128662.

397 P

LE LAC
SARL

مسجل  عقد  ملقررات  تبعا 
تم   ،(2(2 أكتوار   (6 في  بالرااط 
وضع القانون األسا�سي لشركة ذات 
مسؤولية محدودة باملديزات التالية :

التسدية : LE LAC ش م م.
املقر االجتداعي : تجزئة رياض أهل 

سال F2N1 تابريكت سال.
 : محطة توزيع الوقود   : املوضوع 

مطعم واصالح السيارات.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس الفعلي للشركة.
: تسير الشركة من طرف  التسيير 
غير  ملدة  الزركوتي  محدد  السيد 

محددة.
درهم   122.222  : الرأسدال 
مقسدة إلى 1222 حصة بقيدة 122 

درهم للحصة.
السنة االجتداعية : تبتدئ في فاتح 
دسد ر باستثناء   31 في  يناير وتنتهي 

سنة التأسيس.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بسال  االبتدائية  باملحكدة  الضبط 
تحت رقم   ،(2(2 نوفد ر   16 بتاريخ 

.3535(
السجل التجاري رقم 325)3.

398 P

AS BUILDING
بدقت�سى عقد عرفي مؤرخ بسال 
تأسيس  تم   (2(2 أكتوار   6 بتاريخ 

شركة ذات الخصائص التالية :
.AS BUILDING التسدية : شركة
الصفة القانونية : شركة محدودة 

املسؤولية.
الهدف االجتداعي :

منعش عقاري.
مقاول في األشغال املتنوعة للبناء.

أشغال الجبص.
الرأسدال للشركة :

في  الشركة  مال  رأس  حدد 
سهم   1222 بقيدة  درهم   122.222
من فئة 122 درهم للسهم في ملك كل 

من :

حصة   522 عزيز  الراجي  السيد 

بقيدة  52.222 درهم.

 522 الصديق  الراجي  السيد 

بقيدة 52.222 درهم.

املقر االجتداعي : 48 شارع فال ولد 

عدير، أكدال، الرااط.

السيد  من  كل  عين   : التسيير 

الراجي عزيز والسيد الراجي الصديق  

مسيران للشركة ملدة غير محدودة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التسجيل في السجل التجاري إال إذا 

حصل فسخ أو امتداد.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

ما  سنة  كل  من  دسسد ر   31 إلى 

تاريخ  من  تبتدء  األولى  السنة  عدا 

التسجيل في السجل التجاري وتنتهي 

في 31 دسسد ر 2)2).

تم اإليداع القانوني للشركة تحت 

أكتوار   (6 بتاريخ   127998 رقم 

.(2(2

السجل  في  الشركة  تسجيل  وتم 

التجارية  املحكدة  لدى  التجاري 

بالرااط تحت رقم 147255 من نفس 

اليوم.

399 P

ART & TOILE
SARL AU

تأسيس رشكة
بتاريخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 

13 أكتوار 2)2).

تم إنشاء القانون األسا�سي لشركة 

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد،  صائصها كالتالي :

 ART & TOILE SARL  : التسدية 

.AU

رأس املال : 122.222 درهم

املوضوع : تاجر الطالء الفني.

وراقة.

املدة : 99 سنة.

زنقة طنجة،   8  : املقر االجتداعي 

متجر أر�سي، بالص بتري الرااط.

الشركاء : السيدة رانية الوركلي.

السيدة  تعيين  تم   : التسيير 
رانية الوركلي كدسيرة للشركة ذات 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

الحصص : السيدة رانية الوركلي 

 122 كل حصة  قيدة  حصة   1222

درهم.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  التجاري  بالسجل  القانوني 

رقم  بالرااط  التجارية  املحكدة 

بتاريخ   128641 التجاري  السجل 

19 نوفد ر 2)2).

400 P

OUDBIB TRANSFERE
SARL AU

الرأسدال : 122.222 درهم

مقرها : 1 إقامة الطواهري )1 عدارة 

1، محل رقم 4 سال الجديدة

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد

تبعا للعقد العرفي بتاريخ 7 أكتوار 

2)2) املسجل بسال بتاريخ 8 أكتوار 

تم وضع قوانين شركة م م   ،(2(2

ذات املديزات التالية :

 OUDBIB TANSFERE : التسدية

.SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية )الشريك الوحيد(.
املقر الرئي�سي : 1 إقامة الطواهري 

)1 عدارة 1 محل رقم 4 سال الجديدة.

تحويل   : االجتداعي  الهدف 

األموال.

 122.222 في  حدد   : الرأسدال 

حصة من   1222 إلى  درهم مقسدة 

درهم للحصة موزعة على   122 فئة 

الشكل التالي : نبيل أودبيب.

السيد نبيل أودبيب 1222حصة.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد نبيل أودبيب ملدة غير محدودة.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.3((97

401 P
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SOFIGAS SARL

SOFIGAS SARL

رقم 38 إقامة جنان عالل شارع طارق بن زياد 

تدارة

مكتب املحاسبة

A D S SERVICES

SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة بشريك وحيد

بتاريخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 

حيث  بتدارة،   (2(2 8) أغسطس 

تم وضع القانون التأسي�سي لشركة 

الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد ش م م ش و مديزاتها كالتالي :

شركة   : الشكل القانوني للشركة 

الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد، ش م م ش و.

التسدية : ا د س  دمات.

التنظيف،   : االجتداعي  الهدف 

تنظيف )متاجر، شقق(.

رياض  تجزئة   : االجتداعي  املقر 

أوالد مطاع ق 3 رقم 426 تدارة.

مدة الشركة : 99 سنة.

في  حدد   : االجتداعي  الرأسدال 

إلى  مقسدة  درهم   122.222 مبلغ 

درهم   122 فئة  من  حصة   1222

وحررت  اكتتبت  الواحدة  للحصة 

كلها من طرف :

 1222 اال ضر  محدد  السيد 

حصة.

سعت ر  اال ضر  محدد   : التسيير 

مسير الشركة ملدة غير محدودة.

من  تبتدئ   : االجتداعية  السنة 

فاتح يناير إلى 31 دسسد ر من كل سنة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بتدارة  االبتدائية  باملحكدة  الضبط 

أكتوار   (( بتاريخ   4(11 رقم  تحت 

.(2(2

402 P

SOFIGAS SARL

رقم 38 إقامة جنان عالل شارع طارق بن زياد 

تدارة

مكتب املحاسبة

SOTEPRO

SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

بتاريخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 

حيث  بتدارة،   (2(2 8) أغسطس 

تم وضع القانون التأسي�سي لشركة 

الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد ش م م ش و مديزاتها كالتالي :

شركة   : الشكل القانوني للشركة 

الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد، ش م م ش و.

 SOTEPRO سوط رو   : التسدية 

.SARL AU

الهدف االجتداعي : األمن الخاص 

باملباني العامة والخاصة.

رياض  تجزئة   : االجتداعي  املقر 

أوالد مطاع ق 3 رقم 426 تدارة.

مدة الشركة : 99 سنة.

في  حدد   : االجتداعي  الرأسدال 

إلى  مقسدة  درهم   122.222 مبلغ 

درهم   122 فئة  من  حصة   1222

وحررت  اكتتبت  الواحدة  للحصة 

كلها من طرف :

 1222 اال ضر  محدد  السيد 

حصة.

سعت ر  اال ضر  محدد   : التسيير 

مسيرا الشركة ملدة غير محدودة.

من  تبتدئ   : االجتداعية  السنة 

فاتح يناير إلى 31 دسسد ر من كل سنة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بتدارة  االبتدائية  باملحكدة  الضبط 

أكتوار   (6 بتاريخ   4((3 رقم  تحت 

.(2(2

403 P

PAIN DES REVES
SARL AU

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 
تأسيس  تم  بسال   (2(2 12 ف راير 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
بشريك وحيد التي تحدل الخصائص 

التالية :
 PAIN DES REVES  : التسدية 

.SARL AU
الهدف االجتداعي : مخ زة.

رأس املال : 122.222 درهم.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
 1(83 رقم   : االجتداعي  املقر 
حجي  سعيد  تجزئة  السفلي  الطابق 

طريق القنيطرة، سال.
عتيد  ليل  السيد   : التسيير 
املزداد بتاريخ 2) يونيو )198 الحامل 
 AB330046 رقم  الوطنية  للبطاقة 
رقم  حجي  سعيد  بتجزئة  الساكن 

83)1 طريق القنيطرة سال.
رقم التسجيل   : السجل التجاري 
بالسجل التجاري باملحكدة االبتدائية 
تحت   ،(2(2 مارس   1( بسال بتاريخ 

رقم 5)313.
رقم اإليداع : 34421.

404 P

AL TIRRYAK
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 
بسال تم تأسيس   (2(2 سبتد ر   17
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
تحدل  التي  الوحيد  الشريك  ذات 

الخصائص التالية :
.AL TIRRYAK : التسدية

عيادة   : االجتداعي  الهدف 
الترويض الطبي.

رأس املال : 122.222 درهم.
املدة : 99 سنة ابتداءا ن التأسيس 

النهائي.
املقر االجتداعي : ستوديو بالطابق 
األر�سي فيال رقم 55 سانية الغرابلية 

زنقة فاطدة الزهراء.

غداري  بثينة  السيدة   : التسيير 

املزدادة بتاريخ 5 ماي )199 الحاملة 

 ،AE31695 رقم  الوطنية  للبطاقة 

 55 رقم  الغرابلية  بسانية  الساكنة 
زنقة فاطدة الزهراء سال.

التسجيل  تم   : التجاري  السجل 

بالسجل التجاري باملحكدة االبتدائية 

2)2)، تحت  16 نوفد ر  بسال بتاريخ 
رقم 331)3، رقم اإليداع 35378.

405 P

LBM SERVICES
SARL

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 

إحداث  تم   ،(2(2 19 أكتوار 

محدودة  لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية تتلخص فيدا يلي :

 LBM SERVICES  : التسدية 

.SARL

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

الهدف االجتداعي :

تركيب شبكة اتصاالت.

علوم الكدبيوتر.

أعدال مختلفة.

املعامالت  جديع  أعم،  واصورة 

واملالية  والصناعية  التجارية 

املرتبطة بشكل  واملنقولة والعقارية، 

مباشر أو غير مباشر باألشياء املذكورة 

أعاله، أو التي يحتدل أن تساعد على 

تحقيقها وتطويرها.

 AVENUE  46  : االجتداعي  املقر 

 OQBA 1ER ETAGE APPT N°2

.AGDAL - RABAT MAROC

املدة : 99 سنة.
درهم   32.222  : رأسدال الشركة 

مقسدة إلى 322 حصة اجتداعية من 

فئة 122 درهم للحصة الواحدة.

التسيير : السيدة لغرو�سي أحالم 

غير  ملدة  مهدي  محسن  والسيد 

محدودة.

 : الفترة املعدول بها  الل السنة 

تبدأ من فاتح يناير إلى 31 دسسد ر.
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لفائدة   %5 بعد  صم   : األرااح 

االحتياط القانوني الفائض يتصرف 

فيه حسب قرار الشركاء.

 147659  : التجاري  السجل 

بالرااط.

باملحكدة  تم   : القانوني  اإليداع 

التجارية بالرااط 19 نوفد ر 2)2).

406 P

M&M DIAMANDS

الشركة ذات املسؤولية املدودة

ذات الشريك الوحيد

راسدالها : 522.222 درهم

مقرها في شارع النخيل زنقة محدد 

اليازيدي متجر رقم 4

السجل التجاري عدد 87845

استثنائي  جدع  محضر  بدقت�سى 

بدكتب   (2(2 أكتوار   (8 بتاريخ 

بتدارة  موثقة  مينة  كرمح  االستاذة 

 ،M&M DIAMANDS شركاء   قرر 

ما يلي :

بيع مجدوع الحصص التي يدلكها 

وهي  الزرهوني  عبدوا  محدد  السيد 

العلمي  السيد  لفائدة  حصة   (522

السيد محدد  واالتالي اصبح  محدد 

العلمي يدتلك 5222 حصة.

عبدو  محدد  السيد  استقالة 

وأصبح  للشركة  كدسير  الزرهوني 

السيد العلمي محدد املسير الوحيد 

للشركة ملدة غير محدودة.

للشركة  القانوني  الشكل  تغير 

حيث أصبحت شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نوفد ر   1( في  بالرااط  التجارية 

2)2)، ايصال عدد 5374.

407 P

UNIVERS ALU
شركة ذات مسؤولية محدودة

راسدالها : 122.222 درهم

املقر االجتداعي : الحي الصناعي 

قطاع س متجر رقم 1439

حي الرحدة سال

السجل التجاري رقم 347)3

تأسيس
بتاريخ  حرر  عرفي  لعقد  تبعا 

تأسيس شركة  تم   ،(2(2 9 أكتوار 

مواصفاتها  محدودة  مسؤولية  ذات 

كالتالي :

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.

 UNIVERS : التسدية االجتداعية

.ALU

تجارة   : االجتداعي  الهدف 

األلومنيوم.

الصناعي  الحي   : االجتداعي  املقر 

حي   1439 رقم  متجر  س  قطاع 

الرحدة سال.

املدة : حددت مدة الشركة في 99 

في  تسجيلها  تاريخ  من  لتبتدأ  سنة، 

السجل التجاري.

 122.222  : االجتداعي  الرأسدال 

درهم.

رأسدال  حدد   : الرأسدال  توزيع 

الشركة في 122.222 درهم مقسدةإلى 

1222 حصة اجتداعية من فئة 122 

درهم للحصة، مرقدة من 1 إلى 1222 

ووزعت هذه الحصص كالتالي :

 522 اليوسفي  بنعاشر  السيد 

حصة.

 522 الفاضلي  ياسين  السيد 

حصة.

املجدوع : 1222 حصة.

الشركاء : السيد بنعاشر الوسفي، 

باب  بسال  مزداد  الجنسية،  مغربي 

املريسة بتاريخ فاتح أغسطس 1983، 

قاطن بسال، تجزئة القادري )2 شارع 

مو�سى،  سيدي   32 رقم  الركيبات 

حامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم 

.AB609207

مغربي  الفاضلي  ياسين  السيد 

القنيطرة  بغرااوة  مزداد  الجنسية 

قاطن   ،1989 بتاريخ فاتح أغسطس 

بسال، سانية بوشعرة ) زنقة بني كثير 

التعريف  لبطاقة  حامل   521 رقم 

.AB644151 الوطنية رقم

التسيير : السيد بنعاشر اليوسفي 

عينا  الفاضلي  ياسين  والسيد 

كدسيرين للشركة ملدة غير محدودة.

تسجيل  تم   : القانوني  اإليداع 

بالرااط  التجاري  بالسجل  الشركة 

نوفد ر   19 بتاريخ   3(347 تحت رقم 

.(2(2

408 P

CHN ALU METAL DIVERS
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

رأسدالها : 122222 درهم

املقر االجتداعي : رقم 1) ساحة أبو 

بكر الصديق شقة رقم 28 أكدال، 

الرااط

السجل التجاري رقم 137545

نقل املقر االجتداعي
إعادة صياغة القانون األسا�سي

بعقد بتاريخ 11 أغسطس 2)2)، 

قرر الشريك الوحيد ما يلي :

حي  سال  إلى  الشركة  مقر  نقل 

الرحدة قطاع ب رقم 151.

القانون  من   4 املادة  تغيير 

األسا�سي.

األسا�سي  القانون  صياغة  إعادة 

للشركة.

مكتب  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرااط  التجارية  باملحكدة  الضبط 

2)2)، تحت رقم  5) سبتد ر  بتاريخ 

.1271((

السجل  بتعديل  التصريح  وضع 

لدى  الضبط  بكتابة  التجاري 

 (5 املحكدة التجارية بالرااط بتاريخ 

4211 من  2)2)، تحت رقم  سبتد ر 

السجل الترتيبي.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  املحكدة  لدى  الضبط 

2)2)، تحت  15 أكتوار  بسال بتاريخ 
رقم 449.

في  بالتسجيل  التصريح  وضع 

الضبط  بكتابة  التجاري  السجل 

لدى املحكدة االبتدائية بسال بتاريخ 

15 أكتوار 2)2)، تحت رقم 145)3 

من السجل التحليلي.

409 P

استدراك خطأ

BAZARE T&L
SARL

بالجريدة  وقع  استدراك  طأ 

 (5 بتاريخ   5639 عدد  الرسدية 

نوفد ر 2)2).

نبيل  يران  السيد   : من  بدال 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

AA51269 ب 122 حصة.
باملحكدة  التجاري  السجل  رقم 

التجارية بالرااط : 97)466.

الدين  بدر  كريمي  السيد   : يقرأ 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

AA51269 ب 122 حصة.
باملحكدة  التجاري  السجل  رقم 

التجارية بالرااط : 9)1474.

الباقي بدون تغيير.

410 P

CLEAN BODY
SARL AU

تعديل في الشركة
في إطار الجدع االستثنائي لشركة 

واملنعقد   CLEAN BODY SARL AU

بتاريخ 6 يوليو 2)2)، تقرر ما يلي :

 3 تغيير مقر الشركة من العدارة 
زنقة اليدامة رقم 1 حسان الرااط إلى 

زنقة الريش رقم ) حسان، الرااط؟

تم اإليداع القانوني للشركة لدى 

التجارية  باملحكدة  الضبط  كتابة 

بالرااط تحت رقم 128562.

411 P
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I-ETERIA
SARL

RC : 115899

تعديل في الشركة
في إطار الجدع االستثنائي لشركة 

بتاريخ  واملنعقد   I-ETERIA SARL

19 أكتوار 2)2)، تقرر ما يلي :

تغيير النشاط االجتداعي للشركة :

تقديم الخدمات املعلوماتية.

مركز أعدال.

تقديم  دمات في االنترنيت.

الرفع من قيدة رأس مال الشركة 

 322.222 12.222 درهم لتصبح  من 

حصة   (922 بخلق  وذلك  درهم 

 122 الواحدة  الحصة  ثدن  جديدة 

درهم.

تم اإليداع القانوني للشركة لدى 

املحكدة التجارية بالرااط تحت رقم 

.128557

412 P

BEG TECH SERVICES
SARL

السجل التجاري : 147583

تأسيس
بدقت�سى عقد عرفي حرر بالرااط 

2)2)، تم وضع  16 سبتد ر  في تاريخ 

محدودة  لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية وذات املواصفات التالية :

 BEG TECH SERVICES : التسدية

.SARL

ساحة   ( عدارة   : املقر االجتداعي 

أكدال،   12 شقة  الصديق  بكر  أبو 

الرااط.

 122.222 في  حدد   : الرأسدال 

درهم.

املعلوماتي  التصديم   : الغرض 

الكهراائي.

االستيراد والتصدير.

املدة : 99 سنة.

عدنان  محدد  السيد   : املسير 

اليتربي والسيد عدر البكدوري.

بالسجل  تم   : القانوني  اإليداع 
التجارية  املحكدة  لدى  التجاري 

بالرااط تحت الرقم 128558.
413 P

 STE D’ETUDES
PROFESSIONNELLE

SARL AU
السجل التجاري : 147511

تاسيس
بدقت�سى عقد عرفي حرر بالرااط 
2)2)، تم وضع  6) سبتد ر  في تاريخ 
محدودة  لشركة  األسا�سي  القانون 
املسؤولية وذات املواصفات التالية :

 STE D’ETUDES  : التسدية 
.PROFESSIONNELLE

 ،32 عدارة   : االجتداعي  املقر 
8، شارع موالي احدد لوكيلي،  شقة 

حسان، الرااط.
الرأسدال : حدد في 12.222 درهم.

الغرض : حامل املشاريع.
إنشاء  الوساطة،  االستشارات، 
الدعم،  دراسات  الكبيرة،  املشاريع 
الوساطة  األعدال،  مد الت 
الدراسات  مكتب  والتدثيل، 

واالستشارات.
املدة : 99 سنة.

محدد  الرازم  السيد   : املسير 
إلياس.

تم لدى كتابة   : اإليداع القانوني 
بالرااط  التجارية  باملحكدة  الضبط 

تحت رقم 128437.
414 P

BADAA IMORT EXPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة 

لشريك واحد
رأس املال : 122.222 درهم

43) حي القدس سيدي قاسم
تصريح بالتأسيس

بتاريخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 
بتاريخ  واملسجل   (2(2 13 أكتوار 
تم تأسيس شركة   (2(2 أكتوار   13

تحدل الخصائص التالية :

 BADAA IMORT  : التسدية 

.EXPORT SARL AU

الهدف : نقل البضائع للغير أشغال 

مختلة والبناء واالستيراد والتصدير.

املقر االجتداعي : 43) حي القدس 

سيدي قاسم.

 122.222  : الشركة  رأسدال 

درهم.

القادر  عبد  السيد   : التسيير 

الوطنية  البطاقة  رقم  بضاعة 

.GK126448

مدة الشركة : 99 سنة.

السجل التجاري : لقد تم اإليداع 

باملحكدة  الضبط  بكتابة  القانوني 

بتاريخ  قاسم  بسيدي  االبتدائية 

 472 رقم  تحت   ،(2(2 نوفد ر   3

والحصول على السجل التجاري رقم 

.(8671

415 P

TYBRED POWER
شركة محدودة املسؤولية

مقرها االجتداعي : رقم 46 شارع 

عقبة، شقة رقم ) أكدال، الرااط

سجلها التجاري : 132497

املؤرخ  العام  الجدع  بدقت�سى 

قرر   ،(2(2 أكتوار   (6 بتاريخ 

ا رازن  الطيب  السيد  الشريكان 

التعديالت  التون�سي  ر�سى  والسيد 

التالية :

فسخ الشركة السابق ألوانه.

ا رازن  الطيب  السيد  تعيين 

مصفي الشركة.

رقم شارع عقبة،   : مقر التصفية 

شقة رقم )، أكدال، الرااط.

الطيب  السيد  املصفي  براءة 

ا رازن والسيد ر�سى التون�سي.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالرااط  التجارية  باملحكدة  الضبط 

تحت رقم )12857 بتاريخ 16 نوفد ر 

.(2(2

416 P

 WORLD OFFRE
COMMUNICATION

SARL AU
بتاريخ  املدضية  للعقود  طبقا 
تم تحرير القانون   ،(219 5 دسسد ر 
الخصائص  ذات  لشركة  األسا�سي 
دسسد ر   6 بتاريخ  واملسجلة  التالية 

.(219
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
الهدف االجتداعي : مركز االتصال 

الهاتفي.
درهم   122.222  : الرأسدال 
فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسدة 

122 درهم للحصة.
من  ابتداءا  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 دسسد ر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر االجتداعي : شقة 4)1 الكائن 
زنقة معدورة  زاوية  الكرامة  بتجزئة 
وشارع موالي عبد الرحدان القنيطرة.
التسيير : السيدة حليدة بورحيمي 

مسيرة وحيدة للشركة.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  باملحكدة  الضبط 
بالسجل  التقييد  رقم  بالقنيطرة 

التجاري 53815.
417 P

AYELO CO
SARL AU

تاسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 
شركة  تأسيس  تم  قد  بالرااط 
محدودة املسؤولية ذات شريك وحيد 

والتي تحدل الخصائص التالية :
.AYELO CO : التسدية

الصفة القانونية : شركة محدودة 
املسؤولية ذات شريك وحيد.

إنتاج وتقييم   : الهدف االجتداعي 
منتجات  وتحويل  وتصدير  واستيراد 

الثروة الحيوانية والزراعية.
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رأسدال الشركة : 2.222) درهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

شارع   15 رقم   : االجتداعي  املقر 

األبطال شقة 4، أكدال، الرااط.

التسيير : بومديان  ديجة.

بالسجل  تم   : القانوني  اإليداع 

التجارية  املحكدة  لدى  التجاري 

بالرااط يوم 17 نوفد ر 2)2)، تحت 

رقم 128593 ورقم السجل التجاري 

.147613

418 P

INTEXPUNT 2015
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مقرها االجتداعي : زاوية شارع محدد 

الخامس وزنقة ابن كثير، إقامة 

دوس ماريس II، رقم 55، الطابق 

الخامس - طنجة

راسدالها : 582.222.) درهم

السجل التجاري : طنجة

رقم 37)72

تحويل املقر االجتداعي
الجدع  قرارات  محضر  بدقت�سى 

العام االستثنائي املحرر بدقر الشركة 

بطنجة بتاريخ 18 مارس 2)2)، تقرر 

ما يلي :

بنفس  االجتداعي  املقر  تحويل 

الصناعية،  املنطقة  من  املدينة 

طنجة إلى   4124-820 تجزئة  املجد، 

وزنقة  الخامس  محدد  شارع  زاوية 

II رقم  ابن كثير، إقامة دوس ماريس 

55، الطابق الخامس، طنجة.

من   4 للفصل  املوازي  التعديل 

القوانين األساسية للشركة.

تنقيح القوانين األساسية للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بطنجة  التجارية  املحكدة  ضبط 

تحت رقم   ،(2(2 نوفد ر   13 بتاريخ 

.(35586

419 P

KOSTAL MAROC
شركة محدودة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد
مقرها االجتداعي : املنطقة الحرة 
للتصدير، تجزئة رقم 79، الشطر 

الثاني، طنجة
رأسدالها : 52.222 أورو
السجل التجاري : طنجة

رقم 15)74
تعيين مسير

بدقت�سى محضر قرارات الشريك 
الوحيد املحرر بدقر الشركة بطنجة 
بتاريخ )1 مارس 2)2)، تقرر ما يلي :

 ULRICH السيد  إقالة 
ZIMMERMANN من مهامه كدسير 

للشركة.
 KAI-UWE السيد  تعيين 
KNICKMANN كدسير للشركة ملدة 

غير محدودة.
 ANDREAS السيد  مهام  تأكيد 
 RAUL والسيد   KOSTAL
 FRANCISCO SANZ MARTIN

كدسيرين للشركة ملدة غير محدودة.
توقيع  وحدود  وضع  تحديد 

املسيرين.
من   32 للفصل  املوازي  التعديل 

القوانين األساسية للشركة.
تنقيح القوانين األساسية للشركة.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بطنجة  التجارية  املحكدة  ضبط 
تحت رقم   ،(2(2 نوفد ر   13 بتاريخ 

.(35588
420 P

PAKOPAS
شركة محدودة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد
مقرها االجتداعي : تجزئة 14،

رقم 1، مكتب رقم 15، املنطقة 
الحرة للتصدير، طنجة

رأسدالها : 122.222 درهم قابلة 
للتحويل

السجل التجاري : طنجة
رقم 87)63

تحويل املقر االجتداعي

بدقت�سى محضر قرارات الشريك 

الوحيد املحرر بدقر الشركة بطنجة 

تقرر   ،(2(2 سبتد ر   15  بتاريخ 

ما يلي :

بنفس  االجتداعي  املقر  تحويل 

بي  و85   5 بي   85 املدينة من تجزئة 

املنطقة الحرة للتصدير طنجة إلى   8

 ،15 مكتب رقم   ،1 رقم   ،14 تجزئة 

املنطقة الحرة للتصدير، طنجة.

من   4 للفصل  املوازي  التعديل 

القوانين األساسية للشركة.

تنقيح القوانين األساسية للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بطنجة  التجارية  املحكدة  ضبط 

تحت رقم   ،(2(2 نوفد ر   13 بتاريخ 

.(35627

421 P

مكتب املحاسبة إيهاب استشارة ش ذ م م

رأسدال الشركة : 122.222 درهم

مقرها االجتداعي : شارع الحسن الثاني، عدارة 

البنك املغربي للتجارة الخارجية، مكتب

رقم 9 الناظور

س ت : 5415

 COMPRANAD IMPORT

EXPORT
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

بدقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

تم تأسيس شركة   (2(2 أكتوار   (3

باملديزات  محدودة  مسؤولية  ذات 

التالية :

 COMPRANAD  : التسدية 

.IMPORT EXPORT

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

 : الشركة  هدف   : املوضوع 

واملنتجات  األغذية  استيراد وتصدير 

ومنتجات  والحبوب  االستهالكية 

التجديل  ومنتجات  التنظيف 

واألجهزة  الشخصية  والنظافة 

الكدبيوتر  وأجهزة  واإلكسسوار 

ومعدات املكاتب.

مقر الشركة : حي املستوصف بني 

انصار، الناظور.

 122.222  : الشركة  رأسدال 

حصة   12.222 إلى  مقسدة  درهم، 

درهم للحصة الواحدة   12 من فئة 

كلها محررة ومدلوكة للسيد بوجبو 

محدد.

التسيير : تم تعيين السيد بوجبو 

غير  ملدة  للشركة  مسيرا  محدد 

محددة.

من  ابتداءا  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي للشركة.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

كل  من  دسسد ر   31 في  وتنتهي  يناير 

سنة.

السجل  في  مقيدة  الشركة 

التجاري بالناظور تحت رقم 2963).

422 P

مكتب املحاسبة إيهاب استشارة ش ذ م م

رأسدال الشركة : 122.222 درهم

مقرها االجتداعي : شارع الحسن الثاني، عدارة 

البنك املغربي للتجارة الخارجية، مكتب

رقم 9 الناظور

س ت : 5415

OFLIX DELIVERY

SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

بدقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

تم تأسيس شركة   (2(2 أكتوار   ((

باملديزات  محدودة  مسؤولية  ذات 

التالية :

.OFLIX DELIVERY : التسدية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

 : الشركة  هدف   : املوضوع 

التسليم في املنزل : الطرود، الوجبات 

واألنشطة  املشتريات  الغذائية، 

املداثلة األ رى.

167 شارع الحسن   : مقر الشركة 

األول، الطابق 1، الناظور.
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 122.222  : الشركة  رأسدال 
حصة   12.222 إلى  مقسدة  درهم 
درهم للحصة الواحدة   12 من فئة 
كلها محررة ومدلوكة للسيد العزوزي 

يونس.
السيد  تعيين  تم   : التسيير 
ملدة  للشركة  مسيرا  يونس  العزوزي 

غير محددة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي للشركة.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
كل  من  دسسد ر   31 في  وتنتهي  يناير 

سنة.
السجل  في  مقيدة  الشركة 
التجاري بالناظور تحت رقم 2983).
423 P

ENTREPRISE HARRONI 
MY  BRAHIM

SARL AU
رأسدالها : 122.222 درهم

مقرها االجتداعي : رقم 61 مكرر 
شارع الحسن الثاني أزرو

 19 في  مؤرخ  عرفي  لعقد  تبعا 
محضر  وضع  تم   ،(2(2 أكتوار 

الجدع العام االستثنائي.
أشغال اليوم :

تصفية الشركة.
تسدية املصفي.

مختلفات.
العام  الجدع  قرر   : األول  الحل 
 19 من تاريخ  توقيف الشركة ابتداء 

أكتوار 2)2).
العام  الجدع  قرر   : الثاني  الحل 
تسدية السيد حروني موالي ابراهيم 
مكان  وتحديد  الشركة،  مصفي 
االجتداعي  املقر  في  الشركة  تصفية 
61 مكرر شارع الحسن  الكائن برقم 

الثاني أزرو.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكدة التجارية بدكناس 
رقم  تحت   ،(2(2 نوفد ر   4 بتاريخ 

.623
424 P

 PAM IMPRESSION ET ART

DE DECOR
SARL

رأسدالها : 12.222 درهم

مقرها االجتداعي : رقم )41 أرز 3 

أحداف - أزرو

تبعا لعقد عرفي مؤرخ في 6 أكتوار 

2)2)، تم وضع محضر الجدع العام 

االستثنائي.

أشغال اليوم :

بيع الحصص.

تغيير املسير.

تحديث القانون االسا�سي.

مختلفات.

الحل األول : قام كل من السيدان 

: اليوسفي عبد العالي ويعكوبي  الد 

ببيع أربعون  122 حصة،  املالكين ل 

عبد  اقشيقش  للسيد  حصة   42

السالم.

العام  الجدع  قبل   : الثاني  الحل 

استقالة املسير السيد اليوسفي عبد 

السيد اقشيقش  تعيين  وتم  العالي، 

للبطاقة  الحامل  السالم،  عبد 

املسير   ،CD94364 رقم  الوطنية 

الوحيد للشركة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بأزرو  االبتدائية  باملحكدة  الضبط 

رقم  تحت   ،(2(2 نوفد ر   5 بتاريخ 

السجل التجاري 77)1.

425 P

AMI ARZ
SARL

راسدالها : 122.222 درهم

مقرها االجتداعي : رقم 742 عين 

أغبال أحداف - أزرو

تبعا لعقد عرفي مؤرخ في 7 أكتوار 

2)2)، تم وضع محضر الجدع العام 

االستثنائي.

أشغال اليوم :

بيع الحصص.

تحديث النظام األسا�سي.

مختلفات.

حريرة  السيد  قام   : األول  الحل 

ابراهيم املالك ل 333 حصة، ببيعها 

كلها 333 حصة لكل من :

الحديد  عبد  اشهبار  السيد 

والسيد احدان الرا�سي.

العام  الجدع  قرر   : الثاني  الحل 

تحديث النظام األسا�سي.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بأزرو  االبتدائية  باملحكدة  الضبط 

تحت رقم   ،(2(2 أكتوار   (6 بتاريخ 

السجل التجاري عدد 1249.

426 P

STE ESPACE ATLAS ADAM
SARL AU

رأسدالها : 122.222 درهم

مقرها االجتداعي : رقم 61 مكرر 

شارع الحسن الثاني أزرو

في  مؤرخ  عرفي  لعقد  تبعا 

تم وضع محضر   ،(2(2 19 أكتوار 

الجدع العام االستثنائي.

أشغال اليوم :

تصفية الشركة.

تسدية املصفي.

مختلفات.

الحل األول :

قرر الجدع العام توقيف الشركة 

ابتداء من تاريخ 19 أكتوار 2)2).

الحل الثاني :

السيد  تسدية  العام  الجدع  قرر 

مصفي  ابراهيم  موالي  حروني 

تصفية  مكان  وتحديد  الشركة، 

الكائن  االجتداعي  املقر  في  الشركة 

مكرر شارع الحسن الثاني   61 برقم 

أزرو.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بأزرو  االبتدائية  باملحكدة  الضبط 

رقم  تحت   ،(2(2 نوفد ر   ( بتاريخ 

السجل التجاري عدد 5)8.

427 P

GENIUS SURVEILLANCE

SARL

رأسدالها : 122.222.22 درهم

مقرها اإلجتداعي : الطابق الثاني 

شارع الحسن الثاني عين اللوح

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

التأسي�سي  القانون   وضع  تم 

لعقد  تبعا  املسؤولية  ذات  لشركة 

عرفي مؤرخ بتاريخ 12 أكتوار 2)2)، 

ذات الخاصيات التالية :

اسم  الشركة  تأ د   : للتسدية 

شركة   GENIUS SURVEILLANCE

ذات املسؤولية املحدودة.

 MARCHAND DE  : الهدف 

.MATERIEL INFORMATIQUE

املقر  يقع   : اإلجتداعي  املقر 

الثاني  بالطابق  للشركة  اإلجتداعي 

شارع الحسن الثاني عين اللوح. 

املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة.

 122.222  : اإلجتداعي  الرأسدال 

1222 حصة من  درهم مقسدة على 

الواحدة  للحصة  درهم   122 قيدة 

على الشكل التالي :

انهاري سهام 752 حصة.

الصديقي إدريس 52) حصة.

عين بدقت�سى القانون   : التسيير 

غير  ملدة  مسيرا  للشركة  األسا�سي 

إدريس  الصديقي  السيد  محدودة 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

.VA(4324

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بأزرو  اإلبتدائية  باملحكدة  الضبط 

رقم  2)2)تحت  أكتوار   (6 بتاريخ 

السجل التجاري 1387.

428 P
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ZAYNAB HAFIDI ALAOUI
SARL AU

رأسدالها : 122.222.22 درهم

مقرها اإلجتداعي : قصبة حشادة 

تكريكرة أزرو

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد

التأسي�سي  القانون   وضع  تم 

ذات  املسؤولية  محدودة  لشركة 

عرفي  لعقد  تبعا  الوحيد  الشريك 

مؤرخ بتاريخ 3) أكتوار 2)2)، ذات 

الخاصيات التالية :

اسم  الشركة  تأ د   : للتسدية 

شركة   ZAYNAB HAFIDI ALAOUI

الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد.

 EXPLOITATION  : الهدف 

 TOURISTIQUE PROMOTEUR

.IMMOBILIER TRAVAUX DIVERS

املقر  يقع   : اإلجتداعي  املقر 

حشادة  قصبة  للشركة  اإلجتداعي 

تكريكرة أزرو. 

املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة.

 : اإلجتداعي  الرأسدال 

على  مقسدة  درهم   122.222.22

درهم   122 قيدة  من  حصة   1222

للحصة الواحدة على الشكل التالي :

 1222 حفيظي علوي موالي اعلي 

حصة.

1222 حصة.

عين بدقت�سى القانون   : التسيير 

غير  ملدة  مسيرا  للشركة  األسا�سي 

محدودة السيد حفيظي علوي موالي 

الوطنية رقم  للبطاقة  الحامل  اعلي 

.DA(57(6

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بأزرو  اإلبتدائية  باملحكدة  الضبط 

رقم  2)2)تحت  نوفد ر   12 بتاريخ 

السجل التجاري 1391.

429 P

 PROMOTAGANT DU 

NORD
SARL AU

رأسدالها : 122.222.22 درهم

مقرها اإلجتداعي : رقم 517 تجزئة 

عين أغبال أحداف أزرو

 14 في  مؤرخ  عرفي  لعقد  تبعا 

محضر  وضع  تم   ،(2(2 أكتوار 

الجدع العام اإلستثنائي .

أشغال اليوم :

تصفية الشركة.

تسدية املصفي.

مختلفات.

العام  الجدع  قرر   : األول  الحل 

 14 من تاريخ  توقيف الشركة ابتداء 

أكتوار 2)2).

قرر الجدع العام    : الحل الثاني 

السالم  عبد  الطيبي  السيد  تسدية 

مكان  وتحديد  الشركة،  مصفي 

اإلجتداعي  املقر  في  الشركة  تصفية 

تجزئة عين أغبال   517 الكائن برقم 

أحداف أزرو.

بكتابة  تم    : القانوني  اإليداع 

بأزرو  اإلبتدائية  باملحكدة  الضبط 

رقم  تحت   (2(2 نوفد ر   ( بتاريخ 

السجل التجاري عدد 79.

430 P

 SOCIETE DIAMOND

AZROU
SARL

رأسدالها : 122.222.22 درهم 

مقرها اإلجتداعي : رقم 584 الصنوار 

أحداف أزرو

فاتح  في  مؤرخ  عرفي  لعقد  تبعا 

محضر  وضع  تم   ،(2(2 سبتد ر 

الجدع العام اإلستثنائي .

أشغال اليوم :

تقرير التصفية.

اإلغالق النهائي للتصفية.

حل الشركة من السجل التجاري.

الصالحيات والشكليات.

الحل األول : 

تقرير  على  العام  الجدع  وافق 

حساب  أن  مالحظة  مع  التصفية 

نتائج  أي  يظهر  لم  النهائي  التصفية 

يتم توزيعها.

سعلن الجدع العام   : الحل الثاني 

للتصفية،ويدنح  النهائي  اإلغالق 

املصفي إدارته ويؤدي واليته.

الحل الثالث  :

الشركة  إلغاء  العام  الجدع  قرر 

املذكورة من السجل التجاري.

الحل الرابع :

جديع  العام  الجدع  يدنح 

الصالحيات لحامل النسخة األصلية 

اإلجراءات  جديع  استيفاء  أجل  من 

الالزمة بدوجب القانون.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بأزرو  اإلبتدائية  باملحكدة  الضبط 

رقم  تحت   (2(2 نوفد ر   13 بتاريخ 

السجل التجاري عدد 625.

431 P

SOCIETE AZODAL
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بدساهم واحد
تبعا للعقد العرفي بتاريخ ) نوفد ر 

2)2)، تم وضع قوانين الشركة   ذات 

املديزات التالية.

.SOCIETE AZODAL : التسدية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بدساهم واحد.

املوضوع :

الكهراائية  والتجهيزات  األشغال 

العامة.

الهواء  شبكات  واناء  تصديم 

والهاتف وشبكات الحاسوب.

الكهراائية  التركيبات  أعدال 

الصناعية والخاصة باملباني.

تطوير وصيانة اإلنارة العامة.

أعدال الدهان والجبص والر ام 

والبالط والسباكة الصحية والنجارة 

والفوالذ  األملنيوم  ونجارة  الخشبية 

املقاوم للصدأ والنجارة البالستيكية.

الت ريد والتكييف.

كاميرات  وصيانة  وتركيب  توريد 

املراقبة وأنظدة اإلندار إلخ.....

 ،1 تجزئة الوكالة   : املقر الرئي�سي 
بلوك D رقم 35D) العيون.

مبلغ  في  حدد   : الرأسدال 

إلى  مقسدة  درهم   122.222.22

122درهم  فئة  من  حصة   1.222

ويدلكها بالكامل السيد رشيد أزوض.

السيد  طرف  من  تسير   : اإلدارة 
رشيد أزوض.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكدة اإلبتدائية بالعيون 

بتاريخ 11 نوفد ر 2)2) تحت الرقم 

بالسجل  تسجيلها  وتم   (2/722

التجاري  التحليلي عدد 33775.

432 P

شركة خوجيتراك
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات شريك واحد

61 زنقة موالي عبد هللا الطابق 

األول  رايكة

الوحيد  الشريك  قرار  بدوجب 

لشركة  وجيتراك.

بتاريخ محدد  طسين   السيد 

 5 نوفد ر 2)2)تقرر ما يلي :

تصفية الشركة .

اإليداع القانوني : بدكتب الضبط 

بخرايكة  اإلبتدائية  باملحكدة 

رقم  تحت   (2(2 نوفد ر   12 بتاريخ 

2/847)2) س.ت 95)3.

433 P

شركة ارابيك
ش.ذ.م.م

44 تجزئة الفرح حي الرياض سفلي 

 ريبكة

في  املؤرخ  املحضر  بدقت�سى 

العام  للجدع   (2(2 نوفد ر   17

ش.ذ.م.م  ارابيك  لشركة  اإلستثنائي 
رأسدالها 122.222.22 درهم صودق 

على ما يلي :

تصفية  شركة ارابيك.
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بدكتب   : القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية  باملحكدة  الضبط 

 (2(2 نوفد ر   19 بتاريخ  بخرايكة 

السجل  رقم   (2(2/864 رقم  تحت 

التجاري 3935.

434 P

شركة ارابيك
ش.ذ.م.م

44 تجزئة الفرح حي الرياض سفلي 

 ريبكة

في  املؤرخ  املحضر  بدقت�سى 

العام  للجدع   (2(2 نوفد ر   1(

ش.ذ.م.م  ارابيك  لشركة  اإلستثنائي 

رأسدالها 122.222.22 درهم صودق 

على ما يلي :

من  ابتداء  ارابيك  لشركة  حل 

تاريخ فاتح دسسد ر 2)2).

بدكتب   : القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكدة اإلبتدائية بخرايكة 

رقم  تحت   (2(2 نوفد ر   19 بتاريخ 

2/863)2) س.ت 3935.

435 P

PEPINIER  HADI  JARDINS
S.A.R.L

العامة  الجدعية  مداولة  حسب 

أكتوار   (( بتاريخ  املنعقدة  الطارئ 

 PEPINIER HADI لشركة   (2(2

على  اإلتفاق  تم   JARDINS S.A.R.L

ما يلي :

بيع 422 حصة والتي كانت للسيد 

حسن هادي إلى السيدان عبد الرزاق 

 (22 هادي  واحدد هادي لكل منهدا 

للحصة،  درهم   122 بسعر  حصة 

وبسعر إجدالي 42.222.22 درهم.

بكتابة  القانوني  اإليداع  أنجز 

اإلبتدائية  املحكدة  لدى  الضبط 

بتزنيت بتاريخ 13 نوفد ر 2)2) تحت 

رقم 2)2)/748 واملسجل التجاري في 

السجل التجاري تحت رقم 5)18.

436 P

 STE. BIMAT DE MATERIEL
DE CONSTRUCTION

SARL AU
بدقت�سى قرار الجدع العام الغير 
سبتد ر   12 يوم  املنعقد  العادي 
 STE. BIMAT DE لشركة   (2(2
 MATERIEL DE CONSTRUCTION

.SARL AU
تجزئة  من  اإلجتداعي  املقر  تغيير 
الهواء الجديل رقم 142 طريق سيدي 
حرازم فاس إلى ) تجزئة أسداء طريق 
 14 مكتب   C عدارة  الشقف  عين 

الطابق 4 فاس.
تم تغيير املقر اإلجتداعي   : التغيير 

للشركة.
لدى   : القانوني  اإليداع  تم 
تحت  بفاس  التجارية  املحكدة 
بتاريخ  423111(22((384  رقم 
تحت رقم السجل   (2(2 نوفد ر   6  

التجاري 3))33.
 437 P

STE. SOGEFICOM

 ETABLISSEMENT CHABAB
 AL GHAD D’EDUCATION

 PRIVE
  SARL 

ومقرها االجتداعي :  دوار والد الخضر 
والد الطيب 3)322 فاس

تحويل املقر اإلجـتداعي إلى العنوان 
 1 تجزئة ميامي   165 القطعة   : ارتي 

طريق عين الشقف فاس.
لدى  القانوني  اإليداع  تم 
رقم  تحت  بفاس  التجارية  املحكدة 
نوفد ر   16 بتاريخ   (2(2/3114

.(2(2
438 P

STE. QUALITEAM
SARL AU

في  مسجل  عرفي  عقد  بدقت�سى 
بالرااط تم تأسيس   (2(2 أكتوار   (
ذات  ش.م.م،   QUALITEAM شركة 
اإلجتداعي  هدفها  الوحيد  الشريك 
مهندس استشاري ومقرها اإلجتداعي 
5 تجزئة األندلس، حي السالم، سال .

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

وضع  تاريخ  من  النهائي  التأسيس 

السجل التجاري .

رأسدال الشركة : 122222 درهم 

مقسة إلى 1222 حصة من فئة 122 

درهم للحصة للسيد محدد امشيش 

1222 حصة .

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

دسسد ر من كل سنة ما عدا   31 إلى 

السنة األولى .

التسيير : محدد امشيش.

رقم السجل التجاري 95))3.

439 P

MACHHOUR KRN
SARL AU

حل مسبق للشركة
املؤرخ  العرفي  العقد  بدقت�سى 

الحل  تم   (2(2 أغسطس   4 بتاريخ 

 MACHHOUR لشركة  املسبق 

.K.R.N

وتسدية محدد مشهور كدصف 

للشركة.

كدا تم تعيين مقر تصفية الشركة 

تجزئة سيفي مزارع دوسليم عامر   6

بوقنادل سال.

القانوني  اإليداع  تم  ولقد 

 (4 باملحكدة اإلبتدائية بسال بتاريخ 

نوفد ر 2)2) تحت الرقم 35264.

440 P

MACHHOUR KRN
SARL AU

حل مسبق للشركة
والتقرير  العرفي  العقد  بدقت�سى 

أكتوار   8 في  املسجالن  املصفي 

شركة   تصفية  تم  بالرااط   (2(2

.MACHHOUR K.R.N

القانوني  اإليداع  تم  ولقد 

 11 باملحكدة اإلبتدائية بسال بتاريخ 

نوفد ر 2)2) تحت الرقم 35358.

441 P

STE. POWERLAK
SARL AU

 شركة ذات املسؤولية املحدودة من 

الشريك الوحيد
رأسدالها : 52.222 درهم

مقرها اإلجتداعي : زاويت بهت ووادي 

سبو، 8، شقة 1 أكدال الرااط

السجل التجاري رقم 133343

الشريك  من  القرار  بدوجب 

الوحيد بتاريخ 18 دسسد ر 2)2) قرر 

 POWERLAK SARL مسؤول شركة 

AU  ما يلي :

الحل املسبق للشركة.

تعيين السيد علي لخضر كدصفي 

للشركة.

لتصفية   : تحديد املقر اإلجتداعي 

الكائن  اإلجتداعي  بدقرها  الشركة 
 1 8، شقة  زاويت بهت ووادي سبو، 

أكدال الرااط.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرااط تحت رقم 124553 

بتاريخ 3 ف راير 2)2).

442 P

FRONTIER HORIZONS
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة من 

الشريك الوحيد
رأسدالها : 122.222 درهم

مقرها اإلجتداعي : شقة 8 عدارة 
زنقة حطين أكدال الرااط

السجل التجاري رقم : 116313

الشريك  من  القرار  بدوجب 

 (2(2 أبريل   4 بتاريخ  الوحيد 

 FRONTIER شركة  مسؤول  قرر 

HORIZONS SARL AU  ما يلي :

الحل املسبق للشركة.

الواحد  عبد  السيد  تعيين 

الصفريوي كدصفي للشركة.

لتصفية   : تحديد املقر اإلجتداعي 

الكائن  اإلجتداعي  بدقرها  الشركة 

بشقة 8 عدارة زنقة حطين أكدال 

الرااط.
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باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرااط تحت رقم )12511 

بتاريخ 6) يونيو 2)2).
443 P

STE. ALIRBIDI REAL ESTATE
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة 
رأسدالها : 92.222 درهم

بدقرها اإلجتداعي  الكائن : زاوية 
بهت ووادي سبو، 8، شقة 1 أكدال 

الرااط
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
  (2(2 سبتد ر   19 بتاريخ  املؤرخ 
 STE. ALIRBIDI قرر مسؤول شركة 

REAL ESTATE SARL  ما يلي :
الحل املسبق للشركة.

بن  الحديد  عبد  السيد  تعيين 
كدصفي  العرايدي  فراج  بن  ماطر 

للشركة.
لتصفية   : تحديد املقر اإلجتداعي 
الكائن  اإلجتداعي  بدقرها  الشركة 
 1 8، شقة  زاويت بهت ووادي سبو، 

أكدال الرااط.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرااط تحت رقم 123415 

بتاريخ 11 دسسد ر 219).
444 P

الشركة املدنية العقارية كوبرو
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رأسدالها : 12.222 درهم
املركز اإلجتداعي بالدارالبيضاء ))) 

شارع الراشيدي
تعلن

فوق  املنعقد  العام  الجدع  أن 
 (2(2 نوفد ر   15 بتاريخ  العادة 
للشركة املدنية العقارية كوارو قرر :

العقارية  املدنية  الشركة  تحويل 
املسؤولية  ذات  شركة  إلى  كوارو 
مقتضيات  مع  تداشيا  املحدودة 
القانون  من  السادس  الفصل 
 DAHIR N 1-96-83 du1er التجاري
شخص  دون  لق   AOUT 1996

معنوي جديد.

منح املسيرين ت رئة كاملة في شأن 

تسييرهم للشركة مع جعل نهاية إلى 

مهام املسير الوحيد في شخص السيد 

محدد الكزولي القابل النسحابه.

تسيدة مسير جديد ملدة 6 سنوات 

السيد  شخص  في  للتجديد  قابلة 

إدريس الكزولي قابلة للتجديد عند 

اإلقتضاء.

الشركة  قوانين  على  املصادقة 

برمتها وادون تحفظ.

تحويل  على  واملصادقة  املعاينة 

مدنية  شركة  من  الشركة  نوعية 

مسؤولية  ذات  شركة  إلى  عقارية 
التجاري  للقانون  محدودة  اضعة 

اإلجراءات  جديع  انتهاء  مع  وذلك 

بصفة نهائية لهذا التحويل.

إن اإليداع القانوني سيتم إيداعه 

التجارية  باملحكدة  الضبط  بكتابة 

بالدار البيضاء .

445 P

FIDUSKILIS CONSULTING
SARL AU

وعنوان مقرها اإلجتداعي : زاوية 

بهت ووادي سبو، 8، شقة 1 أكدال 

الرااط
رقم التقييد بالسجل التجاري : 

1(69(1

بيع الحصص 
تغيير الشكل القانوني للشركة 

واستقالة املسير للشركة
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

بالرااط   (2(2 18 سبتد ر  املؤرخ في 

الشكل  تغيير  الحصص،  بيع  تم 

املسير  واستقالة  للشركة   القانوني 

للشركة.

 52 للحصص  الكلي  التفويت 

مريم  السيدة  تدتلكها  التي  حصة 

بدوجب  الشركة،  برأسدال  البلوط 

الوقائع  بحكم  العادية  الضدانات  

52 حصة  والقانون للسيد نور داود 

وحصص الشركة أصبحت كالتالي :

 12.222 حصةب   122 نور داود 

درهم.

مريم  املسيرة  استقالة  قبول  تم 

الوطنية  للبطاقة  الحاملة  البلوط 

.A641756 رقم

تغيير الشكل القانوني للشركة من 

الشركة ذات مسؤولية محدودة إلى 

من  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

شريك واحد.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار   (7 اإلبتدائية بالرااط بتاريخ 

2)2) تحت رقم 128249.

446 P

GOTRATE

SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  بدقت�سى 

تأسيس  تم   (2(2 نوفد ر   ( في 

ش.م.م.ش.و

.GOTRATE : اإلسم التجاري

شقة   32 إقامة   : املقر اإلجتداعي 

زنقة موالي أحدد لوكيلي حسان   8

الرااط.

النشاط :

البناء والصرف الصحي.

الكهرااء الصناعية.

الكهرااء  شبكات  أعدال 

واإلتصاالت.

 دمات متنوعة للدقاوالت.

هندسة مدنية، أعدال متنوعة.

اإلستيراد والتصدير.

إقتناء وإيجار جديع املركبات لنقل 

األفراد أو البضائع.

 122.222.22  : الشركة  رأسدال 

درهم، حصة وحيدة لفائدة السيدة 

كوثر االمام 122.222.22 درهم.

املسيرة : السيدة كوثر االمام.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بسال  التجارية  باملحكدة  الضبط 

رقم  تحت   (2(2 نوفد ر   9 بتاريخ 

.147377

447 P

MIRAGEST
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
بدقت�سى عقد عرفي م رم بتاريخ 
بالدارالبيضاء   (2(2 نوفد ر   (
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة باملواصفات ارتية :
.MIRAGEST : اإلسم التجاري

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
مسؤولية محدودة.

الهدف اإلجتداعي :
 توفير مستخدمين.

 مستخدمين مؤقين.
املقر اإلجتداعي : زنقة عبد القادر 
 4 رقم  شقة  الثاني  الطابق  مفتكر 

الدارالبيضاء.
في  الشركة  مدة  حددت   : املدة 
تسجيلها  تاريخ  من  ابتداء  سنة   99

بالسجل التجاري.
رأس مال الشركة : حدد رأس مال 
الشركة في 122.222.22 درهم موزع 
على 1222 حصة من فئة 122 درهم.
تبتدئ من فاتح   : السنة اإلجتداعية 
يناير وتنتهي بدتم دسسد ر من نفس 

السنة.
تسيير  مهدة  أسندت   : التسيير 

الشركة للسيد رشيد التويجرات.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
التجارية  باملحكدة  القانوني 
رقم السجل التجاري  بالدارالبيضاء 
479919 تحت عدد 12)754 بتاريخ 

17 نوفد ر 2)2).
 448 P

JARDIN L’EMIR
S.A.R.L

رأسدالها التجاري : 122.222.22 
درهم

املقر اإلجتداعي : إقامة رياض 
الوداية عدارة )5، متجر رقم 8)1 

تدارة
السجل التجاري بتدارة تحت رقم 

1(9(41
شركة  لشركاء  محضر  بدقت�سى 
ذات  شركة   JARDIN L’EMIR
املسؤولية املحدوددة، املنعقد بتاريخ 

13 أكتوار 2)2) تقرر ما يلي :
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تعيين املسير الثاني السيد سعيد 

املهدة  بهذه  قبل  الذي  بندريوش 

العدليات  جديع  محدودة،  غير  ملدة 

إما  توقيع  من  هي  وغيرها  املصرفية 

اوسعيد  بندريوش  نورالدين  السيد 

تغيير  تم  لذلك  ونتيجة  بندريوش 

األسا�سي  النظام  من   15 الفصل 

للشركة.

تم اإليداع القانوني لكل من هذه 

اإلبتدائية  املحكدة  لدى  الوثائق 

بتدارة بتاريخ 16 نوفد ر 2)2) تحت 

رقم )435.

449 P

KACHOUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

لشريك وحيد

رأسدالها التجاري : 122.222.22 

درهم

العنوان : شارع الحسن الثاني، 

إقامة ياسدينة، عدارة ب، رقم 45 

تدارة

تأسيس شركة
بدقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

نظام  وضع  تم   (2(2 أكتوار   (8

املسؤولية  محدودة  لشركة  أسا�سي 

لشريك وحيد كالتالي :

. KACHOUR S.A.R.L.AU

الهدف :الشركة من أهدافها :

مطعم.

موزع ومدون حفالت.

املقر : شارع الحسن الثاني، إقامة 

ياسدينة، عدارة ب، رقم 45 تدارة.

املدة : 99 سنة ابتداء، من تاريخ 

التسجيل بالسجل التجاري .

رأس املال التجاري : 122.222.22 

درهم مقسدة إلى 1222 حصة قدر 

كل واحدة منها 122 درهدا جديعها 

باسم السيدة مونية كراكشو.

الشركة  إدارة  يتولى   : اإلدارة 

غير  ملدة  كراكشو  مونية  السيدة 

محدودة.

 تم اإليداع القانوني لدى املحكدة 
نوفد ر   19 بتاريخ  بتدارة  اإلبتدائية 

2)2) تحت رقم 97)131.
450 P

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR
SARL AU

BEST PLAN
شركة بيست بالن

ش.ذ.م.م
شركة ذات مسؤولية محدودة

ب ن  سجل  عرفي  عقد  بدقت�سى 
كرير، بتاريخ )1 أغسطس 2)2)، تم 

إقرار ما يلي :
طرف  من  حصة   522 تفويت 
إلى   HASSANE OQAIDI السيد 
 NOUREDDINE ZOUZI السيد  

22) حصة.
 AZIZ ZOUZI (22 السيد  إلى 

حصة.
 KHADIJA ZOUZI السيدة  إلى 

122 حصة.
 HASSANE السيد  استقالة 
 AZIZ السيد  وتعيين   OQAIDI
 KHADIJA والسيدة   ZOUZI
جديدين  كدسيرين   ZOUZI
واالتالي فإن الشركة ستكون ملزمة 

بتوقيعهدا معا.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكدة اإلبتدائية ب ن كرير 
تحت رقم   (2(2 سبتد ر   14 بتاريخ 

.139
من أجل الخالصة والبيان

ائتدانية كونت كلير

451 P

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR
SARL AU

شركة فارما�سي مشفى
ش.ذ.م.م.ش.و

 SOCIETE PHARMACIE MACHFA
 SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

ملحدودة بشريك وحيد
سجل  عرفي  عقد  بدقت�سى 
تم   ،(2(2 مارس   4 بتاريخ  بسطات 
وضع القوانين األساسية لشركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد

مشفى  فاغدا�سي   : التسدية 

ش.ذ.م.م.ش.و.

الهدف :

 صيدالني.

مشغل صيدلية.

العدليات  جديع  عامة  واصفة 

املنقولة  املالية التجارية الصناعية، 

اإلرتباط  يدكنها  التي  املنقولة  أو غير 

مباشرة أو بصفة غير مباشرة بأهداف 

ازدهار  على  تساعد  والتي  الشركة 

وتندية الشركة.
تجزئة   68 رقم   : املقر اإلجتداعي 

العيدي  سيدي  مركز  اإلدريسية 

سطات.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تأسيسها.

في  حدد   : اإلجتداعي  الرأسدال 

مبلغ 22222.22) درهم.

للسيد  التسيير  أسند   : التسيير 

نبيه محدد.

من  تبتدئ   : اإلجتداعية  السنة 

فاتح يناير إلى غاية 31 دسسد ر من كل 

سنة.

األرااح : يخصم من األرااح ما يقدر 

اإلحتياط  تكوين  أجل  من   %  5 ب 

يبلغ عشر  أن  إلى  للشركة  القانوني 

الرأسدال اإلجتداعي.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكدة اإلبتدائية بسطات 

رقم  تحت   (2(2 سبتد ر   ( بتاريخ 

.1254/(2

بالسجل  الشركة  تسجيل  وتم 

اإلبتدائية  املحكدة  لدى  التجاري 

بسطات تحت رقم 6253.
من أجل الخالصة والبيان

ائتدانية كونت كلير

452 P

SALKA COM
S.A.R.L

تعديالت قانونية
اإلستثنائي  العام  الجدع  إثر  على 

SALKA COM شركة  ملساهم شركة 

البالغ املحدودة  املسؤولية  ذات 

12.222.22 درهم والكائن   رأسدالها 

مقرها حي الحسني ساحة بئر انزران، 

سوق الزاج، العيون 31، تقرر : 

حصص  من  حصة   (5 تفويت 

السيد احدد ناجيم لفائدة السيدة 

لطيفة بنعلي.

للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

من شركة ذات املسؤولية املحدودة 

إلى شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بدساهم واحد.

علي  بن  لطيفة  السيدة  تعيين 

كدسيرة للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكدة اإلبتدائية بالعيون 

رقم  تحت   (2(2 نوفد ر   17 بتاريخ 

.(2(2/(764

453 P

EYAD SHRING
SARL AU

اياد شورينك

ش.م.م

تأسيس
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 

القانون  وضع  تم   (2(2 أكتوار   6

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة ذات املواصفات التالية :

 EYAD SHRING  : التسدية 

SARL    AU اياد شورينك شركة ذات 

مسؤولية محدودة شريك وحيد.

الهدف اإلجتداعي : 

وكالة عقارية.

البلدية  زنقة   : اإلجتداعي  املقر 

الكلية ايت ملول القليعة.

سنة   99  : اإلجتداعية  املدة 

ابتداء من تاريخ تسجيلها في السجل 

التجاري عدا إذا تم الحل املسبق أو 

التدديد.

من  :يتكون  اإلجتداعي  الرأسدال 

122.222.22 درهم.

تم تعيين السيد   : تسيير الشركة 

اعطار عزيز.
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السجل  في  التقييد  تم   : التقييد 

التجاري باملحكدة اإلبتدائية بانزكان 
 (2(2 نوفد ر   19 في   (1729 رقم 

تحت عدد 1952 للسجل التحليلي.

454 P

STE. ANTHOGERS
SARL AU

رأسدالها : 12.222.22 درهم

مقرها : شارع مكة عدارة اليسر رقم 
2)1 شقة رقم ) العيون

تعديل قانوني
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

تدت   (2(2 نوفد ر   9 املنعقد بتاريخ 

املصادقة على ما يلي :

التصفية املسبقة للشركة.

اريك  السيد  املصفي  تعيين 

كونبود.

تحديد مقر التصفية  : شارع مكة 

 ( شقة رقم   1(2 عدارة اليسر رقم 

الطابق األول العيون.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني باملحكدة اإلبتدائية بالعيون 

رقم  تحت   (2(2 نوفد ر   17 بتاريخ 

.(2(2/(757

455 P

ACESS HOUARA
S.A.R.L

تعديالت قانونية
اإلستثنائي  العام  الجدع  إثر  على 

 ACESS HOUARA شركة  ملساهم 

املحدودة،  املسؤولية  ذات  شركة 

درهم   122.222.22 رأسدالها  البالغ 

والكائن مقرها شارع موالي عبد هللا، 
رقم 31، العيون، تقرر :

حل الشركة.

أوبعير  صالح  السيد  تعيين 

كدصفي للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكدة اإلبتدائية بالعيون 

رقم  تحت   (2(2 نوفد ر   17 بتاريخ 

.(2(2/(765

456 P

 GESTION AMENAGEMENT

IMMOBILIERE ET FINANCE
GAMF

تعيين مسير جديد
الغير  العام  اإلجتداع  إثر  على 

 (218 أغسطس   (8 بتاريخ  العادي 

لشركة  الوحيد  الشريك  قرر 

 GESTION AMENAGEMENT

.IMMOBILIERE ET FINANCE

الخراط  محدد  السيد  استقالة 

من منصبه كدسير للشركة.

مخلوفي  محدد  السيد  تعيين 

كدسير جديد ووحيد للشركة.

القانون  من   13 املادة  تعديل 

األسا�سي للشركة.

باملحكدة   : القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  بالرااط بتاريخ 2) أغسطس 

2)2) تحت رقم42)218/97).

457 P

NAFORA TRADING شركة
ش.م.م

 49AV. DES F.A.R 4 eme ETAGE

N°13 الناظور

 12 يوم  قرار  محضر  بدقت�سى 

نوفد ر 2)2) تم ما يلي :

غلق تصفية الشركة.

إنهاء مهم القائم بتصفية الشركة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نوفد ر   13 اإلبتدائية بالناضور يوم 

2)2) تحت رقم 3553.

458 P

د.ه للبيئة والخدمات
مؤرخ  توثيقي  عقد  بدقت�سى 

 ،(2(2 سبتد ر   9 بتاريخ  فاس  في 

قدتم تأسيس شركة ذات املسؤولية 

الوحيد  الشريك  ذات  املحدودة 

السيد رشيد دهاب املغربي الجنسية 

القاطن بدوار أوالد السعادة الزيايدة 

بنسليدان الحامل لبطاقة التعريف 

.TA694(( الوطنية رقم

د.ه للبئية والخدمات.   : التسدية 

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد.

الهدف اإلجتداعي :

تدبير النفايات املنزلية وما شابهها.

املناولة في التشغيل.
 92222.22  : الشركة  رأسدال 

درهم مقسدة إلى 922 حصة من فئة 

للسيد  درهم للحصة الواحدة    122
رشيد دهاب 922 حصة.

من  الصالحيات  كامل  تخول 

القانون األسا�سي للسيد رشيد دهاب 

تحت توقيعه الوحيد.

املدة: 99 سنة ابتداء من تأسيس 

السجل  وضع  تاريخ  من  أي  نهائي 

التجاري.

إلى  يناير  فاتح  من  املالية:  السنة 

31 دسسد ر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل .

إقامة  ساسس،  بحيرة   : املقر 

السعادة، عدارة 5 شقة 12 فاس.
املسير : رشيد دهاب.

باملحكدة   : القانوني  اإليداع  تم   

السجل  قسم  بفاس   اإلبتدائية 

التجاري بتاريخ 4 نوفد ر 2)2) تحت 

عدد 6)9).

459 P

MAQTOP
العادي  الغير  العام  الجدع  قرر 

 (2(2 أكتوار   (8 بتاريخ  املنعقد 

ذات  شركة   MAQTOP لشركة  

رأسدالها  املحدودة  املسؤولية 

122.222.22 درهم مقرها اإلجتداعي 
 ( رقم  الشقة  عقبة  شارع   46 رقم 

أكدال الرااط ما يلي :

اإلجتداعية  الحصص  تفويت 

للشركة كدا يلي :

السيد  الد صالح الدين املالك 

حصة   522 ويفوت  حصة   522 ل 

للسيدة نجالء امللوكي.

استقالة السيد  الد صالح الدين 

من مهام التسيير.

تحديث النظام األسا�سي للشركة.
باملحكدة   : القانوني  اإليداع  تم 
نوفد ر   19 اإلبتدائية بالرااط بتاريخ 

2)2) تحت عدد 128665.
460 P

 TRANSPORT شركة
OUHADDOU

شركة ذات مسؤولية محدودة
الرأسدال اإلجتداعي : بدراكش، 

مكتب رقم 12، الطابق األول شارع 
عبد الكريم الخطابي عدارة اوحازيم 

رقم 67
ملحضر  موثق  عقد  بدقت�سى 
لشركة  اإلستثنائي  العام  الجدع 
  TRANSPORT OUHADDOU
شركة ذات مسؤولية محدودة، تلقاه 
األستاذ علي أ سعقوب، موثق بدراكش 
بتاريخ 4 نوفد ر 2)2)، قرر الشركاء 

ما يلي :
للشركة  اإلجتداعي  املقر  تحويل 
شارع مولي رشيد  من مراكش جليز، 
االول،  الطابق   1 مكرر   13 عدارة 
شقة رقم )، إلى مراكش، مكتب رقم 
الطابق األول شارع عبد الكريم   12

الخطابي عدارة اوحازيم رقم 67.
تفويض السلط.

وقد تم اإليداع القانوني : للشركة 
التجارية  باملحكدة  الضبط  بكتابة 
 (2(2 نوفد ر   17 بدراكش،بتاريخ 

تحت عدد 117419.
461 P

R.T.I إفنت
السجل التجاري رقم : 93).51

تأسيس شركة
بدقت�سى عقد عرفي بدكناس يوم 
15 أكتوار 2)2)، تم تأسيس شركة 
مديزاتها  املحدودة،  املسؤولية  ذات 

كالتالي :
.R.T.I التسدية : إفنت

الهدف : 
مدول الحفالت،األحداث.

تاجر األغذية.
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شارع  مكناس   : اإلجتداعي  املقر 

 1 شارع ابن توفيل رقم  السعديين، 

)سسار(.

حدد   : اإلجتداعي  الرأسدال 

في  للشركة  اإلجتداعي  الرأسدال 

 1222 إلى  مقسدة  درهم   122.222

حصة من فئة 122 درهم حرة نقد.

السيد الحسن بوسالنتي  ب 522 

حصة.

 522 ب  الزين  أمينة  السيدة 

حصة.

ويوقعها  الشركة  يدير   : اإلدارة 

وأميدة  بوسالنتي  الحسن  السيدان 

الزين ملدة غير محدودة.

من   %  5 بعد  صم   : األرااح 

األرااح لإلحتياط القانوني يوزع الباقي 

في  مساهتهم  حسب  الشركاء  على 

الرأسدال.

باملركز  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بدكناس  لإلستثدار  الجهوي 

  3677 تحت رقم   (2(2 نوفد ر   12

ورقم السجل التجاري 93)51.
للخالصة والنشر

462 P

 DIVERTIE TRAVAUX
S.A.R.L AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك وحيد

رأسدالها : 122.222.22 درهم

املقر اإلجتداعي : إقامة التوحيد ) 

سيدي يحيى زعير تدارة

 19 بتاريخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 

تأسيس  تم  بتدارة،   (2(2 أكتوار 

 DIVERTIE  : اسم  تحدل  شركة 

.TRAVAUXSARL AU

املقر اإلجتداعي : إقامة التوحيد ) 

سيدي يحيى زعير تدارة.

الهدف اإلجتداعي : 

تشييد املباني بشكل عام.

شراءوايع وتصنيع جديع املنتجات 

املواد  جديع  وكذلك  البناء  ومواد 

واألدوات الالزمة لشركة البناء.

إبرام الصفقات العدومية.
التجارية،  العدليات  كل  عدوما 
بالهدف  املرتبطة  املالية  أو  العقارية 

اإلجتداعي للشركة.
مدة اإلستدرار : 99 سنة.

درهم   122.222.22  : املال  رأس 
مقسم إلى 1222 حصة من فئة 122 

درهم موزع كدا يلي :
 1222 احدد  العكيدي  السيد 

حصة.
السيد  تعيين  تم   : التسيير 
العكيدي احدد كدسير للشركة ملدة 

غير محدودة.
الشركة  صالحية  يخص  ما  كل 
يكون بتوقيع السيد العكيدي احدد.

باملحكدة   : القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية بتدارة تحت رقم السجل 

التجاري 81)131.
 463 P

STE BJT
SARL

 SIEGE : 85 QURTIER
 ADMINISTRATIF SIDI ALLA EL

BAHRAOUI
العام  الجدع  محضر  بدقت�سى 
الغير العادي بتاريخ 13 اكتوار 2)2) 

لشركة بجث :
تم التصفية النهائية لشركة بجت 

شركة ذات مسؤولية محدودة.
تم االيداع القانوني لدى املحكدة 
 12 بتاريخ  بالخديسات  االبتدائية 

نون ر 2)2)، تحت رقم 44)1.
464 P

 STE  JABOUR MULTI
SERVICES ET BATIMENTS

SARL AU
السجل التجاري رقم : 31915

تاسيس شركة
بدقت�سى  عقد عرفي مؤرخ  بتاريخ 
تاسيس شركة  تم   (2(2 يوليو   17
وحيد  بشريك  املسؤولية  محدودة 

بالخصائص التالية :

 JABOUR MULTI : اسم الشركة 

.SERVICES ET BATIMENTS

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

شخص  ذات  املحدودة  مسؤولية 

واحد.
احدد  زنقة   7  : االجتداعي  املقر 

الوكيلي الطابق الثاني الدارالبيضاء.

الغرض التجاري : مقاول البناء.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التسجيل بالسجل التجاري.

درهم   122.222  : الرأسدال 

مقسدة على 1222 حصة بقيدة 122 

درهم للحصة.

املسير : جبور سدير.

باملحكدة  القانوني  االيداع  تم 

التجارية بالدارالبيضاء.

 ،469825 رقم  التجاري  السجل 

بتاريخ 18 أغسطس 2)2).

465 P

STE  ACTA PLUS PRIVE
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

حل  شركة
محضر مؤرخ بالرااط  بدقت�سى  

للجدع   (2(2 سبتد ر   (4 بتاريخ 

 ACTA لشركة  االستثنائي  العام 

PLUS PRIVE، شركة ذات مسؤولية 
محدودة، رأسدالها 122.222 درهم.

1) ساحة ابو   : مقرها االجتداعي 

اكدال   ،8 رقم  شقة  الصديق،  بكر 

الرااط.

تم   131943  : التجاري  سجلها 

االقرار على ما يلي :

حل الشركة وديا.

بنخليفة  نزهة  السيدة  تعيين 

مصفي للشركة.

كدحل  الشركة  مقر  تحديد 

للتصفية.

باملحكدة  القانوني  االيداع  تم 

  (4 بتاريخ  بالدارالبيضاء،  التجارية 

سبتد ر 2)2)، تحت رقم 128723.

466 P

STE   EL HAJJI RECYCLAGE
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
تاسيس  شركة

املؤرخ  العرفي  العقد  بدقت�سى  
بتاريخ 12 نون ر 2)2) بسال تم وضع 
ذات  للشركة  االسا�سي  القانون 
الخصائص  تحدل  التي  املسؤولية 

التالية :
 STE EL HAJJI  : التسدية 

.RECYCLAGE
املوضوع : فرز وتنظيف النفايات، 
البناء  مقاول  وتصدير،  استيراد 

وأشغال متنوعة.
املقر االجتداعي : دهر ال رواق دوار 

ال راهدة عامر بوقنادل سال.
في  حدد    : االجتداعي  الراسدال 
 1222 الى  مقسم  درهم   122.222
حصة ذات قيدة 122 درهم للحصة 

مقسم بين الشركاء بالشكل التالي :
 1222 الحاجي  النبي  عبد  السيد 
حصة ذات قيدة 122 درهم للحصة 

أي ما قيدته 122.222 درهم.
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد.
: السيد عبد النبي الحاجي  املسير 

ملدة غير محدودة.
باملحكدة  القانوني  االيداع  تم 
السجل  تحت  بسال  االبتدائية 
التجاري رقم 333)3 بتاريخ 19 نون ر 

.(2(2
467 P

COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

COMTABLE AGREE PAR L›ETAT

 SIEGE : 48 RUE MOHAMED EL AMRAOUI

RESIDENCE  NIZAR KENITRA

TEL : 05.37.36.86.39

25.37.37.87.81

STE HAUTE  PROMO
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
مقرها االجتداعي : رقم 19 منطقة 

التنشيط معدورة القنيطرة
بدقت�سى محضر القرار االستثنائي 
 HAUTE في شركة  الوحيد  للشريك 
املنعقد  ش.ذ.م.م.ش.و.،   PROMO
بالقنيطرة بتاريخ ) نون ر 2)2)، تقرر 

ما يلي :
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الزيادة في راسدال الشركة :
في  الزيادة  الوحيد  الشريك  قرر 
 3.522.222 ب  الشركة  راسدال 
درهم، لرفعه من 522.222 درهم الى 
باصدار  وذلك  درهم،   4.222.222
35.222 حصة اجتداعية بقيدة 122 

درهم للواحدة.
حصة اجتداعية جديد   35.222
 ... املجدوع  عزيز  ح ران  للسيد 

42.222 حصة اجتداعية.
إن الزيادة في الرأسدال املذكورة 
الى 4.222.222 درهم تدت عن طريق:
الجاهزة  الديون  مع  املقاصة 
الوحيد  الشريك  لفائدة  واملستلزمة 

على الشركة بدبلغ 522.222 درهم.
752.222 درهم  وااملساهدة نقدا 
من املبلغ املتبقى من زيادة   1/4 أي 
من  درهم   3.222.222 الراسدال 
الوحيد ومن  الل تجديد  املساهم 
1/4 في حساب مصرفي باسم الشركة.
هذه  الراسدال  زيادة  وتدت 
االكتتاب  حقوق  على  الحفاظ  مع 

التفضيلية لصالح املساهم الوحيد.
من النظام  و7   6 تعديل املادتين 

االسا�سي.
تحيين النظام االسا�سي.

لهذا  القانوني  االيداع  تم  وقد 
االبتدائية  باملحكدة  املحضر 
 ،(2(2 نون ر   11 بتاريخ  بالقنيطرة 
السجل  بدلف   ،3885 رقم  تحت 

التجاري رقم 49887.
468 P

COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

COMTABLE AGREE PAR L›ETAT

 SIEGE : 48 RUE MOHAMED EL AMRAOUI

RESIDENCE  NIZAR KENITRA

TEL : 05.37.36.86.39

25.37.37.87.81

STE EOSYS
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
مقرها االجتداعي : زنقة طارق بن 
زياد،قيسارية رشيد سوق اربعاء 

الغرب

بدقت�سى محضر القرار االستثنائي 

 EOSYS شركة  في  الوحيد  للشريك 
بسوق  املنعقد  ش.ذ.م.م.ش.و.، 

نون ر   3 بتاريخ  الغرب،   االربعاء 

2)2)، تقرر ما يلي :

 EOSYS لشركة  مسبقة  تصفية 

ش.ذ.م.م.ش.و.

السيد   : ذمة مسير الشركة  ابراء 

هيرفي لوايز.

في  للشركة  املصفي  تسدية 

شخص السيدة جوستين لوايز.
زنقة طارق   78  : عنوان التصفية 

بن زياذ قيسارية رشيد، سوق أربعاء 

الغرب.

لهذا  القانوني  االيداع  تم  وقد 
بسوق  االبتدائية  باملحكدة  املحضر 
أربعاء الغرب بدلف السجل التجاري 
رقم 5413)،  بتاريخ )1  نون ر 2)2)، 

تحت رقم 2)2)/332.

469 P

STE IMPETUS STRATEGY
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

تاسيس شركة 
الوحيد  الشريك  قرار  بدوجب 

تاسيس شركة ذات مسؤولية  تقرر 

وتبعا لذلك  محدودة بشريك واحد، 

فانها تتكون من السيد انس عبدون.

نشاط الشركة : مكتب الدراسات 

واالبحاث.

سهل وهران   35(  : مقر الشركة 

حي االوداية تدارة.

 STE IMPETUS: تسدية الشركة 

.STRATEGY SARL AU

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

احداثها الفعلي.
درهم   12.222 حدد في   : رأسدال 

 122 حصة بقيدة   122 مقسم على 

درهم للواحدة.

أنس  السيد   : التوقيع  التسيير 

عبدون.

تم االيداع القانوني لدى املحكدة 

نون ر   17 بتاريخ  بتدارة  االبتدائية 

2)2)، تحت رقم 93)131.
وهذا بدثابة مقتطف وايان

470 P

STE RABAT HORIZON
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

تاسيس شركة 
 STE RABAT: الشركة  تسدية 

.HORIZON SARL AU

البضائع  نقل   : الشركة  نشاط 

االفراد  ونقل  املغرب  في  لال رين 

تاجير  اللوجيستية،  والخدمات 

معدات النقل.
زنقة تانسيفت   54  : مقر الشركة 

شقة رقم 1 اكدال الرااط.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

احداثها الفعلي.
رأسدال : حدد في 122.222 درهم 

مقسم على 1222 حصة بقيدة 122 

درهم للواحدة.

حشاد  السيد   : التوقيع  التسيير 

حسن.

تم االيداع القانوني لدى املحكدة 

نون ر   16 بتاريخ  بالرااط   التجارية 

2)2)، تحت رقم 147589.
وهذا بدثابة مقتطف وايان

471 P

STE BI2C
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

تاريخ تسجيل العقد العرفي في 7) 

والتي  تدارة،  بددينة   (2(2 أكتوار 

تحدل الخصائص التالية :

الهدف االجتداعي : مركز االتصال 

والنداء.
رأسدال الشركة : 122.222 درهم 

فئة  من  حصة   1222 الى  مقسدة 

122 درهم للحة الواحدة.

 1222  .... السيد ايقدورن طارق 
حصة.

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

السجل التجاري.
من فاتح يناير الى   : السنة املالية 
31 دسسد ر من كل سنة ماعدا السنة 

االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر االجتداعي : الرقم 12 الطابق 

االول، الخيزوران 4 تدارة.
التسيير : السيد ايقدورن طارق.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
.131311

472 P

HDID CONSULTINGS

مقر : 4 زنقة فريول انفا الدارالبيضاء

STE SEKPHARMA
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
تكوين شركة

 13 بدوجب عقد عرفي مؤرخ في 
شركة  تكوين  تقرر   ،(2(2 اكتوار 
بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد تدكن مديزاتها فيدا يلي :
 STE  : الشركة  تسدية 

.SEPHARMA
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
وادارة  استغالل   : الغرض 

صيدلية.
مريم  السيدة   : الوحيد  الشريك 
مغراية  جنسية  من  السقاط، 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  والحاملة 

.BE838474 رقم
 38 الدارالبيضاء،   : مقر الشركة 

شارع املسيرة الخضراء.
املدة : 99 سنة.

 (.422.222  : الشركة  رأسدال 
حصة،   (4.222 الى  املقسم  درهم 
للشريك  بكاملها  مدنوحة  شركة 
تم  السقاط،  مريم  السيدة  الوحيد 
بتقدمة عينية  الراسدال  دفع قيدة 
لذمة مالية مهنية بجازية الى حدود 
التقدمة العينية  درهم،   (.422.222
ملراقب  تقرير  موضوع  كانت  املعنية 

للتقدمات.
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من فاتح   : السنة املالية للشركة 

يناير الى 31 دسسد ر.

السقاط،  مريم  السيدة   : املدبر 

من جنسية مغراية والحاملة لبطاقة 

.BE838474 التعريف الوطنية رقم

تم القيام بااليداع القانوني بكتابة 

التجارية  املحكدة  لدى  الضبط 

بالدارالبيضاء بتاريخ 16 نون ر 2)2)، 

تحت رقم 753979.

الضبط  بكتابة  الشركة  قيد  تم 

لدى املحكدة التجارية للدارالبيضاء 

رقم  تحت   ،(2(2 نون ر   16 بتاريخ 

.479827

473 P

HDID CONSULTINGS

مقر : 4 زنقة فريول انفا الدارالبيضاء

STE ASK GS AFRICA

شركة مساهدة

راسدالها : 1.222.222 درهم

مقرها االجتداعي : 42 شارع موالي 

يوسف الطابق الرابع الدارالبيضاء

السجل التجاري رقم : 1.669)4

غير  العامة  الجدعية  بدوجب 

في  املنعقدة  للدساهدين  العادية 

معاينة  تدت   ،(2(2 اكتوار   (3

بدبلغ  الشركة  راسدال  في  الزيادة 

مع  باملقاصة  درهم   189.222.222

على  ومستوجبة  سائلة  مستحقات 

الذي نتج عنه رفع  ال�سيء  الشركة، 

درهم الى   1.222.222 الراسدال من 

192.222.222 درهم.

للنظام  التالزمي  التعديل 

االسا�سي.

تم القيام بااليداع القانوني بكتابة 

التجارية  املحكدة  لدى  الضبط 

 ،(2(2 نون ر   9 بتاريخ  للدارالبيضاء 

تحت رقم )75317.

474 P

 STE D'AMENAGEMENT ET

 DE VALORISATION DE RAS

 EL MA  ET OUED EL MALEH

SAVORAL
شركة مساهدة

راسدالها : 1.222.222 درهم

مقرها االجتداعي : الدارالبيضاء 9)1 

شارع القوات املسلحة امللكية
زاوية زنقة ال ريهمي االدري�سي

السجل التجاري رقم : 99.687)

الحل املسبق
غير  العامة  الجدعية  بدوجب 

 1( العادية للدساهدين املنعقدة في 

اكتوار 2)2)، تقرر :

ومعاينة  للشركة  املسبق  الحل 

ومراقب  املتصرفين  مهام  توقف 

الحسابات.

 HDID مكتب  تعيين 

طرف  من  املدثل   CONSULTINGS

السيد محدد حديد، بصفته مصفيا.

التصفية  مقر  تحديد 

القوات  شارع   1(9 بالدارالبيضاء 
املسلحة امللكية، زاوية زنقة ال ريهمي 

االدري�سي.

تم القيام بااليداع القانوني بكتابة 

التجارية  املحكدة  لدى  الضبط 

للدارالبيضاء بتاريخ 13 نون ر 2)2)، 

تحت رقم 753987.

475 P

 STE UMBRELLA

PARTICIPATION
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
راسدالها : 12.222 درهم

مقرها االجتداعي : الدارالبيضاء، 

94) شارع سعقوب املنصور فضاء 

انفا الطابق الرابع رقم 15

السجل التجاري رقم : 434.173

تفويت حصص الشركة
وتعيين مدبر جديد

الوحيد  الشريك  قرار  بدوجب 

بتاريخ 5 يوليو 219)، تقرر ما يلي :

يدلكها  التي  حصة   122 تفويت 
السيد شكيب التازي صدقي لفائدة 
أي مجدوع  الشدادي،  السيد  الد 
راسدال  في  يدتلكها  التي  الحصص 

الشركة.
التازي  شكيب  السيد  توقف 
وتعيين  كددبر  مهامه  من  صدقي 
السيد  الد الشدادي بصفته مدبرا 

جديدا للشركة ملدة غير محدودة.
للنظام  التالزمي  التعديل 

االسا�سي.
تم القيام بااليداع القانوني بكتابة 
التجارية  املحكدة  لدى  الضبط 
للدارالبيضاء بتاريخ 13 نون ر 2)2)، 

تحت رقم 753989.
476 P

HDID CONSULTANTS
مقر : 4 زنقة املعطي جزولي فريول انفا سابقا 

- أنفا

 STE LES PEPNINIERS DE
L’ATLAS

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

راسدالها : 12.133.222 درهم
مقرها االجتداعي : الدارالبيضاء، 

9) زنقة ليل الطابق الثاني الصخور 
السوداء

السجل التجاري رقم : 21).45)
الدارالبيضاء

استقالة مدبر وتعيين مدبرين 
اقترانيين اثنين، نقل مقر الشركة

توسيع غرض الشركة
بدوجب قرار غير العادية للشريك 

الوحيد بتاريخ 8) اكتوار 2)2) :
تدت معاينة استقالة السيد أنس 
وتقرر  مهامه كددبر  الصفريوي من 

التعيين تعويضا له.
 بصفتهدا  مدبرين اقترانيين السيد 
عبد السالم بندولى الحامل لبطاقة 
 UC4((54 رقم  الوطنية  التعريف 
الحامل للبطاقة  والسيد عدر ميكو، 
 BE751951 رقم  الوطنية  التعريف 

وذلك ملدة سنتين كددة ملهامهدا.
من  الشركة  مقر  نقل  تقرر  
الرااط  طريق   7 كلم  الدارالبيضاء 

 (9 الدارالبيضاء،  الى  السبع  عين 

الصخور  الثاني  الطابق  ليل  زنقة 

السوداء.

الشركة  غرض  توسيع  تقرر 

املشاتل  واستغالل  اقتناء   : ليصبح 

واالرا�سي الفالحية.

تم القيام بااليداع القانوني بكتابة 

التجارية  املحكدة  لدى  الضبط 

بالدارالبيضاء بتاريخ 13 نون ر 2)2)، 

تحت رقم 754231.

477 P

HDID CONSULTANTS

مقر : 4 زنقة فريول انفا الدارالبيضاء

 STE PEOPLE & STONE

ADVISORY

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

راسدالها : 122.222 درهم

مقرها االجتداعي : الدارالبيضاء، 

19   محج حسن السكتاني اقامة 

»مريبل» الشقة

السجل التجاري رقم : 471.837

الدارالبيضاء

فقدان 4/3 من راسدال الشركة
وقرار استدرار استغاللها

بتاريخ  العادي  غير  قرار  بدوجب 

طبقا  يبت  وهو   ،(2(2 سبتد ر   9

القانون  من   86 املادة  ملقتضيات 

قرر  كدا تم تعديله وتتديده،   5-96

للحل  داعي  ال  انه  الوحيد  الشريك 

رغم أن الرساميل  املسبق للشركة، 

راسدال   1/4 عن  تقل  الذاتية 

الشركة.

القانوني  بااليداع  القيام  تم   

املحكدة  لدى  الضبط  بكتابة 

التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ ) نون ر 

2)2)، تحت رقم 335)75.

478 P
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STE GROUPE SCOLAIRE

IBN MAJID PRIVE

السجل التجاري رقم : 132239

تحويل مقر الشركة
بالرااط،  عرفي  عقد  بدقت�سى 

الجدع  قرر   (218 يونيو   (1 في 

 GROUPE لشركة  االستثنائي  العام 

  SCOLAIRE IBN MAJID PRIVE

 122.222 راسدالها  ش.ذ.م.م.، 

 79 أكدال  بالرااط  مقرها  درهم، 

شارع ابن سينا شقة رقم 14 ما يلي :

تحويل مقر الشركة الى تدارة دوار 

النويفات، عين عتيق، ص.ب. )699 

مركز التوزيع واذلك تم :

القانون  من   4 املادة  تعديل 

االسا�سي للشركة.

مصلحة  لدى  الشركة  تقييد 

السجل التجاري باملحكدة االبتدائية 

بتدارة تحت رقم 6859)1.

كتابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 

الضبط باملحكدة االبتدائية بتدارة، 

رقم  تحت   (218 نون ر   (8 بتاريخ 

.1(13
من اجل االستخالص والبيان

479 P

STE MYRALE D›OR

السجل التجاري رقم : 115339

حل الشركة
في  بدقت�سى عقد عرفي بالتدارة، 

قرر الجدع العام     ،(2(2 أكتوار   8

لشركة MYRALE D’OR  ش.ذ.م.م.، 

مقرها  درهم،   122.222 راسدالها 

حي   (1 رقم  الوردة،  تجزئة  بتدارة، 

كيش لوداية  ما يلي :

الفسخ املسبق وتصفية الشركة.

بتدارة،  التصفية  مقر  تحديد 

كيش  حي   (1 رقم  الوردة،  تجزئة 

لوداية.

بنعدرو  نجاة  السيدة  تعيين 

كدصفية للشركة بدون مقابل.  

كتابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 
الضبط باملحكدة التجارية بالرااط، 
رقم  تحت   (2(2 نون ر   1( بتاريخ 

.128524
من اجل االستخالص والبيان

480 P

STE EMOTRAD
سجل التجاري رقم : 87797

تحويل مقر  الشركة
حرر  عرفي  عقد  بدقت�سى 
  ،(219 دسسد ر   ( في  بالصخيرات 
قرر الجدع العام االستثنائي   لشركة 
راسدالها  ش.ذ.م.م.،    EMOTRAD
بتدارة،  مقرها  درهم،   1.222.222
دوار الركابين طريق غبولة عتيق ما 

يلي :
تحويل مقر الشركة الى الصخيرات 

تجزئة عبدو فلوري محل رقم 47.
من   4 املادة  تعيدل  تم  واذلك 

القانون االسا�سي للشركة.
كتابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 
الضبط باملحكدة التجارية بالرااط، 
رقم  تحت   (218 نون ر   1( بتاريخ 

.128525
من اجل االستخالص والبيان

481 P

 STE LAMINATION
AUTOMOTIVE FABRICS
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
راسدالها : 8.612.222 يورو

 LOTS 13.19-13.(2 :  مقرها
 ATLANTIC املنطقة الحرة االطلسية

FREE ZONE
جداعة عامر السافلية القنيطرة 

املغرب
السجل التجاري رقم : 47573 

القنيطرة
تعديالت قانونية

االسهم  تفويت  عقد  بدقت�سى 
 32 بتاريخ  التنفيذ  حيز  د ل  الذي 
 ADIENT شركة   ،(2(2 سبتد ر 
وهي شركة   ،  SEATING  UK LTD
تاسست  محدودة  مسؤولية  ذات 

ومقرها  بدوجب القانون االنجليزي، 

 MERIDIEN بعدارة  االجتداعي 

طريق   ،  BUSINESS PARK 2010

 CV5 9RG كوفنتري،  برمنغام، 

في  واملسجلة  املتحدة  املدلكة 

تحت  والشركات  التجاري  السجل 

بتفويت  قامت     ،22443687 رقم 

تدلكها  كانت  التي  سهدا   774.922

 SAGE شركة  لصالح  الشركة  في 

  AUTOMOTIVE INTERIORS

والية  لقوانين  تخضع  شركة  وهي 

)الواليات املتحدة  كارولينا الجنواية 

االجتداعي  مقرها  يقع  االمريكية(، 

 SC (962 GREENVILLE SUITE ب 

و   ،  322 RESEARCH DRIVE 3

 ADIEN HOLDING UK شركة 

مسؤولية  ذات  شركة  وهي   ،LTD

القانون  بدوجب  تاسست  محدودة 

االنجليزي، ومقرها االجتداعي بعدارة 

 MERIDIEN BUSINESS  PARK

كوفنتري،  برمنغهام،  طريق   ،(212

CV5 9RG  املدلكة املتحدة واملسجلة 

في السجل التجاري والشركات تحت 

بتفويت  قامت   ،2((15149 رقم 

تدلكها  كانت  التي  سهدا   86.122

 SAGA شركة  لصالح  الشركة  في 

 AUTOMOTIVE INTERIORS

والية  لقوانين  تخضع  شركة  وهي 

)الواليات املتحدة  كارولينا الجنواية 

االجتداعي  مقرها  يقع  االمريكية(، 

 SC GREENVILLE SUITE 322 3 ب 

 ،REASEARCH DRIVE (962

وحيدا   شريكا  ذلك  بعد  أصبحت 

 861.222 وتدتلك  للشركة،  جديدا 

سهم في الشركة )التفويت(.

بدقت�سى  محضر الشريك الوحيد 

للشركة املؤرخ في 32 سبتد ر 2)2)، 

تقرر ما يلي :

معاينة عدلية التفويت.

6 و7 من القانون  تعديل املادتين 

تجديد  واذلك  للشركة  االسا�سي 

القانون االسا�سي للشركة.

االقرار باستقالة مسيري الشركة 
 GREGORY SCOTT السيد 
 PHILIP ALLAN والسيد   SMITH

ROTMANII واالحاطة بها.
تعيين السيد محدد الفاطن مسير 

جديد للشركة ملدة غير محددة.
كتابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 
االبتدائية  باملحكدة  الضبط 
 ،(2(2 نون ر   ( بتاريخ  بالقنيطرة 

تحت رقم 79873.
مقتطف والبيان

482 P

STE ALWANTECH
SARL AU

 19 بتاريخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 
الرااط  في  املسجل   ،(2(2 اكتوار 
وضع  تم   ،(2(2 اكتوار   (( بتاريخ 
ذات  لشركة  االسا�سي  القانون 
مسؤولية محدودة باملديزات التالية :

 STE ALWANTECH  : التسدية 
.SARL AU

 3 رقم  محل   : االجتداعي  املقر 
قرب مسجد الصفاء 6 شارع االريحة 

العيايدة سال.
املوضوع  : تركيب وسائل االتصال 

والتواصل.
أشغال متعددة والبناء.

من فاتح يناير الى   : السنة املالية 
31 دسسد ر من كل سنة ماعدا السنة 

االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التاسيس الفعلي للشركة.
التسيير : تسيير الشركة من طرف 

السيد عبد الصدد بن اليزيد.
درهم   122.222  : الراسدال 
فئة  من  حصة   1222 الى  مقسدة 
122 درهم للحصة الواحدة، موزعة 

كدا يلي :
 .. اليزيد  بن  الصدد  عبد  السيد 

1222 حصة.
كتابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 
بسال  االبتدائية  باملحكدة  الضبط 
رقم  تحت   ،(2(2 نون ر   16 بتاريخ 

.3(319
483 P
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STE BA KASSEM

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

رأسدالها : 122.222 درهم

مقرها االجتداعي : زنقة مركلة رقم 

62 حي االنبعاث سال

بدقت�سى الجدع العام التاسي�سي 

 ،(2(2 اكتوار   16 بتاريخ  مؤرخ 

مسؤولية  ذات  شركة  تاسيس  تم 

محدودة ذات شريك وحيد باملديزات 

التالية :

  STE BA KASSEM  : التسدية 

ش.م.م.ش.و.

ذات  شركة    : القانوني  الوضع 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

معجنات  مخ زة،   : الهدف 

مشتركة.

زنقة مركلة رقم   : املقر االجتداعي 

62 حي االنبعاث سال.

املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة تبتدئ من تاريخ تاسيسها.

حدد   : االجتداعي  الرأسدال 

 122.222 في  االجتداعي  الرأسدال 

درهم مقسدة الى 1222 حصة بقيدة 

على  موزعة  للواحدة،  درهم   122

الشكل التالي :

 ... السالمي  السالم  عبد  السيد 

1222 حصة.

املجدوع .............. 1222 حصة.

أسندت مهدة التسيير   : التسيير 

السالمي،  السالم  عبد  السيد  الى 

 STE كدسير ملدة غير محدودة لشركة

.BA KASSEM

االسا�سي  القانوني  وضع  تم 

للشركة حسب الفصل 96-05.

للشركة  القانوني  االيداع  تم 

باملحكدة االبتدائية بسال في 16 نون ر 

2)2)، تحت رقم 35374.

484 P

STE FAKAROUNI

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

رأسدالها : 122.222 درهم

مقرها االجتداعي : زنقة الكارة رقم 

1465 حي االنبعاث سال

بدقت�سى الجدع العام التاسي�سي 

 ،(2(2 اكتوار   6 بتاريخ  مؤرخ 

مسؤولية  ذات  شركة  تاسيس  تم 

محدودة ذات شريك وحيد باملديزات 

التالية :

  STE FAKAROUNI  : التسدية 

ش.م.م.ش.و.

ذات  شركة    : القانوني  الوضع 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

املختلفة  االشغال   : الهدف 

االستيراد  التجارة،  والبناء، 

والتصدير.

زنقة الكارة رقم   : املقر االجتداعي 

1465 حي االنبعاث سال.

املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة تبتدئ من تاريخ تاسيسها.

حدد   : االجتداعي  الرأسدال 

 122.222 في  االجتداعي  الرأسدال 

درهم مقسدة الى 1222 حصة بقيدة 

على  موزعة  للواحدة،  درهم   122

الشكل التالي :

 1222  ... السيد بوعزة الفكروني 

حصة.

املجدوع .............. 1222 حصة.

أسندت مهدة التسيير   : التسيير 

كدسير  الى السيد بوعزة الفكروني، 

 STE لشركة  محدودة  غير  ملدة 

.FAKAROUNI

االسا�سي  القانوني  وضع  تم 

للشركة حسب الفصل 96-05.

للشركة  القانوني  االيداع  تم 

باملحكدة االبتدائية بسال في 16 نون ر 

2)2)، تحت رقم 35373.

485 P

STE I.L.E.F
شركة ذات مسؤولية محدودة

راسدالها : 122.222 درهم

مقرها االجتداعي : 11 شارع عبد 

املومن الرااط

السجل التجاري رقم : 5959)

السجل الترتيبي رقم : 534

املصادقة وتوسعة الصالحيات
العام  الجدع  محضر  بدقت�سى 

شركة   ،  I.L.E.F للشركاء  االستثنائي 

ذات املسؤولية املحدودة تقـــــــــــــــرر ما 

يلي :

التي  العدليات  على  املصادقة 

مسير  طرف  من  سابقا  أجريت 

الشركة.

وتعيين  الشركة  مسير  استقالة 

مسير جديد.

 وتوسعة نشاط الشركة.

 الصالحيات.

كتابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 

الضبط باملحكدة التجارية بالرااط، 

رقم  تحت   ،(2(2 نون ر   17 بتاريخ 

.128626
ملخص قصد النشر والبيان

486 P

مكتب األستاذة الزروقي ابتسام

موثقة

زاوية شارع الدرفوفي وزنقة محدد قري، عدارة 

بلحسين )فوق عدارة شان اليزي(الطابق الثاني، 

مكتب رقم 5، وجدة

الهاتف : 29 18 68 2536

فاكس : 28 18 68 2536

 GROUP FARAJI

EMBALLAGE
SARL A AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشريك وحيد

بتاريخ  عرفي  عقد  تبعا   -  1 

إنشاء  تقرر   ،(2(2 أكتوار   1(

ذات  لشركة  التنظيدية  القوانين 

وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

 صائصها كالتالي :

 GROUP FARAJI  : التسدية 
.EMBALLAGE SARL A AU

املوضوع :
من  الغذائية  األغشية  تصنيع 

PVC واألملنيوم ؛
الكرتون واألكياس  صناعة علب 

الورقية ؛
االستيراد والتصدير ؛

العدليات  جديع  عامة  واصفة 
التي تد ل في موضوع الشركة والتي 

من شأنها أن تساهم في تنديتها.
طريق  وجدة،   : االجتداعي  املقر 
وامساعد  العامري  تجزئة  العونية، 

رقم 6)1.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.
درهدا   12.222  : املال  رأس 
اجتداعية  حصة   122 إلى  مقسدة 
دراهم للحصة الواحدة   122 بقيدة 
كلها في ملكية الشريك الوحيد السيد 

فراجي مروان.
تم تعيين السيد فراجي   : التسيير 
مروان كدسير وحيد للشركة ملدة غير 

محدودة.
فاتح  من  ابتداء   : املالية  السنة 

يناير إلى 31 دسسد ر.
لالحتياطي القانوني   %5  : األرااح 
والباقي مخصص حسب قرار الشريك 

الوحيد.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  (
التجارية  املحكدة  لدى  الضبط 
مع   (2(2 نوفد ر   17 بوجدة بتاريخ 
تقييد الشركة تحت رقم 36221 من 

السجل اإليضاحي.
للخالصة واإلشارة

األستاذة الزروقي ابتسام

487 P

STE GUIZ RENTAL
SARL AU

تكوين شركة محدودة املسؤولية
بالرااط  مؤرخ  محضر  بدقت�سى 
تم وضع القوانين   (2(2 نوفد ر   19
األساسية لشركة محدودة املسؤولية 

ذات املديزات التالية :
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بدون  السيارات  كراء   : الهدف 
سائق.

املقر : 3) شارع حدان الفطواكي، 
التقدم، الشقة 3، الرااط.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
تكوين الشركة.

املال  رأس  حدد   : املال  رأس 
مقسم  درهم   122.222 قدره  بدا 
درهم   122 بنسبة  حصة   122 على 
الصندوق  في  ودفعت  للواحدة، 

االجتداعي للشركة.
األرااح  من   %5 تؤ ذ   : األرااح 

الصافية للتأسيس االحتياطي.
الحصص :

الحو�سي  أمين  محدد  السيد 
 1222 الشركة  الحصص  صاحب 

حصة.
تدار الشركة من طرف   : التسيير 
السيد محدد أمين الحو�سي ملدة غير 

محدودة.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بالرااط  التجارية  باملحكدة  الضبط 
تحت رقم السجل التجاري 147555.
489 P

STE TRANS VERISURE
SARL AU

تكوين شركة محدودة املسؤولية
بالرااط  مؤرخ  محضر  بدقت�سى 
تم وضع القوانين   (2(2 نوفد ر   19
األساسية لشركة محدودة املسؤولية 

ذات املديزات التالية :
الهدف : 

نقل البضائع ؛
استيراد وتصدير.

زنقة جونيف،   1 العدارة   : املقر 
األول،  الطابق   ،(7 رقم  الشقة 

املحيط، الرااط.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تكوين الشركة.
املال  رأس  حدد   : املال  رأس 
مقسم  درهم   122.222 قدره  بدا 
درهم   122 بنسبة  حصة   122 على 
الصندوق  في  ودفعت  للواحدة، 

االجتداعي للشركة.

األرااح  من   %5 تؤ ذ   : األرااح 

الصافية للتأسيس االحتياطي.

الحصص :

صاحب  عقيد  احدد  السيد 

الحصص الشركة 1222 حصة.

تدار الشركة من طرف   : التسيير 

السيد احدد عقيد ملدة غير محدودة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بالرااط  التجارية  باملحكدة  الضبط 

تحت رقم السجل التجاري 147625.

490 P

KCTC SARL  

مكتب استشارات ودراسات

شارع الحوز، رقم 4، الطائرات، الرااط

الثابت : 33 63 74 2537

املحدول : 85 58 48 2666

TAFAEL
SARL AU

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد   بدقت�سى 

تم تأسيس شركة   ،(2(2 نوفد ر   4

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد، ذات الخصائص التالية :

.TAFAEL SARL AU : التسدية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

عقبة،  شارع   46  : الشركة  مقر 

شقة رقم )، أكدال، الرااط.

جعلت   : االجتداعي  الهدف 

املغرب  دا ل  لها  هدفها  الشركة 

و ارجه إما لحسابها أو حساب الغير 

أو باالشتراك :

متجر انترنت وتجارة عامة ؛

االستشارة وتقديم الخدمات ؛

الدورات  الحفالت،  تنظيم 

والتظاهرات ؛

واملعدات  اللوازم  وايع  شراء 

املعلوماتية واملكتبية ؛

التجهيزات بكل أنواعها الدا لية 

والخارجية ؛

االستيراد والتصدير.

رأسدال الشركة : 122.222 درهم 

مكون من 1222 حصة من فئة 122 

مقسدة  الواحدة  للحصة  درهم 

كالتالي :

السيدة ايوجينيا لييبيخينا 1222 

حصة.

من فاتح  ابتداء  سنة   99  : املدة 

يناير إلى 31 دسسد ر.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 التجارية بالرااط يوم 19 نوفد ر 2)2) 

تحت رقم 147657.

491 P

TASTY GRILL F

SARL

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى   -  I

2)2)، تدت  19 نوفد ر  بالرااط يوم 

لشركة  التأسي�سي  القانون  صياغة 

الخصائص  لها  املسؤولية  محدودة 

التالية :

.TASTY GRILL F : التسدية

وجبات  مقهى،  مطعم،   : الهدف 

 فيفة.

 ،(1 عدارة رقم   : املقر االجتداعي 

أكدال،  الصديق،  بكر  أبو  ساحة 

الرااط.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيس الشركة.

الرأسدال : حدد رأسدال الشركة 

في مبلغ 122.222 درهم.

الشركة  تسيير  عهد   : اإلدارة 

السيدة فاطدة الزهراء امغار.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

غاية 31 دسسد ر.

تم اإليداع القانوني وتسجيل   -  II

الشركة بالسجل التجاري للدحكدة 

نوفد ر   19 بتاريخ  بالرااط  التجارية 

2)2) تحت رقم 128678.

492 P

NEWJOY MAROC
تجزئة رياض والد مطاع، قطاع 3 

رقم 447، تدارة

االستثنائي  العام  الجدع  إثر  على 

لشركة   (2(2 أكتوار   9 بتاريخ 

نيوجوي املغرب تقرر ما يلي :

الحل املسبق للشركة.

محدد  الريكي  السيد  تعيين 

كدصفي للشركة.

تحديد مقر التصفية تجزئة رياض 

والد مطاع، قطاع 3، رقم 447، تدارة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرااط تحت رقم 128515 

بتاريخ 13 نوفد ر 2)2).

493 P

STE NABIREST
بدقت�سى عقد عرفي مسجل   -  1

قرر   (2(2 أكتوار  فاتح  بتاريخ 

الشركاء ما يلي :

كل  غياب  بعد  الشركة  تصفية 

األنشطة ابتداء من تاريخ 8) سبتد ر 

.(2(2

كدصفي  املجتهد  نبيل  تعيين 

للشركة.

للشركة  االجتداعي  املقر  تحديد 

كدحل  املسبق  الحل  موضوع 

للتصفية.

تم اإليداع القانوني للشركة   -  (

بتاريخ  بالرااط  التجارية   باملحكدة 

17 نوفد ر 2)2) تحت رقم 128621.
مقتطف للنشر واإلشهار

494 P

SOTRANDIV TOURS
 SARL AU

4، زنقة جبل تزكا، شقة رقم 6، 

أكدال، الرااط

تأسيس الشركة
مسجل  عرفي  عقد  بدقت�سى 

تم   ،(2(2 أكتوار   8 بالرااط بتاريخ 

ذات  لشركة  األسا�سي  النظام  وضع 

املسؤولية املحدودة لشريك الوحيد.
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 SOTRANDIV  : التسدية 

.TOURS SARL AU

جبل  زنقة   ،4  : االجتداعي  املقر 

تزكا، شقة رقم 6، أكدال، الرااط.

النقل   : االجتداعي  الهدف 

السياحي.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

السنة املالية : تبتدئ بفاتح يناير إلى 

31 دسسد ر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

رأس املال : إن رأسدال الشركة قد 

حدد في مبلغ 122.222 درهم مقسدة 

122 درهم  1222 حصة من فئة  إلى 

للحصة الواحدة :

محدد  للسيد  حصة   1222

اتسبيح.

املسير : السيد محدد اتسبيح.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.147565

495 P

STE TRICOTA
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسدالها : 12.222 درهم

املقر االجتداعي : زنقة جبل ال روز، 

رقم 85، حي األطلس، مسيرة 1، 

تدارة

رقم سجل تجاري : 74595

مؤرخ  عرفي  عقد   بدقت�سى 

2)2) بالرااط قرر مسير  4) أكتوار 

الشركة ما يلي :

والشريك  املسير  بوفاة  إقرار 

الوحيد السيد ضعيف محدد.

تقسيم الحصص االجتداعية على 

دوي الحقوق الشركاء الجدد كدا يلي :

السيد ضعيف رضا 58 حصة من  

فئة 122 درهم للحصة الواحدة ؛

حصة   (9 السيدة ضعيف هدى 

من فئة 122 درهم للحصة الواحدة ؛

حصة   13 نزهة  بنخراة  السيدة 

من فئة 122 درهم للحصة الواحدة.

تعيين السيد ضعيف رضا مسير 

جديد للشركة ملدة غير محدودة.

تغيير الشكل القانوني للشركة إلى 

شركة ذات املسؤولية املحدودة.

من  و18   8  ،7  ،3 تغيير الفصول 

قانون الشركة.

اإليداع القانوني لدى كتابة الضبط 

بتاريخ  بالرااط  التجارية   باملحكدة 

)1 نوفد ر 2)2) تحت رقم 128526.

496 P

STE OULHANE TRAVAUX
SARL

الرأسدال : 122.222 درهم

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

 بدقت�سى عقد عرفي بسال بتاريخ 

تم وضع القانون   ،(2(2 أكتوار   19

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة ذات الخصائص التالية :

 OULHANE : التسدية االجتداعية

.TRAVAUX

في  مقاول   : االجتداعي  الهدف 

األعدال أو االشتغال املختلفة، مقاول 

في التركيب الضوئي.

 ،589 رقم   : االجتداعي  املقر 

الطابق الثالث، قطاع 11 حي السالم 

اإلضافي، سال.

املدة االجتداعية : 99 سنة ابتداء 

من تاريخ تأسيسها.

الرأسدال االجتداعي : حدد رأسدال 

الشركة في مبلغ 122.222 درهم موزع 

على 1222 حصة من فئة 122 درهم 

للحصة وزعت كدا يلي :

 522 محدد  ولحن  ايت  السيد 

حصة ؛

السيد ا راز عدر 522 حصة.

من  تبدئ   : االجتداعية  السنة 

فاتح يناير إلى 31 دسسد ر من كل سنة.

التسيير : تم تعيين كل من السيد 
ايت ولحن محدد والسيد ا راز عدر 
كدسيرين للشركة ملدة غير محدودة 

وكدوقعين على الوثائق البنكية.
تم إيداع السجل التجاري بدكتب 
بسال  االبتدائية  باملحكدة  الضبط 
رقم  تحت   (2(2 نوفد ر   16 بتاريخ 

.3(3(9
497 P

CITY CENTER SPA
SARL

العام  الجدع  بدقت�سى 
 CITY االستثنائي، اتفق شركاء شركة
CENTER SPA SARL شركة محدودة 

املسؤولية ما يلي :
االستثنائي  العام  الجدع  قرر 
السيدة  حصة تحت ملكية   49 بيع 
بدوجب  الزهراء  فاطدة  الوريا�سي 
الضدانات العادية والقانونية في هذا 

الشأن إلى السيد ابراهيم الخضار.
قرر الجدع العام االستثنائي بيع 
السيدة  ملكية  تحت  واحدة  حصة 
الوريا�سي حفصة بدوجب الضدانات 
العادية والقانونية في هذا الشأن إلى 

السيد ابراهيم الخضار.
االستثنائي  العام  الجدع  وقرر 
السيدة  لشركة  كدسيرين  تعيين 
والسيد  الزهراء  فاطدة  الوريا�سي 

ابراهيم الخضار لفترة غير محددة.
لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
تحت  بتدارة  االبتدائية   املحكدة 

رقم 4383 بتاريخ 19 نوفد ر 2)2).
498 P

 CHAKIB ET LAKHZANI
IMPORT EXPORT CAZANI

شركة محدودة املسؤولية
رأسدالها : 122.222 درهم

املقر االجتداعي : رقم 13 مجدوعة 6 
اليوسفية الشرقية، الرااط

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
أكتوار   (8 بتاريخ  املنعقد  للشركة 

2)2) تدت املصادقة على ما يلي :
املتخذة  القرارات  جديع  إلغاء 
بتاريخ  االستثنائي  العام  الجدع  في 

على  واملصادقة   (216 نوفد ر   ((

استدرار الشركة.

إلى  للشركة  االجتداعي  املقر  نقل 

و9   8 املركز التجاري اليوسفية رقم 

مجدوعة B سوق اليوسفية الرااط.

السيد  استدرارية  على  التأكيد 

يوسف شكيب مسيرا للشركة.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بالرااط  التجارية   باملحكدة 

12 نوفد ر 2)2) تحت رقم 128374.

499 P

BAZINE MARKET
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 

تم   ،(2(2 يونيو   8 بتاريخ  تدارة 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

محدودة بشريك واحد :

 STE BAZINE  : التسدية 

.MARKET

الهدف االجتداعي :

بيع املواد الغذائية ؛

العدليات  جديع  عامة  واصفة 

التي لها ارتباط مباشر أو غير مباشر 

بأحد األهداف املذكورة أعاله والتي 

من شأنها املساهدة في إنداء الشركة.

املقر االجتداعي : حي املغرب العربي 
رقم 1521، تدارة.

املدة االجتداعية : 99 سنة ابتداء 

من التأسيس النهائي أي تاريخ وضع 

السجل التجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 دسسد ر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى التي تبتدئ من تاريخ التسجيل 

في السجل التجاري.

درهم   122.222  : الرأسدال 

فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسدة 

122 درهم للحصة الواحدة.

تسير الشركة من   : تسير الشركة 

الحوس  السالم  عبد  السيد  طرف 

بصفته مسيرا للشركة وذلك ملدة غير 

محدودة كدا تقرر بالتعهد باإلمضاء 

السيد عبد السالم الحوس.
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اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني بكتابة الضبط لدى املحكدة 
 1(99(1 االبتدائية بتدارة تحت رقم 

بتاريخ 3) يونيو 2)2).
500 P

 STE BUREAU HORIZONS
COMPTA
SARL AU

2666 86 33 21
في  مؤرخ  عرفي  عقد   بدقت�سى 
تم تأسيس شركة   ،(2(2 نوفد ر   6

تحدل الخصائص التالية :
 EL KHADIRI SPORT التسدية : 

.SARL
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.
الهدف االجتداعي : تاجر املنتجات 
من  وغيرها  للتخييم  الرياضية، 
العناصر املداثلة بالتفصيل، األشغال 
االستيراد  املباني،  أو  املختلفة 

والتصدير )متاجر أو وسيط(.
رأس املال : 122.222 درهم.

املدة : 99 سنة.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 دسسد ر.
مكرر،   63 رقم   : املقر االجتداعي 
زنقة زاكورة، حي الفرح، القرية، سال.
املسير : عادل الخضيري والحسين 

الخضيري.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
بسال  االبتدائية  باملحكدة  القانوني 
رقم  تحت   (2(2 نوفد ر   16 بتاريخ 

.3(321
501 P

MON CHEF
SARL AU

التصفية النهائية للشركة
بدقت�سى قرار الجدع العام الغير 
بتاريخ  بالرااط  املنعقد  العادي 
الشريكة  قررت   (2(2 أكتوار   (6
 MON CHEF SARL الوحيدة لشركة

.AU

مقرها الرئي�سي : زنقة اروز سكتور 
حي الرياض،   ،14 رقم   1 تجزئة   11

الرااط ما يلي :
التصفية النهائي للشركة.

عياد  سلمى  السيدة  تعيين 
كدصفية للشركة.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
املحكدة  لدى  الضبط  بكتابة 
 (2(2 نوفد ر   17 بالرااط  التجارية 

تحت رقم 5)1286.
502 P

LEARNEO MAROC
SARL

س ج 17581)
 36، شارع املسيرة الخضراء، 

الدار البيضاء
التصفية النهائية للشركة

العام  الجدع  قرار  بدقت�سى 
بالدار  املنعقد  للشركة  االستثنائي 
 (2(2 أكتوار  فاتح  بتاريخ  البيضاء 
 LEARNEO لشركة  الشركاء  قرر 

MAROC SARL ما يلي :
حل مبكر للشركة.

تعيين عادل مناع مصفي للشركة.
مقرها الرئي�سي : 36، شارع املسيرة 

الخضراء، الدار البيضاء.
تم اإليداع القانوني للشركة بكتابة 
الضبط لدى املحكدة التجارية بالدار 
البيضاء بتاريخ 9 نوفد ر 2)2) تحت 

رقم 66)753.
503 P

مكتب األستاذ ملين توفيق
موثق بالرااط

38، شارع مدغشقر، شقة 9، الرااط

شركة سلزعير
ش.م.م

رأسدالها : 122.222 درهم
املقر االجتداعي : أكدال، ملتقى 56 
شارع فرنسا و37 شارع ابن سينا، 

الطابق الرابع، الرااط
س.ت 147545

تأسيس شركة بالرااط
بدوجب عقد توثيقي حرر بدكتب 
بتاريخ  املوثق  توفيق  ملين  األستاذ 

القانون  وضع  تم   (2(2 سبتد ر   8

األسا�سي لشركة ذات املديزات التالية :

التسدية : شركة سلزعير ش.م.م.

وكراء  تهيئة  شراء،   : الهدف 

العقارات.

 املقر االجتداعي : أكدال، ملتقى 56 

سينا،  ابن  شارع  و37  فرنسا  شارع 

الطابق الرابع، الرااط.

املدة : 99 سنة.

الرأسدال : 122.222 درهم مقسدة 

درهم   122 حصة من فئة   1222 إلى 

للحصة الواحدة.

السنة االجتداعية : من فاتح يناير 

إلى 31 دسسد ر.

السيدة  تعيين  تم   : التسيير 

بنجلون ليلى كدسيرة للشركة لفترة 

غير محدودة.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكدة 

نوفد ر   11 بتاريخ  بالرااط  التجارية 

2)2) تحت رقم 5353.
للخالصة والبيان

األستاذ ملين توفيق

504 P

RIMAL EVENEMENT
SARL AU

رمال إيفيندينت ش.م.م ش.و

الرأسدال االجتداعي : 12.222 درهم

املقر االجتداعي : زنقة ضاية عوا، 

شقة 4، رقم 16، أكدال، الرااط

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

 (2(2 سبتد ر   17 بتاريخ  املؤرخ 
»رمال  الوحيد لشركة  الشريك  قرر 

 RIMAL ش.و  ش.م.م  إيفيندينت» 

EVENEMENT SARL AU ما يلي :

توسعة الغرض االجتداعي للشركة 

بإضافة النشاط التالي :

معدات املطبخ وصناعة املالبس 

االحترافية.

تفويت الحصص االجتداعية :

 تفويت 122 حصة بقيدة 122 درهم 

لكل واحدة 122 من رأس املال املالك 

السيد باغو عبد هللا في شركة رمال 

إيفيندينت SARL AU كلها إلى :

قبل  الذي  هشام  لوزي  السيد 

الشركة  رأسدال  في  حصة   122

.RIMAL EVENEMENT SARL AU

السيد  السابق  املسير  استقالة 

لوزي  السيد  وتعيين  عبد هللا  باغو 

للبطاقة  حامل  هشام مسير جديد، 

 : واملقيم في   CB46142 الوطنية رقم

حي العلويين   1 شقة رقم   (7 تجزئة 
زنقة البصرة، تدارة املركز.

من  و43   7  ،6  ،3 املواد  تعديل 

النظام األسا�سي.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط 

لدى املحكدة التجارية بالرااط بتاريخ 

16 نوفد ر 2)2) تحت رقم 128555.

505 P

 ERICA BUREAU 

ET IMPRESSION
SARL AU

إيريكا بيروا امريسيون ش.م.م ش.و

الرأسدال االجتداعي : 12.222 درهم

املقر االجتداعي : زنقة ضاية عوا، 

شقة 4، رقم 16، أكدال، الرااط

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
2)2) قرر  17 سبتد ر  املؤرخ بتاريخ 

الشريك الوحيد لشركة »إيريكا بيروا 

 ERICA ش.و  ش.م.م  امريسيون» 

 BUREAU ET IMPRESSION SARL

AU ما يلي :

توسعة الغرض االجتداعي للشركة 

بإضافة النشاط التالي :

مقاول بناء.

تفويت الحصص االجتداعية :

 تفويت 122 حصة بقيدة 122 درهم 

لكل واحدة 122 من رأس املال املالك 

السيد باغو عبد هللا في شركة إيريكا 

 ERICA بيروا امريسيون ش.م.م ش.و

 BUREAU ET IMPRESSION SARL

AU كلها إلى :

قبل  الذي  هشام  لوزي  السيد 

الشركة  رأسدال  في  حصة   122

 ERICA BUREAU ET IMPRESSION

.SARL AU
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السيد  السابق  املسير  استقالة 
لوزي  السيد  وتعيين  عبد هللا  باغو 
للبطاقة  حامل  هشام مسير جديد، 
 : واملقيم في   CB46142 الوطنية رقم
حي العلويين   1 شقة رقم   (7 تجزئة 

زنقة البصرة، تدارة املركز.
من  و43   7  ،6  ،3 املواد  تعديل 

النظام األسا�سي.
تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط 
لدى املحكدة التجارية بالرااط بتاريخ 
16 نوفد ر 2)2) تحت رقم 128554.
506 P

M.M.L ENGINS
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
188 حي سكيكنة، رقم 3، تدارة

RC : 57793
الحل املسبق للشركة

بتاريخ 5 نوفد ر 2)2) قررالسيد 
محدد مرجان باعتباره املساهم الوحيد 
واملسير لشركة M.M.L ENGINS ما يلي :

التصفية املسبقة والتشطيب من 
السجل التجاري.

مرجان  محدد  السيد  تعيين 
كدصفي للشركة.

 املقر االجتداعي للتصفية 188، حي 
سكيكنة، رقم 3، تدارة.

لكل  تخول  الصالحيات  جديع 
السيد محدد  تعويض  أو  ما إلتدام 

مرجان باعتباره مصف للشركة.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 التجارية بالرااط يوم 17 نوفد ر 2)2) 

تحت رقم 128637.
507 P

ASRA CAPITAL
SARL

حل الشركة
بدقت�سى الجدع العام االستثنائي، 
أكتوار   16 بتاريخ  بالرااط  املنعقد 

2)2)، قرر الشركاء ما يلي :
1 - الحل الحبي للشركة.

تعيين السيد ياسين املزناوي   -  (
مصفي للشركة.

حدد مقر التصفية بالعنوان   -  3

شارع املهدي بن بركة،   ،57  : التالي 

السوي�سي، الرااط.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نوفد ر   19 بتاريخ  بالرااط  التجارية 

2)2) تحت رقم 128647.

508 P

MARKET HAFSA
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  بدقت�سى 

بالرااط   (2(2 نوفد ر   12 بتاريخ 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك واحد :

.MARKET HAFSA : التسدية

بيع  بيع املواد الغذائية،   : الهدف 

املجوهرات،  بيع  الجاهزة،  املالبس 

بيع األسداك.

العنوان التجاري : سكتور 1 املركز 

التجاري مرس الخير.

الرأسدال : حدد رأسدال الشركة 

في 122.222 درهم مقسدة إلى 1222 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة.

السيدة  تعيين  تم   : التسيير 

حفصة ستان كدسيرة للشركة ملدة 

غير محدودة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 دسسد ر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
التجاري  السجل  في  التقييد  تم 

بتاريخ   131(65 رقم  تحت   تدارة 

17 نوفد ر 2)2).

509 P

IGRAZ
SARL

مسجل  عرفي  عقد  بدقت�سى 

بالرااط   (2(2 أكتوار   (4 بتاريخ 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة :

.IGRAZ : التسدية

الهدف : مقاول في البناء واألشغال 

املواد  بيع  إلى  باإلضافة  املختلفة 

الغذائية.

عكبة،  اوالد   : التجاري  العنوان 

مرس الخير، تدارة.

الرأسدال : حدد رأسدال الشركة 

 322 إلى  مقسدة  درهم   32.222 في 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة.

تم تعيين السيد موحى   : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  كدسير  ازرزم 

محدودة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 دسسد ر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

التجاري  السجل  في  التقييد  تم 

بتاريخ   131(79 رقم  تحت   تدارة 

19 نوفد ر 2)2).

510 P

CRAYMAT

SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  بدقت�سى 

بالرااط   (2(2 نوفد ر   12 بتاريخ 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك واحد :

.CRAYMAT : التسدية

الهدف : بيع البيض والدجاج.

العنوان التجاري : النجاح، إقامة 

36 شقة 4، تامسنا.

الرأسدال : حدد رأسدال الشركة 

في 122.222 درهم مقسدة إلى 1222 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة.

التسيير : تم تعيين السيدة فتيحة 

بالراجول كدسيرة للشركة ملدة غير 

محدودة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 دسسد ر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

التجاري  السجل  في  التقييد  تم 

بتاريخ   131(85 رقم  تحت   تدارة 

19 نوفد ر 2)2).

511 P

FIDUCIAIRE T.Z MISSION ET CONSEIL

HOURIA’S PRESSING

SARL AU

تأسيس شركة ذ.م.م ش.و
تأسيس  تم  بدقت�سى عقد عرفي 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

ش.ذ.م.م ش.و.

 HOURIA’S  : االجتداعي  اللقب 

.PRESSING SARL AU

الشريك واملساهم :

ب.و.ط فركاط،  ساملة  السيدة 

AA53571 : 1222 سهم.

املسير الوحيد : ساملة فركاط.

رأس املال : 122.222 درهم.

النشاط :

مصبغة التنظيف ؛

جديع أنواع التنظيف.

املدة : 99 سنة.

املحل   6 عدارة الزهور   : العنوان 

رقم 7، حي املنزه، تيفلت سيدي عالل 

البحراوي.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نوفد ر   19 االبتدائية بتيفلت بتاريخ 

2)2) تحت رقم السجل التجاري 567.
للبيان

512 P

AL ANOUAR LUNETTES

SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

مقرها االجتداعي : حي موالي 

اسداعيل، سكتور 1 رقم )6)، سال

تأسيس شركة
بدقت�سى عقد عرفي بتاريخ فاتح 

تأسيس  تم  بسال،   (2(2 أكتوار 

شركة تحدل الخصائص التالية :

 AL ANOUAR  : التسدية 

LUNETTES ش.م.م ش.و.
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الهدف االجتداعي : 

تاجر نظارات بائع بالتقسيط ؛

تصدير، استيراد تاجر أو وسيط.

رأس املال : 12.222 درهم مقسدة 

إلى 122 حصة اجتداعية بقيدة 122 

درهم للحصة بحوزة السيدة نعيدة 

بواركان.

سنة ابتداءا من تاريخ   99  : املدة 

التقيد بالسجل التجاري.

موالي  حي   : االجتداعي  املقر 

اسداعيل، سكتور 1، رقم )6)، سال.

تم تعيين السيد رشيد   : التسيير 

حسني مسيرا ملدة غير محدودة.

الضبط  بكتابة  اإليداع  تم  لقد 

بتاريخ  بسال  االبتدائية   باملحكدة 

19 نوفد ر 2)2).

التجاري  بالسجل  التقيد  رقم 

.3(345

513 P

LE STUDIO
SARL AU

تحويل املقر االجتداعي
بدقت�سى الجدع العام الغير العادي 

 LE STUDIO SARL AU لشركة 

بتاريخ  املؤرخ  وحيد  بشريك   ش.م.م 

1) أكتوار 2)2) قرر الشريك الوحيد 

ما يلي :

للشركة  االجتداعي  املقر  تحويل 

 من العنوان الحالي 1) ساحة أبو بكر 

إلى  الرااط  أكدال،   ،8 الصديق رقم 

الوفاق،  تجزئة   : الجديد   العنوان 

رقم 83)3 محل رقم 1، تدارة.

للشركة  القانون األسا�سي  تحيين 

وذلك بتعديل الفصول 4.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكدة 

نوفد ر   19 بتاريخ  بالرااط  التجارية 

2)2) تحت رقم )12868.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.133919

514 P

 STE SIMA PLATRE

TRAVAUX

SARL

بدقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

2)2) تم تأسيس شركة  9) سبتد ر 

 STE SIMA ذات املسؤولية املحدودة

على   PLATRE TRAVAUX SARL

الشكل التالي :

 STE SIMA PLATRE : تسدية الشركة

.TRAVAUX SARL

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

غرض الشركة : األشغال املختلفة، 

العادية،  بالطريقة  الجبس  صانع 

توزيع الجبص.

زاوية زنقة جدة   : املقر االجتداعي 

حي   ،76 الرقم  الذهب،  واد  وزنقة 

الدا لة، بركان.

مدة  تحديد  تم   : الشركة  مدة 

الشركة في 99 سنة كحد أق�سى ماعدا 

وكذاحاالت  السابق  الحل  حاالت 

التدديد والكل وفقا للقوانين السارية 

املفعول.

تحديد  تم   : الشركة  رأسدال 

درهم   122.222 رأسدال الشركة في 

تم تقديدها نقدا.

الشركاء :

السيد املصطفى الركراكي، مغربي 

يناير  فاتح  بتاريخ  مزداد  الجنسية، 

التعريف  لبطاقة  الحامل   ،1959

القاطن   G86285 رقم  الوطنية 

زنقة بشار، حي الدا لة،   81 بالرقم 

بركان شريك ومسير في الشركة ؛

مغربي  عبداالوي،  حديد  السيد 

 ،1975 بتاريخ  مزداد  الجنسية، 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

 7( بالرقم  القاطن  فا66919،  رقم 

بركان  ملوية،  حي  تاوريرت،  زنقة 

شريك ومسير في الشركة.

وتلزم  الشركة  تسير   : التسيير 

الركراكي،  املصطفى  السيد  بإمضاء 

بتاريخ  مزداد  الجنسية،  مغربي 

لبطاقة  الحامل   ،1959 يناير  فاتح 

 G86285 رقم  الوطنية  التعريف 

حي  بشار  زنقة   81 بالرقم  القاطن 

يتعلق  ما  كل  في  بركان  الدا لة، 

القانونية واإلدارية واملالية  باملسائل 

للشركة.

القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 

االبتدائية  املحكدة  ضبط  بكتابة 

تحت   (2(2 أكتوار   9 ب ركان بتاريخ 

رقم 2/429)2).
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 STE ABDELLAOUI CHALH

TRAVAUX

SARL

بدقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

2)2) تم تأسيس شركة  4) سبتد ر 

ذات املسؤولية املحدودة ذات شريك 

 STE ABDELLAOUI CHALH وحيد

TRAVAUX SARL على الشكل التالي :

 STE ABDELLAOUI : تسدية الشركة

.CHALH TRAVAUX SARL

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة ذات شريك وحيد.

غرض الشركة : األشغال املختلفة، 

االستيراد والتصدير، حفر اربار.

دوار والد احدد   : املقر االجتداعي 

مداغ، بركان.

مدة  تحديد  تم   : الشركة  مدة 

الشركة في 99 سنة كحد أق�سى ماعدا 

وكذاحاالت  السابق  الحل  حاالت 

التدديد والكل وفقا للقوانين السارية 

املفعول.

تحديد  تم   : الشركة  رأسدال 

درهم   122.222 رأسدال الشركة في 

تم تقديدها نقدا.

الشريك الوحيد :

مغربي  عبداالوي،  محدد  السيد 

مارس   1( بتاريخ  مزداد  الجنسية، 

التعريف  لبطاقة  الحامل   ،1984

القاطن  ف427337  رقم  الوطنية 

وجدة  جاكرطا،  شارع   3( بالرقم 

شريك ومسير وحدي في الشركة.

وتلزم  الشركة  تسير   : التسيير 

عبداالوي،  محدد  السيد  بإمضاء 

بتاريخ  مزداد  الجنسية،  مغربي 

لبطاقة  الحامل   ،1984 مارس   1(

ف427337  رقم  الوطنية  التعريف 

جاكرطا،  شارع   3( بالرقم  القاطن 

باملسائل  يتعلق  ما  كل  في  وجدة 

القانونية واإلدارية واملالية للشركة.

القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 

االبتدائية  املحكدة  ضبط  بكتابة 

ب ركان بتاريخ )1 أكتوار 2)2) تحت 

رقم )2/41)2).
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KIRAT CARS

SARL

مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 

قرر الجدع   (2(2 أكتوار   12 بتاريخ 

 KIRAT CARS SARL لشركة  العام 

درهم   122.222 رأسدالها  ش.ذ.م.م 

على اإلقفال النهائي للشركة.

قراط  حنيفة  السيدة  وتعت ر 

كدصفية رئيسية للشركة إذ اهتدت 

ومنقوالت  أصول  جديع  بتصفية 

الشركة وإقفالها نهائيا.

التام  اإلبراء  الشركاء  إقرار 

التصفية  عدليات  في  للدصفية 

واإلقفال النهائي للشركة.

القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 

االبتدائية  املحكدة  ضبط  بكتابة 

تحت   (2(2 أكتوار   6 ل ركان بتاريخ 

رقم 2/393)2).
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STE GROZNY
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

املؤرخ  العرفي  العقد  بدقت�سى 

تم وضع القانون   (2(2 أكتوار   8 في 

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة ذات الخصائص التالية :

.STE GROZNY : التسدية

الهدف : أعدال مختلفة أو البناء، 

الترويج العقاري، تجارة.

 املقر االجتداعي : شقة 12 الطابق 4، 

ليشبونة،  إقامة  تارودانت،  حي 

مكناس.

في  الشركة  مدة  حددت   : املدة 

التأسيس  يوم  من  ابتداء  سنة   99

حالة الحل املسبق  النهائي باستثناء 

التدديد املنصوص عليه في هذه  أو 

القوانين.

 الرأسدال االجتداعي : حدد الرأسدال 

االجتداعي في 122.222 درهم مقسدة 

درهم   122 1222 حصة من فئة  إلى 

للحصة الواحدة.

السيدة  الشركة  تدير   : اإلدارة 

مريم بلحاج كدساعدة مسير للشركة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نوفد ر   16 التجارية بدكناس بتاريخ 

2)2) السجل التجاري رقم 51341.
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STE MON LUB
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

بدقت�سى العقد العرفي املؤرخ في 

القانون  تم وضع   (2(2 أكتوار   15

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة ذات الخصائص التالية :

.STE MON LUB : التسدية

الهدف :

ار رين  عن  نيابة  البضائع  نقل 

)3.5 طن( ؛

تاجر الزيوت الصناعية والدهون 

السائلة ؛

دراسة وتنفيذ املشاريع املعلوماتية.
مكرر   32 رقم   : االجتداعي  املقر 

درب 8 حي األمان، مكناس.

في  الشركة  مدة  حددت   : املدة 

التأسيس  يوم  من  ابتداء  سنة   99

حالة الحل املسبق  النهائي باستثناء 

التدديد املنصوص عليه في هذه  أو 

القوانين.

 الرأسدال االجتداعي : حدد الرأسدال 

االجتداعي في 122.222 درهم مقسدة 

درهم   122 1222 حصة من فئة  إلى 

للحصة الواحدة.

اإلدارة : تدير الشركة السيد أمين 

انحرو كدسير للشركة وشريك وحيد.

باملحكدة  القانوني  اإليداع   تم 

التجارية بدكناس بتاريخ 17 نوفد ر 2)2).
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ZYDNIM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسدالها : 122.222 درهم

املقر االجتداعي : رقم 1)3، تجزئة 

األمل )، القنيطرة

تغيير تسدية الشركة
وتعيين مسير جديد

العام  الجدع  محضر  بدقت�سى 

الغير العادي بتاريخ 19 أكتوار 2)2) 

لشركة ZYDNIM SARL شركة ذات 

مسؤولية محدودة، تقرر ما يلي :

تسدية  تغيير  على  املصادقة 

 ZYDNIM  : لتصبح  الشركة 

املقر   ،GARDIENNAGE SARL

 االجتداعي رقم 351، تجزئة األمل )، 

هدف  على  الحفاظ  مع  القنيطرة 

وحيد للشركة وهو الحراسة.

السيد  املسيران  استقالة  قبول 

محدد بوقلة والسيد حديد برجومي 

وتعيين السيد محدد بوقلة، الحامل 

 G(52654 رقم  الوطنية  للبطاقة 

 ZYDNIM لشركة  وحيد  مسير 

GARDIENNAGE ملدة غير محدودة.

من  و15   4  ،3  ،( تغيير الفصول 

القانون األسا�سي للشركة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 االبتدائية بالقنيطرة تحت رقم 9)822 

بتاريخ 11 نوفد ر 2)2).
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H.M PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسدالها : 122.222 درهم
املقر االجتداعي : 37، زنقة محدد 

القري، إقامة شيداء، مكتب رقم ) 
و3 القنيطرة

السجل التجاري رقم 44333 
القنيطرة

تفويت حصص اجتداعية
تعيين مسير جديد

العام  الجدع  محضر  بدقت�سى 
 H.M PROMO الغير عادي، لشركة 
مسؤولية  ذات  شركة   ،SARL

محدودة، تقرر ما يلي :
مجدوع  تفويت  على  املصادقة 
الحصص في ملك السيد عبد القادر 
حجواة، أي 5222 حصة اجتداعية، 
محدد،  القاسمي  السيد  لفائدة 
املسؤولية  ذات  شركة  لتصبح 

املحدودة بشريك وحيد.
محدد،  القاسمي  السيد  تعيين 
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 
 H.M G1(31(8 مسير وحيد لشركة 

.PROMO SARLAU
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
رقم  تحت  بالقنيطرة،  االبتدائية 

7)799 بتاريخ 2) أكتوار 2)2).
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CAFE TAMARIS BEACH
شركة محدودة املسؤولية

ذات شريك وحيد
رأسدالها : 522.222 درهم

مقرها االجتداعي : الرااط، 4، زنقة 
واد زيز الطابق 3 شقة رقم 7 أكدال

تأسيس شركة
بدقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 
تم وضع القانون   (2(2 سبتد ر   15
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 
املديزات  ذات  وحيد  شريك  ذات 

التالية :

الشركة تسدة شركة   : التسدية 

محدودة   CAFE TAMARIS BEACH

املسؤولية ذات شريك وحيد.

املوضوع : 

آسس  مقهى، مطعم، غرفة شاي، 

كريم، حلويات.

وجبات  فيفة.

مطعم بيتزا.

العدليات  جديع  أعم،  وبشكل 

القانونية واالقتصادية  من أي نوع، 

املتعلقة  واملالية واملدنية والتجارية، 

بأي أشياء  أو  بالكائن املذكور أعاله 

أ رى مداثلة أو ذات صلة يحتدل أن 

تفضل، بشكل مباشر أو غير مباشر، 

الغرض من الشركة أو امتدادها أو 

تطويرها.

زنقة واد زيز   ،4  : املقر االجتداعي 

الطابق 3 شقة رقم 7 أكدال، أكدال.

مدة حياة الشركة محدودة في 99 

بالسجل  تقييدها  من  ابتداء  سنة 

التجاري.

رأس املال : حدد رأسدال الشركة 

مقسدة  درهم   522.222 مبلغ  في 

5222 حصة اجتداعية من فئة  على 

122 درهم في ملكية الشريك الوحيد 

السيد بناصر الخدالي.

الخدالي  بناصر  السيد   : التسيير 

فاتح  مواليد  من  الجنسية  مغربي 

سيدي  مساعدة  في   1978 يناير 

الوطنية  للبطاقة  الحامل  سليدان 

تجزئة  في  واملقيم   GA73(85 رقم 

القنيطرة   (653 رقم  فيال  الحدادة 

تم تعيينه كدسير للشركة لفترة غير 

محدودة.

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

في بالقنيطرة  االبتدائية   للدحكدة 

5 نوفد ر 2)2)، تحت رقم 77)147.
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 GROUPE شركة

PEDAGOGIQUE ALPHA
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسدالها : 5.222)4.2 درهم

مقرها االجتداعي : بلوك س املغرب 

العربي القنيطرة

العام  الجدع  محضر  بدقت�سى 

أكتوار   ( يوم  املنعقد  االستثنائي 

ذات  الشركة  شركاء  قرر   (2(2

»املجدوعة  املحدودة  املسؤولية 
رأسدالها  ألفا»  البيداغوجية 

مقرها  والكائن  درهم   4.2(5.222

االجتداعي بالقنيطرة بلوم س املغرب 

الغربي.

تعيين السيد السايح عبد السالم 

كدسير ثاني للشركة وذلك عوضا عن 

السيد قنديلي محدد.

على إثر ما سبق تم تعديل الفصل 

)1 من القانون األسا�سي للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  باملحكدة  الضبط 

 (2(2 نوفد ر   16 بتاريخ  بالقنيطرة 

تحت رقم 82273.
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FIDMAS

 CONSEILLER COMPTABLE, FISCALE ET

JURIDIQUE

 368Av Med V Appt 4 - 2ème étage -

Kénitra

 Tél : 07.07.32.57.44

GSM : 06.61.84.21.90

IMMOHABE شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 

 (2(2 أكتوار   19 بتاريخ  بالقنيطرة 

لشركة  األسا�سي  القانون  وضع  تم 

IMMOHABE بالخصائص التالية :

IMMOHABE : التسدية

ذات  شركة    : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.
هارون  زنقة   : االجتداعي  املقر 

 3 رقم  الفردوس  إقامة  الرشيد 

ميدوزا القنيطرة، عند شركة كازارايا

غرض  يكون   : الشركة  غرض 

الشركة :

منعش عقاري.

أعدال مختلفة.

العدليات  كل  عامة  واصفة 

العقارية  الصناعية،  التجارية، 

بنشاط  عالقة  لها  التي  واملالية 

الشركة والتي من شأنها املساهدة في 

تندية الشركة.

مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

تأسيسها النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

نهاية دسسد ر من كل سنة.

 122.222  : االجتداعي  الرأسدال 

درهم مقسدة إلى 1222 حصة بقيدة 

122 درهم للواحدة سدد ثدنها كاملة 

من طرف :

السيد هاني سعيد 622 حصة.

 422 سكينة  بنعيادة  السيدة 

حصة.

السيد  الشركة  سسير   : التسيير 

هاني سعيد.

وقيدت الشركة بالسجل التجاري 

بالقنيطرة  االبتدائية  املحكدة  لدى 

تحت رقم 27)57.
بدثابة ومقت�سى

املسير
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FIDMAS

 CONSEILLER COMPTABLE, FISCALE ET

JURIDIQUE

 368Av Med V Appt 4 - 2ème étage -

Kénitra

 Tél : 07.07.32.57.44

GSM : 06.61.84.21.90

TRANSPOMAG شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 

 (2(2 نوفد ر   9 بتاريخ  بالقنيطرة 

لشركة  األسا�سي  القانون  وضع  تم 

بالخصائص   TRANSPOMAG

التالية :

TRANSPOMAG : التسدية
ذات  شركة    : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.
هارون  زنقة   : االجتداعي  املقر 
 3 رقم  الفردوس  إقامة  الرشيد 
ميدوزا القنيطرة، عند شركة كازارايا.
غرض  يكون   : الشركة  غرض 

الشركة :
نقل األشخاص والنقل املدر�سي.

التجارة بصفة عامة.
العدليات  كل  عامة  واصفة 
العقارية  الصناعية،  التجارية، 
بنشاط  عالقة  لها  التي  واملالية 
الشركة والتي من شأنها املساهدة في 

تندية الشركة.
مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

تأسيسها النهائي.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

نهاية دسسد ر من كل سنة.
 122.222  : االجتداعي  الرأسدال 
درهم مقسدة إلى 1222 حصة بقيدة 
122 درهم للواحدة سدد ثدنها كاملة 

من طرف :
السيد عزي أحدد 342 حصة.
السيد عزي يحيى 332 حصة.
السيد عزي عدر 332 حصة.

السيد  الشركة  سسير   : التسيير 
عزي أحدد.

وقيدت الشركة بالسجل التجاري 
بالقنيطرة  االبتدائية  املحكدة  لدى 

تحت رقم 57173.
بدثابة ومقت�سى

املسير
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STENCIL TRAV
SARL AU

الرأسدال االجتداعي : 12.222 درهم
املقر االجتداعي : زاوية شارع 

مصطفى الرافي وشارع طنجة إقامة 
بالزير 14 مكتب 7 القنيطرة

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات شريك وحيد

العام  الجدع  عقد  بدوجب 
أكتوار   19 التأسي�سي املؤرخ بتاريخ 
ذات  شركة  تأسست   ،(2(2

مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد 

في الخصائص التالية :

اسم  الشركة  تحدل   : التسدية 

STENCIL TRAV SARL AU

لها كدوضوع  الشركة   : املوضوع 

العدليات  الخارج  في  كدا  املغرب  في 

التالية :

أعدال البناء.

أعدال الصباغة.

الرأسدال   : االجتداعي  الرأسدال 

درهم   12.222 في  محدد  االجتداعي 

مقسدة على 122 حصة من فئة 122 

الشكل  الواحدة على  للحصة  درهم 

الشكل التالي :

عدران أناس 122 حصة.

املقر  يوجد   : االجتداعي  املقر 
شارع  زاوية  بالقنيطرة،  االجتداعي 

مصطفى الرافي وشارع طنجة إقامة 

بالزير 14 مكتب 7.

املدة : مدة الشركة محددة في 99 

سنة ابتداء من يوم التأسيس.

ويسيرها  الشركة  يدير   : اإلدارة 

غير  ملدة  أناس  عدران  املسؤول 

محدودة.
لالحتياط القانون   %5 األرااح ك 

لقرار  تبعا  يضاف  أو  يوزع  والباقي 

الشركاء.

القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 

بالقنيطرة،  االبتدائية  باملحكدة 

تحت رقم   ،(2(2 نوفد ر   1( بتاريخ 

3917، السجل التجاري رقم 57145 

القنيطرة.
بدثابة بيان ومقتطف

526 P

FAMINOR TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

تأسيس شركة
محرر  عرفي  عقد  بدقت�سى 

بالقنيطرة بتاريخ )1 أكتوار 2)2) تم 

إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة 

الخاصيات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية :
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FAMINOR TRANS : االسم

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

مقاول نقل   : املوضوع االجتداعي 

األشخاص.

املدة : 99 سنة.

املقر : 3) رقم 4 شارع أنوال عدارة 

الزهور 11 مكتب ميدوزة القنيطرة.

درهم   122.222  : الرأسدال 

فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسدة 

122 درهم للحصة الواحدة.

: محدد العربي العاقل  الحصص 

برقية 1222 حصة.

العاقل  العربي  محدد   : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  كدسير  برقية 

محدودة.

السجل التجاري رقم : 56919.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 دسسد ر من كل سنة.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

يوم بالقنيطرة  االبتدائية   باملحكدة 

) نوفد ر 2)2) تحت رقم 56919.

527 P

PALO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسدالها : 122.222 درهم

املقر االجتداعي : بلوك K، متجر

رقم 77)، اوالد اوجيه، القنيطرة

تأسيس شركة
بالقنيطرة  عرفي  عقد  بدقت�سى 

وضع  تم   ،(2(2 نوفد ر   1( بتاريخ 

ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية املحدودة ذات املواصفات 

التالية :

PALO SARL : التسدية

ذات  شركة    : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

متجر   ،K بلوك   : املقر االجتداعي 

رقم 77)، اوالد اوجيه، القنيطرة.

نقل   : الشركة  موضوع 

املستخدمين.

رأسدال  حدد   : الشركة  رأسدال 

درهم   122.222 مبلغ  في  الشركة 

اجتداعية  حصة   1222 إلى  مقسم 

محررة  للواحدة،  درهم   122 بقيدة 

على  وموزعة  مكتتبة،  بكاملها، 

الشركاء كالتالي :

السيد نوفل دراال 522 حصة.

السيد عالء دراال 522 حصة.

املدة : 99 سنة.

السيد عالء  إلى  أسند   : التسيير 

الحامل  مغراية،  الجنسية  دراال، 

 ،G638264 رقم  الوطنية  للبطاقة 

الجنسية  دراال،  نوفل  والسيد 

الوطنية  للبطاقة  الحامل  مغراية، 

.G6(9411 رقم

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

نهاية دسسد ر.

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكدة االبتدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 57163.

528 P

TP INGENIERIE CONTROLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد

رأسدالها : 12.222 درهم

املقر االجتداعي : 3)، شارع أنوال

عدارة فلوري 11، املكتب رقم 4

ميدوزا، القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بدقت�سى 

بالقنيطرة تم وضع القانون األسا�سي 

املحدودة   املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية :

 TP INGENIERIE  : التسدية 

CONTROLE SARLAU

ذات  شركة    : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

املقر االجتداعي : 3)، شارع أنوال، 

 ،4 رقم  املكتب   ،11 فلوري  عدارة 

ميدوزا، القنيطرة.

مكتب   : الشركة  موضوع 

في  والدراسات  الخ رة  املراقبة، 

املدنية  الهندسة  العدارات،  مجال 

والهندسة الصناعية.

مكتب املراقبة التقنية للعدارات.
رأسدال  حدد   : الشركة  رأسدال 

الشركة في مبلغ 12.222 درهم مقسم 

بقيدة  اجتداعية  حصة   1222 إلى 

122 درهم للواحدة، محررة بكاملها، 

مكتتبة، وموزعة على الشركاء كالتالي 

:

السيد صائب أحدد 122 حصة.

املدة : 99 سنة.

: أسند إلى السيد صائب  التسيير 

الحامل  مغراية،  الجنسية  أحدد 

.G53(981 للبطاقة الوطنية رقم

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

نهاية دسسد ر.
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكدة االبتدائية بالقنيطرة تحت 
رقم 57195 بتاريخ 17 نوفد ر 2)2).

529 P

DIRLIM شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة

برأسدال 122.222 درهم

املقر االجتداعي الواقع في : الزاوية  
رقم )) شارع املعدورة وشارع 

الديوري مد ل رقم أ شقة رقم 17

القنيطرة

س.ت رقم 245)5

واحسب محضر اجتداع الجدعية 

العامة غير العادية بتاريخ 13 نوفد ر 

2)2) فقد تقرر ما يلي :

 522 بدبلغ  الت رع  على  املوافقة 

حصة من فئة 122 درهم للحصة من 

السيد ادريس زويني لصالح السيدة 

ايدان بنحدو زوجته.

للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بشريك وحيد.

تعديل النظام األسا�سي.

سلطات اإلجراءات الشكلية.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  املحكدة  لدى  الضبط 

 (2(2 نوفد ر   19 بتاريخ  بالقنيطرة 

تحت رقم 82142.

530 P

SLS
بتاريخ عرفي  عقد   بدقت�سى 

تأسيس  تم   ،(2(2 نوفد ر   1(

املحدودة  املسؤولية  ذات  الشركة 

والتي تتديز بدا يلي :

SLS : التسدية االجتداعية

الهدف االجتداعي : إدارة الو�سي.
املقر االجتداعي : 2)، زنقة اكلدان 

أكدال   ( رقم  شقة  علي  سيدي 

الرااط.
رأسدال الشركة : 122.222 درهم 

مكون من 1222 حصة.

السيد عزيز لهبوط 522 حصة.

السيد يوسف كارتي 522 حصة.

املدة : 99 سنة.

لهبوط  عزيز  السيد   : التسيير 

مسيرين  كارتي  يوسف  والسيد 

للشركة ملدة غير محدودة.

السنة االجتداعية : من فاتح يناير 

إلى نهاية دسسد ر.
رقم السجل التجاري 147463.

باملكتب  القانوني  اإليداع  تم 

نوفد ر   1( الجهوي لالستثدار بتاريخ 

.(2(2

531 P

EL MEHDI RACING
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  بدقت�سى 

بالرااط بتاريخ 16 نوفد ر 2)2)، قد 

تم تأسيس الشركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشريك وحيد.

الهدف االجتداعي : الفالحة وتراية 

الخيول واملوا�سي.
رأسدال الشركة : 122.222 درهم 

فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسدة 

122 درهم للحصة الواحدة.



16543 الجريدة الرسميةعدد 5642 - 16 رايع ار ر )144 )) دسسد ر 2)2)) 

1222 حصة املهدي شفقان.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

املقر : 8) زنقة أطلس إقامة سارة 

عدارة 1 الطابق األول املعاريف الدار 

البيضاء.

املسير : املهدي شفقان.

التجارية  املحكدة  في  اإليداع  تم 

نوفد ر   16 بتاريخ  البيضاء،  بالدار 

.(2(2

رقم السجل التجاري 479883.

532 P

SIDIDA SARL
رأسدال الشركة 12.222 درهم

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفـي  عقد  بدقت�سى 

القانون  إيداع  تم   ،19/12/(2(2

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة و ذات املديزات التالية :

SIDIDA : التسدية

الهدف : 

وايع وتوزيع جديع املواد  شراء   -

واملعدات.

وتجارة  وتسويق  وايع  شراء   -

لجديع  بالجدلة  والتوزيع  التجزئة 

املنتجات الغذائية وغير الغذائية ؛

املنقولة  املدتلكات  وايع  شراء   -

وغير املنقولة الحتياجات الشركة.

-  دمات االستشارات والتدريب.

- أعدال متنوعة و دمات أ رى

12 زنقة الحرية   : املقر االجتداعي 

الطابق 3 رقم 5 الدار البيضاء

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الرأسدال   : االجتداعي  الرأسدال 

االجتداعي محدد  في 12.222 درهم

السنة االجتداعية : تبتدئ السنة 

االجتداعية من فاتح يناير وتنتهي في 

31 دجن ر.

التسيير : تم تعيين السيد عثدان 
بلداحي والسيدة جيهان بلغازي 

باملركز  القانوني  اإليداع  تم 
البيضاء،  بالدار  لالستثدار  الجهوي 

بتاريخ 2)2)/25/11.
ملخص قصد النشر

533 P

JAD REALISATION
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفـي  عقد  بدقت�سى 
القانون  إيداع  تم   ،((/29/(2(2
املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة و ذات املديزات التالية:
JAD REALISATION : التسدية

الهدف : أعدال مختلفة.
شارع   33(  : االجتداعي  املقر 

إبراهيم الروداني  إقامة الريحان
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.
الرأسدال   : االجتداعي  الرأسدال 
درهم   122.222 االجتداعي محدد في 
اجتداعية  حصة   1222 إلى  مقسم 
من فئة 122.درهم للواحدة، مكتتبة 

و محررة بالكامل 
السنة االجتداعية : تبتدئ السنة 
االجتداعية من فاتح يناير وتنتهي في 

31 دجن ر.
تم تعيين السيد جواد    : التسيير 

بنشيخ مسيرا للشركة
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكدة  لدى  التجاري 
نون ر   12 بتاريخ  البيضاء،  بالدار 

2)2)، تحت رقم479197.
ملخص قصد النشر

534 P

 BOUMEZOU METAL
 BUILDING AND
MAINTENANCE

SARL AU
RC : 476931
تأسيس شركة

بتاريخ عرفي  عقد   بدقت�سى 
تأسيس  تم   (2(2 سبتد ر   (4
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

بالخصائص التالية :
 BOUMEZOU  : التسدية 
 METAL BUILDING AND

MAINTENANCE
 Constructions  : النشاط 

.métalliques
شارع   7 رقم   : االجتداعي  املقر 
الدار  الثاني  الطابق  التوك  احدد 

البيضاء.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.
درهم   122.222  : املال  رأس 
موزعة  حصة   1222 على  مقسدة 

كالتالي :
محدد بومزو : 1222 حصة.

تم تعيين السيد محدد   : التسيير 
بومزو كدسير وحيد للشركة ملدة غير 

محدودة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
بالدار  التجارية  باملحكدة  القانوني 

البيضاء في 1) أكتوار 2)2).
سجل تجاري رقم 476931.

535 P

 CEMADE CENTRE MAROCAINE
D’EXPERTISE

 INSTITUT SUPERIEUR
 DE LA SANTE PRIVE DE

 CASABLANCA
أنستيتي سي ريور دوال صونطي بريفي 

دو كازابالنكا
شركة ذات مسؤولية محدودة 

رأسدالها 422.222 درهم
تأسيس

بدقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 
 ،(219 دجن ر   19 بتاريخ  البيضاء 
تم تحرير قانون أسا�سي لشركة ذات 
مسؤولية محدودة  اصيتها كالتالي :

التسدية :
 INSTITUT SUPERIEUR DE LA  

 SANTE PRIVE DE CASABLANCA
صونطي  دوال  سي ريور  أنستيتي 

بريفي دو كازابالنكا
هذه  هدف  يتحدد   : الهدف 

الشركة كدا يلي :

إقامة مدرسة تدريب 

مدرسةالتعليم العالي الخاصة

املدرسة العليا للعلوم الصحية

من  التدريض  مدراء  تدريب 

مختلف التخصصات

مدرضات متخصصات في الرعاية 

الصحية

مدرضات متعددات اال تصاصات

مدرضات متخصصات في التخدير 

واإلنعاش

مدرضات في القبالة

تقنيات الصحية ،

تقنية املخت ر

تقنية األشعة

مر�سى السكر – التغذية

إعادة تأهيل

الترويض

نفساني حركي

مصحح النطق

مقوم البصر

الهندسة الطبية الحيوية

وعدوما جديع العدليات التجارية،  

غير  أو  العقارية  املالية،  الصناعية، 

التي لها ارتباط مباشر أو  العقارية،  

بالغرض أعاله والتي من  غير مباشر 

الشركة  شانها أن تساعد على إنداء 

وكذلك كل املساهدات املباشرة أو غير 

املباشرة كيفدا كان شكلها في مقاوالت 

تتبع أهداف مداثلة أو مرتبطة.

حي   7 الرقم   : االجتداعي  املقر 

ليكريط عين الشق الدار البيضاء

املدة : 99 سنة
 422.222 في  حدد   : املال  راس 

 122 حصة   4222 مجزأة إلى  درهم  

درهم لكل حصة، سددت الحصص  

بكاملها نقدا ووزعت على الشركاء كدا 

يلي : 

عائشة املنصوري   1482 حصة.

موالي احدد بودرقة 1482 حصة.

فتيحة الصديكي 622 حصة.

عبد الرحدن بوعكاد 442 حصة.

للسيد   التسيير  اسند   : التسيير 

موالي احدد بودرقة ملدة غير محدودة 

مع الصالحيات املطلقة .
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السنة املالية : من  فاتح  يناير إلى  
31  دجن ر.

: %5 لالحتياط القانوني  - األرااح 
والباقي إما يوزع و إما ينقل أو يوضع 
تحت االحتياط حسبدا يقرره الجدع 

العام.
بالسجل    الشركة  تسجيل  تم   
تحت رقم   البيضاء  بالدار   التجاري  

.479961
من أجل  التلخيص واإلشهار

املسير

السيد : موالي احدد بودرقة

536 P

COFIDEC SARL

 LALMAZ
شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس الشركة
»LALMAZ» شركة ذات مسؤولية 
االجتداعي  مقرها  عنوان  محدودة 
 RES CASAVIEW EQUIPEMENT
 9 BOUTIQUE 4 QUARTIER
.NASSIM  ISLANE CASABLANCA
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 
السجل  في  التقييد  رقم  املحدودة 
التجاري : 478975 البيضاء بدقت�سى  
  2(/12/(2(2 في  مؤرخ  عرفي  عقد 
األسا�سي للشركة   تم إعدادالقانون  
باملديزات  ذات املسؤولية املحدودة  

التالية.
ذات  شركة  الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
تسديتها بدختصر  االقتضاء 

. LALMAZ
غرض الشركة بايجاز

- BLANCHISSERIE 
 DEGRAISSAGE ET REPASSAGE
.PAR PROCEDES MECANIQUE

 RES االجتداعي  مقرها  عنوان 
 CASAVIEW EQUIPEMENT
 9 BOUTIQUE 4 QUARTIER
.NASSIM  ISLANE CASABLANCA
اجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة 99 سنة.

 122.222 مبلغ راس مال الشركة 

درهم مقسم كالتالي.

- السيدة ملياء برنصيغبوري 622 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة.

حصة   422 سأتينبيل  السيد   -

بقيدة 122 درهم للحصة.

والعائلية   الشخصية  األسداء 

ومواطن مسير الشركة.

برنصيغبوري  ملياء  السيدة 
بطاقتها  رقم  البيضاء  الدار  عنوانها 

.BB5404 الوطنية

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

2)2)/29/11 تحت رقم16)753.

537 P

KNG AGENCY  S.A.R.L AU
رأسدالها : 122.222 درهم

مقرها االجتداعي: إقامة البستان 5 

،عدارة س، شقة س43 االزدهار، 

مراكش

إعالن التأسيس
بدوجب عقد عرفي مؤرخ بدراكش 

تأسيس  تم   (2/12/(2(2 بتاريخ 

بشريك  املسؤولية  محدودة  شركة 

وحيد ذات الخصائص التالية:

التسدية :

  KNG AGENCY  S.A.R.L AU

دا ل  الشركة  تعنى   : الغرض 

ملغرب و  ارجه ب 

- وكالة اتصاالت وتسويق.

- تطوير حلول تقنية املعلومات

املدة : 99 سنة

السنة االجتداعية : من فاتح يناير 

إلى 31 دجن ر من كل سنة

البستان  إقامة   : املقر االجتداعي 

االزدهار،  5، عدارة س، شقة س43 

مراكش
رأسدال  تحديد  تم   : املال  رأس 

درهم مقسدة   122.222 الشركة في 

بقيدة  اجتداعية  حصة   1222 ل 

122 درهم للحصة، مكتتبة و محررة 

الشريك  باسم  كلها  بالكامل موزعة 

الوحيد السيد محلي نبيل 

تم تعيين السيد محلي   : التسيير 

نبيل مسيرا وحيدا للشركة ملدة غير 

محددة 

التسجيل  و  القانوني  اإليداع  تم 

بالسجل التجاري باملحكدة التجارية 

تحت   11/11/(2(2 بدراكش بتاريخ 

رقم 117169.
لإلشارة و البيان

538 P

INSHAÀ
99 مكرر زنقة 182 مجدوعة ف 

األلفة الدار البيضاء

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفـي  عقد  بدقت�سى 

القانون  إيداع  تم   ،28/12/(2(2

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة ذات املديزات التالية :

التسدية : إنشاء

الهدف : غرض الشركة في املغرب 

والخارج:

- أعدال البناء

املعامالت  جديع  أعم،  وبشكل 

التجارية أو االستيراد أو الصناعية أو 

املالية أو املنقولة أو العقارية املتعلقة 

بشكل مباشر أو غير مباشر باألهداف 

تسهل  قد  التي  أو  أعاله  املذكورة 

تنديتها

زنقة  مكرر   99  : املقر االجتداعي 

الدار  األلفة  ف  مجدوعة   182

البيضاء 

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الرأسدال   : االجتداعي  الرأسدال 

االجتداعي محدد  في 122.222 درهم 

اجتداعية  حصة   1222 إلى  مقسم 

من فئة 122 درهم للواحدة، مكتتبة 

لفائدة  وموزعة  بالكامل  ومحررة 

السيد لحديدي عدر 122.222 درهم

السنة االجتداعية : تبتدئ السنة 

االجتداعية من فاتح يناير وتنتهي في 

31 دجن ر.

السيد  تعيين  تم   : التسيير 
لحديدي عدر..مسيرا للشركة

تم اإليداع القانوني لدى املحكدة 
بتاريخ   البيضاء،  بالدار  التجارية 
 753615 تحت رقم   ،11/11/(2(2

بالسجل التجاري رقم 479445.
ملخص قصد النشر

539 P

UNI-LAG
اعالن تأسيس شركة

 (9 بتاريخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 
شتن ر 2)2)، تم تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
باملواصفات التالية :

 UNI LAG : التسدية
ايت  شارع   37  : االجتداعي  املقر 

بعدران طنطان 
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة 
استغالل  االجتداعي :  الهدف 

محطة للوقود – أشغال البناء 
املدة :تسعة و تسعون سنة 

درهم   122.222 املال :  الرأس 
مقسم الى ألف حصة اجتداعية من 
فئة 122 درهم للواحدة مقسدة على 

الشركاء كدا يلي :
ابراهيم لقصير 522 حصة 
السالك لقصير 522 حصة 

لقصير  السيد  عين   : التسيير 
سعيد مسؤول عن الشركة ,

التجاري  بالسجل  التقييد  وتم 
بدكتب الضبط باملحكدة االبتدائية 
بتاريخ   5625 رقم  تحت  بطانطان 

.11/11/(2(2
540 P

TRIANGLE CONSORTIUM
تأسيس شركة

إيداع  تم  عرفـي   عقد  بدقت�سى 
ذات  لشركة  التأسي�سي  القانون 
املديزات  ذات  املحدودة  املسؤولية 

التالية:
 TRIANGLE  : التسدية 

CONSORTIUM
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الشركة  من  الغرض   : الهدف 

النباتي  واإلنتاج  الزراعي  العدل  هو 

والحيواني.

املزارع  الحرث  املزرعة،  ادارة 

وتسويق  ،إنتاج  والتجارة  والزراعة 

وتجهيز املنتجات ذات املنشأ الزراعي 

املاشية  وعلف  الحصاد  ومنتجات 

النباتات  وتسويق  إنتاج  مشاتل   ،

وتصدير  وتسويق  ،إنتاج  واألشجار 

الغذائية  واملنتجات  الغذائية  املواد 

)زيت  العطرية  والنباتات  الزراعية 

األرغان وزيت الزيتون وزيت النباتات 

العطرية(.

الزراعية  املنتجات  تسويق 

والصناعية.

شارع   (65  : االجتداعي  املقر 

 9( رقم  التاسع  الطابق  الزرقطوني 

الدار البيضاء

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الرأسدال   : االجتداعي  الرأسدال 

االجتداعي محدد  في 122.222 درهم 

اجتداعية  حصة   1222 إلى  مقسم 

من فئة 122 درهم للواحدة، مكتتبة 

و محررة بالكامل و موزعة لفائدة :

-السيد محدد سنهاجي ماني مغربي 

 23/26/1969 في  ولد  الجنسية، 

للبطاقة  حامل  البيضاء.  بالدار 

مقيم   ،BE545626 رقم  الوطنية 

تجزئة  القاهرة  زنقة   ،(2 بفاس 

البساتين، طريق إيدوزار،

مغراية  سديرة  جنان  السيدة   -

 (5/12/1972 الجنسية من مواليد 

للبطاقة  حاملة  البيضاء.  بالدار 

مقيدة   ،  BE618002 رقم  الوطنية 

2) 2)، زنقة القاهرة تجزئة  بفاس ، 

البساتين، طريق إيدوزار

السنة االجتداعية : تبتدئ السنة 

االجتداعية من فاتح يناير وتنتهي في 

31 دجن ر.

تم تعيين السيد محدد   : التسيير 

للشركة  ماني سديرة مسيرا  سنهاجي 

السيد  مشترك  من  كل  توقيع  مع 

محدد سنهاجي ماني. والسيدة جنان

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

التجاري لدى املحكدة التجارية بالدار 

 ،(7/12/(2(2 بتاريخ  البيضاء، 

تحت رقم 477715.
ملخص قصد النشر

541 P

AUTO ROLAND SARL A.U
تأسيس شركة

مؤرخ  عرفـي  عقد  بدقت�سى 

القانون  إيداع  تم  في2)2)/7/27)، 

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة  و ذات املديزات التالية:

 AUTO ROLAND  : التسدية 

SARL A.U

في  غرض الشركة سواء   : الهدف 

املغرب أو في الخارج مباشرة بوسائلها 

من  التعاقد  طريق  عن  أو  الخاصة 

الباطن :

وجديع  أعدال الهياكل والطالء   -

إصالحات املركبات الثقيلة والخفيفة؛

- التشخيص امليكانيكي والكهراائي.

واإلصالح  والصيانة  التجديع   -

والتد ل في جديع أنواع املركبات ؛

توزيع وتجارة جديع قطع غيار   -

االالت وااللكترونيات واملكابح.

- شراء وتجديد وايع جديع أنواع 

أجهزة السيارات ؛

- التنقيب عن أي إصالح للدركبة 

وتطويرها  ودراستها  املتضررة 

وتنفيذها ؛

- تسويق املركبات املستعدلة.

- إدارة وصيانة أساطيل السيارات.

شارع مرس   (6  : املقر االجتداعي 

الدار   3 رقم   1 الطابق  سلطان 

البيضاء 

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الرأسدال   : االجتداعي  الرأسدال 

52.222 درهم  في   االجتداعي محدد  

522 حصة اجتداعية من  مقسم إلى 

مكتتبة  للواحدة،  .درهم   122 فئة  

ومحررة بالكامل 

السنة االجتداعية : تبتدئ السنة 

االجتداعية من فاتح يناير وتنتهي في 

31 دجن ر.

السيد  تعيين  تم   : التسيير 

مسيرا   LASTES ERIC ROLAND

للشركة

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

التجاري لدى املحكدة التجارية بالدار 

 ،16/29/(2(2 بتاريخ  البيضاء، 

تحت رقم 187)47.
ملخص قصد النشر

542 P

ياسمينة سيجور ش.ذ.م.م  ش و. 
YASMINA SEJOUR 

S.A.R.L AU

شــــركــة ذات مـسؤولـيـة مـحدودة 

شريك وحيد

الرأسدال اإلجتداعي مائة الف   

122.222 درهم

املقر اإلجتداعي : رقم 31 دوار تاركة 

امللقب لدرع مراكش.  

بتاريخ   العرفي  العقد  بدقت�سى  

تدت  بدراكش   (1/12/(2(2

االسا�سي  القانون  على  املصادقة 

املحدودة  املسؤولية  ذات  للشركة 

شريك وحيد  ذات الخصائص التالية :

ياسدينة  اإلجتداعي  اللقب 

سيجور  ش.ذ.م.م  ش و.

 YASMINA SEJOUR S.A.R.L AU

الصفة القانونية : ش.ذ.م.م ش و  

دوار   31 رقم   : اإلجتداعي  املقر 

تاركة امللقب لدرع مراكش.  مراكش

تأجير مبنى   -  : الهدف اإلجتداعي 

مؤثث.

- تنظيم الحفالت و املناسبات

املدة : 99 سنة.

  122.222  : اإلجتداعي  الرأسدال 

حـصة   1222 إلى  مـوزعـة  درهـم 

اجتداعية من فئـة 122 درهم.

على  للشركاء  مسندة  للواحدة 

النحو التالي :

حاملة  رايعة  بوراس  السيدة   -

  X149186 للبطاقة رقم

1222 حصة إجتداعية.

تسيرالشركة من طرف   : التسيير 

غير  ملدة  رايعة  بوراس  السيدة 

محدودة. 

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط للدحكدة التجارية بدراكش 

تحت    11/11/(2(2 بتاريخ  وذلك 

رقم 117167.

ومقيد بالسجل التجاري بدراكش 

تحت رقم 128119.

543 P

اوبجكتيف كلين  ش .ذ.م .م .

 OBJECTIF CLEAN  S.A.R.L

شــــركــة ذات املـسؤولـيـة املـحدودة     

الرأسدال اإلجتداعي 122.222 درهم.

املقر اإلجتداعي : رقم 398 مكرر 

تجزئة املنار 3 الشرف مراكش  

بتاريخ   العرفي  العقد  بدقت�سى 

تدت  بدراكش   (3/12/(2(2

االسا�سي  القانون  على  املصادقة 

املحدودة   املسؤولية  ذات  للشركة 

ذات الخصائص التالية :

اواجكتيف   : اإلجتداعي  اللقب 

 OBJECTIF CLEAN كلين

الصفة القانونية : ش.ذ.م.م  

مكرر   398 رقم   : املقر اإلجتداعي 

تجزئة املنار 3 الشرف مراكش . 

الغسيل   -  : اإلجتداعي  الهدف 

الصناعي والتنظيف

- معالجة والتأجير املالبس.

- تاجر منتجات التنظيف.

املدة : 99 سنة.
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الرأسدال اإلجتداعي :   122.222 

حـصة   1222 إلى  مـوزعـة  درهـم 

درهم    122 فئـة  من  اجتداعية 

للواحدة مسندة  للشركاء  على النحو 

التالي :

 522 العزيز  عبد  سبابو  السيد 

حصة إجتداعية.

حصة   522 محدد  أ راز  السيد 

إجتداعية. 

تسيرالشركة من طرف   : التسيير 

العزيزالحامل  عبد  سبابو  السيد 

 X163998 رقم  الوطنية  للبطاقة 

والسيد أ راز محدد الحامل للبطاقة 

بتوقيع   EE7(377 رقم  الوطنية 

مشترك ملدة غير محدودة ولهدا معا 

كافة الصالحيات.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط للدحكدة التجارية بدراكش 

و ذلك تاريخ 2)2)/16/11 تحت رقم 

.117354

ومقيد بالسجل التجاري بدراكش 

تحت رقم 91)128.

544 P

EQUIMAIN SARL

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفـي  عقد  بدقت�سى 

القانون  إيداع  تم   ،26/23/(2(2

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة وذات املديزات التالية :

EQUIMAIN SARL : التسدية

الهدف :

- البناء واألعدال املختلفة 

- التجارة

- االستيراد والتصدير

شارع   55  : املقراالجتداعي 

الزرقطوني الطابق الثاني الشقة رقم 

26 الدار البيضاء.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الرأسدال   : االجتداعي  الرأسدال 

مئة   122.222 في  محدد  االجتداعي 

ألف   1222 إلى  مقسم  درهم  ألف 

122 درهم  حصة اجتداعية من فئة 

مئة درهم للواحدة، مكتتبة ومحررة 

بالكامل ويدتلك السيد محدد منجيد 

522 حصة اجتداعية والسيد حسن 

كلحي 522 حصة اجتداعية.

تبتدئ السنة   : السنةاالجتداعية 

االجتداعية من فاتح يناير وتنتهي في 

31دجن ر.

التسيير : تم تعيين كل من السيد 

كلحي  حسن  والسيد  منجيد  محدد 

كدسيرين للشركة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

التجاري لدى املحكدة التجارية بالدار 

 ،(2/27/(2(2 بتاريخ  البيضاء، 

تحت رقم 466385.
ملخص قصد النشر

545 P

AMOYA CUISINE S.A.R.L
RC Casablanca : 475391

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفـي  عقد  بدقت�سى 
القانون  إيداع  تم   ،(8/28/(2(2

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة ذات املديزات التالية :

 AMOYA CUISINE  : التسدية 

S.A.R.L

الهدف : تجارة.

13 شارع أحدد   : املقر االجتداعي 

الطابق  النخيل،  إقامة  املجاطي، 

األول، رقم 8، الدار البيضاء

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الرأسدال   : االجتداعي  الرأسدال 

االجتداعي محدد  في 122.222 درهم 

اجتداعية  حصة   1222 إلى  مقسم 

من فئة 122 درهم للواحدة، مكتتبة 

و محررة بالكامل و موزعة لفائدة :

حصة   522 محدد  انويخ  السيد 

اجتداعية

السيد امبارش ياسين 522 حصة 

اجتداعية

السنة االجتداعية : تبتدئ السنة 

االجتداعية من فاتح يناير وتنتهي في 

31 دجن ر.

تم تعيين السيد انويخ   : التسيير 

محدد مسيرا للشركة

تم اإليداع القانوني لدى املحكدة 

بتاريخ   البيضاء،  بالدار  التجارية 

 (3477 رقم  تحت   ،1(/12/(2(2

بالسجل التجاري رقم 475391.
ملخص قصد النشر

546 P

YAY IMO S.A.R.L

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفـي  عقد  بدقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   ،(2(2/29/18

ذات املسؤولية املحدودة التي تتوفر 

على املديزات التالية:

  YAY IMO S.A.R.L : التسدية
الهدف : اإلنعاش العقاري

املقر االجتداعي : )1 زنقة الص ري 

الدار   6 الشقة   1 الطابق  بوجدعة 

البيضاء.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الرأسدال   : االجتداعي  الرأسدال 

االجتداعي محدد  في  122.222 درهم 

اجتداعية  حصة   1222 إلى  مقسم 

من فئة 122 درهم للواحدة، مكتتبة 

و محررة بالكامل و موزعة لفائدة :

 522 الرحيوي  يونس  السيد 

حصة اجتداعية

السيد محدد أمين الرحيوي 522 

حصة اجتداعية

السنة االجتداعية : تبتدئ السنة 

االجتداعية من فاتح يناير وتنتهي في 

31 دجن ر.

تم تعيين السيد يونس   : التسيير 

أمين  محدد  والسيد  الرحيوي 

الرحيوي مسيران للشركة مع إمضاء 

مشترك لهدا.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

التجاري لدى املحكدة التجارية بالدار 

 ،(2(2/12/26 بتاريخ  البيضاء، 

تحت رقم 69)748.
ملخص قصد النشر

547 P

AVANGARDLOOK SARL AU
تأسيس شركة محدودة املسؤولية

بتاريخ  عرفي  عقد  بدقتدى 

تأسيس  تم   (2(2 شتن ر   32

املسؤوليةبشريك  محدودة  شركة 

واحدوذلك باملواصفات التالية:

التسدية : 

AVANGARDLOOK افونكاردلووك
صالون   : االجتداعي  النشاط 

للحالقة والتجديل.

عدارة   ( املقر االجتداعي:الساحل 

19 دار بوعزة إقليم النواصر البيضاء.

درهم   122.222  : املال  رأس 

 122 حصة بقدر  موزعة على1222 

درهم للحصة.مقسدة كالتالي :

 1222 موسكا  مونيكا  السيدة 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة.

موسكا  مونيكا  السيدة   : املسيرة 

ملدة غير محدودة.
ستكون  الشركة  فإن   : اإلمضاء 

للسيدة  األحادي  بالتوقيع  مدثلة 

للبطاقة  الحاملة  موسكا  مونيكا 

BE54578J الوطنية تحت رقم

السنة املالية : تبتدئ من تاريخ 21 

يناير وتنتهي في 31 دجن ر.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيس الشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

التجارية  املحكدة  لدى  القانوني 

 753863 تحت عدد  بالدار البيضاء 

ومسجلة   1(/11/(2(2 بتاريخ 

تحت  بالبيضاء  التجاري  بالسجل 

رقم.479663
للنشر واإلشارة.

املسيرة.

548 P
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MNO SERVICE
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفـي  عقد  بدقت�سى 
القانون  إيداع  تم   ،29/12/(2(2

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة للدساهم الوحيد .

وذات املديزات التالية :

  MNO SERVICE : التسدية

)حاملة أ(  غرفة الشاي   : الهدف 

مطعم )مشغل من(.

شارع   ،(6  : املقراالجتداعي 

 ،1 الطابق   3 شقة  مرس السلطان، 

كازابالنكا املغرب

تاريخ  من  ابتداء  99سنة   : املدة 

تأسيسها النهائي.

الرأسدال   : االجتداعي  الرأسدال 

درهم   122.222 االجتداعي محدد في 

اجتداعية  حصة   1222 إلى  مقسم 

من فئة 122 درهم للواحدة، مكتتبة 

و محررة بالكامل و موزعة لفائدة:

املجدوع : 122.222 درهم

تبتدئ السنة   : السنةاالجتداعية 

االجتداعية من فاتح يناير وتنتهي في 

31 دجن ر.

: تم تعيين السيدة نادية  التسيير 

الغساني االدري�سي.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

التجاري لدى املحكدة التجارية بالدار 

 ،(1/12/(2(2 بتاريخ  البيضاء، 

تحت رقم 476849.
ملخص قصد النشر

السيدة نادية الغساني االدري�سي

549 P

SARDEGNA TEX  SARL A.U
تأسيس شركـــــة  ذلت املسؤولية 

املحدودة  للشريك الوحيد
بتاريخ   عرفي  عقد  بدقت�سى 
القانون  وضع  تم   (8/12/(2(2

املديزات  ذات  للشركة  األسا�سي 

التالية :

    SARDEGNA TEX  : التسدية 

.SARL A.U

غير  األمتعة  نقل  الهدف: 

يقوم  الذي  التاجر  ؛  املصحواة 

جديع  وكذا  ؛  والتصدير  باالستيراد 

األنشطة املتعلقة بهذا النشاط...الخ 

املقر اإلجتداعي : 12، زنقة  الحرية 

الطابق  الثالث الشقة الرقم 6   الدار 

البيضاء 

درهم   122.222  : الرأسدال 

اجتداعية   حصة   1222 إلى  موزعة 

بقيدة 122 درهم للحصة الواحدة في 

ملك السيد :

السيد  غنامي عبد الرحيم : 1222 

حصة اجتداعية

املدة : 99 سنة.

التسيير : الشركة مسيرة ملدة  غير 

عبد  غنامي  السيد   من  محدودة  

الرحيم  

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط  كتابة  لدى  القانوني 

البيضاء   بالدار  التجارية  باملحكدة 

عدد   تحت   17/11/(2(2 بتاريخ 

تحت  التجاري  والسجل   754(49

عدد  482257.
بدثابة مقتطف وايان

550 P

DOLO PROMO
 SARL 

رأسدالها 122.222 درهم

املقر االجتداعي

زنقة 7 رقم 5 الطابق الثاني الشقة 

رقم 4 السعادة سيدي ال رنو�سي 

الدار البيضاء

بالدار  عرفي  عقد  بدقت�سى 

 (2(2 نون ر   24 بتاريخ  البيضاء 

لشركة  النظامية  نين  القوا  أنشأت 

باملديزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية.

التسدية :

DOLO PROMO SARL

 دولو برومو  ش.ذ.م.م  .

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

مختلف  من  املقاولة   -  : الهدف 

األعدال أو البناء.

- منعش عقاري

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

حالة  في  عدا  ما  النهائي  التأسيس 

الفسخ  املسبق أو التدديد.

رأسدال  حدد   : الشركة  رأسدال 

درهم    122.222 بقيدة  الشركة 

فئة  من  حصة   1222 على  مقسم 

122 درهم للحصة الواحدة اكتتبت 

كدا  ووزعت  عينا  بالكامل  وحررت 

يلي.

حصة   (52   : بنيني  الغني  عبد 

5222) درهم

حصة   522   : اعكيلو  إبراهيم 

52222 درهم

حصة    (52   : العدناني   املعطي 

5222) درهم

املجدوع 1222 حصة 

122.222 درهم  

التسيير: تسيير الشركة من طرف 

إبراهيم  بنيني،  الغني  عبد  السادة 

ملدة غير  اعكيلو و املعطي العدناني  

محدودة.

رهن  شراء  بيع   : حق  لهم  كدا 

جديع العقارات أو املدتلكات املنقولة 

وفرضها  بها  والتعهد  املنقولة  وغير 

وتخصيصها لجديع اإلدارات العامة 

املنظدات  وكذلك  الخاصة،  أو 

املصرفية التي لها توقيعها الوحيد.                                                                                                  

السنة االجتداعية : من فاتح يناير 

إلى 31 دسسد ر من كل سنة.

بدصلحة  القانوني  اإليداع  تم 

كتابة الضبط لدى املحكدة التجارية 

بالدار البيضاء بتاريخ 17 نون ر 2)2) 

واالسجل   754(17 عدد   تحت 

التجاري تحت عدد 479993.

551 P

HAINIZ SARL AU  
إنشاء شركة محدودة املسؤولية 

بشريك واحد
  HAINIZ SARL AU : إسم الشركة

وشراء  بيع   : الشركة  نشاط 

معدات لوازم املكتب 

االستيراد   : ثانوي  نشاط   -

والتصدير 

الرأسدال : قيدته 122.222 درهم 

مقسدة إلى 1222 حصة بقيدة 122 

درهم للواحدة قسدت كالتالي

 1222 بوشعيب  ليلي   السيد 

حصة
مقر الشركة : رقم 14 زنقة األندلس 

مرس السلطان الدارالبيضاء

املدة : 99 سنة

الرقم التجاري : 482279

من فاتح يناير إلى   : التدرين املالي 

غاية 31 دسسد ر من كل سنة

السيد بوشعيب  ليلي    : التسيير 

مسير شركة ملدة غير محدودة

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

رقم   تحت  بالدارالبيضاء  التجارية 

59)754  بتاريخ 2)2)/17/11.

552 P

DISNOVA 
ش. م. م رأسدالها 122.222 درهم.

املقر االجتداعي:12 شارع 

الحرية،الطابق 3، رقم 5، الدار 

البيضاء

سجل تجاري عدد :   479687

بدقت�سى عقد عرفي منجز بتاريخ   

أنظدة  تأسيس  تم   (1/12/(2(2

شركة محدودة املسؤولية والتي تتديز 

بدا يلي :

 DISNOVA التسدية : شركة

ش. م. م.

الهدف : تهدف الشركة إلى : 

- االستيراد و التصدير ؛

- جديع األنشطة التي تكون الهدف 

االجتداعي و التي يدكن تطورها ؛ 
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العدليات  جديع  عامة،  بصفة 

املدنية،  الصناعية،  التجارية، 

العقارية أو املنقولة و التي لها ارتباط 

مباشر أو غير مباشر بأحد األهداف 

املحددة أو املرتبطة بالشركة.

االجتداعي  الرأسدال  الرأسدال : 

درهم   122.222 في  تحديده  تم 

حصة اجتداعية   1222 مقسدة إلى 

درهم للواحدة موزعة   122 من فئة 

كلها لسيدة هدي آسية  )22) حصة( 

 822( محدد  الشيخ  بن  السيد  و 

حصة(.

املقر االجتداعي : 12 شارع الحرية، 
الطابق 3، رقم 5، الدار البيضاء

املدة 99: سنة

آسية   هدي  السيدة  التسيير : 

غـير  للشركة وملدة  الوحيـدة  املسيرة 

محـدودة.

السنة االجتداعية : من 1 يناير إلى 

31 دجن ر.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكدة  الضبط 

البيضاء بتاريخ 2)2)/11/)1، تحت 
رقم 753875

مقتطف من أجل اإلشهار.

553 P

 TAJ DIN TOURS  SARL
شركة محدودة املسؤوليةرأسدالها 

122.222 درهم

املقر اإلجتداعي : 15 زنقة اسامة 

إبن زياد الطابق ) سيت غوش إن ج 

شارع املعاريف الدار البيضاء

تأسيس
بدقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 

البيضاء في 2/29/16)2) تم تأسيس 

التي  الوحيد  املساهم  ذات  شركة 

تتوفر على الخصائص التالية :

TAJ DIN TOURS : التسدية

دا ل  الشركة  تهدف   : الهدف 

املغرب الى مايلي :

غير  األمتعة  نقل  مقاول   -

املصحواة لآل رين.

- مقاول نقل بضائع.

العدليات  كل  العدوم  وعلى 

والعقارية  والتجارية  الصناعية 

واملنقولة واملالية التي ترتبط بصفة 

بالهدف  مباشرة  غير  أو  مباشرة 

االجتداعي.

زنقة اسامة   15  : املقر اإلجتداعي 

إبن زياد الطابق ) سيت غوش إن ج 

شارع املعاريف الدار البيضاء

من  ابتداءا  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي للشركة.  

درهم   122.222  : املال  رأس 

فئة  من  حصة   1222 على  مقسدة 

  122 إلى   1 من  مرقدة  درهم   122

تكتتب وتحرر لفائدة :

دحاني ياسين : 522 حصة

املنتصر أيوب : 522 حصة

املجدوع 1222 حصة

والسيد  ياسين  دحاني   : التسيير 

املنتصر أيوب كدسيرين للشركة ملدة 

غير محدودةالسيدعين

من  تبتدئ   : اإلجتداعية  السنة 

الواحد  عند  وتنتهي  يناير  من  األول 

والثالثين دجن ر من كل سنة.

اإلقتطاعات  بعد  الباقي   : األرااح 

املسطر  واإلقتطاعات  القانونية 

عليها في القانون الدا لي يوزع على 

الشركاء نسبة لعدد الحصص لديهم.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكدة  الضبط 

تحت   32/29/(2(2 بتاريخ  البيضاء 

رقم 1)4741
للدستخلص والبيان

554 P

ت س م ريبسيمو
تأسيس شركة

ف  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 

تم إيداع القانون   ،(2(2 شتن ر   ((

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املديزات  وذات   Sarl au املحدودة 

التالية :

التسدية : ت س م ريبسيدو

أشغال  البناء  أعدال   : الهدف 

والتصدير  االستيراد  العدومية, 

وال رمجيات،  املواقع  إنشاء  العام، 

واملعدات  الكدبيوتر  أجهزة  صيانة 

الصناعية، تجارة،  دمات متنوعة، 

والتصنيع  والبيع  الشراء  التوزيع، 

والتجهيز والتجارة بشكل عام.

زنقة أحدد   13  : املقر االجتداعي 
األول  الطابق  األلب  إقامة  املجاطي 

حي املعاريف الدار البيضاء   8 الرقم 

أنفا.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الرأسدال   : االجتداعي  الرأسدال 

االجتداعي محدد  في 122.222 درهم 

اجتداعية  حصة   1222 إلى  مقسم 

من فئة  122 درهم للواحدة، مكتتبة 

و محررة بالكامل و موزعة لفائدة :

املجدوع : 122.222 درهم

السنة االجتداعية : تبتدئ السنة 

االجتداعية من فاتح يناير وتنتهي في 

31 دجن ر.

عبد  السيد  تعيين  تم   : التسيير 

الحق الرافدي

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

التجاري لدى املحكدة التجارية بالدار 

 ،(9/12/(2(2 بتاريخ  البيضاء، 

تحت رقم 477895
ملخص قصد النشر

555 P

 ETABLISSEMENT BALLA

 FRERES
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد  

تــــأســــيـــــــــــس  
بتاريخ  عرفي  عقد  بدوجب 

شركة  تأسيس  ثم   ،(2(2/23/11

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد تتديز بالخصائص التالية :

 ETABLISSEMENT  : التسديــة 

ذات  شركة   BALLA FRERES

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد

املوضــوع : 

أو  للكحوليات  بالجدلة  تاجر 

املشرواات الروحية أو املسكرات أو 

الكحولية،  األصول  من  املشرواات 

ماء الحياة.

الغذائية  للدواد  متجر  تشغيل 

العامة.

االستيراد  في  وسيط  أو  تاجر 

والتصدير.

 ( رقم  الشقة   : االجتداعــي  املقر 

الكريم  عبد  شارع   ،48 رقم  مكرر 

الخطابي جليز مــــــــراكش.

 99 ملدة  الشركة  أنشأت   : املــدة 

سنة.

حدد  االجتداعــي:  -الرأسدال 

 122 إلى  مقسدة  درهم   12.222 في 

حصة من فئة 122 درهم كلها في ملك  

السيد بال الحسن.

السنة املالية :  تبتدئ في فاتح يناير 

و تنتهي في  31  دجن ر.

: تدار الشركة وتسير من  - اإلدارة 

طرف السيد بال الحسن.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

بكتابة الضبط لدى املحكدة التجارية  

بدراكش بتاريخ 2)2)/27/27  تحت 

تحت  وتسجيلها   113962 عدد 
التجاري  السجل  من   124673 رقم 

التحليلي.

556 P

BELLA RIM بيال ريم
تأسيس شركة

بتاريخ  عرفي  عقد  بدوجب 
القانون  وضع  تقرر   (9/11/(216

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية    

ذات املديزات  ذات الشريك الوحيد  

التالية  : 

 BELLA RIM التسدية : بيال ريم

الشكل القانوني : شركة محدودة 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد

العنوان : تجزئة السالم بقعة رقم 

91) مديونة الدار البيضاء

استغالل  االجتداعي:  النشاط 

مقهى 
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:  دسون ألف  رأسدال الشركة 
من  حصة   522 على  مقسدة  درهم 
السيد  ملكية  في  درهم   122 فئة 

الساخي يوسف
التسيير : تم تعيين السيد الساخي 

يوسف مسيرا وحيدا للشركة
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
دجن ر   (6 بتاريخ  التجارية بالبيضاء 

(216
والتسجيل   6(1872 عدد  تحت 
باملحكدة التجارية بالبيضاء بالسجل 

التجاري تحت رقم 365989.
557 P

 FOREST FOOD
شركة ذات مسؤولية محدودة

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
املتواجد   FOREST FOOD لشركة 
تجزئة   46 بسال،  االجتداعي  مقرها 
األندلس شارع عبد الرحيم بوعبيد 
حي السالم الطابق السفلي، تم إقرار 

ما يلي :
توسيع الهدف االجتداعي :

تم تقرير توسيع الهدف االجتداعي 
وذلك بإضافة ما يلي :

املنتجات  وتغليف  تعبئة   -
الغذائية والفواكه الجافة

اإليداع القانوني :
تم باملحكدة االبتدائية لسال تحت 

رقم 35366 واتاريخ 2)2)/11/11.
558 P

STE CAMYGLASS  SARL AU
رقم 79) تجزئة الكرم سيدي غانم 

مراكش
سجل تجاري : 127155

الوحيد  الشريك  قرار  بدوجب 
السيد  قرر   ،15-10-2020 بتاريخ 

سامي حالب مايلي :
من  الشركة  رأسدال  رفع 
122.222 درهم إلى 1.522.222 درهم 
أرض  عن  عبارة  عينية  بدساهدة 
رأسدال  ويصبح  الوحيد  للشريك 
سهم   15.222 على  مقسم  الشركة 

من فئة 122 درهم موزعة كارتي :

 15222 حالب  سامي   : السيد 

حصة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 13/11/(2(2 التجارية ملراكش يوم 

تحت رقم 91)117.

559 P

ROFEQ
الزيادة في الرأسدال

مؤرخ  عرفي  عقد  بدوجب 

 (2(2 اكتوار   1( يوم  بالبيضاء 

ومسجل بنفس املدينة قررت شركة 

ROFEQ شركة ذات املهام املحدودة 

ذات   درهم،    5.222.222 ورأسدالها 

 67 في الدار البيضاء  الرئي�سي   املقر  

مكرر زنقة عبد هللا املديوني ما يلي :

بدبلغ   الرأسدال  في  الزيادة 

من  لرفعه  درهم   122.222

 5.122.222 إلى  درهم   5.222.222

1222 حصة من  درهم وذلك بإنشاء 

فئة 122 درهم للواحدة.
من القانون  و7   6 تعديل املواد  

األسا�سي للشركة

اإليداع : ثم اإليداع القانوني لدى 

التجارية  باملحكدة  الضبط  كتابة 

وتحت   16/11/(2(2 يوم  بالبيضاء 
رقم )75416.

560 P

DUO ZEN PARA
عدارة  بوسكورة  إزدهار  بلوك 

سلمى ) محل رقم 6 الدار البيضاء

تفويت حصص
العام  الجدع  محضر  بدـوجب 

الحصص  تفويت  وعقد  اإلستثنائي 

 (2(2 شتن ر   (3 بتاريخ  املنعقدان 

     DUO ZEN PARA فقد قرر شركاء 

مقسدة    92.222 الرأسدال  ذات 

إلى 922  حصة اجتداعية مايلي: 

من  اجتداعية  حصة   52 بيع   -

فئة 122 درهم  التي في حوزة السيد 

يونس الفتح التي يدلكها إلى السيدة 

برادة سناء

ليصبح التقسيم الجديد لرأسدال 

الشركة : 

حصة   922 برادة   السيدة سناء 

اجتداعية .

للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

مسؤولية  ذات  شركة  من  وذلك 

مسؤولية  ذات  شركة  إلى  محدودة 

محدودة بشريك وحيد.

استقالة السيد يونس الفتح من 

مهام التسيير وإبراء ذمته.

تعيين السيدة سناء برادة الحاملة 

  BK129630 رقم  الوطنية  للبطاقة 

كدسيرة للشركة ملدة غير محددة.

تحديث النظام األسا�سي للشركة 

شريك  ذات  املسؤولية  املحدودة 

وحيد.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط 

البيضاء  بالدار  التجارية  املحكدة 

رقم  تحت   25/12/(2(2 بتاريخ 

.748379

561 P

MASSART SANTE
شركـة ذات مسؤوليـة مـحـدودة

رأسدـالـها : 92.222 درهـم 

 5 زنقة سبو شارع كوتيي  الدار 

البيضاء

بالـدار  عـرفي  عـقد  بدـوجب 

 16/12/(2(2 بتـاريخ  البيضـاء 

شركـة   MASSART SANTE لشركـة 

بشريك  مـحـدودة   مسؤوليـة  ذات 

وحيد فقد تقرر مايلي :

النشاط  إضافة  على  املصادقة 

التالي :

- استيراد وتصدير وإنتاج وتسويق 

الكواشف واألجهزة الطبية واملعدات 

الطبية والتحليلية

باملحكدـة  القـانوني  اإليـداع  تم 

 25 يـوم  البيضـاء  بالـدار  التجـاريـة 

نون ر 2)2)  تـحت عـدد )84)75. 

562 P

BILADE AL CAROUBE 

SARL-AU 

برأس مال 1.222.222 درهم

املكتب الرئي�سي : مركز رياض 61 

تقاطع شارعلال ياقوت و مصطفى 

املعاني رقم 69 الطابق الثاني

الدار البيضاء

إنشاء فرع لشركة
عقد  اص  شروط  بدوجب 

قرر   ،(219 ف راير   (5 بتاريخ 

 BILADE AL الشريك الوحيد لشركة

مائة  برأسدال   CAROUBE sarl-au

ألف 1.222.222 درهم :

)فرع(  وحدة إنتاج نباتي  إنشاء   •

في طحلة.

• متنوع.

التجارية  املحكدة  في  اإليداع  تم 

بالدار البيضاء يوم 7) أكتوار 2)2) 

بالسجل التجاري   (5984 تحت رقم 

الدار البيضاء 424149.

563 P

D-BLUE SARL

املكتب الرئي�سي : مركز رياض 61 

تقاطع شارعلال ياقوت و مصطفى 

املعاني رقم 69 الطابق الثاني

استقالة املسير
بناء على عقد  اص صادر بتاريخ 

تقرير  إعداد  تم   ،(2/29/(2(2

محدودة،  مسؤولية  ذات  شركة 

قررت الجدع العام غير العادية :

- استقالة مسير.

- إبراء الذمة للدسير ،

- تعديل قانوني ،

- صالحيات اإلجراءات.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

2)2)/7/12) برقم 5983) بالسجل 

التجاري الدار البيضاء 55)455.

564 P
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BALKIS MAROC   S.A.R.L
شركة ذات مسئولية محدودة برأس 

مال 122.222 درهم

املقر الرئي�سي : 6) محج مرس 

سلطان الشقة 3 الطابق 1 الدار 

البيضاء

RC: 411385 - IF: 26121794

الجدع  اجتداع  محضر  واحسب 

العام االستثنائي بتاريخ 2)2)/16/5، 

  BALKIS MAROC قرر شركاء شركة

S.A.R.L

القرار األول

- قرر الجدع العام االستثنائي نقل 

املكتب املسجل للشركة من 6) محج 

 - الطابق1   3 شقة  سلطان   مرس 

الجديد  العنوان  إلى  البيضاء  الدار 
رقم   (12 رقم    4 تجزئة حبيبة زنقة 

الدار   - األلفة   R.C  (13 مجدوعة 

البيضاء.

القرار الثاني

الصالحيات  الطرفان  سعطي   -

هذه  من  نسخة  لحامل  الكاملة 

اإلجراءات  جديع  إلتدام  املحاضر 

القانونية واإلدارية حيثدا كان ذلك 

ضروريا.

إيداع اإليداع القانوني باملحكدة 

برقم  البيضاء  بالدار  التجارية 

751536 بتاريخ 2)2)/3/12).

565 P

   OLYMPIC PROFIL

S.A.R.L.AU
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بدساهم وحيد برأس مال 122.222 

درهم

املقر االجتداعية 46 شارع 

الزرقطوني الطابق ) رقم 6 الدار 

البيضاء

RC: 352599 -IF: 18788513

املساهم  قرار  أحكام  بدوجب 

 OLYMPIC شركة  في  الوحيد 

PROFIL بتاريخ 2)2)/16/25 قرر :

القرار األول

- تفويت الحصص التالية :

1222 سهم للسيد لحسين  نوفي 

لصالح السيد رزوقي والزين

6 و7  وعليه، فإن تعديل املادتين 

على  سيكون  األسا�سي  النظام  من 

النحو التالي :

املادة 6 : املساهدات

املساهدة  الوحيد  املساهم  قدم 

النقدية التالية:

 122.222 والزين.  رزوقي  السيد 

درهم

أو ما مجدوعه  122.222 درهم

املادة 7 : رأس املال

 122.222 يبلغ رأس مال األسهم 

 1222 )مائة ألف( درهم، مقسم إلى 

)ألف( سهم بقيدة 122 )مائة( درهم 

للسهم الواحد، ويخصص للدساهم 

الوحيد في مقترحات مساهدته ، وهي: 

السيد رزوقي والزين 1222 سهم

أي ما مجدوعه 1222 سهم

القرار الثاني

والزين  رزوقي  السيد  تعيين  تم 

كدسير وحيد لفترة غير محدودة.

 16 املادتين  تعديل  فإن  وعليه، 

و17 يكون نصهدا كدا يلي

مادة 16 : اإلدارة

السيد  قبل  من  الشركة  تدار 

رازوقي والزين املعين كدسير وحيد.

املادة 17 : التوقيع

سوف تلتزم الشركة بشكل صحيح 

بجديع األعدال املتعلقة بها من  الل 

توقيع املسير: السيد رازوقي والزين. 

القرار الثالث

يدنح املساهم الوحيد الصالحيات 

الكاملة لحامل نسخة من هذا القرار 

القانونية  اإلجراءات  جديع  إلتدام 

واإلدارية عند الضرورة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالدار البيضاء بدوجب رقم 

751537 تاريخ 2)2)/3/12).

566 P

TOP PROFIL S.A.R.L.AU
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بدساهم وحيد 

برأس مال 122.222 درهم

املقر االجتداعية 46 شارع 

الزرقطوني الطابق ) رقم 6 

الدار البيضاء

RC: 352579 -IF: 18789212

املساهم  قرار  أحكام  بدوجب 

 TOP PROFIL شركة  في  الوحيد 

بتاريخ 2)2)/16/25 قرر :

القرار األول

تفويت الحصص التالية :

طرف  من  سهم   1222 تفويت 

السيد لحسين  نوفي لصالح السيد 

رزوقي والزين

6 و7  وعليه، فإن تعديل املادتين 

على  سيكون  األسا�سي  النظام  من 

النحو التالي:

املادة 6 : املساهدات

املساهدة  الوحيد  املساهم  قدم 

النقدية التالية:

 122.222 والزين  رزوقي  السيد 

درهم

أو ما مجدوعه 122.222 درهم

املادة 7 : رأس املال

 122.222 يبلغ رأس مال األسهم 

)مائة ألف( درهم ، مقسم إلى 1222 

)ألف( سهم بقيدة 122 )مائة( درهم 

للسهم الواحد، ويخصص للدساهم 

الوحيد في مقترحات مساهدته ، وهي: 

السيد رزوقي والزين 1222 سهم

أي ما مجدوعه 1222 سهم

قرار الثاني

والزين  رزوقي  السيد  تعيين  تم 

كدسير وحيد لفترة غير محدودة.

 16 املادتين  فإن تعديل   ، وعليه 

و17 يكون نصهدا كدا يلي :

املادة 16 : اإلدارة

السيد  قبل  من  الشركة  تدار 

رازوقي والزين املعين كدسير وحيد.

املادة 17 : التوقيع

سوف تلتزم الشركة بشكل صحيح 

بجديع األعدال املتعلقة بها من  الل 

توقيع املسير: السيد رازوقي والزين.

 القرار الثالث

يدنح املساهم الوحيد الصالحيات 

الكاملة لحامل نسخة من هذا القرار 

القانونية  اإلجراءات  جديع  إلتدام 

واإلدارية عند الضرورة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالدار البيضاء بدوجب رقم 

751535 تاريخ 2)2)/3/12).

567 P

LHR AGRICOLE  ش.م.م.

الرأسدــال :  2.222)1.1 درهم

املقر اإلجتداعي:  دوار اوالد العاليات 

املنابهة، دائرة البور

مراكــش 

العام  الجدع  محضر  بدقتـــ�سى 

 ،(2(2 أكتوار   15 االستثنائي بتاريخ 

 LHR لشركة  اإلجتداعي  باملقر 

AGRICOLE ش.م.م. تـم تقرير مــايلي :   

املسير  الشريك  وفاة  اعالن 

املشترك  للشركة السيد عبد الكريم 

الحنافي.

عبد  الهالك  ورثة  د ول  اعالن 

الكريم الحنافي كشركاء جدد للشركة.

اللطيف  عبد  السيد  استقالة 

مشترك  كدسير  منصبه  من  بنيدار 

محدد  السيد  وتعيين  للشركة، 

بنيدار والسيد كدال بنيس كدسيرين 

جديدين مشتركين للشركة.

والثامن  السابع  البند  تغيير 

التأسي�سي  القانون  من  والتاسع 

للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  ثم 

التجارية  بـاملحكدة  الضبط، 

 ،(2(2 نون ر   16 في تــاريخ  بدراكش، 

تحت الرقـــم 7824.

568 P
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 SOCIETE BEAUTY SEVEN
S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسدال  1.222.222 درهم

املقر الرئي�سي رقم 13 مكرر طريق 
9)12 سيدي معروف الدار البيضاء
السجل التجاري 29)426 الدار 

البيضاء
إعالن تعديلي

محضر  اص  بدقت�سى 
بتاريخ  االستثنائي  العام  للجدع 

2)2)/6/12) تقرر مايلي 
تفويت الحصص االجتداعية

السيد محدد شكيب لحلو فوت 
3222 حصة اجتداعية للسيد طارق 

سالمي
 1222 فوت  لحلو  محدد  السيد 
حصة اجتداعية للسيد طارق سالمي

السيد محدد الحجامي فوت 522 
حصة اجتداعية للسيد طارق سالمي

السيدة مريم بوعزاوي فوتت 522 
حصة اجتداعية للسيد طارق سالمي
إستقالة محدد لحلو من منصبه 
كدديرمشارك و تعيين السيد طارق 
سالمي كددير وحيد للشركة ملدة غير 

محدودة.
محكدة  في  القانوني  اإليداع  تم 
 1(/11/(2(2 بتاريخ  البيضاء  الدار 

تحت رقم 7944).
569 P

VTC FRANCE
شركة ذات مسؤولية محدودة 

رسدالها 122.222 درهم
الكائن مقرها: 357، زنقة مصطفى 

املعانـي - الدار البيضاء
التعريف الجبائي : رقم )125128 

السجـل التجاري : 125.877
الزيادة في الرسدال

تعديل غرض الشركة
إعادة صياغة النظام األسا�سي

غير  العامة  الجدعية  بدوجــب 
 32 في  املنعقدة  للشركاء  العادية 
 VTC شتن ر 2)2)، فإن شركاء شركة

FRANCE قد قرروا ما يلي :

الزيادة في الرسدال الحالي بدبلغ 

درهم   522.222 ألف   دسدائة 

إلى  درهم   122.222 من  لرفعه 

طريق  عن  وذلك  درهم   622.222

جديدة  حصة   5.222 إحداث 

للشركة ذات مائة 122 درهم للحصة 

الواحدة، املكتتبة بكاملها واملدفوعة 

القيدة من طرف الشركاء، وذلك عن 

من االحتياطيات  طريق إدماج جزء 

املوجودة بعد تخصيص نتائج السنة 

املالية املنصرمة ؛

السادس  الفصلين  تعديل 

والسابع من النظام األسا�سي كدا يلي: 

الفصل السادس : التقدمـات

التقدمات النضية.

قام الشريكان ارتيان بالتقدمات 

النضية، أي :

 Jacques «السيد »جاك بيرتراند -

  BERTRAND

ألف  وسبعين  مبلغ  دسدائة 

درهم  572.222 درهم

- السيد محدد زويتة 

   32.222 درهم  ألف  ثالثين  مبلغ 

درهم

ألف  ستدائة  مجدوعه  ما  أي 

درهم 622.222 درهم

الفصل السابع: رسدال الشركة 

تم رفع رسدال الشركة إلى ستدائة 

إلى  املقسم  درهم،   622.222 ألف 

6.222 حصة شركة ذات  ستة آالف 

الواحدة،  للحصة  درهم   122 مائة 

القيدة  واملدفوعة  بكاملها  املكتتبة 

مع  تناسبا  للشركاء  واملدنوحة  كليا 

تقدماتهم، أي :

 Jacques «السيد »جاك بيرتراند -

BERTRAND 5722 حصة.

- السيد محدد زويتة 322 حصة

أي في املجدوع ستة آالف حصة 

6.222 حصة

الذي  الشركة  غرض  تعـديل  ج( 

سيصبح :

والتوزيع  والتندية  التصديم   -

لل رانيم )Logiciels( ؛

مجال  في  واالستشارة  الدراسة   -

التحويل الرقمي.

تعديل  تم  التغيير،  لهذا  نتيجة 

الفصل الثالث من النظام األسا�سي 

كدا يلي :

الفصل الثالث : غـرض الشركة 

في  سواء  الشركة  غرض  يكدن 

املغرب كدا في الخارج في :

والتوزيع  والتندية  التصديم   -

لل رانيم )Logiciels( ؛

مجال  في  واالستشارة  الدراسة   -

التحويل الرقمي.

يبقى الباقي بدون تغيير.

التغييرات،  مختلف  إثر  على  د( 

تدت املصادقة على النظام األسا�سي 

املعاد الصياغة في جديع مقتضياته.

القانـوني  باإليـداع  القيـام  تم 

املحكدـة  لدى  الضبط  بكتابة 

 (7 بتاريخ  البيضاء  للدار  التجاريـة 

أكتوار 2)2) تحت رقم 751799.
عن املستخلص والبيانات

570 P

WK STUDIO SARL AU

املقر الرئي�سي اقامة ريو سيدي عبد 

الرحدان عين الدياب

زيادة رأس املال
12.222 درهم إلى 172.222 درهم

العام   الجدع  محضر  واحسب 

 ،(2(2 أكتوار   13 االستثنائي بتاريخ 

من  املال  رأس  زيادة  قررت  فقد 

درهم   172.222 إلى  درهم   12.222

على  سهم   1622 إنشاء  طريق  عن 

سبيل التعويض عن الديون السائلة 

واملستحقة الدفع املدلوكة من قبل 

على  موزعة  الشركة،  ضد  الشركاء 

النحو التالي :

 1.622 وسيم  الخواجا  السيد 

سهم

النظام  من   6 املادة  ولتعديل 

األسا�سي

املحكدة  في  القانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نوفد ر 2)2) برقم 753892.

571 P

 CALIN CAR SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد

محل رقم 1/ب عدارة )1 مكرر زاوية 

زنقة شراردة و زنقة والد سعيد

رأسدالها 122.222 درهم

رقم السجل التجاري 449423

تحويل األسهم
بتاريخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 

تفويت  عقد  تم   (4/29/(2(2

 CALIN CAR شركة  حصص 

SARLAU

بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

واحد رأسدالها 122.222 درهم والتي 

البيضاء  بالدار  االجتداعي  مقرها 

محل رقم 1/ب عدارة )1 مكرر زاوية 

زنقة شراردة و زنقة والد سعيد ذات 

السجل التجاري رقم 449423 حيث 

 1222 عزالدين  تدين  السيد  فوت 

حصة لصالح السيدة بنيس سديرة

استقالة السيد بندقدم حدزة من 

منصبه كدسير للشركة

مديًرا  ياسين  تدين  السيد  تعيين 

منفرًدا لفترة غير محدودة

الشركة  بتوقيع  االحتفاظ  يتم 

السيد  البنك من قبل  والتوقيع مع 

تدين عزالدين

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

البيضاء  بالدار  التجارية 

2)2)/19/12 تحت رقم 752389.

572 P
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 CHARCUTERIE SAHEL
 Société anonyme au capital de

15.000.000 dirhams

 Siège social: Route

 Principale 6306 Zone

 IndustrielleHadSoualem

Berrechid

 RC. Berrechid N° 10029 – IF

n°14437988

اعالن تعديلي
زيادة رأس املال و تدديد الغرض 

االجتداعي للشركة
زيادة رأس املال

االستثنائي  العام  قررالجدع 

بتاريخ   املنعقد  للدساهدين 

املال  رأس  زيادة   (8/29/(2(2

مليون   85 االجتداعي للشركة بقيدة 

)85.222.222( درهم، وذلك بإدماج 

للشركاء  الجاري  الحساب  في  ديون 

الدفع  ومستحقة  معينة، سائلة، 

ضد  املساهدون  يدتلكها  والتي 

الشركة.

سعلن الجدع العام االستثنائي عن 

في رأس املال   النهائي للزيادة   االنتهاء 

 122 مليون درهم إلى   15 برفعه من 

مليون درهم وذلك بعد أن :

لشركة  الصريح  بالتنازل  أقر 

التي   «ABATTOIRS SAHEL SA«

في   حقها  عن   ، سهداواحدا  تدتلك 

االكتتاب التفضيلي للزيادة املذكورة، 

لصالح السيد أحدد موهدان .

الحظ االكتتاب في جديع األسهم 

املصدرة واإلفراج عن املبلغ الكامل، 

بادماج  درهم  مليون   85 البالغ 

الديون املعينة . السائلة و املستحقة 

املساهدون ضد  الدفع التي يدتلكها  

الشركة.

القانون   من    6 املادة  تعديل 

االسا�سي لتصبح كالتالي ;

املادة 6. - رأس املال

تم تحديد رأس املال بدائة مليون 

)122.222.222( درهم

مليون  إلى  مقسدة  وهي 

مائة  بقيدة  سهم    )1.222.222(

للسهم الواحد،مرقدة  درهم    )122(

من 1 إلى 1.222.222. »

تدديد الغرض االجتداعي للشركة: 

االستثنائي  العام  الجدع  قرر 

تدديد   (8/29/(2(2 املنعقد بتاريخ 

ليشدل  للشركة  االجتداعي  الغرض 

العدليات ااالتية:

والبضائع   االولية  املواد   »نقل 

للغير في جديع  أنحاء التراب الوطني»
االقانون   من   ( املادة  تعديل 

االولية  :»نقل املواد   األسا�سي بزيادة 

أنحاء  جديع   في  للغير  والبضائع  

التراب الوطني»

إيداع قانوني

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

التجاري باملحكدة اإلبتدائية برشيد 

رقم  تحت   2(/11/(2(2 بتاريخ 

1417
بيان مختصر

 مجلس االدارة

573 P

األستاذ وحيد الخيري

موثق

16 زنقة الحسين بن علي الدار البيضاء

شركة اتحاد العقارية
ش.م.م. بشريك واحد

تحويل املقر االجتداعي
الزيادة في موضوع الشركة

ضم شعار تجاري
في مؤرخ  عرفي  عقد   بدقت�سى 

الشريك  قرر   (217 أغسطس   17

لشركة  الوحيد  واملسير  الوحيد 

بشريك  ش.م.م.  العقارية»  »اتحاد 

واحد ما يلي :

زاوية   : تحويل املقر االجتداعي إلى 

سليدان  وزنقة  الزرقطوني  شارع 

األزمي الطابق 1 رقم 5 الدار البيضاء.

للدقر  املطابق  البند  تغيير 

األسا�سي  القانون  من  االجتداعي 

للشركة.

تلقاه  توثيقي  عقد  بدقت�سى 

موثق بالدار  األستاذ وحيد الخيري، 

 (2(2 سبتد ر   (6 بتاريخ  البيضاء، 

قرر الشريك الوحيد واملسير الوحيد 

ش.م.م.  العقارية»  »اتحاد  لشركة 

بشريك وحيد ما يلي :

الشركة  موضوع  في  الزيادة 

تجهيز،  بناء،   : التالي  للنشاط 

مؤسسة  ألية  وتسيير  استغالل 

فندقية وسياحية بجديع أشكالها.

ملوضوع  املطابق  البند  تغيير 

األسا�سي  القانون  من  الشركة 

للشركة.

 CAPITAL التجاري  الشعار  ضم 

MALL للسجل التجاري للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكدة التجارية بالدار 

 (2(2 نوفد ر   1( بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 753848.
من أجل الخالصة واإلشهار

ذ. وحيد الخيري

574 P

 EXPRESS PIECES  شركة

SERVICE SARL AU
قفل التصفية

املقر الرئي�سي مجدوعة التقدم لج)-

17 الطابق التاني سيدي ال رنو�سي 

البيضاء 

السجل التجاري  394391 

العام  الجدع  محضر  بدقت�سى 

في   املؤرخ  للشركة  االستثنائي 

بدقرها  واملنعقد   18/29/(2(2

االجتداعي تقرر ما يلي: 

مسبقة  بصفة  الشركة  قفل   -

ألوانها.

تعيين السيد عبد العاطي حديد. 

 7 عدارة  الشرف  بإقامة  القاطن 

سيدي   1(3 رقم  الشقة   ( الطابق 

للشركة     كدصفي  البيضاء  مومن 

مجدوعة  االجتداعي.  املقر  تعيين 

التاني  الطابق   2-17 لج  التقدم 

كدقر  البيضاء  ال رنو�سي  سيدي 

لتصفية الشركة.

بالـدحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  البيضاء  التجارية 

2)2)/29/11 تحت رقم 753258.
مقتطف و بيان

575 P

 CHIMIE GROUPE sarl  شركة
au

املقر الرئي�سي إقامة النخلة عدارة 
أ1 شارع العقيد العالم  الطابق 3 
الشقة 8 سيدي عثدان البيضاء 

السجل التجاري  867)16 
قفل التصفية 

العام  الجدع  محضر  بدقت�سى 
في   املؤرخ  للشركة  االستثنائي 
بدقرها  واملنعقد   (3/12/(2(2

االجتداعي تقرر ما يلي : 
مسبقة  بصفة  الشركة  قفل   -

ألوانها.
تعيين السيد نضير محددالقاطن 
  13 رقم   4( بلوك  عثدان   بسيدي 
البيضاء كدصفي للشركة تعيين املقر 
أ1  عدارة  النخلة  إقامة  االجتداعي 
شارع العقيد العالم الطابق 3 الشقة 
كدقر  البيضاء  عثدان  سيدي   8

لتصفية الشركة.
بالـدحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  البيضاء  التجارية 

2)2)/17/11 تحت رقم24)754.
مقتطف و بيان

576 P

AL HILAL TRANSPORT 
 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE D’ASSOCIE UNIQUE
AU CAPITAL DE 100.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : 56 RUE IBN

 OUANNANE HAY SMARA AIN
SEBAA CASABLANCA

رقم التقييد في السجل التجاري 
383((5

حل الشركة
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تقرر   (2(2 أغسطس   31 املؤرخ في 
 AL HILAL TRANSPORT حل شركة
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 
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 122.222 رأسدالها  مبلغ  الوحيد 

 56 االجتداعي  عنوان مقرها  درهم، 

عين  السدارة  حي  الونان  ابن  زنقة 

البلوغ  لعدم  البيضاء  الدار  السبع 

للهدف الذي أنشئت من أجله.

مقرها  التصفية  مكان  حدد 

حي  الونان  ابن  زنقة   56 االجتداعي 

السدارة عين السبع الدار البيضاء.

عين السيد حديد بوراس الساكن 

بدوار أيت مبارك بيجودين أوالد تايدة 

تارودانت مصفي الشركة.

وعند االقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكدة التجارية بالدار 

 (2(2 أكتوار   1( بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 78)749.

577 P

STE PUSHINKI

شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الواحد

رأسدالها 122.222 درهم

املقر االجتداعي : تجزئة الخزامة 

عدارة  1أ محل تجاري رقم 4 

لساسفة الدار البيضاء، 

تصفية الشركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بدوجب 

2)2)/8/26)، قرر  بتاريخ  بالبيضاء 

 ،PUSHINKI الشريك الواحد لشركة

ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

الشريك الواحد ما يلي :

تصفية الشركة.

السيد  تعيين  الشركاء  قرر 

املصطفى رسمي للقيام بالتصفية.

مقر التصفية هو تجزئة الخزامة 

عدارة1 أ محل تجاري رقم 4لساسفة 

الدار البيضاء 

رقم السجل التجاري 747)44.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكدة  لدى  الضبط 

تحت   29/29/(2(2 في  بالبيضاء 

عدد 745444.

578 P

STE M.S TRAVAUX
SARL AU

 Société à Responsabilité Limitee

à Associé Unique

Au Capital de 20.000 Dhs

 Siège Social : 5 Rue LAKHDAR

 RHILANE 1ER ETAGE APPT N°1

OUJDA

العام  الجدع  محضر  بدوجب 

أكتوار   7 بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 

2)2) تقرر ما يلي :

املصادقة على حسابات التصفية 

والتشطيب الكلي للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكدة 

نوفد ر   1( بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2)2) تحت رقم )62).

579 P

LOGY FISH sarl
شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الواحد

RC 390967

تصفية الشركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بدوجب 

 ،(2(2 سبتد ر   (8 بتاريخ  بالبيضاء 

 LOGY قرر الشريك الواحد لشركة 

FISH sarl، شركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الواحد ما يلي :

تصفية الشركة.
قرر الشركاء تعيين السيد منتاري 

محدد للقيام بالتصفية.

مقر التصفية هو : املقر االجتداعي.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكدة  لدى  الضبط 

تحت   .24/11/(2(2 في  بالبيضاء 

عدد 717)75.

580 P

METALCO
SARL AU

فيجيت ش.م.م للشريك الوحيد 
السجل التجاري رقم 7261

ميطالكو ش.م.م للشريك الوحيد 
طريق  ديس انجرة بونزال تطوان
رقم التقييد في السجل التجاري 

19897
حـــل شركـــة

العام  الجدع  محضر  بدقت�سى 
 (2(2/12/(( في  املؤرخ  االستثنائي 
رأسدالها  ميطالكو  شركة  حل  تقرر 
االجتداعي  مقرها  درهم   122.222
تطوان  بونزال  انجرة  طريق  ديس 
هدف  تحقيق  لعدم  نتيجة  وذلك 

الشركة.
طريق  ب  التصفية  مقر  وحدد 

 ديس انجرة بونزال تطوان.
السيد الحسين اكيواز  كدا عين 
 479 القاطن بشارع عدر املختار رقم 

تطوان كدصفي للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية.
تم االيداع القانوني بتطوان بتاريخ 

7)/2/12)2) تحت رقم 5129.
للخالصــة والبيــان

1 C

DOS HERMANOS CAR
SARL

فيجيت ش.م.م للشريك الوحيد 
السجل التجاري رقم 7261

 ضوس هيرمانوس كار ش.م.م
حي احريق واد املالح الطابق 1

شقة 1 مارتيل
رقم التقييد في السجل التجاري 

(3557
قفـــل التصفيـــة

العام  الجدع  محضر  بدقت�سى 
 (219/27/2( في  املؤرخ  االستثنائي 
هيرمانوس  ضوس  شركة  حل  تقرر 
درهم ب حي   122.222 كار رأسدالها 
 1 شقة   1 احريق واد املالح الطابق 

مارتيل. 

تعيين السيد محدد نعدان اعراب 

 (2 رقم  املالح  الواد  حي  الساكن 

كدصفي  مارتيل  الوطنية  الطريق 

للشركة.

وقد تم انعقاد الجدعية الختامية 

بتاريخ )219/27/2) بدقر الشركة.

تم االيداع القانوني بتطوان بتاريخ 

5)/219/27) تحت رقم 3)43.

2 C

املركز الجهوي لالستثدار

جهة بني مالل -  نيفرة

 COME’N WASH
SARL 

92.222 درهم

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

بتاريخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(2/12/14

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة. 

 COME’N WASH : التسدية

غرض الشركة :  دمات الغسيل 

والتجفيف والكي - تنظيف.

 (( رقم   : عنوان املقر االجتداعي 

بلوك 12 البنايات الجديدة،  ريبكة.

مدة الشركة : 99 سنة.

 92.222  : الشركة  رأسدال  مبلغ 

درهم.

مقسدة   : النقدية  الحصص 

درهم   122 حصة من فئة   922 إلى 

للحصة موزعة على :  

 54.222  : الدين  سيف  ركراك 

درهدا. 

فنون اسامة : 36.222 درهدا.

الحصص العينية : 

الشخصية  الشركاء  اسداء 

والعائلية وعناوينهم :

ركراك سيف الدين الساكن رقم 

12 الحي الجديد م ش ف،  )) بلوك 

 ريبكة.
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 32 رقم  الساكن  اسامة  فنون 
بلوك 7) الورش املغربي،  ريبكة.
توزيع االنصبة على الشركاء : 

التسيير  حق  أعطي   : التسيير 
للسيدين ركراك سيف الدين وفنون 
ملدة  وكدساهدين  كدسيرين  اسامة 

غير محدودة. 
بتاريخ  القانوني  االيداع  تم 

)2/11/2)2) تحت رقم6673.
3 C

املركز الجهوي لالستثدار
جهة بني مالل -  نيفرة

 JOBS TOWN
SARL

122.222 درهم
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
بتاريخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(2/12/21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
 JOBS TOWN : التسدية

غرض الشركة : تطوير واستخدام 
فضاء األلعاب الثقافية والترفيهية.

عنوان املقر االجتداعي : عدارة 92 
الرحدان،  زنقة موالي عبد   5 شقة 

 ريبكة.
مدة الشركة : 99 سنة.

 122.222  : مبلغ رأسدال الشركة 
درهم.

إلى  مقسدة   : النقدية  الحصص 
درهم   122 فئة  من  حصة   1222

للحصة موزعة على :
فاطدة كسوس : 52.222 درهدا. 

البتولي الزهرة : 52.222 درهدا.
الحصص العينية : 

الشخصية  الشركاء  اسداء 
والعائلية وعناوينهم :

فاطدة كسوس الساكنة رقم 331 
املدينة القديدة للتنشيف،  ريبكة.

دوار  الساكنة  الزهرة  البتولي 
املراهنة لوالد عبدون،  ريبكة.

توزيع االنصبة على الشركاء : 

التسيير  حق  أعطي   : التسيير 

والبتولي  كسوس  فاطدة  للسيدتين: 

الزهرة كدسيرتين وكدساهدتين ملدة 

غير محدودة. 

ب القانوني  االيداع   تم 

8)/2/12)2) تحت رقم6667.

4 C

املركز الجهوي لالستثدار

جهة بني مالل -  نيفرة

 GARDEN LIFE STYLE
SARL

122.222 درهم

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

بتاريخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(2/12/27

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة. 

 GARDEN LIFE STYLE : التسدية

دراسة  مكتب   : الشركة  غرض 

الخضراء  املساحات  تطوير  في 

التصديم،   - الزراعة  والدراسات 

املراقبة و انجاز املساحات الخضراء 

والحدائق - استشارة ونصائح زراعية.

الطابق   : االجتداعي  املقر  عنوان 

تجزئة  115،  ريبكة  رقم  السفلي 

الوراق،  ريبكة.

مدة الشركة : 99 سنة.

 122.222  : مبلغ رأسدال الشركة 

درهم.

إلى  مقسدة   : النقدية  الحصص 

درهم   122 فئة  من  حصة   1222

للحصة موزعة على :

مراد الوراقي : 62.222 درهدا. 

طاهوري ليلى : 42.222 درهدا.

الحصص العينية : 

الشخصية  الشركاء  اسداء 

والعائلية وعناوينهم :
زنقة   14 الساكن  الوراقي  مراد 

مقران حي الكفاح القرية، سال.

 152 طاهوري ليلى الساكنة رقم 
 ،21 القدس  حي  القديدة  البنايات 

 ريبكة.
توزيع االنصبة على الشركاء : 

التسيير  حق  أعطي   : التسيير 
والسيدة  الوراقي  مراد  للسيد 
طاهوري ليلى كدسيرين وكدساهدين 

ملدة غير محدودة. 
ب القانوني  االيداع   تم 

2/11/23)2) تحت رقم6681.
5 C

 STE BRA BENTOLER
شركـة محدودة املسؤولية

ذات شريك وحيد
رأسدالها : 122.222  درهم

املقر االجتداعي :املكازة 1، تجزئة 
جديلة، »انس 1»، رقم )1، 

الجديدة.
 رقم التقييد في السجل التجاري :

17191
تأسيس شركـة

بإمضاء  عرفي  عقد  بدقت�سى 
 ،(2(2 أكتوار   29 بتاريخ   اص 
لشركة  األسا�سي  القانون  إعداد  تم 
محدودة املسؤولية باملديزات التالية :
محدودة  شركـة   : الشركة  شكل 

املسؤولية ذات شريك وحيد.
 STE BRA  : الشركة  تسدية 

.BENTOLER
غـرض الشركة : أصالح السيارات 

وصباغتها.
 ،1 املكازة  عنوان املقر االجتداعي: 
 ،1( رقم   ،«1 »انس  تجزئة جديلة، 

الجديدة. 
محدد  املبلغ   : الشركة  رأسدال 
   1222 درهم مقسم إلى   122.222 في 
درهم   122 بقيدة  اجتداعية  حصة 
الشريك  اسم  في  الواحدة   للحصة 

الوحيد : 
 1222  : السيد ابراهيم بندحدان 

حصة اجتداعية.
ويسيرها  الشركة  يدير   : التسيير 
السيد السيد ابراهيم بندحدان ملدة 

غير محدودة. 

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

املحكدة االبتدائية بالجديدة بتاريخ 

)2 نون ر 2)2) تحت رقم )558).
 الصة وايان

6 C

STE M.E.F.ELEC
شركـة محدودة املسؤولية

ذات شريك وحيد

رأسدالها : 122.222  درهم

املقر االجتداعي : كراج رقم 132 

مكرر، تجزئة كوثر، الجديدة

رقم التقييد في السجل التجاري :

17(19

تأسيس شركـة
بتاريخ محرر  عقد   بدقت�سى 

6) أكتوار 2)2)، مسجل بتاريخ )2 
القانون  إعداد  تم   ،(2(2 نوفد ر 

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

باملديزات التالية :

محدودة  شركـة   : الشركة  شكل 

املسؤولية ذات شريك وحيد.

 STE  : الشركة  تسدية 

.M.E.F.ELEC

غـرض الشركة : 

في  االستشارة  لخدمات  شركة 

التدبير.

في  دمات  واملرافقة  التكوين 

الجودة والصحة و الوقاية والبيئة.

عنوان املقر االجتداعي : كراج رقم 

132 مكرر، تجزئة كوثر، الجديدة. 

محدد  املبلغ   : الشركة  رأسدال 

   1222 درهم مقسم إلى   122.222 في 

 122.22 بقيدة  اجتداعية  حصة 

اسم  في  الواحدة  للحصة  درهم 

الشريك الوحيد : 

 1222  : هيلة  بن  حسن  السيد 

حصة اجتداعية.

وتسيرها  الشركة  تدير   : التسيير 

الحامل  هيلة  بن  حسن  السيد 

رقم  للتعريف  الوطنية  للبطاقة 

H1(3559 ملدة غير محدودة. 
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اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

املحكدة االبتدائية بالجديدة بتاريخ 

25 نوفد ر 2)2) تحت رقم 5625).
 الصة وايان

7 C

 STE CIVIL ENGINEERING

PROJECT
شركـة محدودة املسؤولية

ذات شريك وحيد

رأسدالها : 122.222 درهم

املقر االجتداعي : الشقة رقم 6، 

الطابق السفلي، زنقة محدد قوري، 

القطعة 5) لعرو�سي، الجديدة

 رقم التقييد في السجل التجاري :

17233

تأسيس شركـة
بدقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 

14 سبتد ر 2)2)، مسجل بتاريخ 17  

القانون  إعداد  تم   ،(2(2 سبتد ر  

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

باملديزات التالية :

محدودة  شركـة   : الشركة  شكل 

املسؤولية ذات شريك وحيد.

 STE CIVIL  : الشركة  تسدية 

ENGINEERING PROJECT

غـرض الشركة : 

للدراسات  تقني  مكتب 

واالستشارة.

مقاولة للهندسة املدنية.

الشقة   : االجتداعي  املقر  عنوان 
زنقة  السفلي،  الطابق   ،6 رقم 

5) لعرو�سي،  القطعة  محدد قوري، 

الجديدة. 

محدد  املبلغ   : الشركة  رأسدال 

   1222 درهم مقسم إلى   122.222 في 

 122.22 بقيدة  اجتداعية  حصة 

اسم  في  الواحدة   للحصة  درهم 

الشريك الوحيد : 

السيد شوقي سناد : 1222 حصة 

اجتداعية.

ويسيرها  الشركة  يدير   : التسيير 

ملدة غير محدودة السيد شوقي سناد 

للتعريف  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

.BK367481 رقم

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

املحكدة االبتدائية بالجديدة بتاريخ 

25 أكتوار 2)2) تحت رقم 5434).
 الصة وايان

8 C

 STE S.N.A.T
 SARL

شـركـة ذات مسؤولية محدودة 

رأسدالها : 122.222 درهم

مقرها : حي النهضة شارع عدر بونكو 

بلوك 24 رقم 1) شقة 5 

-  الدا لة -

تأسيـــس
بتاريخ   عرفي  عقد  بدقت�سى 
تم إحداث القانون   ،  ((/29/(2(2

مسؤولية  ذات  لشـركـة  األسا�سي 

محدودة.

 STE S.N.A.T SARL  : التسديــة 

شـركـة ذات مسؤولية محدودة.

سواء  الشركة  تهدف   : الهــدف 

لحسابها  أو  ارجه  املغرب  دا ل 

الخاص أو لحساب الغير إلى : 

نقل البضائع لحساب الغير

نقل جديع مواد ومعدات البناء، 

نقل وكراء   ، النقل بدختلف أشكاله 

جديه السيارات واملركبات ذات صلة 

بأشغال البناء.

استيراد وتصدير، تشويق ، تجارة، 

البضائع،  مختلف  وتوزيع  تدثيل  

املنتوجات، املواد، املعدات.

العدليات  جديع  كذلك 

املالية التي لها  التجارية،  الصناعية، 

عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالهدف 

اإلجتداعي. 

املقر االجتداعي :  حي النهضة شارع 

 5 1) شقة  24 رقم  عدر بونكو بلوك 

- الدا لة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املــدة 
التأسيس النهائـي.

رأس املـال : حدد رأس املال في مبلغ 
 1222 درهم مقسم على    122.222
للواحـد  درهم،    122 حصة من فئة 

لفائدة السادة : 
سفيان جداع : 522  حصة.
توفيق سطار : 522  حصة.

الشركـة  تسييـر  عهـد   : التسييـر 
: سفيان جداع وتوفيق  إلى السيدان 

سطار.
فاتـح  من  تبتـدئ   : املاليـة  السنـة 
كل  من  دسسد ر   31 في  وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.
األراــاح :  %5 لالحتياط القانـــونـي.

اإليـداع  تـم   : القانـونـي  اإليــداع 
القانـونـي باملحكدـة االبتدائية لواليـة 
جهـة الدا لة - وادي الذهب، بددينـة 
تحـت     (8/29/(2(2 الدا لـة يـوم 
التجاري  السجل   8(5/(2(2 رقم 

رقم 16339.  
للنشر والبيان

9 C

STE VAGUE EQUIPEMENT
 SARL 

A ASSOCIE UNIQUE
شـركـة ذات مسؤولية محدودة 

لشريك وحيد
رأسدالها : 122.222 درهم

مقرها : حي موالي رشيد زنقة 
تافودارت رقم 589  -  الدا لة

تأسيـــس
بتاريخ   عرفي  عقد  بدقت�سى 
القانون  إحداث  تم   ،2(/12/(2(2
مسؤولية  ذات  لشـركـة  األسا�سي 

محدودة لشريك وحيد.
 STE VAGUE  : التسديــة 
 EQUIPEMENT SARL A ASSOCIE
مسؤولية  ذات  شـركـة   UNIQUE

محدودة لشريك وحيد
الهــدف :

دا ل  سواء  الشركة  تهدف 
املغرب أو  ارجه لحسابها الخاص أو 

لحساب الغير إلى : 

تدويل وتجهيز املقاهي واملطاعم.
استيراد وتصدير، تسويق، تجارة، 
املنتوجات،  جديع  وتوزيع  تدثيل 
ومختلف  املعدات  االولية،  املواد 

البضائع .
العدليات  جديع  كذلك 
املالية التي لها  التجارية،  الصناعية، 
عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالهدف 

اإلجتداعي. 
املقر االجتداعي :  حي موالي رشيد 
زنقة تافودارت رقم 589   - الدا لة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املــدة 
التأسيس النهائـي

رأس املـال : حدد رأس املال في مبلغ 
 1222 درهم مقسم على    122.222
للواحـد  درهم،    122 حصة من فئة 
 : الوحيد  الشريك  السيد  لفائدة 

الحسين آيت تويجر.
:عهـد تسييـر الشركـة إلى  التسييـر 
السيد الوحيد  الحسين آيت تويجر.

فاتـح  من  تبتـدئ   : املاليـة  السنـة 
كل  من  دسسد ر   31 في  وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.
األراــاح :  %5 لالحتياط القانـــونـي.

اإليـداع  تـم   : القانـونـي  اإليــداع 
القانـونـي باملحكدـة االبتدائية لواليـة 
جهـة الدا لة - وادي الذهب، بددينـة 
تحـت     28/12/(2(2 الدا لـة يـوم 
التجاري  السجل   874/(2(2 رقم 

رقم 16429.   
للنشر والبيان

10 C

LKIDO TRANSPORT
SARL A ASSOCIE UNIQUE

شـركـة ذات مسؤولية محدودة 
لشريك وحيد

رأسدالها 122.222 درهم
مقرها :  حي الحسني رقم 187    

  الدا لة
تأسيـــس

بتاريخ   عرفي  عقد  بدقت�سى   -  I 
تم إحداث القانون   ،(2(2 يوليو   6
مسؤولية  ذات  لشـركـة  األسا�سي 

محدودة لشريك وحيد.
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 LKIDO  : التسديــة   -  1

 TRANSPORT SARL A ASSOCIE

مسؤولية  ذات  شـركـة   UNIQUE

محدودة لشريك وحيد.

تهدف الشركة سواء   : -الهــدف   (

لحسابها  أو  ارجه  املغرب  دا ل 

الخاص أو لحساب الغير إلى : 

البضائع  لجديع  الطرقي  النقل 

لحساب الغير.

النقل الدا لي والخارجي للبضائع.

جديع الخدمات املتعلقة بالنقل.

املواد،  املعدات،  جديع  استيراد 

اللوازم، قطع الغيار وكل ما هو مرتبط 

بنشاط الشركة.

كذلك جديع العدليات الصناعية، 

التجارية، املالية التي لها عالقة مباشرة 

أو غير مباشرة بالهدف اإلجتداعي. 

3 - املقر االجتداعي :  حي الحسني 

رقم 187  - الدا لة.

4 -املــدة : 99 سنة ابتداء من تاريخ 

التأسيس النهائـي

حدد رأس املال   : رأس املـال   -  5

122.222  درهم مقسم على  في مبلغ 

درهم،    122 فئة  من  حصة   1222

الشريك  السيد  لفائدة  للواحـد 

الوحيد : مبارك العنيكري

6 - التسييـر : عهـد تسييـر الشركـة 

إلى السيد الوحيد   : مبارك العنيكري

من  تبتـدئ   : املاليـة  السنـة   -  7

فاتـح ينايـر وتنتهـي في 31 دجنبـر من كل 

سنـة.

لالحتياط   5%   : األراــاح   -  8

القانـــونـي.

II - اإليــداع القانـونـي : تـم اإليـداع 

القانـونـي باملحكدـة االبتدائية لواليـة 

جهـة الدا لة - وادي الذهب، بددينـة 

تحـت   (2(2 يوليو   12 الدا لـة يـوم 

التجاري  السجل   475/(2(2 عـدد 

رقم 1)158.   
للنشر والبيان

11 C

FASSANE DES SPORTS
 SARL

شـركـة ذات مسؤولية محدودة 

رأسدالها 122.222 درهم

مقرها : حي الوحدة رقم 132) 

-  الدا لة -

تأسيـــس
بتاريخ   عرفي  عقد  بدقت�سى   -  I 

إحداث  تم   ،(2(2 سبتد ر   (8

ذات  لشـركـة  األسا�سي  القانون 

مسؤولية محدودة.

 FASSANE  : التسديــة   -  1

ذات  شـركـة   DES SPORTS SARL

مسؤولية محدودة.

) - الهــدف : تهدف الشركة سواء 

لحسابها  أو  ارجه  املغرب  دا ل 

الخاص أو لحساب الغير إلى : 

املشاركة والقيام بجديع األنشطة 

التي تستفيد منها الشركة  من  الل  

امللكي  االتحاد  إلى  اإلنخراط  ارقام 

كرة  ودوريات  القدم   لكرة  املغربي 

االتحاد  إلى  نقلها  تم  التي  القدم 

الريا�سي.

الوسائل مباشرة  الترويج بجديع 

للواحد  او  للفريق  مباشرة  غير  او 

واألنشطة التي تسيرها الشركة. 

جديع  على  واالشراف  التأطير 

االحداث الرياضية.

األنشطة الرياضية .

كذلك جديع العدليات الصناعية، 

التجارية، املالية التي لها عالقة مباشرة 

أو غير مباشرة بالهدف اإلجتداعي. 

:  حي الوحدة  - املقر االجتداعي   3

رقم 132) - الدا لة.

4 - املــدة: 99 سنة ابتداء من تاريخ 

التأسيس النهائـي.

حدد رأس املال   : رأس املـال   -  5

122.222  درهم مقسم على  في مبلغ 

درهم،    122 فئة  من  حصة   1222

للواحـد لفائدة السادة : 

حفيض فسان 522  حصة ؛

عدر فسان 522  حصة.

6 - التسييـر : عهـد تسييـر الشركـة 
إلى السيد : حفيض فسان. 

من  تبتـدئ   : املاليـة  السنـة   -  7
فاتـح ينايـر وتنتهـي في 31 دجنبـر من كل 

سنـة.
لالحتياط   5%   : األراــاح   -  8

القانـــونـي.
II - اإليــداع القانـونـي : تـم اإليـداع 
القانـونـي باملحكدـة االبتدائية لواليـة 
جهـة الدا لة - وادي الذهب، بددينـة 
 (2(2 أكتوار  فاتح  يـوم  الدا لـة 
السجل   848/(2(2 عـدد  تحـت 

التجاري رقم 16375.  
للنشر والبيان

12 C

KHALLAD DAKHLA
SARL A ASSOCIE UNIQUE

شـركـة ذات مسؤولية محدودة 
لشريك وحيد

رأسدالها 122.222 درهم
مقرها :  حي املسيرة )2 شارع احدد 

باحنيني  رقم 51  - الدا لة
تأسيـــس

بتاريخ   عرفي  عقد  بدقت�سى   -  I 
إحداث  تم   ،(2(2 سبتد ر   ((
ذات  لشـركـة  األسا�سي  القانون 

مسؤولية محدودة لشريك وحيد.
 KHALLAD  : التسديــة   -  1
 DAKHLA SARL A ASSOCIE
مسؤولية  ذات  شـركـة   UNIQUE

محدودة لشريك وحيد.
) - الهــدف : تهدف الشركة سواء 
لحسابها  أو  ارجه  املغرب  دا ل 

الخاص أو لحساب الغير إلى : 
تسويق  وتصدير،  استيراد 
األحذية،  الجاهزة،  املالبس  وتوزيع 
مختلف  الغذائية،  املنتوجات 
املعدات  األولية،  املواد  املنتوجات، 

ومختلف البضائع.
 النقل بدختلف اشكاله.

العدليات  جديع  كذلك 
املالية التي لها  التجارية،  الصناعية، 
عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالهدف 

اإلجتداعي. 

حي املسيرة  املقر االجتداعي:    -  3
 -  51 رقم  شارع احدد باحنيني    2(

الدا لة.
4 - املــدة: 99 سنة ابتداء من تاريخ 

التأسيس النهائـي
حدد رأس املال   : رأس املـال   -  5
درهم مقسم على   122.222 في مبلغ 
درهم،    122 فئة  من  حصة   1222
الشريك  السيد  لفائدة  للواحـد 

الوحيد : عبد هللا  الد
:عهـد تسييـر الشركـة  -التسييـر   6

إلى السيد الوحيد   : عبد هللا  الد
من  تبتـدئ   : املاليـة  السنـة   -  7
فاتـح ينايـر وتنتهـي في 31 دجنبـر من كل 

سنـة.
لالحتياط   5%  : األراــاح   -  8

القانـــونـي.
II - اإليــداع القانـونـي : تـم اإليـداع 
القانـونـي باملحكدـة االبتدائية لواليـة 
جهـة الدا لة - وادي الذهب، بددينـة 
الدا لـة يـوم 8) سبتد ر 2)2) تحـت 
التجاري  السجل   8(2/(2(2 عـدد 

رقم 16331.   
للنشر والبيان

13 C

HITASUD
SARL A ASSOCIE UNIQUE

شـركـة ذات مسؤولية محدودة 
لشريك وحيد

رأسدالها 122.222 درهم
مقرها :  حي النهضة شارع عبد 
الرحدان بن عوف رقم 4)16  

  الدا لة
تأسيـــس

بتاريخ  عرفي  عقد  بدقت�سى   -  I 
7 أكتوار 2)2)، تم إحداث القانون 
مسؤولية  ذات  لشـركـة  األسا�سي 

محدودة لشريك وحيد.
 HITASUD SARL  : -التسديــة   1
شـركـة ذات   A ASSOCIE UNIQUE

مسؤولية محدودة لشريك وحيد.
تهدف الشركة سواء   : -الهــدف   (
لحسابها  أو  ارجه  املغرب  دا ل 

الخاص أو لحساب الغير إلى : 
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بيع جديع مواد البناء .
اشغال البناء عامة .

كذلك جديع العدليات الصناعية، 
التجارية، املالية التي لها عالقة مباشرة 

أو غير مباشرة بالهدف اإلجتداعي. 
حي النهضة    : املقر االجتداعي   -  3
شارع عبد الرحدان بن عوف رقم 4)16  

- الدا لة.
4 - املــدة: 99 سنة ابتداء من تاريخ 

التأسيس النهائـي.
حدد رأس املال   : رأس املـال   -  5
122.222  درهم مقسم على  في مبلغ 
درهم،    122 فئة  من  حصة   1222
الشريك  السيد  لفائدة  للواحـد 

الوحيد : لحسن بوتخدوين.
6 - التسييـر :عهـد تسييـر الشركـة 
إلى السيد الوحيد: لحسن بوتخدوين.
7 - السنـة املاليـة : تبتـدئ من فاتـح 
ينايـر وتنتهـي في 31 دجنبـر من كل سنـة.

لالحتياط   5%  : األراــاح   -  8
القانـــونـي.

II - اإليــداع القانـونـي : تـم اإليـداع 
القانـونـي باملحكدـة االبتدائية لواليـة 
جهـة الدا لة - وادي الذهب، بددينـة 
تحـت   (2(2 أكتوار   9 الدا لـة يـوم 
التجاري  السجل   887/(2(2 عـدد 

رقم 7)164.   
للنشر والبيان

14 C

KHOBZI SAHARA
 SARL

شـركـة ذات مسؤولية محدودة 
رأسدالها 122.222.22 درهم

مقرها : حي الحسني شارع امام مالك 
رقم1457 -  الدا لة 

تأسيـــس
بتاريخ   عرفي  عقد  بدقت�سى   -  I 
إحداث  تم   ،(2(2 سبتد ر   ((
ذات  لشـركـة  األسا�سي  القانون 

مسؤولية محدودة.
 KHOBZI SAHARA : 1 - التسديــة
SARL شـركـة ذات مسؤولية محدودة. 

) - الهــدف : تهدف الشركة سواء 
لحسابها  أو  ارجه  املغرب  دا ل 

الخاص أو لحساب الغير إلى : 

استيراد وتصدير، تسويق، تجارة، 
املنتوجات،  جديع  وتوزيع  تدثيل 

املواد، املعدات والبضائع. 
اشغال البناء عامة .

كذلك جديع العدليات الصناعية، 
التجارية، املالية التي لها عالقة مباشرة 

أو غير مباشرة بالهدف اإلجتداعي. 
املقر االجتداعي:  حي الحسني   -  3
شارع امام مالك رقم1457 - الدا لة.
من  ابتداء  سنة   99  : املــدة   -  4

تاريخ التأسيس النهائـي
حدد رأس املال   : رأس املـال   -  5
122.222  درهم مقسم على  في مبلغ 
درهم،    122 فئة  من  حصة   1222

للواحـد لفائدة السادة : 
امين الخ زي 522  حصة ؛
حديد الخ زي 522  حصة.

6 - التسييـر : عهـد تسييـر الشركـة 
الخ زي وحديد  امين   : السيدان  إلى 

الخ زي.
من  تبتـدئ   : املاليـة  السنـة   -  7
فاتـح ينايـر وتنتهـي في 31 دجنبـر من كل 

سنـة.
لالحتياط   5%  : األراــاح   -  8

القانـــونـي.
II - اإليــداع القانـونـي : تـم اإليـداع 
القانـونـي باملحكدـة االبتدائية لواليـة 
جهـة الدا لة - وادي الذهب، بددينـة 
الدا لـة يـوم 9) سبتد ر 2)2) تحـت 
التجاري  السجل    838/(2(2 عـدد 

رقم 16351.  
للنشر والبيان

15 C

EL LAHYANY TRAVAUX
 SARL

شـركـة ذات مسؤولية محدودة 
رأسدالها 222.222.22.) درهم

مقرها : حي النهضة 21 شارع عبد 
الرحدان بن عوف الطابق األول رقم 

 57(
-  الدا لة -

تأسيـــس
بتاريخ   عرفي  عقد  بدقت�سى   
القانون  إحداث  تم   ،(8/29/(2(2

مسؤولية  ذات  لشـركـة  األسا�سي 

محدودة.

التسديــة:

 EL LAHYANY TRAVAUX SARL

شـركـة ذات مسؤولية محدودة 

الهــدف :

دا ل  سواء  الشركة  تهدف 

املغرب أو  ارجه لحسابها الخاص أو 

لحساب الغير إلى : 

اشغال البناء عامة.

العدليات  جديع  كذلك 

املالية التي لها  التجارية،  الصناعية، 

عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالهدف 

اإلجتداعي. 

 21 :  حي النهضة  املقر االجتداعي 

شارع عبد الرحدان بن عوف الطابق 

األول رقم )57 - الدا لة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املــدة 

التأسيس النهائـي

رأس املـال : حدد رأس املال في مبلغ 

على  مقسم  درهم    (.222.222.22

درهم،    122 2.222) حصة من فئة 

للواحـد لفائدة السادة : 

يوسف اللحياني 12.222  حصة.

محدد اللحياني 12.222  حصة.

التسييـر : عهـد تسييـر الشركـة إلى 

: يوسف اللحياني و محدد  السيدان 

اللحياني.

فاتـح  من  تبتـدئ   : املاليـة  السنـة 

كل  من  دجنبـر   31 في  وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.

األراــاح :  %5 لالحتياط القانـــونـي.

II - اإليــداع القانـونـي :

باملحكدـة  القانـونـي  اإليـداع  تـم   

 - الدا لة  جهـة  لواليـة  االبتدائية 

الدا لـة  بددينـة  الذهب،  وادي 

عـدد  تحـت     27/12/(2(2 يـوم 

رقم  التجاري  السجل   871/(2(2

  .16423
للنشر والبيان

16 C

DOGRAMJU
 SARL A ASSOCIE UNIQUE
شـركـة ذات مسؤولية محدودة 

لشريك وحيد
رأسدالها 12.222 درهم

مقرها : البيت األصفر شارع محدد 
الخامس -  الدا لة -

تأسيـــس
بتاريخ   عرفي  عقد  بدقت�سى   
القانون  إحداث  تم   ،((/29/(2(2
مسؤولية  ذات  لشـركـة  األسا�سي 

محدودة لشريك وحيد .
التسديــة:

 DOGRAMJU SARL A ASSOCIE
 UNIQUE

محدودة  مسؤولية  ذات  شـركـة 
لشريك وحيد

الهــدف :
دا ل  سواء  الشركة  تهدف 
املغرب أو  ارجه لحسابها الخاص أو 

لحساب الغير إلى : 
املتعلقة  األنشطة  جديع 
بالفندقة، اإلقامة، املطاعم، تنظيم 
املؤتدرات والعروض، رحالت ترفيهية  

وانشطة أ رى ذات صلة بها  .
واملجدعات  الفنادق  كراء 
الفندقية والسياحية  مفروشة أو غير 

مفروشة .
العدليات  جديع  كذلك 
املالية التي لها  التجارية،  الصناعية، 
عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالهدف 

اإلجتداعي. 
البيت األصفر    : املقر االجتداعي 

شارع محدد الخامس - الدا لة.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املــدة 

التأسيس النهائـي
في  املال  رأس  حدد   : املـال  رأس 
على  مقسم  درهم    12.222 مبلغ 
درهم،    122 فئة  من  حصة   122
الوحيد  السيد  لفائدة  للواحـد 

DOMINIQUE CAMPOS
الشركـة  تسييـر  عهـد   : التسييـر 
 DOMINIQUE  : إلى السيد الوحيد 

.CAMPOS
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فاتـح  من  تبتـدئ   : املاليـة  السنـة 

كل  من  دسسد ر   31 في  وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.

األراــاح : %5 لالحتياط القانـــونـي.

II اإليــداع القانـونـي :

باملحكدـة  القانـونـي  اإليـداع  تـم   

 - الدا لة  جهـة  لواليـة  االبتدائية 

الدا لـة  بددينـة   ، الذهب  وادي 

عـدد  تحـت     19/12/(2(2 يـوم 

رقم  التجاري  السجل   9(6/(2(2

  .16489
للنشر والبيان

17 C

COVESTROSUD
SARL A ASSOCIE UNIQUE

شـركـة ذات مسؤولية محدودة 

لشريك وحيد

رأسدالها 3.222.222.22 درهم

مقرها :  حي النهضة 21 شارع اكراع 

رقم 1535  -  الدا لة

تأسيـــس
بتاريخ   عرفي  عقد  بدقت�سى   
تم إحداث القانون   ،  (8/29/(2(2

مسؤولية  ذات  لشـركـة  األسا�سي 

محدودة لشريك وحيد.

  COVESTROSUD  : التسديــة 

SARL A ASSOCIE UNIQUE شـركـة 

لشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد.

الهــدف :

دا ل  سواء  الشركة  تهدف 

املغرب أو  ارجه لحسابها الخاص أو 

لحساب الغير إلى : 

أشغال البناء عامة .

العدليات  جديع  كذلك 

املالية التي لها  التجارية،  الصناعية، 

عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالهدف 

اإلجتداعي. 

 21 حي النهضة  املقر االجتداعي:  

شارع اكراع رقم 1535  - الدا لة.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99 املــدة: 

التأسيس النهائـي

في  املال  رأس  حدد   : املـال  رأس 

درهم مقسم على    3.222.222 مبلغ 

درهم،    122 32.222 حصة من فئة 

الشريك  السيد  لفائدة  للواحـد 

الوحيد : لحو آيت مبارك

التسييـر : عهـد تسييـر الشركـة إلى 

السيد الوحيد لحو آيت مبارك.

فاتـح  من  تبتـدئ   : املاليـة  السنـة 

كل  من  دسسد ر   31 في  وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.

األراــاح :  %5 لالحتياط القانـــونـي.

II - اإليــداع القانـونـي :

باملحكدـة  القانـونـي  اإليـداع  تـم   

 - الدا لة  جهـة  لواليـة  االبتدائية 

الدا لـة  بددينـة  الذهب،  وادي 

عـدد  تحـت   ((/12/(2(2 يـوم 

رقم  التجاري  السجل   955/(2(2

   .16531
للنشر والبيان

18 C

AUTO CISNEROS
SARL A ASSOCIE UNIQUE

شـركـة ذات مسؤولية محدودة 

لشريك وحيد

رأسدالها 122.222.22 درهم

مقرها :  حي العودة الشطر الثالث 

زنقة غرناطة رقم 32  -  الدا لة

تأسيـــس
بتاريخ   عرفي  عقد  بدقت�سى   
القانون  إحداث  تم   ،28/12/(2(2

مسؤولية  ذات  لشـركـة  األسا�سي 

محدودة لشريك وحيد.

 AUTO CISNEROS  : التسديــة 

SARL A ASSOCIE UNIQUE شـركـة 

لشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد.

سواء  الشركة  تهدف   : الهــدف 

لحسابها  أو  ارجه  املغرب  دا ل 

الخاص أو لحساب الغير إلى : 

مدرسة لتعليم السياقة .

توعية وتحسيس بأهدية السالمة 

الطرقية.

تكوين مستدر للسائقين املهنيين.

تعليم  مجال  في  سيارات  كراء 

السياقة.

العدليات  جديع  كذلك 

املالية التي لها  التجارية،  الصناعية، 

عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالهدف 

اإلجتداعي. 

العودة  حي  االجتداعي:   املقر 

  32 الشطر الثالث زنقة غرناطة رقم 

- الدا لة.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99 املــدة: 

التأسيس النهائـي.
رأس املـال : حدد رأس املال في مبلغ 

 1222 درهم مقسم على    122.222

للواحـد  درهم،    122 حصة من فئة 

 : الوحيد  الشريك  السيد  لفائدة 

ابراهيم اهل حداد

:عهـد تسييـر الشركـة إلى  التسييـر 

السيد الوحيد   : ابراهيم اهل حداد

فاتـح  من  تبتـدئ   : املاليـة  السنـة 

كل  من  دجنبـر   31 في  وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.

األراــاح :  %5 لالحتياط القانـــونـي.

II - اإليــداع القانـونـي :

باملحكدـة  القانـونـي  اإليـداع  تـم   

 - الدا لة  جهـة  لواليـة  االبتدائية 

الدا لـة  بددينـة  الذهب،  وادي 

عـدد  تحـت     (2/12/(2(2 يـوم 

رقم  التجاري  السجل   942/(2(2

   .16511
للنشر والبيان

19 C

  املركز الجهوي لالستثدار

جهة بني مالل - نيفرة

اعالن عن تأسيس »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشريك وحيد»

FRANCE AMAZONA
SARL AU

رأسدالها 122.222 درهم

بتاريخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 
القانون  إعداد  تم   9/12/(2(2

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد

 FRANCE«  : التسدية 
.«AMAZONA

منتجات  بيع   : الشركة  غرض 
-  دمات  والتنظيف  التعقيم 

التعقيم والتنظيف - التجارة.
الطابق  االجتداعي:  املقر  عنوان 
االثنين،  سوق  زنقة   59 رقم  الثاني 

وادي زم.
مدة الشركة: 99 سنة.

 122222  : مبلغ رأسدال الشركة 
درهم

مقسدة   : النقدية  الحصص 
إلى1222   حصة من فئة 122 درهم 

للحصة موزعة عل ى:  
 122.222  : املعطي  الزكراوي 

درهدا. 
الحصص العينية : 

الشخصية  الشركاء  اسداء 
والعائلية وعناوينهم :

رقم  الساكن  املعطي  الزكراوي 
73) زنقة سوق االثنين، وادي زم
توزيع االنصبة على الشركاء: 

التسيير: أعطي حق التسيير للسيد 
الزكراوي املعطي مسير ومساهم ملدة 

غير محدودة.
تم االيداع القانوني ب 12 نوفد ر 

2)2) تحت رقم 3)11.
20 C

  املركز الجهوي لالستثدار

جهة بني مالل - نيفرة

اعالن عن تأسيس »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشريك وحيد»

WARIRI
SARL AU

رأسدالها 122.222 درهم
بتاريخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 
القانون  إعداد  تم   1/12/(2(2
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد
.«WARIRI« : التسدية
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غرض الشركة : صيدالني.
كراج  االجتداعي:  املقر  عنوان 

رقم)) تجزئة النخيل،  ريبكة.
مدة الشركة: 99 سنة.

 122.222  : مبلغ رأسدال الشركة 
درهم. 

إلى  مقسدة   : النقدية  الحصص 
درهم   122 فئة  من  حصة   1222

للحصة موزعة على:  
اركيك ابتسام: 122.222 درهدا. 

الحصص العينية : 
الشخصية  الشركاء  اسداء 

والعائلية وعناوينهم :
طريق  الساكنة  ابتسام  اركيك 
 37 رقم  البساتين  تجزئة  الخطوات 

أوالد عبدون،  ريبكة
توزيع االنصبة على الشركاء: 

التسيير  حق  أعطي  التسيير: 
مسيرة  ابتسام  اركيك  للسيدة 

ومساهدة ملدة غير محدودة.
نوفد ر   4 تم االيداع القانوني ب 

2)2) تحت رقم 6693.
21 C

ZHAR AHMED

TIZITI ALUMINIUM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ZHAR AHMED
 HAY QODS BENSOUDA ، 11

30030، FES MAROC
TIZITI ALUMINIUM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتداعي املحل 

التجاري رقم ) املتواجد بالقطعة 
رقم 398 تجزئة جنة الزيتون 
بنسودة - 32232 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

63341
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 TIZITI  : اإلقتضاء بدختصر تسديتها 

.ALUMINIUM

: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

نجارة األملنيوم - اإلستراد و التصدير 

- مقاول في األشغال  - منعش عقاري 

املختلفة - التجارة العامة.

املحل   : االجتداعي  املقر  عنوان 

بالقطعة  املتواجد   ( رقم  التجاري 
رقم 398 تجزئة جنة الزيتون بنسودة 

- 32232 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد محدد التزيتي :  334 حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .

 333   : التزيتي  سفيان  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

333 حصة    : السيد بالل التزيتي 

بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  التزيتي  محدد  السيد 

 32232 الزيتون   جنة  تجزئة   (73

فاس املغرب.

عنوانه)ا(  التزيتي  سفيان  السيد 
رقم 362 تجزئة جنة الزيتون بنسودة  

32232 فاس املغرب.
السيد بالل التزيتي عنوانه)ا( رقم 

بنسودة   الزيتون  جنة  تجزئة   362

32232 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  التزيتي  محدد  السيد 

 32232 الزيتون   جنة  تجزئة   (73

فاس املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   (9 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 2)2)/1855.

1I

FNMCOMPTA

COMPANIA TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتداعي للشركة

FNMCOMPTA

 RESIDENCE RENEE AV IBN (1

 MARHAL 3 EME ETAGE N° 07

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

COMPANIA TRANS  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي مركز نريا 

رقم 183 شارع برنس إريتي مكتب 

13 الطابق السفلي طنجة - 92222 

طنجة املغرب.

تحويل  املقر االجتداعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.8(193

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

املؤرخ في 6) غشت 2)2) تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجتداعي  املقر 

»مركز نريا رقم 183 شارع برنس إريتي 

 - السفلي طنجة  الطابق   13 مكتب 

92222 طنجة املغرب» إلى »زنقة 87 

رقم )1 حي القدس بئر الشفاء طنجة 

- 92222 طنجة  املغرب».

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن ر   14 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2)2) تحت رقم 4584.

(I

CAJF CO

DISCUS TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CAJF CO

 Rue Ait Ourir ، 20000، 23

casablanca maroc

discus trav شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتداعي شارع رقم 

3 ايت اورير الدار البيضاء  - 2222) 

الدار البيضاء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.(75157

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

2)2) تقرر حل  4) غشت  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

discus trav  مبلغ رأسدالها 122.222 

درهم وعنوان مقرها اإلجتداعي شارع 

 - البيضاء   الدار  اورير  ايت   3 رقم 

الدار البيضاء املغرب نتيجة   (2222

ل : حل مبكر للشركة.

و حدد مقر التصفية ب شارع رقم 

 (2222  - 3 ايت اورير الدار البيضاء 

الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

و  محدد   راوش  السيد)ة(  

 (2222 البيضاء   الدار  عنوانه)ا( 

)ة(  كدصفي  املغرب   casablanca

للشركة.

و  هدي�سي  عزدين   السيد)ة( 

 (2222 البيضاء  الدار  عنوانه)ا( 

)ة(  كدصفي  املغرب   casablanca

للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

شتن ر 2)2) تحت رقم 745877.

3I
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CAJF CO

 LA SOCIETE DE
CONSTRUCTION LA BRISE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

CAJF CO

 Rue Ait Ourir ، 20000، 23

casablanca maroc

 la societe de construction

la brise شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتداعي شارع 

بني امير رقم 5) مع شارع الحنك 

انفا الدار البيضاء - 2222) الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.178337

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   (218 نون ر   13 املؤرخ في 

 la املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

  societe de construction la brise

مبلغ رأسدالها 12.222 درهم وعنوان 

امير  بني  شارع  اإلجتداعي  مقرها 
مع شارع الحنك انفا الدار   (5 رقم 

البيضاء  الدار   (2222  - البيضاء 

املغرب نتيجة ل : حل مبكر للشركة.

شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

الحنك  شارع  مع   (5 رقم  امير  بني 

الدار   (2222  - البيضاء  الدار  انفا 

البيضاء املغرب. 

و عين:

و  محدد   راوش  السيد)ة( 

رقم  ليبارين  شارع    15 عنوانه)ا( 

البيضاء  الدار   (2222 معاريف   15

املغرب كدصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

شتن ر 2)2) تحت رقم 745875.

4I

ACCOF

COOL PEINTURE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ACCOF

 LOT ELWAHEDA N°2 APP N°1

 ALIA-MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

COOL PEINTURE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي اقامة 

رياض الحديقة عدارة 9 الطابق 

االر�سي B 45   سيدي مومن  - 

2422) الدارالبيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

469893

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   (8

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 COOL : اإلقتضاء بدختصر تسديتها

.PEINTURE

إنتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وأعدال طالء.

اقامة   : االجتداعي  املقر  عنوان 

الطابق   9 عدارة  الحديقة  رياض 

 - مومن   سيدي     B 45 االر�سي 

2422) الدارالبيضاء  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 822   : عدراوي  العربي  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

 (22   : االفضل  عزيزة  السيدة 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد العربي عدراوي عنوانه)ا( 
اقامة رياض الحديقة عدارة ج رقم 
البيضاء  مومن  سيدي   ( شطر   5

2422) الدارالبيضاء  املغرب.
السيدة عزيزة االفضل عنوانه)ا( 
اقامة رياض الحديقة عدارة ج رقم 
البيضاء  مومن  سيدي   ( شطر   5

2422) الدارالبيضاء  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد العربي عدراوي عنوانه)ا( 
اقامة رياض الحديقة عدارة ج رقم 
البيضاء  مومن  سيدي   ( شطر   5

2422) الدارالبيضاء  املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

غشت 2)2) تحت رقم 17958.
5I

tensiftconsultant

 PRODUITS
 CONSOMMABLES -
MATÉRIEL DENTAIRE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

tensiftconsultant
املكتب ) عدارة الطنطاوي زنقة 
الصناعة ، 46222، آسفي املغرب

 PRODUITS CONSOMMABLES -
MATÉRIEL DENTAIRE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي زنقة 
سكورة رقم 14 حي جنان عيالن 

اسفي - 46222 اسفي املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
12885

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 
 PRODUITS CONSOMMABLES -

.MATÉRIEL DENTAIRE
غرض الشركة بإيجاز : ..

زنقة   : االجتداعي  املقر  عنوان 
عيالن  جنان  حي   14 رقم  سكورة 

اسفي - 46222 اسفي املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222 السيدة بشرى بوسوري :  

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة بشرى بوسوري عنوانه)ا( 
25 الزنقة ن ا ب س حي املدينة  رقم 
اسفي   46222 اسفي  الجديدة  

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة بشرى بوسوري عنوانه)ا( 
25 الزنقة ن ا ب س حي املدينة  رقم 
اسفي   46222 اسفي  الجديدة  

املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار   (2 بتاريخ  االبتدائية بآسفي  

2)2) تحت رقم 113).

6I

CAMANAB

 MOFA MACHINERY
MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسدال الشركة

CAMANAB
 RUE DE MEXIQUE N°19 87
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
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 MOFA MACHINERY MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
 AV. وعنوان مقرها اإلجتداعي
 CHAEIKH MOHAMED EL
 HARRAK PASSAGE 2 N°1 -

FNIDEQ 93102 املغرب.
رفع رأسدال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1(281

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تم   (2(2 غشت   (7 في  املؤرخ 
قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع 
»992.222.) درهم» أي من »12.222 
عن  درهم»   3.222.222« إلى  درهم» 
ديون  مع  مقاصة  إجراء    : طريق 
الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
9) شتن ر  بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2)2) تحت رقم 274).
7I

CAMANAB

SIMTELCOM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAMANAB
 RUE DE MEXIQUE N°19 87
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
SIMTELCOM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي 7 اقامة 
االميرة ) محج ابن زيدون زقم 33 - 

92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
124439

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 ف راير   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.SIMTELCOM
 Travaux : غرض الشركة بإيجاز 

.de Télécommunication
اقامة   7  : عنوان املقر االجتداعي 
 -  33 محج ابن زيدون زقم   ( االميرة 

92222 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : السيد يونس بن قدور 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد يونس بن قدور عنوانه)ا( 
زيدون  ابن  محج   ( االميرة  اقامة   7

زقم 33 92222 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد يونس بن قدور عنوانه)ا( 
زيدون  ابن  محج   ( االميرة  اقامة   7

زقم 33 92222 طنجة املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
ف راير   (7 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2)2) تحت رقم 32874).
8I

CAMANAB

 NORTHERN AUTOMOTIVE
TRADING COMPANY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

CAMANAB
 RUE DE MEXIQUE N°19 87
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
 NORTHERN AUTOMOTIVE
TRADING COMPANY  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي الجراري 

) زنقة 37 رقم 6 - 92222 طنجة 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.65235

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تدت   (2(2 ف راير   26 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة( زكريا السوفياني 

أصل  من  اجتداعية  حصة   5.222

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   12.222

عدر  بوكرية بتاريخ 26 ف راير 2)2).

تفويت السيد )ة( زكريا السوفياني 

أصل  من  اجتداعية  حصة   (.522

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   12.222

ف راير   26 بتاريخ  العبدوني  املهدي 

.(2(2

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

ف راير   (4 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2)2) تحت رقم )154.

9I

tensiftconsultant

OUMNIA AMENAGEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

tensiftconsultant

املكتب ) عدارة الطنطاوي زنقة 

الصناعة ، 46222، آسفي املغرب

 OUMNIA AMENAGEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي محل 

رقم 1 اقامة الدوحة 1 شارع موالي 

يوسف اسفي - 46222 اسفي 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

12889

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.OUMNIA AMENAGEMENT

غرض الشركة بإيجاز : ..

محل   : االجتداعي  املقر  عنوان 

1 شارع موالي  اقامة الدوحة   1 رقم 

اسفي   46222  - اسفي  يوسف 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : السيدة نعيدة بوريشة  

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة  نعيدة بوريشة  عنوانه)ا( 

املدينة  حي  مالك  االمام  زنقة   7

اسفي   46222 اسفي  الجديدة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة نعيدة بوريشة  عنوانه)ا( 

املدينة  حي  مالك  االمام  زنقة   7

الجديدة اسفي 46222 اسفي املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار   (1 بتاريخ  االبتدائية بآسفي  

2)2) تحت رقم 119).

12I
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tensiftconsultant

GHITA SELECTION SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

tensiftconsultant

املكتب ) عدارة الطنطاوي زنقة 

الصناعة ، 46222، آسفي املغرب

GHITA SELECTION SARL شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي مكتب ) 

عدارة الطنطاوي حي الصناعي اسفي 

- 46222 اسفي املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

12887

بدقت�سى  عقد عرفي مؤرخ في 17 

أكتوار 2)2) تم إعداد القانون 

األسا�سي لشركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 GHITA : اإلقتضاء بدختصر تسديتها

.SELECTION SARL

غرض الشركة بإيجاز : ..

 ( : مكتب  عنوان املقر االجتداعي 

عدارة الطنطاوي حي الصناعي اسفي 

- 46222 اسفي املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : الوزاني  غيثة  السيدة 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الوزاني  غيثة  السيدة 

 46222 اسفي  م ج  مليلة  زنقة   (3

اسفي املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الوزاني  غيثة  السيدة 

 46222 اسفي  م ج  مليلة  زنقة   (3

اسفي املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار   (1 بتاريخ  االبتدائية بآسفي  

2)2) تحت رقم 118).

11I

JURIS LEGAL

BMCI LEASING

شركة املساهدة

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

JURIS LEGAL

 Angle Bd Abdelmoumen &

 Rue Chatila, Résidence Kamar,

 Etg 3, Bureau 6 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

BMCI LEASING »شركة املساهدة»

وعنوان مقرها االجتداعي: الكولين 

), تجزئة رقم 3 سيدي معروف - - 

الدار البيضاء املغرب.

»مالءمة النظام األسا�سي للشركة»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.48795

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 32 يونيو 2)2)

األسا�سي  النظام  مالءمة  تقرر 

للشركة مع مقتضيات القانون: وفقا 

للقانون 20-19 املعدل بالقانون -95

17 املتعلق بالشركات املساهدة

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

 (2 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوار 2)2) تحت رقم 752576.

1(I

بالم فيدسس ش م م

DIPO INOX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

بالم فيدسس ش م م

169 شارع محدد بوزيان , فرحتين 

9 الطابق الرابع رقم 15 سيدي 

عثدان، 2722)، الدار البيضاء 

املغرب

DIPO INOX شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي 46 شارع 

الزقطوني الطابق الثاني رقم 6 - 

2232) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

474275

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 شتن ر   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 DIPO  : بدختصر تسديتها  اإلقتضاء 

.INOX

املتاجرة،   : غرض الشركة بإيجاز 

في كل ما يتعلق بدواد  البيع والشراء 

ومنتجات االنوكس. .

46 شارع  عنوان املقر االجتداعي : 

 -  6 رقم  الثاني  الطابق  الزقطوني 

2232) الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد سعيد لهواسشري :  1.222 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد سعيد لهواسشري عنوانه)ا( 

الطابق   (((3 البقعة   ( الشطر 

الدار   (2722 العدران  السفلي 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سعيد لهواسشري عنوانه)ا( 

الطابق   (((3 البقعة   ( الشطر 

الدار   (2722 العدران  السفلي 

البيضاء املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 32 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

شتن ر 2)2) تحت رقم 747899.

13I

ACCOF

MCHT INTERNATIONAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتداعي للشركة

ACCOF

 LOT ELWAHEDA N°2 APP N°1

 ALIA-MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

MCHT INTERNATIONAL شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي رقم ) 

تجزئة الوحدة الطابق 1 الشقة 

رقم 1 العالية  - 8832) املحددية  

املغرب.

تحويل  املقر االجتداعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.477471

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

املؤرخ في 14 شتن ر 2)2) تم  تحويل  

من للشركة  الحالي  االجتداعي  املقر 
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 1 الطابق  الوحدة  تجزئة   ( »رقم   

 (8832  - العالية    1 رقم  الشقة 

إلى »تقاطع شارع  املغرب»  املحددية  

الطابق  انوال  شارع  و  املومن  عبد 

 - سنتر   املياراج   13 رقم  مكتب   1

2342) الدار البيضاء  املغرب».

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 (3 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوار 2)2) تحت رقم 5658).

14I

بالم فيدسس ش م م

VITRINOX INDUSTRIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

بالم فيدسس ش م م

169 شارع محدد بوزيان , فرحتين 

9 الطابق الرابع رقم 15 سيدي 

عثدان، 2722)، الدار البيضاء 

املغرب

VITRINOX INDUSTRIE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي 46 شارع 

الزقطوني الطابق الثاني رقم 6 - 

2232) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

474453

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 غشت   1(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.VITRINOX INDUSTRIE

القيام   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تجهيز  باالينوكس.  البناء  بأشغال 

املجازر واملخ زات  املطاعم،  املقاهي، 

بواجهات من االينوكس. بناء محالت 

للت ريد وتكييف الهواء..

46 شارع  عنوان املقر االجتداعي : 

 -  6 رقم  الثاني  الطابق  الزقطوني 

2232) الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الدهب  ابو  ابراهيم  السيد 

درهم   122 بقيدة  حصة   1.222   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الدهب  ابو  ابراهيم  السيد 

 1( زنقة  الهدى  تجزئة  عنوانه)ا( 

رقم 116 سيدي مومن 2612) الدار 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

الدهب  ابو  ابراهيم  السيد 

 1( زنقة  الهدى  تجزئة  عنوانه)ا( 

رقم 116 سيدي مومن 2612) الدار 

البيضاء املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 2( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوار 2)2) تحت رقم 48)748.

15I

بالم فيدسس ش م م

DAR MEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

بالم فيدسس ش م م

169 شارع محدد بوزيان , فرحتين 

9 الطابق الرابع رقم 15 سيدي 

عثدان، 2722)، الدار البيضاء 

املغرب

DAR MEN شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي 46 شارع 

الزقطوني الطابق الثاني رقم 6 - 

2232) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

466551

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 يونيو   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 DAR  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.MEN

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واألشغال العدومية،  البناء  النجارة، 

االستيراد والتصدير في كل ما يتعلق 

بالغرض التجاري للشركة.

46 شارع  عنوان املقر االجتداعي : 

 -  6 رقم  الثاني  الطابق  الزقطوني 

2232) الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد سعيد اغدالي :  922 حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .

السيد محدد بوراز :  122 حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  اغدالي  سعيد  السيد 
مليل  تيط   6 رقم   3 الصفا  تجزئة 

9642) الدار البيضاء املغرب.

السيد محدد بوراز عنوانه)ا( ديار 

512 بورنازيل  16 عدارة  السالم رقم 

2244) الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  اغدالي  سعيد  السيد 
مليل  تيط   6 رقم   3 الصفا  تجزئة 

9642) الدار البيضاء املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 (1 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز 2)2) تحت رقم 742388.

16I

tensiftconsultant

TRANS MOFAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

tensiftconsultant
املكتب ) عدارة الطنطاوي زنقة 
الصناعة ، 46222، آسفي املغرب
TRANS MOFAN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتداعي : رقم ) 

حي حديدو طريق حد حرارة اسفي - 
46222 اسفي املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.5(13
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تقرر   (2(2 أكتوار   (6 في  املؤرخ 
ذات  شركة   TRANS MOFAN حل 
رأسدالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   12.222
حي حديدو طريق   ( رقم  اإلجتداعي 
اسفي   46222  - اسفي  حرارة  حد 

املغرب نتيجة ل..
و عين:

السيد)ة( طاهر  مخ ر  و عنوانه)ا( 
اوالد عدران سيدي  العشاسش  دوار 
املغرب  بنور  سيدي   (4353 بنور 

كدصفي )ة( للشركة.
و  فنيدي  مبارك   السيد)ة( 
حي الرياض   16 بلوك   1( عنوانه)ا( 
اسفي 46222 اسفي املغرب كدصفي 

)ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجدعية الختامية 
 ( وفي رقم   (2(2 أكتوار   (7 بتاريخ 
 - حي حديدو طريق حد حرارة اسفي 

46222 اسفي املغرب.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   2( بتاريخ  بآسفي   االبتدائية 

2)2) تحت رقم )15).

17I
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FIDULIMAR

T.I. CONSTRUCTION SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDULIMAR

 N°22 RUE TAZA HAY  EL

 HASSANY KASSTOR ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

 T.I. CONSTRUCTION SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي مركز 

اكنيون - 45322 تنغير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

891

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   1(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 T.I.  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.CONSTRUCTION SARL

: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

البناء و االشغال املختلفة 

الصرف  قنوات  اصالح  و  بناء 

و  للشرب  الصالح  املاء  الصحي 

 طوط املواصالت

نتبيث انظدة السقي بالتنقيط..

مركز   : االجتداعي  املقر  عنوان 

اكنيون - 45322 تنغير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 342   : السيد محدد االدري�سي  

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

السيد حسن تدرارت :  332 حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .

 332   : تدرارت  ابراهيم  السيد 
حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محدد االدري�سي  عنوانه)ا( 
زاكورة   47723 دوار تدارغين تزارين 

املغرب.
عنوانه)ا(  تدرارت  حسن  السيد 

مركز تزارين 47723 زاكورة املغرب.
السيد ابراهيم تدرارت عنوانه)ا( 

مركز تزارين 47723 زاكورة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محدد االدري�سي عنوانه)ا( 
زاكورة   47723 دوار تدارغين تزارين 

املغرب
عنوانه)ا(  تدرارت  حسن  السيد 

مركز تزارين 47723 زاكورة املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار   (6 بتاريخ  االبتدائية بتنغير  

2)2) تحت رقم -.
18I

SOFIMED CONSULTING AND NEGOCE SARL

 FADOUNI TRANS TODAY
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

 FADOUNI TRANS TODAY SARL
AU

القصبة الزنقة 31 الرقم41 ، 
8822)، املحددية املغرب

 FADOUNI TRANS TODAY SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتداعي : القصبة 

الزنقة 31 الرقم 41  - 8822) 
املحددية املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.14713

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
املؤرخ في 14 أكتوار 2)2) تقرر حل 
 FADOUNI TRANS TODAY SARL
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة   AU

ذات الشريك الوحيد مبلغ رأسدالها 
مقرها  وعنوان  درهم   122.222
الرقم   31 اإلجتداعي القصبة الزنقة 
41  - 8822) املحددية املغرب نتيجة 
لعدم وجود دعم للدؤسسات املالية

-املنافسة 
- صعواة االنتعاش.

و عين:
و  فدوني  سعيد   السيد)ة( 
 24 عنوانه)ا( درب املسعودي الزنقة 
2182) الدار  )9 عين الذياب  الرقم 
البيضاء املغرب كدصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجدعية الختامية 
بتاريخ 14 أكتوار 2)2) وفي القصبة 
 (8822  -  41 الرقم   31 الزنقة 

املحددية املغرب.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ  باملحددية   االبتدائية 

أكتوار 2)2) تحت رقم 1394.
19I

SOFIMED CONSULTING AND NEGOCE SARL

E.S.H SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 SOFIMED CONSULTING AND
NEGOCE SARL

69 تجزئة أرض الصغيرالطابق 
الثاني ، 8822)، املحددية املغرب

E.S.H SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتداعي 4مكرر 
رس-الطابق السفلي محل فضالة 
بارك - 8822) املحددية املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5245
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تقرر   (2(2 أكتوار   26 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 E.S.H SARL الوحيد  الشريك  ذات 
درهم   122.222 مبلغ رأسدالها    AU
وعنوان مقرها اإلجتداعي 4مكرر رس-
بارك  فضالة  محل  السفلي  الطابق 

املحددية املغرب نتيجة ل   (8822  -
: عدم وجود دعم للدؤسسات املالية

-املنافسة 
- صعواة االنتعاش.

4مكرر  التصفية ب  و حدد مقر 
فضالة  محل  السفلي  رس-الطابق 

بارك - 8822) املحددية املغرب. 
و عين:

و  حجي   اسداعيل    السيد)ة( 
 (8822 الحرية    (76 عنوانه)ا( 
)ة(  كدصفي  املغرب  املحددية 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
4مكرر   : الوثائق املتعلقة بالتصفية 
فضالة  محل  السفلي  رس-الطابق 

بارك
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 (2 بتاريخ  باملحددية   االبتدائية 

أكتوار 2)2) تحت رقم 1377.
(2I

STE CECONA SARL

STE KEBDANA CAR SARL
فسخ عقد تسيير حر ألصل تجاري 

)األشخاص املعنويون(
فسخ عقد تسيير حر ألصل تجاري

STE KEBDANA CAR SARL
بدقت�سى  الجدع العام االستثنائي 
 EL FAKIR MOHAMMED لشركة 
الكائن مقرها االجتداعي ب : الساكن 
الساكن    14 بحي الكندي زنقة رقم 
  6(222  14 رقم  زنقة  الكندي  بحي 
الناظور  املغرب املؤرخ في 25 أكتوار 

2)2) تقرر مايلي:
فسخ عقد التسيير الحر لألصل   
شارع   8 رقم   : ب  الكائن  التجاري 
شارع   8 طنجة اركدان الناظور رقم 
 6(222 الناظور  اركدان  طنجة 
طرف  من  املوقع   ، املغرب  الناظور 
 EL FAKIR MOHAMMED شركة 
و  التجاري  لألصل  مالكة  بصفتها   :
 EL FAKIR MOHAMMED شركة 

بصفتها مسيرة حرة.
(1I
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ANOIR & ASSOCIES

SOBA TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسدال الشركة

ANOIR & ASSOCIES

 Espace Riad Fès, 10 rue Lalla

 Aicha, appartement N° 16 Fès،

30000، fes Maroc

SOBA TRAV شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي مكتب 

رقم 27 اقامة )5 مكاتب أشرف  

شارع محدد السادس 32222 فاس 

املغرب.

رفع رأسدال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.57377

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

 (2(2 أكتوار   2( في  املؤرخ 

بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع  تم 

من  أي  درهم»   522.222« قدره 

»1.222.222 درهم» إلى »1.522.222 

القيدة  رفع    : طريق  عن  درهم» 

اإلسدية لألسهم املوجودة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار   (( بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 821).

((I

SG LOGISTICS

CAR & SHOP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

CAR & SHOP

 AV LALLA YACOUT 5 EME 39

ETG APPT D ، 20000، الدار 

maroc البيضاء

CAR & SHOP شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 rue 44 وعنوان مقرها اإلجتداعي

 ibnou jabir attabari  - 20500

الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.426625

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تدت   (2(2 شتن ر   32 في  املؤرخ 

املصادقة على :
شكري  عدر   )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتداعية  حصة   522

522 حصة لفائدة  السيد )ة( هشام  

الشكرااط بتاريخ 32 شتن ر 2)2).

اللطيف   عبد  )ة(  السيد  تفويت 

من  اجتداعية  حصة   522 بنيحيى 

السيد  لفائدة   حصة   522 أصل 

شتن ر   32 بتاريخ  هشام   هشام   )ة( 

.(2(2

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

 (( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوار 2)2) تحت رقم 82)751.

(3I

SG LOGISTICS

QORTOBA BUILDER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

QORTOBA BUILDER

 AV LALLA YACOUT 5 EME 39

ETG APPT D ، 20000، الدار 

maroc البيضاء

QORTOBA BUILDER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي 39 شارع 

لال الياقوت الطابق 5 الشقة د - 

2282) الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.335799

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تدت   (2(2 أكتوار   25 في  املؤرخ 

املصادقة على :

)ة( سعيد ب وداد  تفويت السيد 

أصل  من  اجتداعية  حصة   332

نصر  )ة(  السيد  332 حصة لفائدة  

25 أكتوار  هللا احدد عوكشة بتاريخ 

.(2(2

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

 (7 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوار 2)2) تحت رقم )75181.

(4I

ACCOF

BETA PRECESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ACCOF

 LOT ELWAHEDA N°2 APP N°1

 ALIA-MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

BETA PRECESS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي 12 شارع 

حرية طابق 3 شقة رقم 5 الدار 

البيضاء - 2222) الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

475995

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 شتن ر   14

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 BETA  : بدختصر تسديتها  اإلقتضاء 

.PRECESS

غرض الشركة بإيجاز : تاجر قطع 

باالنشطة  املتعلقة  االالت  و  الغيار 

الصناعية.

12 شارع  عنوان املقر االجتداعي : 

الدار   5 رقم  شقة   3 طابق  حرية 

الدارالبيضاء   (2222  - البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 522   : الغنضور  مروان  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

522 حصة    : السيد احدد يحيا 

بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مروان الغنضور عنوانه)ا( 

 5 رقم   11 زنقة  طالب  اوالد  تجزئة 

طابق 3 شقة 13 عين الشق البيضاء 

2472) الدارالبيضاء املغرب.

عنوانه)ا(  يحيا  احدد  السيد 

 665 رقم  املرابطين  شارع  السعادة 

املحددية 8832) املحددية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مروان الغنضور عنوانه)ا( 

 5 رقم   11 زنقة  طالب  اوالد  تجزئة 

طابق 3 شقة 13 عين الشق البيضاء 

2472) الدارالبيضاء املغرب

عنوانه)ا(  يحيا  احدد  السيد 

 665 رقم  املرابطين  شارع  السعادة 

املحددية 8832) املحددية املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوار 2)2) تحت رقم 86)4).

(5I

ACCOF

BSR PROTECTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ACCOF

 LOT ELWAHEDA N°2 APP N°1

 ALIA-MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

BSR PROTECTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي رقم ) 

تجزئة الوحدة طابق 1 رقم 1 العاليا 

- 8832) املحددية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

(6439

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 BSR  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.PROTECTION

استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير

بيع وتثبيت االجهزة و نظام اإلنظار 

املتعلق بالحرائق.

 ( رقم   : االجتداعي  املقر  عنوان 

تجزئة الوحدة طابق 1 رقم 1 العاليا 

- 8832) املحددية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 334   : إبراهيم   سبيك  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

فابريس  رومان  بونيت  السيد 

ويليام :  333 حصة بقيدة 122 درهم 

للحصة .

 333   : السيد إسداعيل الصباح 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  إبراهيم  السيد سبيك 

  (8832 51 4 رقم  درب البيطا بلوك 

املحددية املغرب.

فابريس  رومان  بونيت  السيد 

 ALLEE DES  6 عنوانه)ا(  ويليام 

 SAGNES  431(2 MONISTROL

.SUR LOIRE FRANCE

الصباح  إسداعيل  السيد 

  V MARCEL PAGNOL  8 عنوانه)ا( 

 431(2 MONISTROL SUR LOIRE

.FRANCE

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  إبراهيم  السيد سبيك 

  (8832 51 4 رقم  درب البيطا بلوك 

املحددية املغرب

فابريس  رومان  بونيت  السيد 

 ALLEE DES  6 عنوانه)ا(  ويليام 

 SAGNES  431(2 MONISTROL

SUR LOIRE FRANCE

الصباح  إسداعيل  السيد 

  V MARCEL PAGNOL  8 عنوانه)ا( 

 431(2 MONISTROL SUR LOIRE

FRANCE

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  باملحددية   االبتدائية 

رقم  تحت   (2(2 أكتوار   (7

.1417/158(

(6I

ساجيس كونساي

E-MARKET SOLUTIONS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء فرع تابع للشركة

ساجيس كونساي

مكاتب املنارة شارع عالل ابن عبد 

هللا الطابق الثالث رقم 36 فاس ، 

32222، فاس املغرب

E-MARKET SOLUTIONS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي الطابق 

) و 3، مكاتب أمين، شارع محدود 

العقاد  - 32222 فاس املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.51197

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

تقرر   (2(2 ف راير   1( في  املؤرخ 

تحت  للشركة   تابع  فرع   إنشاء 

 E-MARKET SOLUTIONS التسدية

بالعنوان  الكائن  و   SUCCURSALE

إقامة طرفاية،  شارع   ،(2 رقم 

الطابق   (8 مكتب  إدري�سي،   

33 و34   ،3(  ،31 الخامس، ومكاتب 

في الطابق السادس - 52222 مكناس 

املغرب و املسير من طرف السيد)ة( 
زهير محدد 

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   23 بتاريخ  بدكناس   التجارية 

2)2) تحت رقم 3561.

(7I

louardi compta

CUENTA CASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

louardi compta
رقم 6) زنقة عباس املسعدي مكتب 

رقم 5 املدينة الجديدة فاس ، 

32222، فاس املغرب

CUENTA CASH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي الطابق 

السفلي محل  رقم ) رابحة 1 تجزئة 

بوعنانية زواغة فاس  - 2)322 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

64749

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   2(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.CUENTA CASH

صرف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

استخالص  االموال  تحويل  العدلة 

الفواتير

 دمات مالية

استشارات ضريبية و جبائية.

الطابق   : االجتداعي  املقر  عنوان 
1 تجزئة  ) رابحة  السفلي محل  رقم 

بوعنانية زواغة فاس  - 2)322 فاس 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السالم  عبد  الشنتوفي  السيد 

درهم   122 بقيدة  حصة   1.222   :

للحصة .

 : السالم  عبد  الشنتوفي  السيد   

1222 بقيدة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السالم  عبد  الشنتوفي  السيد 

البوعنانية  تجزئة   64 عنوانه)ا( 

املرجة فاس 2)322 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السالم  عبد  الشنتوفي  السيد 

البوعنانية  تجزئة   64 عنوانه)ا( 

املرجة فاس 2)322 فاس املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   13 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 3113.

(8I

FIDUCIAIRE FICOHA

 STE MORASALAT TAWADA

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FICOHA

 AV IBN KHALDOUN IMMB 12

 1ER ETAGE AV IBN KHALDOUN

 IMMB 12 1ER ETAGE، 23040،

BENI MELLAL MAROC

 STE MORASALAT TAWADA

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتداعي الطابق 

االول رقم 67 تجزئة غيثة بني مالل 

3222) بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

12283

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 مارس   19

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 STE  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.MORASALAT TAWADA SARL

غرض الشركة بإيجاز : النقل بين 

املدن.

الطابق   : االجتداعي  املقر  عنوان 

تجزئة غيثة بني مالل   67 االول رقم 

3222) بني مالل املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد الرحيم بودهنة :  522 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

السيد عبد الهادي جيدان :  522 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

جيدان  الهادي  عبد  السيد 
عنوانه)ا( تجزئة غيثة 21 رقم 67 68 
بني مالل   (3222 بني مالل   24 رقم 

املغرب.

بودهنة  الرحيم  عبد  السيد 

 (3222 عنوانه)ا( حي بوشان دمنات 

دمنات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

جيدان  الهادي  عبد  السيد 
عنوانه)ا( تجزئة غيثة 21 رقم 67 68 
بني مالل   (3222 بني مالل   24 رقم 

املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 12 يونيو 

2)2) تحت رقم 72).

(9I

STE MAMLALE SERVICES

IMDRAS TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

STE MAMLALE SERVICES

الحي اإلداري امنتانوت 

اعالن عن حل شركة 

IMDRAS TRAVAUX

 شركة ذات املسؤولية املحدودة )في 

طور التصفية(

امنتانوت شيشاوة مراكش  41252

و عنوان مقرها االجتداعي, دوار 

تدزكاديوين امنتاموت مراكش 

41252

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

1137

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 5) أكتوار 2)2) تقرر حل 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

درهم   52.222 رأسدالها  مبلغ   

دوار  االجتداعي  مقرها  وعنوان 

 IMDRAS امنتانوت  تدزكاديوين 

 TRAVAUX

نتيجة للتوقف عن العدل

بدوار  التصفية  مقر  حدد  و 

تدزكادوين امنتانوت 

بلحسن  العربي  السيد  عين  و 

دوار  عنوانه  و  للشركة,  كدصفي 

تدزكادوين امنتانوت مراكش

41252

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بامنتانوت بتاريخ 12 نون ر 

2)2) تحت رقم 2)2)/388

32I

FIDUCIAIRE FICOHA

STE  ELECORUN SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FICOHA

 AV IBN KHALDOUN IMMB 12

 1ER ETAGE AV IBN KHALDOUN

 IMMB 12 1ER ETAGE، 23040،

BENI MELLAL MAROC

 STE  ELECORUN SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي  مرآب 

شارع تدكنونت زنقة 25 رقم 596  

بني مالل 3222) بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

12467

 28 عقد حر مؤرخ في  بدقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (2(2 شتن ر 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

  STE  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.ELECORUN SARL AU

أعدال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة.

مرآب    : االجتداعي  املقر  عنوان 

  596 رقم   25 زنقة  تدكنونت  شارع 

بني مالل 3222) بني مالل املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : السيد عبد هللا عوايد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد هللا عوايد عنوانه)ا( 

شارع تدكنونت زنقة 25 رقم 596 بني 

مالل 3222) بني مالل املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد هللا عوايد عنوانه)ا( 

شارع تدكنونت زنقة 25رقم 596 بني 

مالل 3222) بني مالل املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 (4 بتاريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

شتن ر 2)2) تحت رقم 592.

31I

TY CONSULTING

SK WELLNESS  
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TY CONSULTING

 RUE HALAB MERS SULTAN (6

 26 RUE HALAB MERS SULTAN،

20140، CASABLANCA MAROC

  SK WELLNESS  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي 392 شارع 

بورغون رياض انفا متجر 3) الدار 

البيضاء - 2372) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

479(21

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 شتن ر   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 SK    : بدختصر تسديتها  اإلقتضاء 

. WELLNESS
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نشاط   -  : غرض الشركة بإيجاز 
العناية التجديلية ; 

تصوير  محترف،  فني،  ماكياج   -
سيندائي ;

التجديل  آالت  جديع  استيراد   -
لتخفيف الشعر وإزالة الشعر بشكل 

دائم والعناية بالجسم والوجه ;. -
املواد  وتسويق  استيراد   -
والتجارية  التجديلية  االستهالكية 

للعناية بالوجه والجسم ; 
- نصح ملوفري الخدمات في مجال 

علم الجدال ;
- تطوير امتياز معهد التجديل ;

املذكورة  األنشطة  إطار  وفي   -
املناسبات  جديع  تنظيم  أعاله، 
الدراسية  والحلقات  املؤتدرات  مثل 
والدورات التدريبية وحلقات العدل 
جديع  واصورة أعم،  واالجتداعات، 
العدليات التجارية أو األوراق املالية 
أو العقارات التي قد تتصل مباشرة 
أو غير مباشرة بالهدف العام أو بأي 

موضوع مداثل أو ذي صلة.
 392  : االجتداعي  املقر  عنوان 
 (3 شارع بورغون رياض انفا متجر 
الدار البيضاء - 2372) الدار البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
522 حصة    : السيدة كوثر بلدين 

بقيدة 122 درهم للحصة .
السيدة سارة جدال الدين :  522 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسداء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(   بلدين  كوثر  السيدة 
 316 فيال  رسور  كولف  كاليفورنيا 
الدار  بوسكورة  الخضراء  املدينة 
البيضاء  الدار   (2222 البيضاء 

املغرب.
الدين  جدال  سارة  السيدة 
عنوانه)ا( طريق مكة اقامة افينيون 
 (24(2 البيضاء  كاليفورنيا    4 رقم 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

الدين  جدال  سارة  السيدة 
عنوانه)ا( طريق مكة اقامة افينيون 

 (24(2 البيضاء  كاليفورنيا    4 رقم 

2)24) املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 753377.

3(I

fidomek

CODI AUTO PIECE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidomek

 N A11 ALAMIRA 1 6EME ETAGE

 AVENUE ABOU EL HASSAN

 AL MARINI ، 50000، meknes

maroc

CODI AUTO PIECE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي محل 

بالطابق األر�سي رقم 11 تجزئة النور 

مجاط مكناس - 52222 مكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

51(85

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 CODI  : بدختصر تسديتها  اإلقتضاء 

.AUTO PIECE

غرض الشركة بإيجاز : تاجر قطع 

غيار السيارات املنفصل

اإلستراد و التصدير

تاجر السيارات املستعدلة.

محل   : االجتداعي  املقر  عنوان 
بالطابق األر�سي رقم 11 تجزئة النور 

مكناس   52222  - مكناس  مجاط 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : جناني  السيد  الد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  جناني  السيد  الد 
رقم 12 زنقة واد الدهب شارع موالي 

ارفود   5((22 ارفود  اسداعيل 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  جناني  السيد  الد 
رقم 12 زنقة واد الدهب شارع موالي 

اسداعيل ارفود 22))5 ارفود املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   12 بتاريخ  بدكناس   التجارية 

2)2) تحت رقم 3661.

33I

mohammed boumzebra

SOCIETE MAMSED
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

mohammed boumzebra

 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH

 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

SOCIETE MAMSED شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي : دوار 
سيدي  ريص سيدي حدادي سوق 

سبت - 22)3) سوق سبت املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.1559

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في )) أكتوار 2)2) تقرر حل 
ذات  شركة   SOCIETE MAMSED
رأسدالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   322.222,22
سيدي  ريص  دوار  اإلجتداعي 
سيدي حدادي سوق سبت - 22)3) 
سوق سبت املغرب نتيجة لالسباب 

اقتصادية .
و عين:

و  لحدام�سي  احدد   السيد)ة( 
عنوانه)ا( سوق سبت  22)3) سوق 

سبت املغرب كدصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجدعية الختامية 
وفي سيدي   (2(2 أكتوار   (( بتاريخ 
 ريص سيدي حدادي سوق سبت  - 

22)3) سوق سبت املغرب.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  االبتدائية بالفقيه بن صالح  

12 نون ر 2)2) تحت رقم 3)3.
34I

DAMO CONSULTING SARL

BOUGHAZ INNOVATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتداعي للشركة

DAMO CONSULTING SARL
 AV PASTEUR 1° ETG N°18 54

 TANGER tanger, tanger، 90000،
tanger MAROC

BOUGHAZ INNOVATION شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي املجدع 
الحسني اقامة النور العدارة 39 

الطابق 4 رقم 193  - 92222 طنجة 
املغرب.

تحويل  املقر االجتداعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.121635
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 5) شتن ر 2)2) تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتداعي  املقر 
»املجدع الحسني اقامة النور العدارة 
 92222  -   193 رقم   4 الطابق   39
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بن  عالل  »زنقة  إلى  املغرب»  طنجة 

املركز الطابق  عبد هللا عدارة شالة  

3 رقم 2)  - 92222 طنجة  املغرب».

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   24 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2)2) تحت رقم 92)35).

35I

TT COMPTABILITE

CREATIVE PVC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TT COMPTABILITE

 IMM FTILOU BD MED V 2 EME

 ETAGE N°2 OUJDA ، 60000،

OUJDA MAROC

CREATIVE PVC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي تجزئة 

بوشيخي رقم  73 وجدة - 62222 

وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

35891

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 شتن ر   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.CREATIVE PVC

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

MENUISERIE ALUMINIUM PVC

 IMPORT ET EXPORT  

 DE PROFILE EN PVC ET

      ALUMINIUM ET ACCESSOIRE

تجزئة   : االجتداعي  املقر  عنوان 

 62222  - وجدة   73 رقم   بوشيخي 

وجدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 52.222 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 (52   : بوتكدانت  السيد مو�سى 

حصة بقيدة 5.222) درهم للحصة .

السيدة فاطدة الزهراء بوتكدانت 

درهم   (5.222 حصة بقيدة   (52   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مو�سى بوتكدانت عنوانه)ا( 

طريق مغنية حي  اوالد  ونة رقم 43 

62222 وجدة املغرب.

السيدة فاطدة الزهراء بوتكدانت 

عنوانه)ا( طريق سيدي ادريس جنان 

وجدة   62222  43 رقم  اوالد  ونة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مو�سى بوتكدانت عنوانه)ا( 

طريق مغنية حي  اوالد  ونة رقم 43 

62222 وجدة املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار   (7 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2)2) تحت رقم 475).

36I

NETTRANA SERVICES SARL

NETTRANA SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

    NETTRANA SERVICES SARL

عنوان مقرها اإلجتداعي : مركز 
االعدال رقم 158 الطابق االول 

مكتب رقم 19 الحي الصناعي سيدي 

غانم مراكش 

الرمز ال ريدي :  4222 مراكش 

NETTRANA SERVICES  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري : 

127441

 وعنوان مقرها اإلجتداعي مركز 

االعدال رقم 158 الطابق االول 

مكتب رقم 19 الحي الصناعي سيدي 

غانم مراكش

الرمز ال ريدي :  4222 مراكش

 (( في  مؤرخ  حر  عقد  بدقت�سى 

القانون  إعداد  تم   (2(2 أكتوار 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

اإلقتضاء بدختصر تسديتها

  NETTRANA SERVICES   

غرض الشركة بإيجاز : الحراسة و 

األمن الخاص

 : اإلجتداعي  مقرها  عنوان       

مركز االعدال رقم 158 الطابق االول 

مكتب رقم 19 الحي الصناعي سيدي 

غانم مراكش

الرمز ال ريدي :  4222 مراكش 

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

الحصص النقدية

صاحب)ة(  ونسب   إسم   -

  ، سحتوت  غزالن  السيدة  الحصة 

قيدة   , حصة   (52 الحصص  عدد 

الحصة 122 درهم. 

صاحب  ونسب  إسم   -

الحصة السيد  عبد اللطيف حسناني 

752 حصة , قيدة  ،  عدد الحصص 

الحصة 122 درهم. 

والعائلية  الشخصية  األسداء   

وصفات ومواطن الشركاء :

 ، السيدة غزالن سحتوت   -

عنوانها تجزئة ياسدين رقم 153 عين 

مزوار مراكش 

اللطيف  عبد  السيد    -

حسناني ، عنوانه تجزئة ياسدين رقم 

153 عين مزوار مراكش 

والعائلية  الشخصية  األسداء 

ومواطن مسيري الشركة:

 السيدة غزالن سحتوت ، عنوانها 

عين مزوار   153 تجزئة ياسدين رقم 

مراكش الصفة : مسيرة الشركة 

 ، عبد اللطيف حسناني  السيد  

عنوانه تجزئة ياسدين رقم 153 عين 

في   75 مالك   : الصفة  مزوار مراكش, 

املائة من راسدال الشركة 

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

أكتوار   (( التجارية بدراكش بتاريخ 

2)2) تحت رقم 116518. 

37I

MOHAMED SAFRIOUI

 SOCIETE POUR

 L›EXPANSION DES VENTES

 DES PRODUITS AGRICOLES

 ET ALIMENTAIRES

)SOPEXA(

شركة املساهدة

إغالق فرع تابع لشركة أجنبية

 SOCIETE POUR L›EXPANSION

 DES VENTES DES PRODUITS

 AGRICOLES ET ALIMENTAIRES

 SOPEXA

شركة املساهدة

 وعنوان مقرها االجتداعي: 8) زنقة 

فيدو باريس فرنسا.

»حل فرع تابع لشركة أجنبية»

 رقم التقييد في السجل التجاري: 

.347379

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

تقرر حل   (2(2 يونيو   32 املؤرخ في 

 SOCIETE POUR لشركة  تابع  فرع 

 L’EXPANSION DES VENTES

 DES PRODUITS AGRICOLES

 (ET ALIMENTAIRES )SOPEXA

 SOPEXA SA AFRICA تسديته 

زنقة موليير حي   5 والكائن عنوانه في 
راسين الطابق 1 رقم 4 الدار البيضاء  

املغرب
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زنقة   5 و حدد مقر التصفية ب 

 4 رقم   1 الطابق  راسين  حي  موليير 

الدار البيضاء  

و عين السيد حسن الصفريوي و 

78 إقامة دريم كاردن سيدي  عنوانه 

عبد الرحدان الدار البيضاء

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

غشت 2)2) تحت رقم  473227

38I

FIDLOUK

ALLAG TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDLOUK

16),شارع 2) غشت القصر الكبير ، 

152)9، القصر الكبير املغرب

ALLAG TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي دوارعالك 

الصفصاف مشرع بلقصيري  - 

16152 مشرع بلقصيري املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

429

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 ALLAG : اإلقتضاء بدختصر تسديتها

.TRAVAUX

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 ENTREPRENEUR DE TRAVAUX

.DE SODAGE

عنوان املقر االجتداعي : دوارعالك 

 - بلقصيري   مشرع  الصفصاف 

16152 مشرع بلقصيري املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 62.222 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 622   : الرحالي  محدد  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الرحالي  محدد  السيد 

مشرع  الصفصاف  دوارعالك 
مشرع بلقصيري   16152 بلقصيري  

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الرحالي  محدد  السيد 

مشرع  الصفصاف  دوارعالك 
مشرع بلقصيري   16152 بلقصيري  

املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بلقصيري   بدشرع  االبتدائية 

25 نون ر 212) تحت رقم 5)).

39I

CABINET OUASSI

ÔMABROC EVENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET OUASSI

عدارة كومرزيد شارع الحرية طابق 

االول مكتب رقم 3 املدينة الجديدة 

، 46222، اسفي املغرب

ÔMABROC EVENT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي كراج رقم 

7 مكرر زنقة 26 حي املايا  - 46222 

اسفي املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

12949

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   (3

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.ÔMABROC EVENT

مدول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

حفالت .

عنوان املقر االجتداعي : كراج رقم 

 46222  - 26 حي املايا   7 مكرر زنقة 

اسفي املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : ارميتي   مريم  السيدة 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ارميتي  مريم  السيدة 

23 الزنقة )5 تجزئة املسيرة  46222 

اسفي املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ارميتي  مريم  السيدة 

23 الزنقة )5 تجزئة املسيرة  46222 

اسفي املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   29 بتاريخ  بآسفي   االبتدائية 

2)2) تحت رقم 168).

42I

Société marocaine de révision des comptes

LAMY INVEST

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 Société marocaine de révision

des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63

 résidence le Yacht, immeuble

 B 5éme étage bureau N° 139 ،

20000، CASABLANCA MAROC

LAMY INVEST شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي شارع 

بوركون زنقة جعفر ابن حبيب 

اقامة املشرق ) الطابق االول 

الدارالبيضاء. - 2222) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

476747

في  مؤرخ  موثق  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 شتن ر   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 LAMY : اإلقتضاء بدختصر تسديتها

.INVEST

ادارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املدتلكات العقارية..

شارع   : االجتداعي  املقر  عنوان 

بوركون زنقة جعفر ابن حبيب اقامة 

املشرق ) الطابق االول الدارالبيضاء. 

- 2222) الدار البيضاء املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسدال  مبلغ 

8.222.222 درهم، مقسم كالتالي:

اودع   : شهوي  حديد  السيد 

امللك  في  مدثلة  عينية  مساهدة 

املسمى »رمل الصخيرات» ذي الرسم 

الكائن   1(/(7(866 عدد  العقاري 

رشيد  موالي  مقاطعات  بعدالة 

ار املكون من   77 هكتار   4 مساحته 

 8.222.222 بقيدة  عارية.  ارض 

درهم.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  شهوي  حديد  السيد 

 11 رقم  فيال  بوسكورة  قصور 

الدار   (2222 النواصر  بوسكورة 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  شهوي  حديد  السيد 

 11 رقم  فيال  بوسكورة  قصور 

الدار   (2222 النواصر  بوسكورة 

البيضاء املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوار 2)2) تحت رقم 752865.

41I

JURIS INVEST PARTNERS

MENARA PREFA
شركة املساهدة

تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين

JURIS INVEST PARTNERS

جيت بزنس كالص رقم 16ـ18 

تجزئة التوفيق سيدي معروف الدار 

البيضاء، 72)2)، الدار البيضاء 

املغرب

MENARA PREFA  »شركة 

املساهدة»

وعنوان مقرها االجتداعي: 2.522 

طريق اكادير - 42222 مراكش 

املغرب.

»تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.14329

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 32 يونيو 2)2)

مهام  مزاولة  مدة  تجديد  تقرر 

املسيرين ملدة: 6 سنوات.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   12 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2)2) تحت رقم 117129.

4(I

CABINET FCF CONSULTING

 ETRI DECORATION SARL

AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CABINET FCF CONSULTING

 Imm CHAMA N°18, AV KESSOU

 MEDDAH TAZA ، 35000، TAZA

MAROC

 ETRI DECORATION SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتداعي رقم 18, 

اقامة شامة, زنقة قسو مداح, تازة 

35222 تازة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5593

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 

القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   13

مسؤولية:  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة  الشركة:  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد

ETRI DECORATION SARL AU

تسدية الشركة : 

أشغال  بإيجاز:  الشركة  غرض 

التهيئة  انواعها،  بدختلف  الصباغة 

والتزيين الدا لي للبنايات واالقامات 

املختلفة  البناء  أشغال  السكنية، 

والتبليط والسباكة والكهرااء.
18,اقامة شامة، زنقة قسو   رقم 

ال ريدي  الرمز  املغرب،  تازة  مداح، 

35222.:عنوان املقر االجتداعي

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة 

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي: 

 1.222 مشكور:  رشيد  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة -

والعائلية  الشخصية  األسداء   :

وصفات ومواطن الشركاء 

عنوانه:  مشكور  رشيد  السيد 

مركز بوزمالن )2)35 تاهلة املغرب-

والعائلية  الشخصية  األسداء 

ومواطن مسيري الشركة: 

عنوانه:  مشكور  رشيد  السيد 

مركز بوزمالن )2)35 تاهلة املغرب-

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   24 بتاريخ  بتازة  االبتدائية 

2)2) تحت رقم 524

43I

FICOSAGE

STE  IRANGE
شركة ذات مسؤولية محدودة 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  IRANGE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي رقم 

15 تجزئة رقم3  تجزئة فدوى حي 

سيدي بودهر بنسودة - 32222 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

64645

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 شتن ر   ((

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

  STE  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.IRANGE

غرض الشركة بإيجاز : استيراد 

بيع االثات املنزلية 

بيع لوازم الهاتف.

 15 رقم   : عنوان املقر االجتداعي 

تجزئة رقم3  تجزئة فدوى حي سيدي 

بودهر بنسودة - 32222 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 322.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

سلدان  البوسعداني  السيد 

درهم   122 بقيدة  حصة   3.222   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

سلدان  البوسعداني  السيد 

بنسودة  بام  4حي  رقم  عنوانه)ا( 

32222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

سلدان  البوسعداني  السيد 

بنسودة  بام  4حي  رقم  عنوانه)ا( 

32222 فاس املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   29 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 3272.

44I
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Annonce BO

PERFECT MANAGER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

Annonce BO

 Casablanca Maroc، 20000،

Casablanca Maroc

PERFECT MANAGER شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي : مرس 
السلطان 4) زنقة عدر السالوي 

الطابق 3 رقم 14 الدارالبيضاء 

2222) الدارالبيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.432197

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

املؤرخ في 13 أكتوار 2)2) تقرر حل 

شركة ذات   PERFECT MANAGER

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد مبلغ رأسدالها 12.222 درهم 

مرس  اإلجتداعي  مقرها  وعنوان 
السالوي  عدر  زنقة   (4 السلطان 
الدارالبيضاء   14 رقم   3 الطابق 

املغرب نتيجة  الدارالبيضاء   (2222

لعدم تحقيق الغرض اإلجتداعي.

و عين:
السيد)ة( رفيق  زراد و عنوانه)ا( 

 427 46 عدارة  اقامة املستقبل ج ه 
البيضاء  معروف  سيدي   7 رقم 

املغرب  الدارالبيضاء   (2222

كدصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجدعية الختامية 

مرس  وفي   (2(2 أكتوار   13 بتاريخ 
السالوي  عدر  زنقة   (4 السلطان 
الدارالبيضاء   14 رقم   3 الطابق 

2222) الدارالبيضاء املغرب.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم )75325.

45I

UNIVERS COMPTA SARL AU

VERANDA CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

UNIVERS COMPTA SARL AU

شقة 7،عدارة 16، زنقة أ، شارع 

الجيش امللكي م.ج ، 52222، 

مكناس املغرب

VERANDA CAR  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي تجزئة 
رياض الزيتون ، عدارة بسدة )، 

س 4، رقم 18 - 52272 مكناس  

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4(327

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

2)2) تم تعيين  6) شتن ر  املؤرخ في 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

بنعبواو  اشرف  كدسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   25 بتاريخ  بدكناس   التجارية 

2)2) تحت رقم 3611.

46I

CABINET RSF SARL

 CENTRE  

  HEMODIALYSE ALAMI

SARL AAU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET RSF SARL

 RESIDENCE  EL YOSR, AV DES

 FAR, N° 8, BUREAU N°6 –FES ،

30000، FES MAROC

 CENTRE  

 HEMODIALYSE ALAMI  SARL

AAU  شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي فاس رقم 

73 شارع موالي عبد هللا  بورمانة  

الطابق 3 - 32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

63989

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 يونيو   (3

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

اإلقتضاء بدختصر تسديتها :  

  CENTRE HEMODIALYSE ALAMI

. SARL AAU

استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

عيادة لتصفية الدم .

عنوان املقر االجتداعي : فاس رقم 

بورمانة   عبد هللا   موالي  شارع   73

الطابق 3 - 32222 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 522.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

كرفطي  علمي  سدير  السيد 

درهم   122 بقيدة  حصة   5.222   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

كرفطي  علمي  سدير  السيد 

االسداعلية   تجزئة   13 عنوانه)ا( 

شارع بن الخطيب فاس 32222 فاس 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

كرفطي  علمي  سدير  السيد 

االسداعلية   تجزئة   13 عنوانه)ا( 

شارع بن الخطيب فاس 32222 فاس 

املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن ر   (5 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 63989.

47I

Annonce BO

POWER MANAGEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

Annonce BO

 Casablanca Maroc، 20000،

Casablanca Maroc

POWER MANAGEMENT شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي : مرس 
السلطان 4) زنقة عدر السالوي 

الطابق 3 رقم 14 الدار البيضاء 

2222) الدار البيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.432255

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

املؤرخ في 13 أكتوار 2)2) تقرر حل 

شركة   POWER MANAGEMENT

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد مبلغ رأسدالها 12.222 درهم 

مرس  اإلجتداعي  مقرها  وعنوان 
السالوي  عدر  زنقة   (4 السلطان 
البيضاء  الدار   14 رقم   3 الطابق 

الدار البيضاء املغرب نتيجة   (2222

لعدم تحقيق الغرض اإلجتداعي.

و عين:

السيد)ة( صفاء الدين  بلدكنا�سي 

زنقة3)  املسجد  حي  عنوانه)ا(  و 
 (2222 الدارالبيضاء   25 رقم 

)ة(  كدصفي  املغرب   الدارالبيضاء 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجدعية الختامية 

مرس  وفي   (2(2 أكتوار   13 بتاريخ 
السالوي  عدر  زنقة   (4 السلطان 
الدارالبيضاء   14 رقم   3 الطابق 

2222) الدار البيضاء املغرب.
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باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 753253.

48I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

TECHNO SOLUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

TECHNO SOLUTION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتداعي زنقة ابو 

حسن ملريني اقامة اميرة شقة رقم 

5)  - 32222 املغرب املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.47471

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

2)2) تقرر حل  21 شتن ر  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ    TECHNO SOLUTION

وعنوان  درهم   122.222 رأسدالها 

حسن  ابو  زنقة  اإلجتداعي  مقرها 

 -   (5 رقم  اميرة شقة  اقامة  ملريني 

 : ل  نتيجة  املغرب  املغرب   32222

افالس الشركة.

و حدد مقر التصفية ب زنقة ابو 

حسن ملريني اقامة اميرة شقة رقم 5)  

- 52222 مكناس املغرب. 

و عين:

و  معتصم   انوار   السيد)ة( 

جنان الحري�سي زنقة رقم  عنوانه)ا( 

املغرب  فاس   32222  ( رقم   (3

كدصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية : زنقة ابو 
حسن ملريني اقامة اميرة شقة رقم 5) 
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
29 أكتوار  بتاريخ  التجارية بدكناس  

2)2) تحت رقم 2)2)/574.

49I

ETABBAA LAHCEN

JODYA SAKNE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ETABBAA LAHCEN
 RUE 8 N°41 LOT 98

 LOTISSEMENT SAAD
 BERRECHID RUE 8 N°41
 LOT 98 LOTISSEMENT

 SAAD BERRECHID، 26100،
BERRECHID MAROC

JODYA SAKNE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتداعي محل بلوك 

ب رقم 148 حي الحسني برشيد - 
6122) برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
14(19

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   (7
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 JODYA : اإلقتضاء بدختصر تسديتها

.SAKNE
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

محل   : االجتداعي  املقر  عنوان 
بلوك ب رقم 148 حي الحسني برشيد 

- 6122) برشيد املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : السيد بوطراوش رشيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بوطراوش رشيد عنوانه)ا( 
 (6122 برشيد  سديرة  تجزئة   132

برشيد املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بوطراوش رشيد عنوانه)ا( 
 (6122 برشيد  سديرة  تجزئة   132

برشيد املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   29 بتاريخ  ب رشيد   االبتدائية 

2)2) تحت رقم )144.
52I

fiduciaire elhoumam

société NEVADA ATLAS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسدال الشركة

fiduciaire elhoumam
 AV DAKHLA HAY EL MASSIRA
 SOUK SEBT OULED NEMMA
 ، 23550، SOUK SEBT OULED

NEMMA MAROC
société NEVADA ATLAS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتداعي 33) بلوك 

) تجزئة الحسنية سوق السبت 
اوالد الندة - 3552) سوق السبت 

اوالد الندة املغرب.
رفع رأسدال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1677

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تم   (2(2 نون ر   2( في  املؤرخ 
قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع 
»852.222 درهم» أي من »152.222 

عن  درهم»   1.222.222« إلى  درهم» 
أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
صالح   بن  بالفقيه  االبتدائية 
رقم  تحت   (2(2 نون ر   29 بتاريخ 

.3((/(2(2

51I

distra conseils

O BAIN DE LINA
عقد تسيير حر ألصل تجاري )األشخاص 

املعنويون(

عقد تسيير حر ألصل تجاري
O BAIN DE LINA

بدقت�سى  عقد عرفي مؤرخ قي 15 
 O BAIN DE أعطى   (2(2 أكتوار 
التجاري  بالسجل  املسجل    LINA
باملحكدة التجارية بدراكش   854(7
التجاري  لألصل  الحر  التسيير  حق 
 84 رقم  السفلي  الطابق  ب  الكائن 
1 اقامة الفاروقية شارع  الشقة رقم 
 42222  - مراكش  الثاني  الحسن 
 MLLE لفائدة  املغرب  مراكش 
سنة   1 ملدة    LITANE IKRAME
2)2) و تنتهي  15 أكتوار  تبتدئ من 
مبلغ  مقابل   (2(1 أكتوار   14 في 

شهري قيدته 36.222 درهم.

5(I

FIDUCIAIRE 2006

 LAAYATTI INTERNATIONAL
CONSULTING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

FIDUCIAIRE 2006
 LOT AMINE SIDI MAAROUF 5(

N ، 20280، Casablanca Maroc
 LAAYATTI INTERNATIONAL

CONSULTING شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتداعي )5 تجزئة 

أمين سيدي معروف - 82)2) 
الدارالبيضاء املغرب.
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حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(72877

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

2)2) تقرر حل  31 غشت  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 LAAYATTI INTERNATIONAL

رأسدالها  مبلغ    CONSULTING

مقرها  وعنوان  درهم   122.222

سيدي  أمين  تجزئة   5( اإلجتداعي 

الدارالبيضاء   (2(82  - معروف 

املغرب نتيجة ل : صعواات تجارية.

 5( ب  التصفية  مقر  حدد  و 

تجزئة أمين سيدي معروف - 82)2) 

الدارالبيضاء املغرب. 

و عين:

و  العياطي  بسام   السيد)ة( 
مسلم  االمام  زنقة   58 عنوانه)ا( 

الدارالبيضاء   (2222 الوازيس 

املغرب كدصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 753659.

53I

FINCOSA MARRAKECH

KASBAVERO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FINCOSA MARRAKECH

شارع عبد الكريم الخطابي اقامة 
رقية عدارة 182 بلوك B الطابق 

االول الشقة 7 ، 42222، مراكش 

املغرب

KASBAVERO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي 55 شارع 

محدد الخامس اقامة جكار شقة 33 

جليز  - 42222 مراكش  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

127767

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 شتن ر   (4

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.KASBAVERO

تقديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخدمات )مركز االعدال( .

55 شارع  عنوان املقر االجتداعي : 

محدد الخامس اقامة جكار شقة 33 

جليز  - 42222 مراكش  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

  : السيدة فيرونيك دومنيك روث 

122 حصة بقيدة 122 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة فيرونيك دومينيك روث 

عنوانه)ا( التوفيق 133) شارع االمير 

مراكش   42222 هللا   عبد  موالي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة فيرونيك دومينيك روث 

عنوانه)ا( التوفيق 133) شارع االمير 

مراكش   42222 هللا   عبد  موالي 

املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   2( بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2)2) تحت رقم 116788.

54I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

ماي أرتيزنس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE

زاوية  شارع محدد الخامس و شارع 

ابن كثير إقامة دوس مارس رقم 44 ، 

92222، طنجة املغرب

ماي أرتيزنس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي شارع 

املقاومة رقم 2) - 42222 مراكش 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.68733

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تدت   (2(2 ماي   (9 في  املؤرخ 

املصادقة على :

ايت  محدد  )ة(  السيد  تفويت 

42) حصة اجتداعية من أصل  ادى 

42) حصة لفائدة  السيد )ة( شركة 

جروب م.س.ب القابضة الحرة ش ذ 

م م بتاريخ 9) ماي 2)2).

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

شتن ر   14 بتاريخ  التجارية بدراكش  

2)2) تحت رقم 5518.

55I

CDH AUDIT ET CONSEILS

BENI MELLAL CITRUS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسدال الشركة

CDH AUDIT ET CONSEILS

 RUE D›AZILAL 34 ، 20110،

CASABLANCA MAROC

BENI MELLAL CITRUS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي 46 شارع 

الزرقطوني الطالق الثاني شقة رقم 

6 - )222) الدار البيضاء املغرب.

رفع رأسدال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.411491

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تم   (2(2 أكتوار   14 في  املؤرخ 

قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع 

»492.222 درهم» أي من »122.222 

عن  درهم»   5.222.222« إلى  درهم» 

ديون  مع  مقاصة  إجراء    : طريق 

الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 753139.

56I

L(P CONSEIL

 FIRST( فورست هوغيزون

)HORIZON
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

L(P CONSEIL

 RUE 09 N° 10 HAY ADIL CASA ،

20320، CASABLANCA MAROC

 FIRST( فورست هوغيزون

HORIZON( شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي مجدوعة 

التقدم م س )-17 الطابق الثاني 

سيدي  ال رنو�سي - 2612) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

478819

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

اإلقتضاء بدختصر تسديتها : فورست 

.(FIRST HORIZON( هوغيزون

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري و أشغال البناء.

عنوان املقر االجتداعي : مجدوعة 

الثاني  الطابق   2-17 س  م  التقدم 

الدار   (2612  - ال رنو�سي  سيدي  

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (22.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد  محدد عز :  222.) حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(   عز  محدد  السيد  

اقامة   3(7 الروداني  ابراهيم  شارع 

فال الفلوري   131 ديار الفتح الرقم 

2222) الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(   عز  محدد  السيد  

اقامة   3(7 الروداني  ابراهيم  شارع 

فال الفلوري   131 ديار الفتح الرقم 

2222) الدار البيضاء املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 753265.

57I

(COMPTABLE( مكتب املحاسبة

 BERKANI DES TRAV.DIV

)(S.A.R.L-A.U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

(COMPTABLE( مكتب املحاسبة

زنقة فاس اقامة رياض املدينة 

الطابق الثاني رقم 2) بركان ، 

62222، بركان املغرب

 BERKANI DES TRAV.DIV
S.A.R.L-A.U(( شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتداعي شارع 383 
رقم 1 حي املقاومة بركان - 63322 

بركان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7423

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 شتن ر   32
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 
 BERKANI DES TRAV.DIV

.()S.A.R.L-A.U
اعدال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء املختلفة و صفقات عقارية.
عنوان املقر االجتداعي : شارع 383 
 63322  - حي املقاومة بركان   1 رقم 

بركان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : ابراهيم  بركاني  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .
 1222  : ابراهيم  بركاني  السيد   

بقيدة 122 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  ابراهيم  بركاني  السيد 
بركان  بوهرية  سيدي  اجدير  دوار 

63322 بركان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ابراهيم  بركاني  السيد 
بركان  بوهرية  سيدي  اجدير  دوار 

63322 بركان املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار   19 بتاريخ  االبتدائية ب ركان  

2)2) تحت رقم 2)2)/))4.

58I

UNION FRERES BUSINESS

UNION FRERES BUSINESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

UNION FRERES BUSINESS

محل زاوية سيدي داود ، 83222، 

تارودانت املغرب

 UNION FRERES BUSINESS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي محل زاوية 

سيدي داود - 83222 تارودانت 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

7155

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.UNION FRERES BUSINESS

غرض الشركة بإيجاز : مقاولة في 

مختلف االشغال و البناء

التجارة

االستيراد و التصدير.

محل   : االجتداعي  املقر  عنوان 

زاوية سيدي داود - 83222 تارودانت 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد مروان مظهر :  342 حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .

 332   : امحددي  كوثر  السيدة 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

 332   : محدد  الوقي  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مظهر  مروان  السيد 

الزيدانية 83222 تارودانت املغرب.

السيدة كوثر امحددي عنوانه)ا( 
رقم 33 مكرر عدارة امحددي سيدي 

بلقاس 83222 تارودانت املغرب.

عنوانه)ا(  محدد  الوقي  السيد 
 83222 القدس  شارع   (96 رقم 

تارودانت املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  مظهر  مروان  السيد 

الزيدانية 83222 تارودانت املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتارودانت  بتاريخ 12 نون ر 

2)2) تحت رقم 1447.

59I

NEOCOMPTADUNORD

BELJAME
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إضافة تسدية تجارية أو شعار 

NEOCOMPTADUNORD

 RUE ALGISERAS IB RAJAE 3

 ETAGE N°34 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

BELJAME »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوان مقرها االجتداعي: 4)، شارع 

السالم اقامة ابو عدنان رقم ) - 

92222 طنجة املغرب.

»إضافة تسدية تجارية أو شعار»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.127961

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
تقرر   (2(2 أكتوار   13 في  املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وهو:

 CLINIQUE INTERNATIONALE

 IBN SINA
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 تم اإليداع القانوني باملحكدة 
التجارية بطنجة  بتاريخ 29 نون ر 

2)2) تحت رقم )3537).

62I

NEOCOMPTADUNORD

BELJAME
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

NEOCOMPTADUNORD
 RUE ALGISERAS IB RAJAE 3

 ETAGE N°34 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

BELJAME شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي 4)، شارع 
السالم اقامة ابو عدنان رقم ) - 

92222 طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.127961

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تدت   (2(2 نون ر   23 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة( عالء القر�سي 1 
حصة   1 حصة اجتداعية من أصل 
لفائدة  السيد )ة( محدد   منصوري 

بتاريخ 23 نون ر 2)2).
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
نون ر   29 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2)2) تحت رقم 35374).

61I

ANOIR & ASSOCIES

SOBA INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ANOIR & ASSOCIES
 Espace Riad Fès, 10 rue Lalla

 Aicha, appartement N° 16 Fès،
30000، fes Maroc

SOBA INVEST شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي مكتب 
رقم 27 اقامة )5 مكاتب أشرف  

شارع محدد السادس 32222 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

64585

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 SOBA : اإلقتضاء بدختصر تسديتها

.INVEST

أعدال   -  : غرض الشركة بإيجاز 

البناء املتخصصة

-أعدال مختلفة

- شراء وايع مواد البناء

-نقل البضائع.

مكتب   : االجتداعي  املقر  عنوان 
أشرف   مكاتب   5( اقامة   27 رقم 

فاس   32222 شارع محدد السادس 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : السيد يوسف العيادي 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد يوسف العيادي عنوانه)ا( 

تغات  الألندلس  باب  تجزئة  أ   1(5

32222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد يوسف العيادي عنوانه)ا( 

تغات  الألندلس  باب  تجزئة  أ   1(5

32222 فاس املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   25 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 965).

6(I

FIDUCIAIRE FICOHA

 STE OUARCHA DAOUDIA
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

FIDUCIAIRE FICOHA
 AV IBN KHALDOUN IMMB 12

 1ER ETAGE AV IBN KHALDOUN
 IMMB 12 1ER ETAGE، 23040،

BENI MELLAL MAROC
 STE OUARCHA DAOUDIA SARL
AU  شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتداعي : اوالد 
مبارك - 3222)  بني مالل املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.(2(7
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
2)2) تقرر حل  14 شتن ر  املؤرخ في 
 STE OUARCHA DAOUDIA SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة    AU
ذات الشريك الوحيد مبلغ رأسدالها 
مقرها  وعنوان  درهم   122.222
  (3222  - مبارك  اوالد  اإلجتداعي 
تحقق  للم  نتيجة  املغرب  مالل  بني 

الشركة اي معدل مبيعات.
و عين:

و  الداودي  طارق    السيد)ة( 
اوالد  حركات  اوالد  دوار  عنوانه)ا( 
املغرب  مالل  بني   (3222 امبارك 

كدصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجدعية الختامية 
اوالد  وفي   (2(2 شتن ر   14 بتاريخ 

مبارك - 3222)  بني مالل املغرب.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 (5 بتاريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

شتن ر 2)2) تحت رقم 628.

63I

ALI HOUSSA

MEZHOUR TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ALI HOUSSA
رقم 99)  امللعب البلدي ص-ب 86 

تنجداد الرشيدية، 622)5، تنجداد 

املغرب

 MEZHOUR TRANSPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي قصر اكلي 

ملعب تنجداد الرشيدية - 622)5 

تنجداد املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

14(89

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   29

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.MEZHOUR TRANSPORT

نقل   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع للغير

- بيع مواد البناء.

عنوان املقر االجتداعي : قصر اكلي 

 5(622  - الرشيدية  تنجداد  ملعب 

تنجداد املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسدال  مبلغ 

122.222,22 درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : السيد الحسين مزهور  

حصة بقيدة 122,22 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
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السيد الحسين مزهور  عنوانه)ا( 

كلديدة  تنجداد  ملعب  اكلي  قصر 

622)5 تنجداد املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الحسين مزهور عنوانه)ا( 

كلديدة  تنجداد  ملعب  اكلي  قصر 

622)5 تنجداد املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

تحت   - بتاريخ  االبتدائية بالرشيدية  

رقم -.

64I

LMT AUDITING

GAISIE›SO

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسدال الشركة

LMT AUDITING

 N°404 4ème étage, espace

 paquet Avenue Mohamed V ،

20000، CASABLANCA MAROC

GAISIE›SO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي 46 شارع 

الزرقطوني الطابق الثاني. الشقة 

6.الدار البيضاء - 2222) الدار 

االبيضاء املغرب.

رفع رأسدال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.443515

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تم   (2(2 يوليوز   21 في  املؤرخ 

قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع 

 12.222« أي من  درهم»   192.222«

عن  درهم»   (22.222« إلى  درهم» 

أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 2( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 338)75.

65I

Global Services Network

PARABENNANI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Global Services Network

 RUE NAJISS BLOC 16 I 2 RUE

 NAJISS BLOC 16 I 2، 10100،

RABAT املغرب

 PARABENNANI

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي تجزئة 

الوفاق 3 عدارة 3233مخزن الطابق 

االر�سي تدارة - 222)1 تدارة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

131177

في  مؤرخ  موثق  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   (1

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.PARABENNANI

غرض الشركة بإيجاز :  شراء وايع 

الصيدالنية  شبه  املنتجات  جديع 

والحدية  التجديل  ومستحضرات 

وغيرها

واألدوات  األجهزة  وايع  شراء 

الطبية ومعدات املستشفيات.

تجزئة   : االجتداعي  املقر  عنوان 

3233مخزن الطابق  3 عدارة  الوفاق 

االر�سي تدارة - 222)1 تدارة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 52.222 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

  : فدوى  شاهدي  وزاني  السيدة 

52) حصة بقيدة 122 درهم للحصة 

حصة   (52   : بناني  منير  السيد 

بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

فدوى  شاهدي  وزاني  السيدة 

عدارة   3 الوفاق  تجزئة  عنوانه)ا( 

تدارة  االر�سي  الطابق  3233مخزن 

222)1 تدارة املغرب.

السيد منير بناني عنوانه)ا( تجزئة 

3233مخزن الطابق  3 عدارة  الوفاق 

االر�سي تدارة 222)1 تدارة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

فدوى  شاهدي  وزاني  السيدة 

عدارة   3 الوفاق  تجزئة  عنوانه)ا( 

تدارة  االر�سي  الطابق  3233مخزن 

222)1 تدارة املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   24 بتاريخ  بتدارة   االبتدائية 

.DS4(88 2)2) تحت رقم

66I

BARGELLO

BARGELLO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BARGELLO

13 زنقة احدد املجاطي اقامة االلب 

طابق 1 رقم 8 املعاريف البيضاء ، 

2332)، الدار البيضاء املغرب

BARGELLO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي 13 زنقة 

احدد املجاطي اقامة االلب طابق 1 

رقم 8 املعاريف البيضاء - 2332) 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

4788(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   (2

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.BARGELLO
االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.
زنقة   13  : عنوان املقر االجتداعي 
 1 احدد املجاطي اقامة االلب طابق 
 (2332  - البيضاء  املعاريف   8 رقم 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 522   : السيد الصالحي احدد   

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .
 (52   : عزيز   الصالحي  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .
السيد الصالحي نور الدين   :  52) 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الصالحي احدد   عنوانه)ا( 
 4( رقم   9 زنقة  منصور1   توسعة 
الدار   (2612 البيضاء.   ال رنو�سي 

البيضاء املغرب.
عنوانه)ا(  السيد الصالحي عزيز  
 4( رقم   9 زنقة  منصور1   توسعة 
الدار   (2612 البيضاء.   ال رنو�سي 

البيضاء املغرب.
الدين  نور  الصالحي  السيد 
 9 زنقة  توسعة منصور1   عنوانه)ا( 
 (2612 )4 ال رنو�سي البيضاء.   رقم 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الصالحي احدد   عنوانه)ا( 
 4( رقم   9 زنقة  منصور1   توسعة 
الدار   (2612 البيضاء.   ال رنو�سي 

البيضاء املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 753272.

67I
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TORCELLO

TORCELLO

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TORCELLO

13 زنقة احدد املجاطي اقامة االلب 

طابق 1 رقم 8 املعاريف البيضاء ، 

2332)، الدار البيضاء املغرب

TORCELLO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي 13 زنقة 

احدد املجاطي اقامة االلب طابق 1 

رقم 8 املعاريف البيضاء - 2332) 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

4788(7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   (2

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.TORCELLO

االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.

زنقة   13  : عنوان املقر االجتداعي 

 1 احدد املجاطي اقامة االلب طابق 

 (2332  - البيضاء  املعاريف   8 رقم 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 522   : السيد الصالحي احدد   

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

 (52   : عزيز   الصالحي  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

السيد الصالحي نور الدين   :  52) 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الصالحي احدد   عنوانه)ا( 
 4( رقم   9 زنقة  منصور1   توسعة 

الدار   (2612 البيضاء.   ال رنو�سي 

البيضاء املغرب.

عنوانه)ا(  السيد الصالحي عزيز  
 4( رقم   9 زنقة  منصور1   توسعة 

الدار   (2612 البيضاء.   ال رنو�سي 

البيضاء املغرب.

الدين   نور  الصالحي  السيد 
 9 زنقة  توسعة منصور1   عنوانه)ا( 
 (2612 )4 ال رنو�سي البيضاء.   رقم 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الصالحي احدد   عنوانه)ا( 
 4( رقم   9 زنقة  منصور1   توسعة 

الدار   (2612 البيضاء.   ال رنو�سي 

البيضاء املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 753269.

68I

JURIS LEGAL

MIMS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JURIS LEGAL

 Angle Bd Abdelmoumen &

 Rue Chatila, Résidence Kamar,

 Etg 3, Bureau 6 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

MIMS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي 19, شارع 

موالي رشيد - 2222) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

478623

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

.MIMS : اإلقتضاء بدختصر تسديتها

غرض الشركة بإيجاز : شراء وايع 

وتسويق وتجارة املالبس.

عنوان املقر االجتداعي : 19, شارع 

موالي رشيد - 2222) الدار البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 52.222 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيدة ياسدينة الكرماعي :  522 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الكرماعي  ياسدينة  السيدة 

انفا  بواريي  دي  مدر   8 عنوانه)ا( 

2222) الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

الكرماعي  ياسدينة  السيدة 

انفا  بواريي  دي  مدر   8 عنوانه)ا( 

2222) الدار البيضاء املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم -.
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 TRAVAUX GENERAUX D’AMENAGEMENT ET 

RENOVATION

 TRAVAUX GENERAUX

 D›AMENAGEMENT ET

RENOVATION - TGAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 TRAVAUX GENERAUX

 D›AMENAGEMENT ET

RENOVATION

13 زنقة احدد املجاطي اقامة االلب 

طابق 1 رقم 8 املعاريف ، 2332)، 

الدارالبيضاء املغرب

 TRAVAUX GENERAUX

 D›AMENAGEMENT ET

RENOVATION - TGAR شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي 13 

زنقة احدد املجاطي اقامة االلب 

طابق 1 رقم 8 املعاريف - 2332) 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

478831

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   (1

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

 TRAVAUX GENERAUX  :

 D’AMENAGEMENT ET

.RENOVATION - TGAR

مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشغال املتعددة.

 13  : االجتداعي  املقر  عنوان 

االلب  اقامة  املجاطي  احدد  زنقة 

 (2332  - املعاريف   8 رقم   1 طابق 

الدارالبيضاء املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد  يونس  ليلي :  334 حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .

 333   : بنحيدة   محدد  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

 333   : شوهاد   السيدة شيداء 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد  يونس  ليلي عنوانه)ا( حي 
 (2662   1( رقم   (( م رشيد عدارة 

الدارالبيضاء املغرب.

عنوانه)ا(  السيد محدد بنحيدة  
  5( رقم  ب  زنقة   1 م  رشيد  م  حي 

2662) الدارالبيضاء املغرب.

السيدة شيداء شوهاد  عنوانه)ا( 
انا�سي 16 مد ل 3 رقم 9) ال رنو�سي  

2642) الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد  يونس  ليلي عنوانه)ا( حي 
 (2662   1( رقم   (( م رشيد عدارة 

الدارالبيضاء املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 753271.

72I

CABINET JURIDIQUE BNIAICH

 MAROC HAUT
HABILLEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET JURIDIQUE BNIAICH

 OPP ESSALAME 2 GH9

 IMM 7 APPT 1076 ، 20210،

CASABLANCA MAROC

 MAROC HAUT HABILLEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتداعي تجزئة 

شهدية 72 زنقة 5 رقم 61 الولفة 

الدار البيضاء - 2422) الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3(84(3

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

2)2) تقرر حل  5) شتن ر  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 MAROC HAUT الوحيد  الشريك 

رأسدالها  مبلغ    HABILLEMENT

مقرها  وعنوان  درهم   122.222
زنقة   72 شهدية  تجزئة  اإلجتداعي 
 - البيضاء  الدار  الولفة   61 رقم   5

الدار البيضاء املغرب نتيجة   (2422

ل :   اغالق شركة.

تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الولفة   61 رقم   5 زنقة   72 شهدية 

الدار البيضاء - 2422) الدار البيضاء 

املغرب. 

و عين:

محبوبي و  نورالدين    السيد)ة( 
عنوانه)ا( االزهار زنقة 72 رقم )3 حي 

الولفة 2422) الدار البيضاء  املغرب 

كدصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوار 2)2) تحت رقم 751829.

71I

CABINET JURIDIQUE BNIAICH

MAROC HAUT COUTURE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET JURIDIQUE BNIAICH

 OPP ESSALAME 2 GH9

 IMM 7 APPT 1076 ، 20210،

CASABLANCA MAROC

 MAROC HAUT COUTURE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي تجزئة 

شهدية 72 زنقة 5 رقم 61 الولفة 

الدار البيضاء - 2422) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

479237

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.MAROC HAUT COUTURE

تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املالبس

تجزئة   : االجتداعي  املقر  عنوان 

الولفة   61 رقم   5 زنقة   72 شهدية 

الدار البيضاء - 2422) الدار البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد نورالدين محبوبي :  1.222 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

محبوبي  نورالدين  السيد 

عنوانه)ا( االزهار زنقة 72 رقم )3 حي 

الولفة 2422) الدار البيضاء  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

محبوبي  نورالدين  السيد 

عنوانه)ا( االزهار زنقة 72 رقم )3 حي 

الولفة 2422) الدار البيضاء  املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم -.

7(I

aice compta

FOOD INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc

FOOD INVEST  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي 13 أحدد 

املجاتي إقامة جبال االلب الطابق 

1 رقم 8 حي املعاريف - 2372) 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

478865

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   19

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 FOOD : اإلقتضاء بدختصر تسديتها

. INVEST

تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جديع املنتجات الغذائية.

عنوان املقر االجتداعي : 13 أحدد 

 1 املجاتي إقامة جبال االلب الطابق 

رقم 8 حي املعاريف - 2372) البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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الشركة:   رأسدال  مبلغ 

1.222.222 درهم، مقسم كالتالي:

الورياكلي  أمين  محدد  السيد 

درهم   122 بقيدة  حصة   3.322   :

للحصة .

 3.422   : السيد محدد برعيش  

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

 3.322   : تخيلي   عداد  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الورياكلي  أمين  محدد  السيد 

عنوانه)ا( 16 شارع لالمريم السوي�سي 

12222 الرااط املغرب.

عنوانه)ا(  السيد محدد برعيش  

مستانة حومة اإلنارة  92262 طنجة 

املغرب.

السيد عداد تخيلي عنوانه)ا( رقم 
العكاري   البحر  قصر  س  بلوك   6(

12222 الرااط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عداد تخيلي عنوانه)ا( رقم 
العكاري   البحر  قصر  س  بلوك   6(

12222 الرااط املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 753288.

73I

AUDINORD SARL

METAL GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

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

METAL GROUP شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

 ZONE وعنوان مقرها اإلجتداعي

 FRANCHE D›EXPLOITATION

 DE TANGER ILOT 14, LOT1,

  TANGER ,92122-BUREAU  N°19

TANGER 90000 املغرب .

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.62777

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   (219 نون ر   (8 املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسدالها  مبلغ    METAL GROUP

مقرها  وعنوان  درهم   33.471

 ZONE FRANCHE اإلجتداعي 

 D’EXPLOITATION DE TANGER

  ILOT 14, LOT1, BUREAU

 N°19-90100, TANGER  90000

توقف   : نتيجة ل  املغرب    TANGER

النشاط التجاري.

 ZONE و حدد مقر التصفية ب 

 FRANCHE D’EXPLOITATION

 DE TANGER ILOT 14, LOT1,

  BUREAU  N°19-90100, TANGER

TANGER 92222 املغرب . 

و عين:

 JESUS   SOBRINO السيد)ة( 

عنوانه)ا(  و    COGOLLUDO

 TORREJON DE  31700-28990

اسبانيا   مدريد    VELASCO, (8992

كدصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   29 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2)2) تحت رقم 6297.

74I

Soft finances sarl

JORF SYSTEME

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Soft finances sarl

شارع بئر أنزران عدارة زينب رقم 4 ، 

16222، سيدي قاسم الغرب

JORF SYSTEME شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي تجزئة 

املجاعرة قطاع 21 رقم 188 - 

2)162 جرف امللحة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

413

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 شتن ر   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 JORF  : بدختصر تسديتها  اإلقتضاء 

.SYSTEME

-مقاولة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األشغال املختلفة أو البناء.

-بيع معدات الحاسوب.

- بيع و تركيب األنظدة األمنية.

تجزئة   : االجتداعي  املقر  عنوان 

املجاعرة قطاع 21 رقم 188 - 2)162 

جرف امللحة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 522   : السيد الحسين الخلفاني 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

 522   : الخلفاني  أسامة  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

الخلفاني  الحسين  السيد 
قطاع  املجاعرة  تجزئة  عنوانه)ا( 
امللحة  جرف   162(2  188 رقم   21

املغرب.
السيد أسامة الخلفاني عنوانه)ا( 
 188 رقم   21 تجزئة املجاعرة قطاع 

2)162 جرف امللحة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
الخلفاني  الحسين  السيد 
 21 تجزئة املجاعرة قطاع  عنوانه)ا( 
رقم 188 2)162 جرف امللحة املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بلقصيري   بدشرع  االبتدائية 

11 نون ر 2)2) تحت رقم 7)).
75I

FIDINO CONSEIL

 THE BEAUTY ADDRESS
GUIDE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

FIDINO CONSEIL
 N°11 RUE AZIZ BELLAL 5EME

 ETAGE MAARIF CASABLANCA ،
20000، CASABLANCA MAROC

  THE BEAUTY ADDRESS GUIDE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتداعي رقم 11 
زنقة عزيز بالل الطابق الخامس 
املعاريف - 2222) الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.411511

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
2)2) تقرر حل  26 غشت  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 THE BEAUTY الوحيد  الشريك 
ADDRESS GUIDE   مبلغ رأسدالها 
مقرها  وعنوان  درهم   12.222
بالل  عزيز  زنقة   11 رقم  اإلجتداعي 
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 (2222  - الطابق الخامس املعاريف 

 : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء  الدار 

تصفية ودية.

 11 و حدد مقر التصفية ب رقم 

الخامس  الطابق  بالل  عزيز  زنقة 

البيضاء  الدار   (2222  - املعاريف 

املغرب. 

و عين:

و  ابولعولى   أحدد     السيد)ة( 

عنوانه)ا( حي ال رانص ) اقامة العليا 

طنجة   92222   82 شقة   4 طابق   3

املغرب كدصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

رقم   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

زنقة عزيز بالل الطابق الخامس   11

املعاريف

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوار 2)2) تحت رقم 749883.

76I

TRANSPARENCE COMPTA-CONSEILS--

SOLUTION -T2CS

MODICIO›S SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TRANSPARENCE COMPTA--

CONSEILS-SOLUTION -T2CS

 LOT 942 AL MASSAR ROUTE

 DE SAFI APPT N°9 2EME

 ETAGE MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

MODICIO›S SERVICES شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي دكان حي 

تاركه رقم 865  - 42222 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التجاري : 

128127

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   (1

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.MODICIO’S SERVICES

:  دمات  بإيجاز  الشركة  غرض 

االتصاالت  و تحويل األموال.

: دكان حي  عنوان املقر االجتداعي 

مراكش   42222  -   865 رقم  تاركه 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد صحصاح محسن :  1.222 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

محسن  صحصاح  السيد 

 417 رقم  س   3 املسيرة  عنوانه)ا( 

مراكش 42222 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

محسن  صحصاح  السيد 

 417 رقم  س   3 املسيرة  عنوانه)ا( 

مراكش 42222 مراكش املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   11 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2)2) تحت رقم 117161.

77I

FARAH CONSEILS

MAISON BLALI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FARAH CONSEILS

 RUE AHMED FARIS ، 20000، (8

CASABLANCA MAROC

MAISON BLALI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي 82-78 

زنقة بييرباران  - 2222) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

478435

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 شتن ر   (4

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.MAISON BLALI

مخ زة و   : غرض الشركة بإيجاز 

حلويات.

78-  : االجتداعي  املقر  عنوان 

الدار   (2222  - بييرباران   زنقة   82

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد اسامة باللي :  1.222 حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

 3 عنوانه)ا(  باللي  اسامة  السيد 

زنقة بوردو EPINAY 93822 فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

 3 عنوانه)ا(  باللي  اسامة  السيد 

زنقة بوردو EPINAY 93822 فرنسا

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 5)6)75.

78I

VERSIONCONSULTING

 TAMESNA IRRIGATION

SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

VERSIONCONSULTING

إقامة اإلحسان عدارة 3 شقة 4 

 RES AL IHSSANم روكة مراكش

 IMM 3 APPT 4 MABROUKA

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 TAMESNA IRRIGATION SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي 

 RESIDENCE DAR SAADA 2 IMM

 15 BUREAU N° 1 MARRAKECH

- 40000 MARRAKECH MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

125623

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (2(2 يونيو   (4

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

 TAMESNA IRRIGATION SARL

.AU

بإيجاز  الشركة  غرض 

 ENTREPRENEUR  :

 D’INSTALLATION  SYSTÈME

 D’IRRIGATION (APPAREILS ,

.( MATÉRIEL

 : االجتداعي  املقر  عنوان 

 RESIDENCE DAR SAADA ( IMM

 15 BUREAU N° 1 MARRAKECH

.- 40000 MARRAKECH MAROC

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 SAID TAMESNA :  1.000 السيد

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

 SAID TAMESNA السيد 

 CM NOR BLOC 107 عنوانه)ا( 

 N°13 MARRAKECH 42222

.MARRAKECH MAROC

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

 SAID TAMESNA السيد 

 CM NOR BLOC 107 عنوانه)ا( 

 N°13 MARRAKECH 42222

MARRAKECH MAROC

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

11 غشت  بتاريخ  التجارية بدراكش  

2)2) تحت رقم 114811.

79I

FIDUGEC

ARTIPROM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUGEC

 BD OUED TENSIFT OULFA 315

 315 BD OUED TENSIFT

 OULFA، 20400، CASABLANCA

MAROC

ARTIPROM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي 46 شارع 

الزرقطوني الطابق الثاني الشقة 

رقم 6 الدار البيضاء - 2132) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

479363

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   (6

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.ARTIPROM

: -االنعاش  غرض الشركة بإيجاز 

العقاري كدا تنص عليه النصوص و 

القوانين الجاري بها العدل.

الشراء،  االستغالل،  -االدارة، 

البيع، الكراء لكل املدتلكات املنقولة 

و الثابتة.

العدليات  كل  عامة  بصفة  -و 

الصناعية  او  املالية  التجارية، 

املنقولة و الثابتة التي تد ل في اطار 

الهدف االجتداعي للشركة..

46 شارع  عنوان املقر االجتداعي : 
الشقة  الثاني  الطابق  الزرقطوني 
2132) الدار   - 6 الدار البيضاء  رقم 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : عباس  بلغيات  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  عباس  بلغيات  السيد 
زنقة 3 رقم 69 مجدوعة  »و»  االلفة 

)2)2) الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  عباس  بلغيات  السيد 
زنقة 3 رقم 69 مجدوعة  »و»  االلفة 

)2)2) الدار البيضاء املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 1)7536.
81I

transparence fiscale

EL GHALI PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

transparence fiscale
 bis av med slaoui ، 30000، 38

fes maroc
EL GHALI PROMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتداعي 133 
الطابق ) تجزئة زهرة املدائن 3 

طريق عين شقف FES 30000 فاس 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
64677

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 EL  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.GHALI PROMO

غرض الشركة بإيجاز : مقاولة في 

البناء.

 133  : االجتداعي  املقر  عنوان 

 3 املدائن  زهرة  تجزئة   ( الطابق 

طريق عين شقف FES 30000 فاس 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : العابد  قيطوني  ادري�سي  السيد 

52) حصة بقيدة 122 درهم للحصة 

.

 (52   : لبنى  حددادة  السيدة 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

  : غيثة  قيطوني  ادري�سي  السيدة 

52) حصة بقيدة 122 درهم للحصة 

  : الغالي  قيطوني  ادري�سي  السيد 

52) حصة بقيدة 122 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

العابد  قيطوني  ادري�سي  السيد 

عنوانه)ا( 133 الطابق ) تجزئة زهرة 

 32222 3 طريق عين شقف  املدائن 

FES املغرب.

عنوانه)ا(  لبنى  حددادة  السيدة 

املدائن  تجزئة زهرة   ( الطابق   133

 FES  32222 شقف  عين  طريق   3

املغرب.

غيثة  قيطوني  ادري�سي  السيدة 

عنوانه)ا( 133 الطابق ) تجزئة زهرة 

 32222 3 طريق عين شقف  املدائن 

FES املغرب.

الغالي  قيطوني  ادري�سي  السيد 

عنوانه)ا( 133 الطابق ) تجزئة زهرة 

 32222 3 طريق عين شقف  املدائن 

FES املغرب.



16583 الجريدة الرسميةعدد 5642 - 16 رايع ار ر )144 )) دسسد ر 2)2)) 

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

العابد  قيطوني  ادري�سي  السيد 

عنوانه)ا( 133 الطابق ) تجزئة زهرة 

 32222 3 طريق عين شقف  املدائن 

FES املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   11 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 5)32.

83I

BCNG

 NZAOUI IMMOBILIER

TECHNOLOGIES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BCNG

 BD. ZERKTOUNI ,(65

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.

 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA

MAROC

 NZAOUI IMMOBILIER

TECHNOLOGIES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي 65)، 

شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم)9 

الدار البيضاء - 2252) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

478931

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   (3

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

 NZAOUI IMMOBILIER  :

.TECHNOLOGIES

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

 ،(65  : االجتداعي  املقر  عنوان 
رقم)9   9 الطابق  الزرقطوني  شارع 

الدار البيضاء - 2252) الدار البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسدال  مبلغ 

42.222,22 درهم، مقسم كالتالي:

السيد حسن أنزاوي :  12.222,22 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

  : يوسف  أنزاوي  السيد 

12.222,22 حصة بقيدة 122 درهم 

للحصة .

  : هبوب  املصطفى  السيد 

12.222,22 حصة بقيدة 122 درهم 

للحصة .

 12.222,22   : السيد منير هبوب 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

 السيد حسن أنزاوي : 122 بقيدة 

122 درهم.

 122  : يوسف  أنزاوي  السيد 

بقيدة 122 درهم.

 122  : هبوب  املصطفى  السيد 

بقيدة 122 درهم.

بقيدة   122  : هبوب  منير  السيد 

122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد حسن أنزاوي عنوانه)ا( حي 

ميدونة زنقة الشيعة رقم 39 سطات 

2252)  سطات املغرب.

عنوانه)ا(  يوسف  أنزاوي  السيد 

 39 رقم  الشيعة  زنقة  ميدونة  حي 

سطات 2252)  سطات املغرب.

السيد املصطفى هبوب عنوانه)ا( 
اإلسكان  إتقان  تجزئة   152 رقم 

سطات 2252)  سطات املغرب.

 127 السيد منير هبوب عنوانه)ا( 

  (2252 سطات  األطلس  تعاونية 

سطات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حسن أنزاوي عنوانه)ا( حي 

ميدونة زنقة الشيعة رقم 39 سطات 

2252) الدار البيضاء املغرب

عنوانه)ا(  يوسف  أنزاوي  السيد 

 39 رقم  الشيعة  زنقة  ميدونة  حي 

سطات 2252)  سطات املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 1)7531.

85I

CABINET RSF SARL

SIMAPLAST

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتداعي للشركة

CABINET RSF SARL

 RESIDENCE  EL YOSR, AV DES

 FAR, N° 8, BUREAU N°6 –FES ،

30000، FES MAROC

SIMAPLAST شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي القطعة 

142 الحي الصناعي بن سودة فاس - 

32222 فاس املغرب.

تحويل  املقر االجتداعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.59683

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 9) يونيو 2)2) تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجتداعي  املقر 

بن  الصناعي  الحي   142 »القطعة 

فاس املغرب»   32222  - سودة فاس 

إلى »44) حي القدس بن سودة فاس 

- 32222 فاس  املغرب».

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن ر   (8 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 2)2)/356).

86I

derdab compta

 JEBBOUR EXPRESS DU

NORD

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

derdab compta

 RES MARIA LOUISA 7

 MOUTOUK ROUDANI E.SOL

N.5 ، 90000، tanger maroc

  JEBBOUR EXPRESS DU NORD

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي حي رميل 

بو الف قطعة 152 طنجة - 

92222 طنجة  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

129361

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   14

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

. JEBBOUR EXPRESS DU NORD

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع.

: حي رميل  عنوان املقر االجتداعي 

بو الف قطعة 152 طنجة - 92222 

طنجة  املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسداء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  جبور  احدد  السيد 

طنجة   92222 طنجة  بو الف  حي 

املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  جبور  احدد  السيد 

طنجة   92222 حي بو الف طنجة  

املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   23 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2)2) تحت رقم 54)35).

87I

Annonce BO

ADVANCED SYSTEM

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

Annonce BO

 Casablanca Maroc، 20000،

Casablanca Maroc

ADVANCED SYSTEM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي :  37 زنقة  

175  شارع واد سبو االلفة  الدار 

البيضاء 2222) الدار البيضاء 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.1758(3

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

2)2) تقرر حل  14 شتن ر  املؤرخ في 

ADVANCED SYSTEM شركة ذات 

رأسدالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم   122.222

175  شارع واد  37 زنقة   اإلجتداعي  

 (2222 البيضاء  الدار  االلفة   سبو 

لعدم  نتيجة  املغرب  البيضاء  الدار 

تحقيق الغرض اإلجتداعي.

و عين:

و  للواني  توفيق   السيد)ة( 

حددسس  ابن  زنقة   33 عنوانه)ا(  

 (2222 البيضاء  بوركون 

)ة(  كدصفي  املغرب  الدارالبيضاء 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجدعية الختامية 

 37 وفي    (2(2 شتن ر   14 بتاريخ 

االلفة   سبو  واد  شارع    175 زنقة  

الدارالبيضاء   (2222 الدارالبيضاء 

املغرب.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 753254.

89I

JUREXPERT

 SUSTAINABLE FOOD

SOLUTIONS ساستاينيبل فود 

سولوشنز
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

JUREXPERT

8 زنقة محدد العرو�سي، إقامة 

صغير، الطابق 5، املكتب رقم 

2) ساحة النصر، 2292)، الدار 

البيضاء املغرب

 SUSTAINABLE FOOD

SOLUTIONS ساستاينيبل فود 

سولوشنز شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي 46، شارع 

الزرقطوني، الطابق الثاني، الشقة 

رقم 6، الدار البيضاء. - 2222) 

Casablanca Maroc

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

753725

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   (2

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

 SUSTAINABLE FOOD  :

فود  ساستاينيبل   SOLUTIONS

سولوشنز.

تقديم   -  : غرض الشركة بإيجاز 

أنظدة  تطوير  إلى  الهادفة  الخدمات 

التغذية املستدامة ومحاراة اإلسراف 

وإنعدام األمن الغذائي.

الخدمات واإلستشارات  تقديم   -

الهادفة إلى تحقيق اإلقتصاد األ ضر 

السلسلة  وتدبير  املستدام  والتطوير 

تحويل،  توزيع،  إنتاج،   « الغذائية 

إستهالك، إنهاء، وتقييم »..

عنوان املقر االجتداعي : 46، شارع 

الشقة  الثاني،  الطابق  الزرقطوني، 

 (2222  - البيضاء.  الدار   ،6 رقم 

.Casablanca Maroc

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيدة باتريسيا أموندا فيكا ديل 

درهم   122 122 حصة بقيدة    : ريو 

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة باتريسيا أموندا فيكا ديل 

فونتين،  ال  زنقة   ،1( عنوانه)ا(  ريو 

الشقة رقم )، الدار البيضاء 52)2) 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة باتريسيا أموندا فيكا ديل 

فونتين،  ال  زنقة   ،1( عنوانه)ا(  ريو 

الشقة رقم )، الدار البيضاء 52)2) 

الدار البيضاء املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 753725.

91I

ISDM CONSULTING

ROAD FISH

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ISDM CONSULTING

 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6  APP 05 2EME

 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

العيون املغرب

ROAD FISH شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي حي 

الحسني ملتقى زنقة القاهرة وزنقة 

األسقع ولد ويلة عدارة بدون رقم 

الشقة 8 - 72222 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

33771

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 ROAD : اإلقتضاء بدختصر تسديتها

.FISH

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير، نقل البضائع 

للحساب الشخ�سي، تجارة األسداك.

حي   : االجتداعي  املقر  عنوان 

القاهرة وزنقة  زنقة  ملتقى  الحسني 

رقم  بدون  عدارة  ويلة  ولد  األسقع 

الشقة 8 - 72222 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد اناس حافض :  522 حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .
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 522   : الحسني  سهام  السيدة 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حافض  اناس  السيد 

القاهرة  زنقة  ملتقى  الحسني  حي 
وزنقة األسقع ولد ويلة عدارة بدون 

رقم  72222 العيون املغرب.

السيدة سهام الحسني عنوانه)ا( 

القاهرة  زنقة  ملتقى  الحسني  حي 
وزنقة األسقع ولد ويلة عدارة بدون 

رقم  72222 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  حافض  اناس  السيد 

القاهرة  زنقة  ملتقى  الحسني  حي 
وزنقة األسقع ولد ويلة عدارة بدون 

رقم  72222 العيون املغرب

السيدة سهام الحسني عنوانه)ا( 

القاهرة  زنقة  ملتقى  الحسني  حي 
وزنقة األسقع ولد ويلة عدارة بدون 

رقم  72222 العيون املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   11 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2)2) تحت رقم )72).

93I

ISDM CONSULTING

STE S.R TOUR SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ISDM CONSULTING

 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6  APP 05 2EME

 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

العيون املغرب

STE S.R TOUR SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 C وعنوان مقرها اإلجتداعي بلوك

رقم 1217 مدينة الوحدة العون - 

72222 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

33791

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 STE  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.S.R TOUR SARL AU

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

 C بلوك   : عنوان املقر االجتداعي 

 - العون  الوحدة  مدينة   1217 رقم 

72222 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : سنود  رشيد  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد رشيد سنود عنوانه)ا( حي 

سيدي محدد شارع االسكندرية رقم 

9) 72222 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد رشيد سنود عنوانه)ا( حي 

سيدي محدد شارع االسكندرية رقم 

9) 72222 العيون املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   11 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2)2) تحت رقم 723).

95I

CAF MAROC

BNI TOUZINE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CAF MAROC

 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA

 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

BNI TOUZINE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي اقامة 

الحدد رقم 3 زنقة سجلداسة 

الطابق االول  - 92222 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

129563

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 BNI  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.TOUZINE

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اجهزة  و  املكاتب  مستلزمات 

الكدبيوتر.

اقامة   : االجتداعي  املقر  عنوان 

الحدد رقم 3 زنقة سجلداسة الطابق 

االول  - 92222 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

العبا�سي  الوهاب  عبد  السيد 

درهم   122 بقيدة  حصة   1.222   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

العبا�سي  الوهاب  عبد  السيد 
 85 رقم  الحناط  زنقة  عنوانه)ا( 

مرشان 92222 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

العبا�سي  الوهاب  عبد  السيد 
 85 رقم  الحناط  زنقة  عنوانه)ا( 

مرشان 92222 طنجة املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   11 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2)2) تحت رقم )3549).

97I

CAF MAROC

SOCOUVCO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAF MAROC

 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA

 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

SOCOUVCO  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي اقامة 

الحدد رقم 3 زنقة سجلداسة 

الطابق االول - 92222 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

129565

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

. SOCOUVCO

صنع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

معدات  بيع  و  الجاهزة  املالبس 

الخياطة.

اقامة   : االجتداعي  املقر  عنوان 

الحدد رقم 3 زنقة سجلداسة الطابق 

االول - 92222 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

العبا�سي  الوهاب  عبد  السيد 

درهم   122 بقيدة  حصة   1.222   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

العبا�سي  الوهاب  عبد  السيد 

 85 رقم  الحناط  زنقة  عنوانه)ا( 

مرشان 92222 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

العبا�سي  الوهاب  عبد  السيد 

 85 رقم  الحناط  زنقة  عنوانه)ا( 

مرشان 92222 طنجة املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   11 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2)2) تحت رقم 35493).

99I

ACDEN

اكافريكا
إعالن متعدد القرارات

ACDEN

 Boulevard Ghandi, Ghandi

 Mall, Immeuble 8, 5ème étage ،

20380، CASABLANCA MAROC

اكافريكا »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجتداعي: كازا 
نيرشور بارك٬ 1122 شارع القدس٬ 
حي سيدي معروف  - 2192) الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.433937

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
املؤرخ في 32 شتن ر 2)2)

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
رغم  الشركة  نشاط  استدرار  تقرر 

 سارة ثالثة أرااع رأس املال.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
لم  يتم تعديل اي بند

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم )75384.
122I

Cabinet LAMRINI HADI

PNEUMATIQUE DE NORTE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Cabinet LAMRINI HADI
18,شارع إبن سينا الناضور ، 

222)6، الناضور املغرب
 PNEUMATIQUE DE NORTE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي طريق 
مستشفى الحسني 48 56 الناظور - 

222)6 الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(2915

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   (6
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.PNEUMATIQUE DE NORTE

غرض الشركة بإيجاز : استيراد و 

تصدير ; األشغال املختلفة و البناء.

طريق   : االجتداعي  املقر  عنوان 

 - الناظور   56  48 مستشفى الحسني 

222)6 الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : جواد  بوعيش  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  جواد  بوعيش  السيد 

 6(222 انصار  بني  املومن  عبد  حي 

الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  جواد  بوعيش  السيد 

 6(222 انصار  بني  املومن  عبد  حي 

الناظور املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 24 نون ر 

2)2) تحت رقم 3527.

12(I

fj conseil

اطو باهي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

fj conseil

رفم 1251 الطابق 21 حي القدس 

)2 ب )2  ريبكة ، 5222)، 

 ريبكة املغرب

اطو باهي شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتداعي رقم 73) 
زنقة ابو امامة الباهلي تجزئة الةناء 

 ريبكة - 5222)  ريبكة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5635

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 7) يوليوز 2)2) تقرر حل 

شركة ذات املسؤولية املحدودة اطو 

درهم   92.222 مبلغ رأسدالها  باهي  

 (73 رقم  اإلجتداعي  وعنوان مقرها 
زنقة ابو امامة الباهلي تجزئة الةناء 

املغرب  5222)  ريبكة   -  ريبكة 

نتيجة ل : املنافسة.

و حدد مقر التصفية ب رقم 73) 
زنقة ابو امامة الباهلي تجزئة الةناء 

 ريبكة - 5222)  ريبكة املغرب. 

و عين:

السيد)ة( زكرياء  بهي و عنوانه)ا( 
الباهلي  امامة  ابو  زنقة   (73 رقم 

 (5222 الةناء  ريبكة  تجزئة 

 ريبكة املغرب كدصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية : رقم 73) 
زنقة ابو امامة الباهلي تجزئة الةناء 

 ريبكة

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   23 بتاريخ  االبتدائية بخريبكة  

2)2) تحت رقم )53.

124I

Chtita ayyoub

COMPTOIR HIBA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

Chtita ayyoub

 hay saada ain taoujdate ، 16

51100، Ain taoujdate Maroc

COMPTOIR HIBA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتداعي تجزئة 
مريم اقامة ا4 الطابق الرابع الشقق 

16 زواغة - 32222 فاس املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.61543

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تدت   (2(2 أكتوار   (6 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الحديد  عبد  )ة(  السيد  تفويت 
اجتداعية من  حصة   1.222 الرامي 
أصل 1.222 حصة لفائدة  السيد )ة( 
عبد املجيد البقالي بتاريخ 6) أكتوار 

.(2(2
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
نون ر   11 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 2)2)/3268.
126I

FIDU.ECO

INTER TANGER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDU.ECO
172 شارع فاس اقامة نسرين 
الطابق االول رقم 6 طنجة ، 

92222، طنجة املغرب
INTER TANGER شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتداعي 172 شارع 
فاس اقامة نسرين الطابق االول 

رقم 6 طنجة 172 شارع فاس اقامة 
نسرين الطابق االول رقم 6 طنجة 

92222 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.82171

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
2)2) تقرر حل  )) شتن ر  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
  INTER TANGER الوحيد  الشريك 
درهم   122.222 رأسدالها  مبلغ 
172 شارع  وعنوان مقرها اإلجتداعي 
االول  الطابق  نسرين  اقامة  فاس 

172 شارع فاس اقامة  6 طنجة  رقم 

طنجة   6 رقم  االول  الطابق  نسرين 

92222 طنجة املغرب نتيجة ل : عدم 

العدل.

 172 ب  التصفية  مقر  حدد  و 

الطابق  نسرين  اقامة  فاس  شارع 

 92222 طنجة املغرب   6 االول رقم 

طنجة املغرب. 

و عين:

السيد)ة( علي  الهاني و عنوانه)ا( 
 92222  63 رقم   1 ا  رشا   3 زموري 

طنجة املغرب كدصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

 172  : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

الطابق  نسرين  اقامة  فاس  شارع 

االول رقم 6 طنجة

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   12 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2)2) تحت رقم 35419).

128I

Chtita ayyoub

COMPTOIR HIBA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

Chtita ayyoub

 hay saada ain taoujdate ، 16

51100، Ain taoujdate Maroc

COMPTOIR HIBA  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي تجزئة 

مريم اقامة ا4 الطابق الرابع الشقق 

16 زواغة - 32222 فاس املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.61543

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 6) أكتوار 2)2) تم تعيين 

مسير جديد للشركة السيد)ة( البقالي 

عبد املجيد  كدسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   11 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 2)2)/3268.

112I

FIDU.ECO

SERENIDAD TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

FIDU.ECO

172 شارع فاس اقامة نسرين 

الطابق االول رقم 6 طنجة ، 

92222، طنجة املغرب

SERENIDAD TRAVAUX  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتداعي 172 شارع 

فاس اقامة نسرين الطابق االول 

رقم 6 طنجة 172 شارع فاس اقامة 

نسرين الطابق االول رقم 6 طنجة 

92222 طنجة املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.5(853

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

تقرر   (2(2 شتن ر   (( في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 SERENIDAD ذات الشريك الوحيد 

 12.222 TRAVAUX   مبلغ رأسدالها 

 172 درهم وعنوان مقرها اإلجتداعي 

الطابق  نسرين  اقامة  فاس  شارع 

172 شارع فاس  6 طنجة  االول رقم 

 6 رقم  االول  الطابق  نسرين  اقامة 

طنجة املغرب نتيجة   92222 طنجة 

ل : عدم العدل.

 172 ب  التصفية  مقر  حدد  و 

الطابق  نسرين  اقامة  فاس  شارع 

 92222 طنجة املغرب   6 االول رقم 

طنجة املغرب. 

و عين:

الخدلي�سي  محدد    السيد)ة( 

 133 تجزئة  املجد  حي  عنوانه)ا(  و 

طنجة   92222  ( الطابق التاني رقم 

املغرب كدصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

 172  : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

الطابق  نسرين  اقامة  فاس  شارع 

االول رقم 6 طنجة

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   12 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2)2) تحت رقم 35417).

11(I

fj conseil

موبيزو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

fj conseil

رفم 1251 الطابق 21 حي القدس 

)2 ب )2  ريبكة ، 5222)، 

 ريبكة املغرب

موايزو شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتداعي رقم )31 

حي القدس )2 ب 21  ريبكة 

املغرب 5222)  ريبكة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3963

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

2)2) تقرر حل  31 غشت  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 122.222 رأسدالها  مبلغ  موايزو  

درهم وعنوان مقرها اإلجتداعي رقم 

21  ريبكة  ب   2( حي القدس   31(

املغرب  5222)  ريبكة  املغرب 

نتيجة ل : املنافسة.

و حدد مقر التصفية ب رقم )31 

حي القدس )2 ب 21  ريبكة املغرب 

5222)  ريبكة املغرب. 
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و عين:

و  املهادي  محدد   السيد)ة( 

عنوانه)ا( رقم 422 حي االمل 5222) 

 ريبكة املغرب كدصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : رقم )31 

حي القدس )2 ب 21  ريبكة

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   23 بتاريخ  االبتدائية بخريبكة  

2)2) تحت رقم 831.

113I

CABINET RSF SARL

BAKI TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتداعي للشركة

CABINET RSF SARL

 RESIDENCE  EL YOSR, AV DES

 FAR, N° 8, BUREAU N°6 –FES ،

30000، FES MAROC

BAKI TRANS  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي رقم 142 

شارع النبال وفاء ) فاس - 32222 

فاس املغرب.

تحويل  املقر االجتداعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.35((7

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 27 يوليوز 2)2) تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجتداعي  املقر 

»رقم 142 شارع النبال وفاء ) فاس - 

32222 فاس املغرب» إلى »املتجر رقم 

12 إقامة أنيس  زنقة أمازون  طريق 

صفرو فاس - 32222 فاس  املغرب».

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار   13 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 2)2)/665).

115I

STE WADYAN ARKAYAZ TRAVAUX

STE SAHARISTA SECURITE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 STE WADYAN ARKAYAZ

TRAVAUX

الصندوق ال ريدي رقم 139 ، 

222)7، السدارة املغرب

 STE SAHARISTA SECURITE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي حي العودة 

رقم 52) مكرر - 222)7 السدارة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1889

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 ف راير   (5

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 STE  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.SAHARISTA SECURITE

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.SECURITE ET GARDIENNAGE

حي   : االجتداعي  املقر  عنوان 

 7(222  - مكرر   (52 رقم  العودة 

السدارة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : السيد  طري بلقا�سي 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد  طري بلقا�سي عنوانه)ا( 
حي العودة رقم 52) 222)7 السدارة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد  طري بلقا�سي عنوانه)ا( 
حي العودة رقم 52) 222)7 السدارة 

املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالسدارة  بتاريخ 24 مارس 

2)2) تحت رقم 2)2)/35.
117I

FIDU.ECO

RUCHA TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDU.ECO
172 شارع فاس اقامة نسرين 
الطابق االول رقم 6 طنجة ، 

92222، طنجة املغرب
RUCHA TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتداعي 172 شارع 
فاس اقامة نسرين الطابق االول 

رقم 6 طنجة 172 شارع فاس اقامة 
نسرين الطابق االول رقم 6 طنجة 

92222 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.75259

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
2)2) تقرر حل  1) شتن ر  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
  RUCHA TRANS الوحيد  الشريك 
درهم   122.222 رأسدالها  مبلغ 
172 شارع  وعنوان مقرها اإلجتداعي 
االول  الطابق  نسرين  اقامة  فاس 
172 شارع فاس اقامة  6 طنجة  رقم 
طنجة   6 رقم  االول  الطابق  نسرين 
92222 طنجة املغرب نتيجة ل : عدم 

العدل.

 172 ب  التصفية  مقر  حدد  و 

الطابق  نسرين  اقامة  فاس  شارع 

 92222 طنجة املغرب   6 االول رقم 

طنجة املغرب. 

و عين:

و  بن عالل  مصطفى   السيد)ة( 

 92222 (6 عنوانه)ا( بوسيجور رقم 

طنجة املغرب كدصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

 172  : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

الطابق  نسرين  اقامة  فاس  شارع 

االول رقم 6 طنجة

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   12 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2)2) تحت رقم 2)354).

119I

كفاءات كونسولتينغ

 QUINCAILLERIE HAIDOUR

ET FILS
إعالن متعدد القرارات

كفاءات كونسولتينغ

)48 شارع محدد الخرازعدارة 

التوزاني تطوان ، 93222، تطوان 

املغرب

 QUINCAILLERIE HAIDOUR

ET FILS  »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوان مقرها االجتداعي: 3 شارع 

يوسف ابن تاشفين  - 93222 

تطوان املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(169

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 8) شتن ر 2)2)

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
اقرار وفاة الشريك عبد القادر هيدور 

االمين  ابن  الضحى  و زوجته شدس 

العلمي
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قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

املصادقة على تقسيم راس املال بعد 

اقرار الوفاة

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

الشركاء  بين  الهبات  على  املصادقة 

والتقسيم الجديد للراسدال 

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تدديد التسيير للشريك السيد : جعفر 

هيدور ملدة غير محدودة

على  ينص  الذي   :5 رقم  قرار 

املصادقة على تحيين النظام  مايلي: 

االسا�سي

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

الحصص  بتقديم  الشركاء  قام 

النقدية التالية : السيد جعفر هيدور 

السيد ابراهيم   - درهم    522.222  :

السيد  درهم-  هيدور522.222 

محدد انوار هيدور 522.222 درهم - 

السيدة بثينة هيدور 522.222 درهم 

هيدور522.222  سكينة  السيدة    -

درهم

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

 (.522.222 الشركة  راسدال  يبلغ 

حصة   (.522 الى  مقسدة  درهم 

درهم للحصة مكتتبة   1.222 بقيدة 

كليا و مقسدة كدا يلي  :السيد جعفر 

السيد ابراهيم   - حصة   522 هيدور 

محدد  السيد   - حصة  هيدور522 

السيدة   - حصة   522 هيدور  انوار 

السيدة    - حصة   بثينة هيدور522 

سكينة هيدور522 حصة

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتطوان  بتاريخ 8) أكتوار 

2)2) تحت رقم 5)51.

1(1I

FIDU.ECO

SOSTRAMRAN

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

FIDU.ECO

172 شارع فاس اقامة نسرين 

الطابق االول رقم 6 طنجة ، 

92222، طنجة املغرب

SOSTRAMRAN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتداعي 172 شارع 

فاس اقامة نسرين الطابق االول 

رقم 6 طنجة 172 شارع فاس اقامة 

نسرين الطابق االول رقم 6 طنجة 

92222 طنجة املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.59987

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

2)2) تقرر حل  1) شتن ر  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

  SOSTRAMRAN الوحيد  الشريك 

درهم   122.222 رأسدالها  مبلغ 

172 شارع  وعنوان مقرها اإلجتداعي 

االول  الطابق  نسرين  اقامة  فاس 

172 شارع فاس اقامة  6 طنجة  رقم 

طنجة   6 رقم  االول  الطابق  نسرين 

92222 طنجة املغرب نتيجة ل : عدم 

العدل .

 172 ب  التصفية  مقر  حدد  و 

الطابق  نسرين  اقامة  فاس  شارع 

 92222 طنجة املغرب   6 االول رقم 

طنجة املغرب. 

و عين:

و  العدراني  عداد   السيد)ة( 

عنوانه)ا( تجزئة النصر زنقة 12 رقم 

9 92222 طنجة املغرب كدصفي )ة( 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

 172  : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

الطابق  نسرين  اقامة  فاس  شارع 

االول رقم 6 طنجة

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   12 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2)2) تحت رقم 35418).

1(3I

karama conseil

 STE BENIMAR PIECES SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

karama conseil
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 

ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس 
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 

ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس، 

32222، فاس املغرب

 STE BENIMAR PIECES SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي )8 زنقة 

االمام مالك فاس - 32222 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

64657

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 STE  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.BENIMAR PIECES SARL AU

غرض الشركة بإيجاز : بائع اجزاء  

و لوازم السيارات.
زنقة   8(  : عنوان املقر االجتداعي 

فاس   32222  - فاس  مالك  االمام 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : عزيز  عشور  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عشور عزيز عنوانه)ا( زنقة 
الدكارات   1 طارق  حي   111 رقم   7

فاس 32222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عشور عزيز عنوانه)ا( زنقة 
الدكارات   1 طارق  حي   111 رقم   7

فاس 32222 فاس املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   12 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 2)2)/3223.

1(5I

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

SES INDUS SARL AU  
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

 Bd. Mohammed Zafzaf Lot.

 Safia 2 Etage 2 N°6 ، 20600،

Casablanca Maroc

  SES INDUS SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي اقامة 

بسدة ) عدارة ) رقم 8 عين السبع 

الدار البيضاء - 52)2) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

478977

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   (1

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 SES    : بدختصر تسديتها  اإلقتضاء 

.INDUS SARL AU

غرض الشركة بإيجاز : شراء وايع 

املعدات الصناعية.

اقامة   : االجتداعي  املقر  عنوان 

عين السبع   8 رقم   ( عدارة   ( بسدة 

الدار البيضاء - 52)2) الدار البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الحديد  عبد  السيهي  السيد 

درهم   122 بقيدة  حصة   1.222   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الحديد  عبد  السيهي  السيد 

عدارة  ج  بلوك  ملان  دار  عنوانه)ا( 

197 رفم 7 عين السبع الدار البيضاء 

2572) الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

الحديد  عبد  السيهي  السيد 

عدارة  ج  بلوك  ملان  دار  عنوانه)ا( 

197 رفم 7 عين السبع الدار البيضاء 

2572) الدار البيضاء املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 31)753.

1(7I

CAF MAROC

H.B FASHION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

CAF MAROC

 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA

 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

H.B FASHION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي : 2)، 

مجدع بواانة 1 بلوك 2) الطابق 

الثاني رقم 4) - 92222 طنجة 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.546(7

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

تقرر   (2(2 غشت   1( في  املؤرخ 

ذات  شركة   H.B FASHION حل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد مبلغ رأسدالها 12.222 درهم 

وعنوان مقرها اإلجتداعي 2)، مجدع 

بواانة 1 بلوك 2) الطابق الثاني رقم 

نتيجة  املغرب  طنجة   92222  -  (4

الزمة نشاط.

و عين:

السيد)ة( بشرى   الزكام الغربي و 

بلوك   1 2)، مجدع بواانة  عنوانه)ا( 

 9222  (4 رقم  الثاني  الطابق   (2

طنجة املغرب كدصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجدعية الختامية 

 ،(2 وفي   (2(2 غشت   1( بتاريخ 

الطابق   (2 بلوك   1 بواانة  مجدع 

طنجة   92222  -  (4 رقم  الثاني 

املغرب.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   11 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2)2) تحت رقم 25)6.

1(8I

ATLANTA CONSULTING

 UNION PROFESSIONNEL

D’AMENAGEMET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ATLANTA CONSULTING

 KM 10, ROUTE D›EL

 JADIDA PL N° 207 B, 2EME

 ETAGE LISSASFA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 UNION PROFESSIONNEL

D’AMENAGEMET  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 RES وعنوان مقرها اإلجتداعي

 AL FATH 217 BD BRAHIM

 ROUDANI PROLONGE

 1ER ETAGE N°3 - 20000

.CASABLANCA MAROC

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.424((1

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تدت   (2(2 يوليوز   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :

  Abdellatif )ة(   السيد  تفويت 

اجتداعية  حصة   AKBABOU 500

لفائدة   حصة   1.222 أصل  من 

السيد )ة(  Rachid  FARSI بتاريخ 15 

يوليوز 2)2).

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

 15 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوار 2)2) تحت رقم 752238.

1(9I

فيدكات

SOCIETE CONFA ELECTRO 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

فيدكات

3 مكرر زنقة باستور املدينة 

الجديدة مكناس ، 52222، مكناس 

املغرب

 SOCIETE CONFA ELECTRO 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي RDC رقم 

51 النسيم ) مرجان 3  - 52252 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

51(91

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE CONFA ELECTRO

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 FABRICATION DE PETITS

.APPAREILLAGES ELECTRIQUES

عنوان املقر االجتداعي : RDC رقم 

 52252  -   3 مرجان   ( النسيم   51

مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 522   : السيدة فاطدة الدرويش 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

 522   : رياحي  النور  عبد  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الدرويش  فاطدة  السيدة 

بلحدر  غابة   513 رقم  عنوانه)ا( 

صفرو   31222 صفرو  بنصفار 

املغرب.

السيد عبد النور رياحي عنوانه)ا( 

51 النسيم ) مكناس 52252 مكناس 

املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد النور رياحي عنوانه)ا( 

 52252 مكناس   ( النسيم   51

مكناس املغرب

الدرويش  فاطدة  السيدة 

بلحدر  غابة   513 رقم  عنوانه)ا( 

بنصفار صفرو 31222 صفرو املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   12 بتاريخ  بدكناس   التجارية 

2)2) تحت رقم 3664.

132I

BENWAHOUD CONSULTANTS

مدرسة بويسونيير الخاصة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

BENWAHOUD CONSULTANTS

 RUE5  MOLIERE-QUARTIER

 RACINE CASABLANCA، 21300،

CASABLANCA MAROC

مدرسة بويسونيير الخاصة شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتداعي 13 زاوية 

شارع رودان مينيارد و النخيل  - 

2342) الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(49839

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

2)2) تقرر حل  31 غشت  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

بويسونيير  مدرسة  الوحيد  الشريك 

 1.(19.622 مبلغ رأسدالها  الخاصة  

 13 اإلجتداعي  درهم وعنوان مقرها 

زاوية شارع رودان مينيارد و النخيل  

املغرب  البيضاء  الدار   (2342  -

نتيجة ل : االنخفاض املستدر في رقم 

املبيعات.

..Covid-19 وااء

13 زاوية  و حدد مقر التصفية ب 

 - النخيل   و  مينيارد  رودان  شارع 

2342) الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

و  حكيمي  السيد)ة(  ديجة  

محدد  الدكتور  شارع  عنوانه)ا( 

 4 طابق  اديال  اقامة  السجلدا�سي 

شقة 8 برغون 2253) الدار البيضاء 

املغرب كدصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوار 2)2) تحت رقم 749732.

131I

cabinet aux services des affaires

االخوان الرحموني
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

cabinet aux services des affaires

 n° 99 rue my lhassan 1er

 etage erfoud ، 52200، erfoud

MAROC

اال وان الرحدوني شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتداعي شارع 

موالي اسداعيل تجزئة النخيل رقم 

12 ارفود - 22))5 ارفود املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.12617

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تدت   (2(2 أكتوار   (9 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

الوساطة التجارية   

تاجر أدوات مدرسية بالتقسيط

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 12 نون ر 

2)2) تحت رقم 2)2)/5)3.

13(I

رمزي لالستشارات

NAHLAT ALJIBAL

إعالن متعدد القرارات

رمزي لالستشارات

شارع 4) نون ر عدارة حددي ولد 

الرشيد الطابق رقم 21 شقة رقم 21 

العيون ، 72222، العيون املغرب

NAHLAT ALJIBAL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتداعي: شارع ام 

السعد عدارة 48 الطابق الثالث رقم 

12 العيون - 72222 العيون املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(4239

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في )2 نون ر 2)2)

تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :21 رقم  قرار 

االجتداعي  املقر  تحويل  مايلي: 

للشركة الى العنوان التالي:حي الوفاق 

 1522 العاءدين شارع السدارة شارع 

العيون 

على  ينص  الذي   :2( رقم  قرار 

تأسيس فرع للشركة باملركب  مايلي: 

35 ، اقليم  التجاري ببني عياش رقم 

الحسيدة ، وتعيين السيد الحسناوي 

عبد املطلب كدسير له

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم -: الذي ينص على مايلي: -

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   29 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2)2) تحت رقم 674).

134I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

WORLDWIDE PHARMA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

WORLDWIDE PHARMA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي محل رقم 

6 بالطابق االر�سي اقامة العنا�سي ب 

8 زنقة احدد الشبيهي شارع الجيش 

امللكي - 32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

64689

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   23

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.WORLDWIDE PHARMA

بائع   1-  : بإيجاز  الشركة  غرض 

كداليات أو لوازم للصيدلة

) - بائع عطور بالتفصيل 

-3 استيراد وتصدير.

عنوان املقر االجتداعي : محل رقم 

6 بالطابق االر�سي اقامة العنا�سي ب 

8 زنقة احدد الشبيهي شارع الجيش 

امللكي - 32222 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 522   : السيدة السلداني نرجس 
حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

 522   : سسرى  سلوان  السيدة 
حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

نرجس  السلداني  السيدة 
تجزئة   21 زس شقة   342 عنوانه)ا( 
الحديقة تغات 32222 فاس املغرب.

سسرى عنوانه)ا(  السيدة سلوان 
 32222 فاس  واد  حي   3( زنقة   99

فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة عديرش تورية عنوانه)ا( 
سيدي   44 رقم  صابرين  تجزئة 
البيضاء  الدار   (2222 معروف  

املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   11 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 2)2)/3259.
136I

Arithmetic Compta 

)GAF CLEAN( كاف كلين
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

Arithmetic Compta
117 شارع موالي عبد العزيز )اقامة 

الريان( املكتب رقم 4 ، 14222، 
القنيطرة املغرب

كاف كلين )GAF CLEAN( شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي ملتقى 
شارع مصطفى الرافعي وشارع 

طنجة إقامة بالزور 14 مكتب رقم 
27 .                 - 14222 القنيطرة 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.56637

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تدت   (2(2 أكتوار   (6 في  املؤرخ 

املصادقة على :

زروال  رجاء   )ة(  السيد  تفويت 

22) حصة اجتداعية من أصل 22) 

عز الدين    )ة(  السيد  حصة لفائدة  

ايت امبارك بتاريخ 6) أكتوار 2)2).

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 11 نون ر 

2)2) تحت رقم 1)822.

138I

ALALI AUDIT ET CONSEIL

IDEAL MARKET
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ALALI AUDIT ET CONSEIL

 PLACE MOHAMMED V

 RESIDENCE DU CENTRE

 IMMEUBLE A N°4 2EME ETAGE

 ، 28800، MOHAMMEDIA

MAROC

IDEAL MARKET شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي : 59، شارع 

الزرقطوني، الطابق الثامن رقم 4) - 

2222) الدار البيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.429195

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تقرر   (2(2 غشت   31 في  املؤرخ 

ذات  شركة   IDEAL MARKET حل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

 122.222 رأسدالها  مبلغ  الوحيد 

 ،59 درهم وعنوان مقرها اإلجتداعي 

الثامن  الطابق  الزرقطوني،  شارع 
البيضاء  الدار   (2222  -  (4 رقم 

املغرب نتيجة لعدم تحقيق أهداف 

الشركة.

و عين:

و  عاللي  فيصل   السيد)ة( 
رقم   4 تجزئة الرشاد زنقة  عنوانه)ا( 

32 كاليفورنيا  2222) الدار البيضاء 

املغرب كدصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجدعية الختامية 
بتاريخ 1) شتن ر 2)2) وفي 59، شارع 
الزرقطوني، الطابق الثامن رقم 4) - 

2222) الدار البيضاء املغرب.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 753529.
142I

كفاءات كونسولتينغ

MULTIDISTRIB DU NORD
إعالن متعدد القرارات

كفاءات كونسولتينغ
)48 شارع محدد الخرازعدارة 

التوزاني تطوان ، 93222، تطوان 
املغرب

  MULTIDISTRIB DU NORD
»شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتداعي: شارع 

محدد الزرقطوني قرب املسجد دار 
بن قريش - )9325 تطوان املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.14899
بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 19 أكتوار 2)2)
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
مع  لقصيري  املسير عثدان  استقالة 

االبراء
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
الحسيسن  للشريك  التسيير  تدديد 

عبد السالم ملدة غيرمحدودة
على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
املصادقة على تحيين النظام  مايلي: 

االسا�سي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 
طرف  من  الشركة  تسير  مايلي: 
الشريك الحسيسن عبد السالم ملدة 

غيرمحدودة
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   23 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2)2) تحت رقم 5143.
14(I

لوكسر للحسابات

ديف ويب

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

لوكسر للحسابات

41 شارع بركان الطابق الثاني رقم 4 

، 62222، وجدة املغرب

ديف ويب شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتداعي 8) زنقة 

القسطنتين  - 62222 وجدة املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.19987

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

املؤرخ في 17 يوليوز 2)2) تقرر حل 

شركة ذات املسؤولية املحدودة ديف 

درهم   12.222 مبلغ رأسدالها  ويب  

زنقة   (8 اإلجتداعي  مقرها  وعنوان 

62222 وجدة املغرب   - القسطنتين  

الى  عدم وصول الشركة   : نتيجة ل 

الهرف املبتغى.

زنقة   (8 و حدد مقر التصفية ب 

القسطنتين  - 62222 وجدة املغرب. 

و عين:

و  ازماني  اشرف    السيد)ة( 

عدارة  الدرفوفي  شارع  عنوانه)ا( 

62222 وجدة  143 الطابق الخامس 

املغرب كدصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : 8) زنقة 

القسطنتين وجدة

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   26 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2)2) تحت رقم )167.

144I
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SALMA CONSEIL

STE JNANE LOUDAYA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SALMA CONSEIL

 APPT. 14 IMM. 101 AL MANAR

 C HAY ACHARAF ، 40000،

MARRAKECH MAROC

STE JNANE LOUDAYA شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي دوار 

لكنسيس ملزوضية شيشاوة - 

42222 شيشاوة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1567

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 STE  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.JNANE LOUDAYA

إستغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

بيت أو رياض لضيافة.

دوار   : االجتداعي  املقر  عنوان 

لكنسيس ملزوضية شيشاوة - 42222 

شيشاوة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : لبنى  لستاء  السيدة 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  لبنى  لستاء  السيدة 

املسيرة ) أ رقم 99) مراكش 42222 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  لبنى  لستاء  السيدة 

املسيرة ) أ رقم 99) مراكش 42222 

مراكش املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بامنتانوت  بتاريخ 24 نون ر 

2)2) تحت رقم 2)2)/379.

146I

MCG

ييما أفانتير
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MCG

 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.

 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,

 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC

ييدا أفانتير شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي شارع عالل 

الفا�سي، العدارة )1، الشقة رقم 5، 

سين - 42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

127925

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 شتن ر   32

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

ييدا   : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

أفانتير.

استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

املقاهي و محالت بيع املأكوالت.

شارع   : االجتداعي  املقر  عنوان 

الشقة   ،1( العدارة  الفا�سي،  عالل 
مراكش   42222  - سين   ،5 رقم 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 52.222 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 522   : السيدة ام هاني اليعقوبي 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

اليعقوبي  هاني  ام  السيدة 

الدار  املركز  بوسكورة  عنوانه)ا( 

البيضاء  الدار   (2222 البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

اليعقوبي  هاني  ام  السيدة 

الدار  املركز  بوسكورة  عنوانه)ا( 

البيضاء  الدار   (2222 البيضاء 

املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   25 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2)2) تحت رقم 116964.

148I

(AIN GROUPE COMPTA

STE JADPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

(AIN GROUPE COMPTA

 BD MED V 3 EME ETAGE APP

 11 282 BENI MELLAL، 23000،

BENI MELLAL MAROC

STE JADPORT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي شارع 
محدد الخامس اقامة مرج الزهور 
الشقة 49 الطابق 4 - 3222) بني 

مالل املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
12429

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 STE  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.JADPORT
وسيط   : بإيجاز  الشركة  غرض 

فالتصدير و االستراد.
شارع   : االجتداعي  املقر  عنوان 
الزهور  مرج  اقامة  الخامس  محدد 
بني   (3222  -  4 الطابق   49 الشقة 

مالل املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : كوثر  غاللو  السيدة 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة غاللو كوثر عنوانه)ا( حي 
49 قصبة  بالستين تجزئة امانة رقم 

تادلة 3222) قصبة تادلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
حي  السيدة غاللو كوثر عنوانه)ا( 
49 قصبة  بالستين تجزئة امانة رقم 

تادلة 3222) قصبة تادلة املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

شتن ر 2)2) تحت رقم 545.

152I
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STE ALIMENTATION HOUDAIFA

املنطاسيون حديفة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

املنطاسيون حديفة

العرفان ج ش ا 5 م 4 ر د س حي 

 tanger ،92222 ، الرااط طنجة

maroc

املنطاسيون حديفة شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتداعي العرفان ج 

ش ا 5 م4  ردس حي الرااط  طنجة - 

9222 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.93537

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تقرر   (2(2 يوليوز   21 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 

مبلغ رأسدالها  املنطاسيون حديفة  

مقرها  وعنوان  درهم   12.222

م4    5 ا  ش  ج  العرفان  اإلجتداعي 
 9222  - طنجة  الرااط   حي  ردس 

طنجة املغرب نتيجة ل : لم تحقق اي 

هدف .

و حدد مقر التصفية ب العرفان 
ج ش ا 5 م4 ردس حي الرااط طنجة - 

92222 طنجة املغرب. 

و عين:

و  غيالن   عبد العالي    السيد)ة( 

االنارة   حي مسنانة حومة  عنوانه)ا( 

)ة(  املغرب كدصفي  طنجة   92222

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : العرفان 
ج ش ا 5 م4  ردس حي الرااط  طنجة

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   (1 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2)2) تحت رقم 3434.

15(I

ST(C

JEX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

ST(C

 AV MOULAY YOUSSEF RUE

 MIMOSAS N°4 RES NAJM APPT

N°4 ، 90000، TANGER MAROC

JEX SARL  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي إقامة 

الزموري الطابق االر�سي بلوك 

A4 طريق الرااط  - 92222 طنجة 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.126647

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

2)2) تم تعيين  )1 شتن ر  املؤرخ في 

مسير جديد للشركة السيد)ة( جومار 

محدد أمين  كدسير آ ر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   29 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2)2) تحت رقم 6123.

153I

FIDUCIAIRE EL IDRISSI KHADIJA

STE TRANSFERT AZAMA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE EL IDRISSI

KHADIJA

 APPT N°1 IMM F NAJMAT

 JANOUB II EL JADIDA ، 24000،

EL JADIDA MAROC

STE TRANSFERT AZAMA شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي مراب 

رقم ) شارع املسيرة ازمور - 4122) 

الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

171(1

 (( عقد حر مؤرخ في  بدقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (2(2 شتن ر 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 STE  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.TRANSFERT AZAMA

وسيط   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تحويل األموال, تقديم الخدمات.

مراب   : االجتداعي  املقر  عنوان 

 (4122  - ) شارع املسيرة ازمور  رقم 

الجديدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسدال  مبلغ 

122.222,22 درهم، مقسم كالتالي:

  : اللطيف  عبد  الحيدر  السيد 

درهم   122,22 بقيدة  حصة   1.222

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

اللطيف  عبد  الحيدر  السيد 

ازمور  البحر  طريق   118 عنوانه)ا( 

4122) الجديدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

اللطيف  عبد  الحيدر  السيد 

ازمور  البحر  طريق   118 عنوانه)ا( 

4122) الجديدة املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 (( بتاريخ  بالجديدة   االبتدائية 

أكتوار 2)2) تحت رقم 5)55).

154I

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE STRATEGIQUE

CONSULTING

 SOCIETE CULTURE

VULURES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE

STRATEGIQUE CONSULTING

 BOITE POSTAL N° 1892 BAM

 FES ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC

 SOCIETE CULTURE VULURES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتداعي رقم: 

33 حي القصبـــة صفــــرو - 31222 

صفـــرو املغـــرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.679

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تقرر   (2(2 أكتوار   (8 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 SOCIETE الوحيد  الشريك  ذات 

مبلغ    CULTURE VULURES

وعنوان  درهم   12.222 رأسدالها 

حي   33 رقم:  اإلجتداعي  مقرها 

صفـــرو   31222  - صفــــرو  القصبـــة 

لألزمة  نظرا   : ل  نتيجة  املغـــرب 

هدا  منها  سعاني  التي  االقتصادية 

وكدا املنافسة االقتصادية   ، املجال 

على  الشركة  أج رت  لدا  القوية 

، وأن الشركة قد أدت كل  التصفية 

مـا عليها من ضرائب ومستحقـــات..

 33 و حدد مقر التصفية ب رقم: 

حي القصبـــة صفــــرو - 31222 صفـــرو 

املغــرب. 

و عين:

ستيفينــس  جسيكــا   السيد)ة( 

القصبـــة  حي   33 رقم:  عنوانه)ا(  و 

املغــرب  صفــرو   31222 صفــــرو 

كدصفي )ة( للشركة.
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وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   29 بتاريخ  االبتدائية بصفرو  

2)2) تحت رقم 2)2)/8)).

155I

EL HOUARY FINANCE ET CONSULTING

PALMERIE PNEU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 EL HOUARY FINANCE ET

CONSULTING

 EFC RES AL MANSOUR

 ZENATA N° 03  IMM 193,

 AIN HARROUDA، 28630،

MOHAMMEDIA MAROC

PALMERIE PNEU شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتداعي 15 تجزئة 

زهار الطابق السفلي عين حرودة 

املحددية - 8632) املحددية املغرب 

.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.14665

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

2)2) تقرر حل  32 شتن ر  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسدالها  مبلغ    PALMERIE PNEU

مقرها  وعنوان  درهم   (2.222

الطابق  زهار  تجزئة   15 اإلجتداعي 

 - املحددية  حرودة  عين  السفلي 

 : 8632) املحددية املغرب  نتيجة ل 

قرار جداعي للشركاء.

و حدد مقر التصفية ب 15 تجزئة 

حرودة  عين  السفلي  الطابق  زهار 

املحددية - 8632) املحددية املغرب . 

و عين:

و  اتراك  بوجدعة   السيد)ة( 

عين  لحجر  حديرية  دوار  عنوانه)ا( 

املحددية   (8632 املحددية  حرودة 

املغرب  كدصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحددية  بتاريخ )2 نون ر 

2)2) تحت رقم 1596.

156I

العدوري استشارة

STE SMART CHOICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

العدوري استشارة
زنقة فاس رقم  11 تازة، 35222، 

تازة املغرب

STE SMART CHOICE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي قيسارية 

الياسدين حي الشفاء رقم  79 - 

35222 تازة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5611

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   29

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 STE  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.SMART CHOICE

تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االموال.

قيسارية   : عنوان املقر االجتداعي 
 -  79 رقم   الشفاء  حي  الياسدين 

35222 تازة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد قنديل عدر :  1.222 حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
بين  السيد قنديل عدر عنوانه)ا( 
تازة   35222 مكرر  رقم)  اصطاير 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
بين  السيد قنديل عدر عنوانه)ا( 
تازة   35222 مكرر  رقم)  اصطاير 

املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   11 بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

2)2) تحت رقم ))5.
157I

COFISCOM

PHARMACIE IBNOUSAIH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COFISCOM
 N°6 BD MED VI HAY EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE
MAROC

 PHARMACIE IBNOUSAIH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتداعي الطريق 

الرئيسية بالقرب من محطة الوقود 
إفريقيا  - 63322 بركان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
74(7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   (8
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.PHARMACIE IBNOUSAIH

غرض الشركة بإيجاز : صيدلية.

الطريق   : االجتداعي  املقر  عنوان 

الرئيسية بالقرب من محطة الوقود 

إفريقيا  - 63322 بركان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 62.222 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 622   : السيد ابن السايح محدد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

محدد  السايح  ابن  السيد 

عنوانه)ا( 81 زنقة موالي الطيب حي 

سالم 63322 بركان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

محدد  السايح  ابن  السيد 

عنوانه)ا( 81 زنقة موالي الطيب حي 

سالم 63322 بركان املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   25 بتاريخ  ب ركان   االبتدائية 

2)2) تحت رقم 2)2)/446.

158I

مكتب معيشة للحسابات و األستشارات الجبائية

STE AZHA DAOUI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

مكتب معيشة للحسابات و 

األستشارات الجبائية

حي السالم بلوك E  رقم )) -- سيدي 

سليدان ، 22)14، سيدي سليدان 

املغرب
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STE AZHA DAOUI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي : دوار 

جبيرات الواد - 22)14 سيدي 

سليدان املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.1575

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

املؤرخ في )1 أكتوار 2)2) تقرر حل 

ذات  شركة   STE AZHA DAOUI

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

 122.222 رأسدالها  مبلغ  الوحيد 

اإلجتداعي  مقرها  وعنوان  درهم 

سيدي   14(22  - دوار جبيرات الواد 

عن  لعجز  نتيجة  املغرب  سليدان 

تسيير.

و عين:

و  زهانة  الواحد   عبد  السيد)ة( 

 14(22 عنوانه)ا( دوار جبيرات الواد 

)ة(  سيدي سليدان املغرب كدصفي 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجدعية الختامية 

دوار  وفي   (2(2 أكتوار   15 بتاريخ 

سيدي   14(22  - الواد  جبيرات 

سليدان املغرب.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بسيدي سليدان  بتاريخ 29 

نون ر 2)2) تحت رقم 2)2)/34).

159I

 TANGIER INTERNATIONAL FINANCIAL

SERVICES

AUX PAINS DE PAPY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 TANGIER INTERNATIONAL

FINANCIAL SERVICES

 AVENUE JABAL TARIK IMM

 DAR FARAH 2 APPT N° 40 ،

90010، TANGER MAROC

AUX PAINS DE PAPY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتداعي مسنانة 

دوار الرهراه مجدع السكني قواسم 

الشطر 8 متجر رقم 4ـ4أ و 5ـ5أ - 

92222 طنجة املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.121687

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

تقرر حل   (2(2 نون ر   25 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 AUX PAINS DE الوحيد  الشريك 

 622.222 رأسدالها  مبلغ    PAPY

اإلجتداعي  مقرها  وعنوان  درهم 

مسنانة دوار الرهراه مجدع السكني 

4ـ4أ و  متجر رقم   8 قواسم الشطر 

5ـ5أ - 92222 طنجة املغرب نتيجة ل 

: إنشاء شركة أ رى نفس املهام.

و حدد مقر التصفية ب مسنانة 

السكني قواسم  الرهراه مجدع  دوار 

 - 5ـ5أ  و  4ـ4أ  رقم  متجر   8 الشطر 

92222 طنجة املغرب. 

و عين:

و  أحرار  بنخي  رشيد    السيد)ة( 

عنوانه)ا( زنقة الزهور رقم  79الجبل 

املغرب  طنجة   92222 القديم 

كدصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   11 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2)2) تحت رقم 35485).

162I

KAMA SERVICE

AUTO ECOLE AZIZ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

KAMA SERVICE

شقة رقم ) إقامة أميرة سيدي بنور 

، 4352)، سيدي بنور املغرب

AUTO ECOLE AZIZ شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي الطابق 

األول رقم الدار 4 حي املسيرة شارع 

الحسن الثاني الزمامرة سيدي بنور 

- 22)4) الزمامرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(925

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 AUTO : اإلقتضاء بدختصر تسديتها

.ECOLE AZIZ

مدرسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تعليم السياقة .

الطابق   : االجتداعي  املقر  عنوان 

حي املسيرة شارع   4 األول رقم الدار 

الحسن الثاني الزمامرة سيدي بنور - 

22)4) الزمامرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسدال  مبلغ 

122.222,22 درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : السيد نور الدين عزيز 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد نور الدين عزيز عنوانه)ا( 
رقم )4 تجزئة األمل الزمامرة 22)4) 

سيدي بنور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
املصطفى عزيز عنوانه)ا(   السيد 
)4 حي األمل الزمامرة 22)4) سيدي 

بنور املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ  بنور   بسيدي  االبتدائية 

نون ر 2)2) تحت رقم 4)38.

161I

 TANGIER INTERNATIONAL FINANCIAL

SERVICES

MZ IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 TANGIER INTERNATIONAL
FINANCIAL SERVICES

 AVENUE JABAL TARIK IMM
 DAR FARAH 2 APPT N° 40 ،

90010، TANGER MAROC
MZ IMMOBILIER شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتداعي شارع 
املصلى إقامة السالم 15 الطابق 
االول رقم )9 - 92222 طنجة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.78363

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
املؤرخ في 1) أكتوار 2)2) تقرر حل 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
  MZ IMMOBILIER الشريك الوحيد
درهم   422.222 رأسدالها  مبلغ 
شارع  اإلجتداعي  مقرها  وعنوان 
الطابق   15 السالم  إقامة  املصلى 
االول رقم )9 - 92222 طنجة املغرب 
نتيجة ل : قلة رأس املال و املنافسة .



16597 الجريدة الرسميةعدد 5642 - 16 رايع ار ر )144 )) دسسد ر 2)2)) 

شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

الطابق   15 السالم  إقامة  املصلى 

االول رقم )9 - 92222 طنجة املغرب. 

و عين:

و  كرماص  مريم   السيد)ة( 

عنوانه)ا( شارع املصلى إقامة السالم 

 92222  9( رقم  االول  الطابق   15

طنجة املغرب كدصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   13 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2)2) تحت رقم 35589).

16(I

رمزي لالستشارات

AZILAY FISHE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

رمزي لالستشارات

شارع 4) نون ر عدارة حددي ولد 

الرشيد الطابق رقم 21 شقة رقم 21 

العيون ، 72222، العيون املغرب

AZILAY FISHE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي شارع ام 

السعد عدارة 48 الطابق الثالث رقم 

12 العيون - 72222 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

33783

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.AZILAY FISHE
التجارة،   : غرض الشركة بإيجاز 
تسويق و تتصدير االسداك و جديع 

املنتوجات البحرية.
: شارع ام  عنوان املقر االجتداعي 
السعد عدارة 48 الطابق الثالث رقم 
12 العيون - 72222 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : البكاي  عزيزة  السيدة 
حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  البكاي  عزيزة  السيدة 
 134 رقم  سينا  شارع  التعاون  حي 

72222 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  البكاي  عزيزة  السيدة 
رقم134  سينا  شارع  التعاون  حي 

72222 العيون املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   24 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2)2) تحت رقم 659).

163I

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE STRATEGIQUE

CONSULTING

 SOCIETE CULTURE
VULURES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE
STRATEGIQUE CONSULTING
 BOITE POSTAL N° 1892 BAM
 FES ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC
 SOCIETE CULTURE VULURES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي : رقم: 

33 حي القصبـــة صفـــرو - 31222 

صفـــرو املغـــرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.679

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   (2(2 نون ر   2( املؤرخ في 

 SOCIETE CULTURE VULURES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

رأسدالها  مبلغ  الوحيد  الشريك 

مقرها  وعنوان  درهم   12.222

القصبـــة  حي   33 رقم:  اإلجتداعي 

املغـــرب  صفـــرو   31222  - صفـــرو 

االقتصادية  لألزمة  لنظرا  نتيجة 

وكدا   ، املجال  هدا  منها  سعاني  التي 

لدا  القوية  االقتصادية  املنافسة 

وأن   ، أج رت الشركة على التصفية 

من  عليها  مـا  كل  أدت  قد  الشركة 

ضرائب ومستحقـــات..

و عين:

ستيفينــس  جسيكــا   السيد)ة( 
القصبـــة  حي   33 رقم:  عنوانه)ا(  و 

املغــرب  صفـــرو   31222 صفـــرو 

كدصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجدعية الختامية 

 33 وفي رقم:   (2(2 نون ر   2( بتاريخ 
حي القصبـــة صفـــرو - 31222 صفــرو 

املغـــرب.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   1( بتاريخ  االبتدائية بصفرو  

2)2) تحت رقم 2)2)/33).

164I

CRI MEKNES

MAROC ICHHAR PRINT 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CRI MEKNES

 S37 AVENUE OKBA BNOU

 NAFII S37 AVENUE OKBA

 BNOU NAFII، 50000، MEKNES

MAROC

 MAROC ICHHAR PRINT شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي عدارة رقم 

6 متجر رقم )  املنظر الجديل 3  - 

52222 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

52995

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 شتن ر   2(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.MAROC ICHHAR PRINT

غرض الشركة بإيجاز :  -االشغال 

املختلفة .

- مفاوض.

- مطبعة.

الوحات  وتركيب  تصنيع   -

الشدسية..

عدارة   : االجتداعي  املقر  عنوان 

رقم 6 متجر رقم )  املنظر الجديل 3  

- 52222 مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : السيد بوطعم الحسين 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بوطعم الحسين عنوانه)ا( 

زنقة عبد   14 اقامة تافياللت شقة 

املومن املوحدي م.ج 52222 مكناس 

املغرب .
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والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بوطعم الحسين عنوانه)ا( 

زنقة عبد   14 اقامة تافياللت شقة 

املومن املوحدي م.ج 52222 مكناس 

املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

15 أكتوار  بتاريخ  التجارية بدكناس  

2)2) تحت رقم 76)3.

165I

N2M CONSEIL-SARL

OBRATEC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

OBRATEC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي شارع 

الحسن االول زنقة 5 رقم 19 الطابق 

الثاني رقم 4 الناظور 222)6 

الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(2941

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   1(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.OBRATEC

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة او البناء.

شارع   : االجتداعي  املقر  عنوان 

الحسن االول زنقة 5 رقم 19 الطابق 

الثاني رقم 4 الناظور 222)6 الناظور 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : العزوزي  الد  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  العزوزي  الد  السيد 

حي الكندي زنقة 31 رقم 12 222)6 

الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  العزوزي  الد  السيد 

حي الكندي زنقة 31 رقم 12 222)6 

الناظور املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 25 نون ر 

2)2) تحت رقم 3512.

166I

fisc orient

WINBEST

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

fisc orient

شارع ادريس االك ر عدارة ملنور 

الطابق االول رقم 1 ، 62222، 

وجدة املغرب

WINBEST شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي 5 شارع 

محدد الدرفوفي  - 62222 وجدة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التجاري : 

35947

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.WINBEST

 TRAVAUX : غرض الشركة بإيجاز

.DIVERS OU CONSTRUCTIONS

شارع   5  : عنوان املقر االجتداعي 

وجدة   62222  - الدرفوفي   محدد 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

122 حصة    : السيد محدد دراز 

بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محدد دراز عنوانه)ا( شارع 

وجدة   62222  35 رقم  الشهداء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محدد دراز عنوانه)ا( شارع 

وجدة   62222  35 رقم  الشهداء 

املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   25 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2)2) تحت رقم 548).

167I

N2M CONSEIL-SARL

EL2MED

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

EL(MED شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتداعي 162 

حي اوالد يحيى ازغنغان - 222)6 

الناظور املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.17837

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

2)2) تقرر حل  )1 غشت  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 122.222 مبلغ رأسدالها    EL(MED

 162 درهم وعنوان مقرها اإلجتداعي 

 6(222  - ازغنغان  يحيى  اوالد  حي 

انتهاء   : ل  نتيجة  املغرب  الناظور 

اسست  اجله  من  الدي  الغرض 

الشركة.

162 حي  و حدد مقر التصفية ب 

اوالد يحيى ازغنغان - 222)6 الناظور 

املغرب. 

و عين:

و  البشيري  احدد   السيد)ة( 

 54 رقم  يحيى  اوالد  خي  عنوانه)ا( 

املغرب  الناظور   6(222 ازغنغان 

كدصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 29 نون ر 

2)2) تحت رقم 3518.

168I



16599 الجريدة الرسميةعدد 5642 - 16 رايع ار ر )144 )) دسسد ر 2)2)) 

N2M CONSEIL-SARL

SOCIETE EL2MED

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

SOCIETE EL(MED شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي : 162 

حي اوالد يحيى ازغنغان - 222)6 

الناظور املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.17837

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

2)2) تقرر حل  )1 غشت  املؤرخ في 

ذات  شركة   SOCIETE EL(MED

رأسدالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم   122.222

يحيى  اوالد  حي   162 اإلجتداعي 

املغرب  الناظور   6(222  - ازغنغان 

نتيجة النتهاء الغرض الدي من اجله 

اسست الشركة.

و عين:

و  البشيري  احدد   السيد)ة( 

 54 رقم  يحيى  اوالد  حي  عنوانه)ا( 

املغرب  الناظور   6(222 ازغنغان 

كدصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجدعية الختامية 

162 حي  2)2) وفي  )1 غشت  بتاريخ 

اوالد يحيى ازغنغان - 222)6 الناظور 

املغرب.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 29 نون ر 

2)2) تحت رقم 3519.

169I

COMPTABLE

شركة بان أوروب كاركو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPTABLE

 QUARTIER INDUSTRIEL N 50

 QUARTIER INDUSTRIEL N 50،

 14300، SOUK EL ARBAA DU

GHARB MAROC

شركة بان أوروب كاركو شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي دوار والد 

يوسف البحارة اوالد عياد - 14322 

سوق األربعاء الغرب املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(6799

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   2(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

شركة   : بدختصر تسديتها  اإلقتضاء 

بان أوروب كاركو.

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املستخدمين.

: دوار والد  عنوان املقر االجتداعي 

 14322  - يوسف البحارة اوالد عياد 

سوق األربعاء الغرب املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسدال  مبلغ 

122.222,22 درهم، مقسم كالتالي:

62) حصة    : السيد عدر سحية  

بقيدة 122 درهم للحصة .

السيد ميلود املسيح :  52) حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .

السيد محدد املسيح :  42) حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .

السيد عبد الواحد املسيح :  52) 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عدر سحية عنوانه)ا( دوار 
والد يوسف البحارة والد عياد سوق 

أربعاء  سوق   14322 الغرب  أربعاء 

الغرب املغرب.

عنوانه)ا(  املسيح  ميلود  السيد 

القنيطرة  بندنصور  الزاوية  دوار 

14322 سوق أربعاء الغرب املغرب.

عنوانه)ا(  املسيح  محدد  السيد 

القنيطرة  بندنصور  الزاوية  دوار 

14322 سوق أربعاء الغرب املغرب.

املسيح  الواحد  عبد  السيد 

بندنصور  الزاوية  دوار  عنوانه)ا( 

القنيطرة 14322 سوق أربعاء الغرب 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عدر سحية عنوانه)ا( دوار 
والد يوسف البحارة والد عياد سوق 

سوق االربعاء   14322 الغرب  أربعاء 

الغرب املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

الغرب   االربعاء  بسوق  االبتدائية 

رقم  تحت   (2(2 نون ر   12 بتاريخ 

.3(9/(2(2

172I

EL OUARRAD AZIZ

SOLADEAG SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EL OUARRAD AZIZ

 Imm 2 appt 3 Av des far Rue a

 1 Etage vn  Meknes meknes،

50000، meknes maroc

SOLADEAG SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي مركز عين 

دريج جداعة املجاعرة وزان وزان 

22)16 وزان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1647

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 شتن ر   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.SOLADEAG SARL
: بيع املواد  غرض الشركة بإيجاز 

الفالحية
أعدال التركيب ألنظدة الري

أعدال مختلفة.
عنوان املقر االجتداعي : مركز عين 
وزان  وزان  املجاعرة  جداعة  دريج 

22)16 وزان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 522   : املخفيوي   السيد جواد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .
522 حصة    : السيد علي لحرش 

بقيدة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد جواد املخفيوي  عنوانه)ا( 
اجديدة  واد  مسعود  موالي  مزرعة 

52222 مكناس املغرب.
السيد علي لحرش عنوانه)ا( دوار 
باب الغنم واد امليل تازة 35222 تازة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد جواد املخفيوي عنوانه)ا( 
اجديدة  واد  مسعود  موالي  مزرعة 

52222 مكناس املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار   27 بتاريخ  االبتدائية بوزان  

2)2) تحت رقم 886).

171I
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SYNERG

YILYA SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SYNERG

 N 223 BD ZERKTOUNI 6 EME

 ETAGE ، 20060، CASABLANCA

MAROCA

YILYA SERVICE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي -56 شارع 

موالي يوسف, الطابق الثالث, شقة 

رقم 14 - 22)2) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

477485

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 YILYA  : بدختصر تسديتها  اإلقتضاء 

.SERVICE

مستغل    : بإيجاز  الشركة  غرض 

و  االستيراد  و  مفاوض  و  ملطعم 

التصدير.

عنوان املقر االجتداعي : -56 شارع 

الطابق الثالث, شقة  موالي يوسف, 

البيضاء  الدار   (2(22  -  14 رقم 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : السيد لحسن ادوكريم 
حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

 1222  : السيد لحسن ادوكريم   
بقيدة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسداء   
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد لحسن ادوكريم عنوانه)ا( 
الطابق  يوسف,  موالي  شارع   56-
الدار   (2(22  14 شقة رقم  الثالث, 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد لحسن ادوكريم عنوانه)ا( 
الطابق  يوسف,  موالي  شارع   56-
الدار   (2(22  14 شقة رقم  الثالث, 

البيضاء املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 (3 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوار 2)2) تحت رقم 751458.
17(I

STRAVISCO

 PNEUMATIQUE LACHKAR
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STRAVISCO
 RUE11 PASTEUR APPT N°1
 IMM NOUR VN MEKNES ،
50050، MEKNES MAROC

 PNEUMATIQUE LACHKAR
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتداعي تجزئة 
رياض ويسالن 21 جزء ا رقم 69 
ويسالن مكناس - 52222 مكناس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
51(79

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   14
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

 PNEUMATIQUE LACHKAR

.SARL AU

-بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العجالت واصالح املركبات املتحركة 

بجديع انواعها,االستراد و التصدير.

السيارات الجديدة و  -بيع اجزاء 

املستعدلة و جديع االشغال املتعلقة 

بالسيارات كغسلها او ما شابه دلك 

....

املعامالت  جديع  عامة  -واصفة 

االدارية,املالية,الفالحية  التجارية 

املتعلقة  املنقولة  والغير  املنقولة 

بنشاط  مباشر  غير  و  مباشر  بشكل 

الشركة او ماسساهم في تطويره.

تجزئة   : االجتداعي  املقر  عنوان 
 69 رقم  ا  جزء   21 ويسالن  رياض 

مكناس   52222  - مكناس  ويسالن 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : االشقر  السيد عصام 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  االشقر  عصام  السيد 

ويسالن   866 رقم  ياسدينة  تجزئة 

52222 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  االشقر  عصام  السيد 

ويسالن   866 رقم  ياسدينة  تجزئة 

52222 مكناس املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   12 بتاريخ  بدكناس   التجارية 

2)2) تحت رقم 3658.

173I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

مقهى
عقد تسيير حر ألصل تجاري )األشخاص 

الطبيعيون(

عقد تسيير حر ألصل تجاري

مقهى

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 

السيد)ة(   أعطى   (2(2 نون ر   2(

للبطاقة  )ة(  الحامل  حداض  عالل 

املسجل   C64884 رقم    الوطنية 

باملحكدة   72598 التجاري  بالسجل 

الحر  التسيير  حق  بفاس  التجارية 

 ،34 لألصل التجاري الكائن ب رقم 

امللكي،  الجيش  شارع  وئام،  اقامة 

م.ج  - 32222 فاس املدلكة املغراية 

)ة(  الحامل  حداض  علي  للسيد)ة( 

  CC(9498 رقم    الوطنية  للبطاقة 

أكتوار   21 من  تبتدئ  سنة   3 ملدة 

 (2(3 شتن ر   32 في  تنتهي  و   (2(2

مقابل مبلغ شهري 12.222  درهم.

174I

FIDUCOJ

STE M2A SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUCOJ

 HAY ERRAZI, N° 42, ، 64550،

JERADA MAROC

STE M(A SERVICES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي حي أوالد 

سيدي علي رقم أ21) - 64552 

جرادة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.33191

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تدت   (2(2 مارس   16 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة( عائشة املضرار  

52) حصة اجتداعية من أصل 52) 

حصة لفائدة  السيد )ة( كريدة  أيناو 

بتاريخ 16 مارس 2)2).
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باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

يونيو   (5 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2)2) تحت رقم 43)1.

175I

YAFI CENTER

YAFI CENTER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

YAFI CENTER

25 شارع عبد هللا بن ياسين اقامة 

بلدون طابق 7 املكتب رقم 8 ، 

2322)، الدا البيضاء املغرب

YAFI CENTER  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي 25 

شارع عبد هللا بن ياسين اقامة 

بلدون طابق 7املكتب 28 - 2322) 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4789(7

في  مؤرخ  موثق  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 YAFI  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

. CENTER

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

-مستحضرات التجديل

-العناية بالجدال

-تاجر.

25 شارع  عنوان املقر االجتداعي : 

عبد هللا بن ياسين اقامة بلدون طابق 

الدارالبيضاء   (2322  -  28 7املكتب 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد حدزة اليافي :  1.222 حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  اليافي  حدزة  السيد 
15زنقة ابو االسود الذؤبي حي الوحدة  

6122)) برشيد املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  اليافي  حدزة  السيد 
15زنقة ابو االسود الذؤبي حي الوحدة   

6122) برشيد املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم -.

176I

AFYLA sarl

افيال
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AFYLA sarl

 av zerktouni 16 av 16

 zerktouni، 90000، tanger

MAROC

افيال شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي 16 شارع 

الزرقطوني  طنجة 93222 طنجة 

املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

129(55

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 شتن ر   (1

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

اإلقتضاء بدختصر تسديتها : افيال.

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االلبسة بالجدلة و التقسيط

االستيراد والتصدير

صناعة االلبسة.

16 شارع  عنوان املقر االجتداعي : 

طنجة   93222 طنجة  الزرقطوني  

املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسداء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  افيالل   السيدة سارة 

تجزئة  بابا  ولد سيدي  الداي  شارع 

تطوان   93222  125 رقم  املطار 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  افيالل  سارة  السيدة 

تجزئة  بابا  ولد سيدي  الداي  شارع 

تطوان   93222   125 رقم  املطار 

املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   (7 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2)2) تحت رقم م166652)2)12.

177I

CRI MEKNES

 STE TIMAHDITE AGRI -
TIMAGRIT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CRI MEKNES

 S37 AVENUE OKBA BNOU

 NAFII S37 AVENUE OKBA

 BNOU NAFII، 50000، MEKNES

MAROC

 STE TIMAHDITE AGRI -
TIMAGRIT  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتداعي الرقم 17 
املنطقة اإلدارية توالل  - 52222 

مكناس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(8635

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   (2(2 نون ر   26 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 STE TIMAHDITE الشريك الوحيد 
AGRI - TIMAGRIT   مبلغ رأسدالها 
مقرها  وعنوان  درهم   62.222
اإلجتداعي الرقم 17 املنطقة اإلدارية 
املغرب  مكناس   52222  - توالل  
الشركة  تصفية  تدت   : ل  نتيجة 

بسبب جائحة كورونا..
الرقم  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
17 املنطقة اإلدارية توالل  - 52222 

مكناس املغرب. 
و عين:

عثداني   السالم    عبد  السيد)ة( 
طريق  لقراعي  رقم17  عنوانه)ا(  و 
مكناس املغرب   52222 جري توالل 

كدصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   1( بتاريخ  بدكناس   التجارية 

2)2) تحت رقم 629.
178I

DR ELECTRONIQUE

DR ELECTRONIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DR ELECTRONIQUE
 N°261 BLOC J AMAL 2 CYM
 RABAT LOT EL KHEIR N°700
HAY EL KHEIR، 10100، الرااط 

املغرب



عدد 5642 - 16 رايع ار ر )144 )) دسسد ر 2)2))الجريدة الرسمية   16602

DR ELECTRONIQUE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 N°(61 وعنوان مقرها اإلجتداعي

 BLOC J AMAL 2 CYM RABAT  -

12122 الرااط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

147(61

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   (1

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 DR  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.ELECTRONIQUE

.SARL : غرض الشركة بإيجاز

 N°(61  : عنوان املقر االجتداعي 

 BLOC J AMAL 2 CYM RABAT  -

12122 الرااط املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : النحا�سي  فؤاد  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  النحا�سي  فؤاد  السيد 

722 ح ي  تجزئة الخير حي الخير رقم 

م الرااط 12122 الرااط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  النحا�سي  فؤاد  السيد 

722 ح ي  تجزئة الخير حي الخير رقم 

م الرااط 12122 الرااط املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   24 بتاريخ  بالرااط   التجارية 

2)2) تحت رقم 5115.

179I

SMART AUDIFIN SARL

ONJ PLANNING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SMART AUDIFIN SARL

 45BD MOHAMED V N 17 ،

90000، TANGER MAROC

ONJ PLANNING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي 5 شارع 

إبن تاشفين الطابق ) رقم 3 - 

92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

129593

 25 عقد حر مؤرخ في  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 أكتوار 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 ONJ  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.PLANNING

أعدال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تركيب وتشطيب املبنى.

شارع   5  : عنوان املقر االجتداعي 

إبن تاشفين الطابق ) رقم 3 - 92222 

طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 5(2   : محسن  شقيفا  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

482 حصة    : السيد شقيفا عدر 

بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد شقيفا محسن عنوانه)ا( 

 92222  1 شقة  الفرابي  زنقة   14

طنجة املغرب.

 14 السيد شقيفا عدر عنوانه)ا( 
طنجة   92222  1 زنقة الفرابي شقة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد شقيفا محسن عنوانه)ا( 
 92222  1 شقة  الفرابي  زنقة   14

طنجة املغرب
 14 السيد شقيفا عدر عنوانه)ا( 
طنجة   92222  1 زنقة الفرابي شقة 

املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   11 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2)2) تحت رقم )4)6.

182I

EURO DENTAIRE SARL

EURO DENTAIRE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

EURO DENTAIRE SARL
 Rue  JORDANIE  Immeuble

 YAMNA II 6ème étage    Appt.
 N°79   TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
EURO DENTAIRE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتداعي طريق 

الرااط ، سناء ) زنقة 4 رقم 1 تجزئة 
11 - 92222 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.73185
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
املؤرخ في 12 يوليوز 2)2) تقرر حل 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
  EURO DENTAIRE الشريك الوحيد
درهم   122.222 رأسدالها  مبلغ 
طريق  اإلجتداعي  مقرها  وعنوان 
الرااط ، سناء ) زنقة 4 رقم 1 تجزئة 
11 - 92222 طنجة املغرب نتيجة ل 
مشاكل في التدويل و املنافسة غير   :

الشريفة.

طريق  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الرااط ، سناء ) زنقة 4 رقم 1 تجزئة 

11 - 92222 طنجة املغرب. 

و عين:

لحسن  النيتي  اسداء   السيد)ة( 

طنجة   92222 طنجة  عنوانه)ا(  و 

املغرب كدصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار   (8 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2)2) تحت رقم 35154).

181I

Société marocaine de révision des comptes

AMBRE PRÉCIEUX SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Société marocaine de révision

des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63

 résidence le Yacht, immeuble

 B 5éme étage bureau N° 139 ،

20000، CASABLANCA MAROC

 AMBRE PRÉCIEUX SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي شارع 

بوركون زنقة جعفر ابن حبيب 

اقامة املشرق ) الطابق االول  الرقم  

3 الدارالبيضاء. - 2222) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4796(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.AMBRE PRÉCIEUX SARL AU

شراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للسكن  املخصصة  العقارات 

الشخ�سي او للشركاء.

شارع   : االجتداعي  املقر  عنوان 

حبيب  ابن  جعفر  زنقة  بوركون 

اقامة املشرق ) الطابق االول  الرقم  

الدار   (2222  - الدارالبيضاء.   3

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عادل لزرق :  1.222 حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(   لزرق  عادل  السيد 

تجزئة زينب زنقة )1 رقم 5 فيال بيل 

الدار البيضاء   (2222 اير كاليفورنيا 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(   لزرق  عادل  السيد 

تجزئة زينب زنقة )1 رقم 5 فيال بيل 

الدار البيضاء   (2222 اير كاليفورنيا 

املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم )75381.

18(I

moorish co

FORDER

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

moorish co

 3rue ishsaq ibn hanin etage

 1 apt 1 bd yacoub elmansour

 casablanca ، 20100، casablanca

maroc

FORDER شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي 39 شارع 

اللة الياقوت الطابق 5 الشقة 

د الدار البيضاء - 2222) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

478471

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.FORDER

أعدال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء والتشييد وتأجير املعدات.

39 شارع  عنوان املقر االجتداعي : 

اللة الياقوت الطابق 5 الشقة د الدار 

البيضاء  الدار   (2222  - البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد محدد بن الغازي :  1.222 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محدد بن الغازي عنوانه)ا( 
القنيطرة    28 زنقة لبنان الشقة   16

14222 القنيطرة  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محدد بن الغازي عنوانه)ا( 
القنيطرة    28 زنقة لبنان الشقة   16

14222 القنيطرة  املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 641)75.

183I

إئتدانيات الدريوش

Société NOR-JUNIOR Sarl
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

إئتدانيات الدريوش

شارع عالل بن عبد هللا رقم 48 ص 

ب )68، 222)9، العرائش املغرب

Société NOR-JUNIOR Sarl شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي شارع ابن 

 لدون رقم )5 - 222)9 العرائش 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3157

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تدت   (216 يونيو   23 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الدين   نور  )ة(  السيد  تفويت 

حصة اجتداعية من   122 االدري�سي 

)ة(  السيد  522 حصة لفائدة   أصل 

يونيو   23 عبد هللا بوصابون بتاريخ 

.(216

محدد بينطاو  )ة(  تفويت السيد 

22) حصة اجتداعية من أصل 522 

عبد هللا  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

بوصابون بتاريخ 23 يونيو 216).

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بالعرائش  بتاريخ )) يونيو 

216) تحت رقم 393.

184I

TRANSGAR

WSL LOGISTICS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

WSL LOGISTICS
. . ،2 ،, .

WSL LOGISTICS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتداعي )3 زنقة 

البنفسج اقامة زيتونة الطابق الثاني 
رقم 1) الدار البيضاء - 2132) 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
477873

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 شتن ر   (5
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 WSL  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.LOGISTICS
املشاورة   : غرض الشركة بإيجاز 
الخدمات  إدارة  في  واملساعدة 

اللوجستية.
زنقة   3(  : عنوان املقر االجتداعي 
البنفسج اقامة زيتونة الطابق الثاني 
رقم 1) الدار البيضاء - 2132) الدار 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
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 1.222   : الزكاري  زهير  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الزكاري  زهير  السيد 

بلوك   394 شارع الجيش امللكي رقم 

9 93242 تطوان  3 شقة  ب الطابق 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الزكاري  زهير  السيد 

بلوك   394 شارع الجيش امللكي رقم 

9 93242 تطوان  3 شقة  ب الطابق 

املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوار 2)2) تحت رقم -.

185I

fidjuris sarl

GOOD HARVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidjuris sarl

 BD IBNOU SINA (32

 casablanca، 20200،

CASABLANCA Maroc

GOOD HARVEST شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي املكتب 
رقم ) يدين الشقة رقم 6 زاوية شارع 

طارق بن زياد وابن عائشة مبنى 18 - 

42222  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

128149

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   29

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 GOOD : اإلقتضاء بدختصر تسديتها

.HARVEST

شراء   •  : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطازجة  والفواكه  الخضار  وايع 

الجاهزة للطبخ ،

والخضروات  الفواكه  تغليف   •

املخصصة للدطاعم والفنادق.

املكتب   : االجتداعي  املقر  عنوان 

رقم ) يدين الشقة رقم 6 زاوية شارع 

طارق بن زياد وابن عائشة مبنى 18 - 

42222  مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : احدد  مشتكير  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  احدد  مشتكير  السيد 

الشقة   13 رقم   ، اللؤلؤ  زهرة  زنقة 

19 حي الراحة 22)2) الدار البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  احدد  مشتكير  السيد 

الشقة   13 رقم   ، اللؤلؤ  زهرة  زنقة 

19 حي الراحة 22)2) الدار البيضاء 

املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   1( بتاريخ  بدراكش   التجارية 

االستثدار  مركز  رقم  تحت   (2(2

الجهوي ملراكش.

186I

SOYACOM

SHN YAZAMI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SOYACOM

 N°76 AVENUE HASSAN II ،

30000، FES MAROC

SHN YAZAMI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي رقم 2) 

الزنقة 14 حي الال سكينة زواغة  - 

32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

64695

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   (2

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 SHN  : بدختصر تسديتها  اإلقتضاء 

.YAZAMI

تنظيف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االدارية  املحالت  جديع  وتعقيم  

والسكنية-التصدير  التجارية 

واالستيراد-بيع مستلزمات التنظيف 

والتعقيم بالتقسيط.

 (2 رقم   : عنوان املقر االجتداعي 

 - حي الال سكينة زواغة    14 الزنقة 

32222 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

سهام  عدلي  اليزمي  السيدة 

درهم   122 بقيدة  حصة   1.222   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

سهام  عدلي  اليزمي  السيدة 

ادريس  شارع   442 رقم  عنوانه)ا( 

فاس   32222 ادارسة  حي  محددي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

سهام  عدلي  اليزمي  السيدة 

ادريس  شارع   442 رقم  عنوانه)ا( 

فاس   32222 ادارسة  حي  محددي 

املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   11 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 3239.

187I

FIDUCIAIRE IBN ROCHD

MAISSAF BUSINESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE IBN ROCHD

شارع الحسن الثاني رقم 81 حي 

 avenue سيطا سوق السبت

 hassan 2 n°81 cité suta souk

sebt، 23550، سوق السبت املغرب

MAISSAF BUSINESS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي شارع 

الحسن التاني اقامة نعيدة الشقة 

)2 الطابق التاني بني مالل - 3222) 

بني مالل  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

12645

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   29

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.MAISSAF BUSINESS

بيع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتجهيز املكاتب

- بيع مستلزمات الصيدليات

- التجارة.

شارع   : االجتداعي  املقر  عنوان 

الشقة  نعيدة  اقامة  التاني  الحسن 

)2 الطابق التاني بني مالل - 3222) 

بني مالل  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 522   : السيد الشرقي الفضالوي 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

السيد مراد املزراوي :  522 حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الفضالوي  الشرقي  السيد 

عنوانه)ا( حي االنبعات سوق السبت 

3552) سوق السبت املغرب.

السيد مراد املزراوي عنوانه)ا( حي 

سوق   (3552 السبت  سوق  الرجاء 

السبت املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

الفضالوي  الشرقي  السيد 

عنوانه)ا( حي االنبعات سوق السبت 

3552) سوق السبت املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 24 نون ر 

2)2) تحت رقم 751.

188I

TRANSGAR

TRANSGAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TRANSGAR

TRANSGAR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي )3 زنقة 

البنفسج اقامة زيتونة الطابق الثاني 

رقم 1) الدار البيضاء  - 2132) 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

477875

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 شتن ر   (5

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.TRANSGAR

أعدال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والخدمة  والتشطيب  الهيكل 

أنواع  لجديع  واإلصالح  والصيانة 

املركبات.

زنقة   3(  : عنوان املقر االجتداعي 

البنفسج اقامة زيتونة الطابق الثاني 

رقم 1) الدار البيضاء  - 2132) الدار 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : الشعلي  محدد  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الشعلي  محدد  السيد 
 3 زنقة  الطريس  الخالق  شارع عبد 
رقم 5 تطوان 93222 تطوان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الشعلي  محدد  السيد 
 3 زنقة  الطريس  الخالق  شارع عبد 
رقم 5 تطوان 93222 تطوان املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوار 2)2) تحت رقم -.

189I

معدار

معمار
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

معدار
رقم 187 حي أطلس مرجان مكناس 

، 52252، مكناس املغرب
معدار شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتداعي رقم 187 
حي أطلس مرجان مكناس - 52252 

مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
51255

في  مؤرخ  موثق  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
اإلقتضاء بدختصر تسديتها : معدار.

و  البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
األشغال املختلفة.

عنوان املقر االجتداعي : رقم 187 
 52252  - حي أطلس مرجان مكناس 

مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسداء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد امللك بنقى عنوانه)ا( 
حي أطلس مرجان مكناس   187 رقم 

52252 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد امللك بنقى عنوانه)ا( 
حي أطلس مرجان مكناس   187 رقم 

52252 مكناس املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بدكناس  بتاريخ - تحت رقم 

.-

192I

moorish co

LUX SHAI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

moorish co

 3rue ishsaq ibn hanin etage

 1 apt 1 bd yacoub elmansour

 casablanca ، 20100، casablanca

maroc

LUX SHAI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي 412 شارع 

الزرقوني إقامة حداد الطابق 1 

الشقة 1 الدار البيضاء - 2222) 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

479421

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 LUX  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.SHAI
صيانة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وأعدال  الخضراء  األنواع  وغرس 

اإلدارة املتنوعة.
 412  : االجتداعي  املقر  عنوان 
شارع الزرقوني إقامة حداد الطابق 
 (2222  - الدار البيضاء   1 الشقة   1

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 62.222 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد احدد كوداني :  622 حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  كوداني  احدد  السيد 
 1121 رقم   455 درب النجدة بلوك 
الدار البيضاء   (2222 ح ح البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  كوداني  احدد  السيد 
 1121 رقم   455 درب النجدة بلوك 
الدار البيضاء   (2222 ح ح البيضاء 

املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 753592.

191I

UPSILON CONSULTING

LES DOMAINES D’ILLY
إعالن متعدد القرارات

UPSILON CONSULTING
 Angle avenue Omar El Khayam

 et boulevard Abderrahim
 Bouabid, étage 4, appt 20,

 quartier Beauséjour ، 20250،
Casablanca MAROC

LES DOMAINES D’ILLY »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتداعي: 131 شارع 
انفا، إقامة أزور، الطابق رقم 11، 
مكتب رقم 11ب، الدار البيضاء  - 

52)2) الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.338311

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
املؤرخ في 15 أكتوار 2)2)

تم اتخاذ القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
تخفيض رأسدال الشركة من  مايلي: 
درهم   1.222 إلى  درهم   1.222.222
و ذلك عن طريق امتصاص  سائر 

متراكدة  بتاريخ 31 دجن ر 219)
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع 
درهم   1.222 درهم أي من   99.222
إلى 122.222 درهم و ذلك عن طريق 

تقديم حصص نقدية 
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
 ILLY HOLDING الشركة  د ول 

كشريك جديد 
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 
الشريك الوحيد إلى شركة محدودة 

املسؤولية 
قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
تغيير تاريخ نهاية السنة املالية الذي 
تم تحديده في 32 شتن ر من كل سنة  
على  ينص  الذي   :6 رقم  قرار 
مايلي:  تعديل املواد 1، 6، 7 و 18 من 

القانون األسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي:  

الشكل القانوني للشركة
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

املساهدات 
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

رأس املال

على  ينص  الذي   :18 رقم  بند 

مايلي: السنة املالية

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 753234.

19(I

TARIK BOUABDELLAOUI

STE GHARNATA TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

TARIK BOUABDELLAOUI

 Hay angad rue c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda Maroc

 STE GHARNATA TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتداعي حي السالم 

عوينة السراق زنقة 6 رقم 7 وجدة - 

62222 وجدة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(9235

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

املؤرخ في 3) أكتوار 2)2) تقرر حل 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 STE GHARNATA الشريك الوحيد 

TRAVAUX  مبلغ رأسدالها 122.222 

اإلجتداعي حي  درهم وعنوان مقرها 

 7 6 رقم  السالم عوينة السراق زنقة 

62222 وجدة املغرب نتيجة   - وجدة 

الهدف االجتداعي  عدم تحقيق   : ل 

للشركة.

حي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 7 6 رقم  السالم عوينة السراق زنقة 

وجدة - 62222 وجدة املغرب. 

و عين:

و  محرزي  محدد   السيد)ة( 

عنوانه)ا( حي السالم عوينة السراق 
 62222 وجدة   ( رقم  ب19  زنقة 

وجدة املغرب كدصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   12 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2)2) تحت رقم )58).

193I

financial coach

ste GALMASILAP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

financial coach

اقامة عايدة الطابق الثالث رقم 

)1 زنقة اسفي ، 52222، مكناس 

املغرب

ste GALMASILAP شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي متجر رقم 

1 تجزئة النصر مكناس 52222 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

51(83

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 ste  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.GALMASILAP

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عامة.

متجر   : االجتداعي  املقر  عنوان 

 52222 1 تجزئة النصر مكناس  رقم 

مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 92.222 الشركة:   رأسدال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

452 حصة    : السيد علوان زهير 
بقيدة 122 درهم للحصة .

حصة   452   : السيد الزنز طارق 
بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد علوان زهير عنوانه)ا( 177 
كاميليا 1 52222 مكناس املغرب.

عنوانه)ا(  طارق  الزنز  السيد 
 52222 درب سيدي علي سباتا   89

مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد علوان زهير عنوانه)ا( 177 

كاميليا 1 52222 مكناس املغرب
عنوانه)ا(  طارق  الزنز  السيد 
 52222 درب سيدي علي سباتا   89

مكناس املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   23 بتاريخ  بدكناس   التجارية 

2)2) تحت رقم -.

194I

ZHAR AHMED

JAWHARTRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسدال الشركة

ZHAR AHMED
 HAY QODS BENSOUDA ، 11

30030، FES MAROC
JAWHARTRAV شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتداعي املتجر 
رقم 14 بلوك س تجزئة الفردوس 

بنسودة - 32232 فاس املغرب.
رفع رأسدال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.51447

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تم   (2(2 أكتوار   17 في  املؤرخ 
قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع 
»722.222 درهم» أي من »122.222 
عن درهم»   822.222« إلى  درهم» 

أو  نقدية  تقديم حصص    : طريق   
عينية.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   11 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 2)2)/3245.

195I

NADOFISC SARL

KEBDANI SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

NADOFISC SARL
شارع 3 مارس زنقة قرطبة عدارة 
7 شقة رقم ) الناضور ، 222)6، 

الناضور املغرب
KEBDANI SERVICES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 
التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتداعي  شارع جابر 
بن حيان رقم 11 الناظور - 222)6 

الناظور املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.11189

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   (2(2 نون ر   25 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ    KEBDANI SERVICES
وعنوان  درهم   (2.222 رأسدالها 
مقرها اإلجتداعي  شارع جابر بن حيان 
الناظور   6(222  - الناظور   11 رقم 
املغرب نتيجة ل : توقف الشركة عن 

نشاطها وحلها بصفة نهائية.
و حدد مقر التصفية ب 11 شارع 
 6(222  - الناظور  حيان   بن  جابر 

الناظور املغرب. 
و عين:

و  كبداني   توفيق    السيد)ة( 
شارع جابر بن حيان رقم  عنوانه)ا( 
الناظور املغرب   6(222 الناظور   27

كدصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 11 نون ر 

2)2) تحت رقم 3535-3536.

196I

ACCOF

LACHGAR INVEST SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACCOF

 LOT ELWAHEDA N°2 APP N°1

 ALIA-MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

 LACHGAR INVEST SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي رقم ) 

تجزئة الوحدة طابق 1 رقم 1 العاليا 

- 8832) املحددية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(6523

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.LACHGAR INVEST SARL AU

أشغال    : بإيجاز  الشركة  غرض 

كهراائي  مقاول  للبناء  أو  مختلفة 

استيراد و تصدير.

 ( رقم   : االجتداعي  املقر  عنوان 

تجزئة الوحدة طابق 1 رقم 1 العاليا 

- 8832) املحددية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : السيد سعيد اداالشكر 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد سعيد اداالشكر عنوانه)ا( 

ليرميطاج  اقامة  فضالة  روز  تجزئة 

 (8832   14 شقة   1 ب  عدارة 

املحددية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سعيد اداالشكر عنوانه)ا( 

ليرميطاج  اقامة  فضالة  روز  تجزئة 

 (8832   14 شقة   1 ب  عدارة 

املحددية املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحددية  بتاريخ 12 نون ر 

2)2) تحت رقم 1489/1658.

197I

Chtita ayyoub

STE SHOULI CAR SARL 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Chtita ayyoub

 hay saada ain taoujdate ، 16

51100، Ain taoujdate Maroc

 STE SHOULI CAR SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي طابولة 

تجزءة الوقاية رقم 735 تطوان - 

93222 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(7897

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 شتن ر   23

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 STE   : بدختصر تسديتها  اإلقتضاء 

.SHOULI CAR SARL

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات.

طابولة   : االجتداعي  املقر  عنوان 

 - تطوان   735 رقم  الوقاية  تجزءة 

93222 تطوان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : السهولي  السالم  عبد  السيد 

342 حصة بقيدة 122 درهم للحصة 

 332   : السهولي  السيد الحسن  

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

 332   : السهولي  سفيان  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السهولي  السالم  عبد  السيد 

عنوانه)ا( طابولة تجزءة الوقاية رقم 

735 تطوان 93222 تطوان املغرب.

السيد الحسن  السهولي عنوانه)ا( 

 735 رقم  الوقاية  تجزءة  طابولة 

تطوان 93222 تطوان املغرب.

السيد سفيان السهولي عنوانه)ا( 

 735 رقم  الوقاية  تجزءة  طابولة 

تطوان 93222 تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بلخليفة  معاد  السيد 

تطوان    (8 رقم   25 ال رج زنقة  حي 

93222 تطوان املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتطوان  بتاريخ 6) أكتوار 

2)2) تحت رقم 482).

198I

إئتدانية الوفاء

NHAYLA TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

إئتدانية الوفاء

شارع عالل الفا�سي الرقم 79 

سطات ، 6222)، سطات املغرب

NHAYLA TRANSPORT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي دوار اوالد 

التومي دار الشافعي ال روج - )5)6) 

سطات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

6173

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   (3

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.NHAYLA TRANSPORT

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للدالكين من  األمتعة غير املصاحبة 

مكان لال ر نيابة عنهم

عنوان املقر االجتداعي : دوار اوالد 

التومي دار الشافعي ال روج - )5)6) 

سطات املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 125.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

352 حصة    : السيد باجو محدد 

بقيدة 122 درهم للحصة .

 352   : محدد  السامي  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

 352   : رضوان  برواكي  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  محدد  باجو  السيد 

 1(12 الرقم  الخير  مجدع  تجزئة 

6222) سطات املغرب.

عنوانه)ا(  محدد  السامي  السيد 

حي ميدونة شارع محدد اسديحة رقم 

)3 مكرر  6222) سطات املغرب.

عنوانه)ا(  رضوان  برواكي  السيد 

ال روج   17 الزنقة  البكاكشة  حي 

)5)6) ال روج املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  محدد  باجو  السيد 

 1(12 الرقم  الخير  مجدع  تجزئة 

6222) سطات املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   25 بتاريخ  االبتدائية بسطات  

2)2) تحت رقم 2)2)/1155.

199I

EDI COMPTA

POULET SANTE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتداعي للشركة

EDI COMPTA

 AV ARABIE SAUDITE VN FES 14

، 30000، FES MAROC

POULET SANTE  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي واد شكو 

عين الشكاك صفرو - 31222 

صفرو املغرب.

تحويل  املقر االجتداعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.647(9

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في )2 يوليوز 2)2) تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجتداعي  املقر 

 - صفرو  الشكاك  عين  شكو  »واد 
»تجاري  إلى  صفرو املغرب»   31222
ايدان  تجزئة  و12   9 قطعة   6 رقم 

 32222  - طريق سيدي حرازم فاس 

فاس  املغرب».

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   1( بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 3292.

(22I

موثقة

AV أتالنتيك «
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

موثقة

122 إقامة تيليب، شارع عين 

تاوجطات، الطابق السفلي ، 

2252)، الدار البيضاء املغرب

» أتالنتيك AV  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي الدار 

البيضاء شارع بوركون، زنقة جعفر 

إبن الحبيب إقامة املشرق، الطابق 

األول، رقم 3 الدار البيضاء شارع 

بوركون، زنقة جعفر إبن الحبيب 

إقامة املشرق، الطابق األول، رقم 3 

2252) الداالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

479591

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   14

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 «  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

. AV أتالنتيك

جديع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عدليات اإلنعاش العقاري،.

الدار   : االجتداعي  املقر  عنوان 
زنقة جعفر  شارع بوركون،  البيضاء 

الطابق  إبن الحبيب إقامة املشرق، 
شارع  البيضاء  الدار   3 رقم  األول، 
الحبيب  إبن  جعفر  زنقة  بوركون، 
 3 الطابق األول، رقم  إقامة املشرق، 

2252) الداالبيضاء املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 9.622 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد محدد بنعدور  :  8) حصة 

بقيدة 822.) درهم للحصة .

 (6   : بنعدور   فريدة  السيدة 

حصة بقيدة 622.) درهم للحصة .

السيدة سلمى بنعدور :  14 حصة 

بقيدة 1.422 درهم للحصة .

السيدة زينب بنعدور :  14 حصة 

بقيدة 1.422 درهم للحصة .

 14   : بنعدور  لطيفة  السيدة 

حصة بقيدة 1.422 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بنعدور  محدد  السيد 

 (2252 4 كاليفورني  إقامة كوتر رقم 

الدارالبيضاء املغرب.

السيدة فريدة بنعدور  عنوانه)ا( 

 (2252 بولو  لاللوار  زنقة   73

الدارالبيضاء املغرب.

بنعدور عنوانه)ا(  السيدة سلمى 

 (2252 طداريس  الكنز  إقامة 

الدارالبيضاء املغرب.

عنوانه)ا(  بنعدور  زينب  السيدة 

حي سالم   6 زنقة قصر الصغير رفم 

2252) الدارالبيضاء املغرب.

السيدة لطيفة بنعدور عنوانه)ا( 

تجزئة اواة شارع عبد الهادي بوطالب 

2252) الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بنعدور  محدد  السيد 

 (2252 4 كاليفورني  إقامة كوتر رقم 

الدارالبيضاء املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 753781.

(21I

GENIE MANAGEMENT  CONSULTING

ASSURANCES ATTASHIL
إعالن متعدد القرارات

  GENIE MANAGEMENT

CONSULTING

 Boulevard,  Al Qods, Lot Al 157

 Majd, 1er Etage, Appart N°6, BP

 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC

ASSURANCES ATTASHIL »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتداعي: اقامة 

الوهابي, الطابق االر�سي, شارع 

فاطدة الزهراء رقم 16, زنقة بني 

مكادة - طنجة  - 92222 طنجة 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.72579

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 27 أكتوار 2)2)

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1 : الذي ينص على مايلي: 

هبة حصص

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

االحتفاظ بالتسيير

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

ينص على  الذي  و7:   6 رقم  بند 

السيد عبد النبي مورو يدلك  مايلي: 

85 حصة من فئة 122 درهم للحصة 

الواحدة, السيدة فاتن عزوزي تدلك 

15 حصة من فئة 122 درهم للحصة 

الواحدة

على  ينص  الذي   :1( رقم  بند 

مايلي: احتفاظ السيدة فاتن عزوزي 

بدنصبها كدسيرة للشركة

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   11 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2)2) تحت رقم 35476).

(2(I

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

ديلتريون افريكا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

 N°34, RUE D›AZILAL ، 20110،

CASABLANCA MAROC

ديلتريون افريكا شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي 17 ساحة 

باستور إقامة باستور بويلد الطابق 

7 رقم ) الدار البيضاء - 2222) 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

479181

 1( عقد حر مؤرخ في  بدقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (2(2 أكتوار 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

ديلتريون افريكا.

شراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الصناعية  وتصنيع وايع فالتر الهواء 

وحلول تطوير الترشيح ؛

- شراء وتصنيع وايع جديع املواد 

واألجهزة واملنتجات الخاصة بالترشيح 

أو  أجهزة  جديع  وصيانة  والتكييف 

وجديع  والتكييف  الفلترة  تركيبات 

والكهراائية  امليكانيكية  األجهزة 

الغيار  قطع  وكذلك  واإللكترونية 

واملواد ذات الصلة.

- واصفة عامة ، جديع العدليات 

أو  املالية  أو  التجارية  أو  الصناعية 

التي  العقارية  أو  املنقولة  أو  املدنية 

قد تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر 

بأحد األشياء املشار إليها أعاله أو بأي 

أشياء مداثلة أو مرتبطة أو مكدلة..

عنوان املقر االجتداعي : 17 ساحة 

باستور إقامة باستور بويلد الطابق 7 
2222) الدار   - ) الدار البيضاء  رقم 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : انترناسيونال  ديلتريون  الشركة 

722 حصة بقيدة 122 درهم للحصة 

الشركة رس بروديك :  322 حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

انترناسيونال  ديلتريون  الشركة 

 (1 بيراليدونت  شارع  عنوانه)ا( 

 1652 بلجيكا  فلوريس   A 6((2

فلوريس بلجيكا.

عنوانه)ا(  بروديك  رس  الشركة 

تومرت  ابن  شارع  البيضاء,31  الدار 

2222) الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد جورجين غويدو اليكسيس 

عنوانه)ا( جيربينس مدر فيرت رقم 7 

1652 شارلروا بلجيكا

السنتي�سي  عبدالكريم  السيد 

مدرشارع  الدارالبيضاء  عنوانه)ا( 

كاليفورنيا  السنتي�سي  فيال  بنغازي 

2222) الدار البيضاء املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 753369.

(23I

SOFIMED CONSULTING AND NEGOCE SARL

NADSOF SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOFIMED CONSULTING AND

NEGOCE SARL

69 تجزئة أرض الصغيرالطابق 

الثاني ، 8822)، املحددية املغرب
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NADSOF SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي الحسنية 1 

الرقم488 الطابق السفلي العالية - 

8822) املحددية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(6493

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.NADSOF SARL AU

-التجارة   : غرض الشركة بإيجاز 

العامة

-النجارة

او  مختلفة  أشغال  في  -مقاولة 

أشغال البناء.

عنوان املقر االجتداعي : الحسنية 

الطابق السفلي العالية  الرقم488   1

- 8822) املحددية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : محدد  معيد  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

 

والعائلية  الشخصية  األسداء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  محدد  معيد  السيد 

املحددية   (8822 الرقم)5  أنفا  حي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  محدد  معيد  السيد 

املحددية   (8822 الرقم)5  أنفا  حي 

املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحددية  بتاريخ 29 نون ر 

2)2) تحت رقم 1476.

(24I

FIDUCIAIRE JIRARI ABDESLAM 

زرصا لالستراد و التصديير
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE JIRARI ABDESLAM

 RUE DE LA LIBERTE N°17C

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

زرصا لالستراد و التصديير شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي قوس 

الدكالي زنقة سوس رقم 9 طنجةة - 

92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

129585

 (1 عقد حر مؤرخ في  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 شتن ر 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

زرصا   : بدختصر تسديتها  اإلقتضاء 

لالستراد و التصديير.

بيع    : بإيجاز  الشركة  غرض 

مالبس واستراد و التصديير.

قوس   : االجتداعي  املقر  عنوان 

 - طنجةة   9 الدكالي زنقة سوس رقم 

92222 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد هشام الزراوح :  33 حصة 

بقيدة 1.222 درهم للحصة .

السيد صالح الدين الزراوح :  34 

حصة بقيدة 1.222 درهم للحصة .

 33   : السيد عبد املجيد الصيد 

حصة بقيدة 1.222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الزراوح  هشام  السيد 

طنجة   7 الحي الجديد زنقة ك رقم 

92222 طنجة املغرب.

الزراوح  الدين  صالح  السيد 

 33 رقم  الفنقيين  زنقة  عنوانه)ا( 

 92222 طنجة   19 1شقة  الطابق 

طنجة املغرب.

الصيد  املجيد  عبد  السيد 

 57 5 رقم  عنوانه)ا( حي البويار زنقة 

بندبان طنجة 92222 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الزراوح  هشام  السيد 

طنجة   7 الحي الجديد زنقة ك رقم 

92222 طنجة املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   11 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2)2) تحت رقم 38)6.

(25I

FIDUCIAIRE AKIF

 LE COMPTOIR DES PIECES

DE RECHANGE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AKIF

 BD CHEFCHAOUNI N°19

 RESIDENCE GARDEN  ETAGE 1

 BUREAU 4 AIN SEBAA ، 20580،

CASABLANCA MAROC

 LE COMPTOIR DES PIECES DE

RECHANGE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي  مجدوعة 

التقدم ج ه ) رقم 17 الطابق ) 

ال رنو�سي   - 2612) الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

479(49

 (3 عقد حر مؤرخ في  بدقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (2(2 أكتوار 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 LE  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

 COMPTOIR DES PIECES DE

.RECHANGE

غرض الشركة بإيجاز : بيع و شراء 

لوازم و معدات صناعية .

عنوان املقر االجتداعي :  مجدوعة 

 ( الطابق   17 رقم   ( ه  ج  التقدم 

الدارالبيضاء   (2612  - ال رنو�سي   

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 522.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 5.222   : عادل  القباج  السيد  

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد  القباج عادل عنوانه)ا( حي 

النسيم إقامة الكتبية عدارة 13 رقم 

2) 2222) الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
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السيد  القباج عادل عنوانه)ا( حي 
النسيم إقامة الكتبية عدارة 13 رقم 

2) 2222) الدارالبيضاء املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 753476.
(26I

AB GESTION

POINT D›EXCLAMATION
شركة املساهدة

تحويل الشكل القانوني للشركة

AB GESTION
 BD ZERKTOUNI ANGLE (19
 BRAHIM ROUDANI ، 20000،

CASABLANCA MAROC
POINT D›EXCLAMATION شركة 

املساهدة
و عنوان مقرها االجتداعي 57 شارع 
دي ال كورنيش عين دياب 57 شارع 
دي ال كورنيش عين دياب 2222) 

الدارالبيضاء .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.94349

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 29 شتن ر 2)2) تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
املساهدة» إلى »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة».
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 753896.
(27I

CCE SERVICES

SEBTA FOURNIDESK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CCE SERVICES
حي القدس رقم 18 شارع جدة ، 

2)88)، املحددية املغرب
SEBTA FOURNIDESK  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتداعي حي 

الدا لة الرقم 5)  - 8822) 

املحددية املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.((171

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

تقرر حل   (2(2 نون ر   2( املؤرخ في 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

 SEBTA الوحيد  الشريك  ذات 

رأسدالها  مبلغ     FOURNIDESK

مقرها  وعنوان  درهم   122.222

 -   (5 اإلجتداعي حي الدا لة الرقم 

 : املحددية املغرب نتيجة ل   (8822
زيادة  سائر الشركة وعجزها عن

االستدرار.

حي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 (8822  -   (5 الرقم  الدا لة  

املحددية املغرب. 

و عين:

و  الريفي  محدد    السيد)ة( 

  (5 الرقم  الدا لة  حي  عنوانه)ا( 

كدصفي  املغرب  املحددية   (8822

)ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحددية  بتاريخ 12 نون ر 

2)2) تحت رقم )149.

(28I

CONFID

NATA PARA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CONFID

 N° 10 BD OUED SEBOU

 RUE 114 Gr E ELOULFA

 CASABLANCA، 20220،

CASABLANCA MAROC

NATA PARA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي شارع 

موالي التهامي الطابق السفلي 

عدارة 3محل رقم1 بلدية النواصر 

دار بوعزة الرحدة - 3))7) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4789(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   32

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 NATA  : اإلقتضاء بدختصر تسديتها 

.PARA

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.PARAPHARMACIE

شارع   : االجتداعي  املقر  عنوان 

السفلي  الطابق  التهامي  موالي 

النواصر  بلدية  رقم1  3محل  عدارة 

الدار   (7((3  - الرحدة  بوعزة  دار 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 922   : نطاليا  الوردي  السيدة 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

 122   : محدد  الوردي  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة الوردي نطاليا عنوانه)ا( 
 (2(32 الهناء  حي    8 رقم   (8 زنقة 

الدار البيضاء املغرب.

عنوانه)ا(  محدد  الوردي  السيد 
 (2(32   8 رقم   (8 زنقة  الهناء  حي 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة الوردي نطاليا عنوانه)ا( 
 (2(32 الهناء  حي    8 رقم   (8 زنقة 

الدار البيضاء املغرب

عنوانه)ا(  محدد  الوردي  السيد 
 (2(32  8 رقم   (8 زنقة  الهناء  حي 

الدار البيضاء املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 2)7531.

(29I

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

كس اند كو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

 N°34, RUE D›AZILAL ، 20110،

CASABLANCA MAROC

كس اند كو شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي زنقة سدية 

اقامة شهرزاد 3 الطابق 5 رقم )) 

بامليي الدار البيضاء - 2222) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

479669

 (2 عقد حر مؤرخ في  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 أكتوار 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

كس   : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

اند كو.

غرض الشركة بإيجاز : صنع وايع 

 - ؛  األطفال  رعاية  وأدوات  املالبس 

واصورة عامة ، جديع العدليات التي 

قد تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر 

بهدف الشركة أو بأي �سيء مشابه أو 

مرتبط ، من املرجح أن تعزز تطويرها 

أو توسيعها..
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زنقة   : االجتداعي  املقر  عنوان 
 5 الطابق   3 شهرزاد  اقامة  سدية 
رقم )) بامليي الدار البيضاء - 2222) 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   52   : اللبار  السيدة كنزة 

بقيدة 122 درهم للحصة .
السيدة شامة الرندة :  52 حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
 96 السيدة كنزة اللبار عنوانه)ا( 
باريس   75224 شارع سينت انطوان 

فرنسا 2222) باريس فرنسا.
عنوانه)ا(  الرندة  شامة  السيدة 
 6 اقامة   4 مارايا  االندلس  رياض 
12112 الرااط  13 حي الرياض  منزل 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
 96 السيدة كنزة اللبار عنوانه)ا( 
باريس   75224 انطوان  سان  شارع 

فرنسا 75224 باريس فرنسا
عنوانه)ا(  الرندة  شامة  السيدة 
 6 عدارة   4 مرايا  االندلس  رياض 
شقة 13 حي الرياض 12112 الرااط 

املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 75869.

(12I

SOCIETE CONSULTING

 SOCIETE GOLDEN
DISTRIBUTION
إعالن متعدد القرارات

SOCIETE CONSULTING
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 SOCIETE GOLDEN

DISTRIBUTION »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتداعي: متجر رقم 

3 عدارة الخير ) تجزئة النعيم 4-3 - 

52222 مكناس املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.44551

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 19 أكتوار 2)2)

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

استقالة السيد احدد التيجاني  من 

واستدرار  مشارك  كدسير  منصبه 

السيد حاجي احدد في منصبه كدسير 

وحيد للشركة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :( رقم  بند 

 SOCIETE GOLDEN مايلي: 

DISTRIBUTION S.A.R.L.AU

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
رأسدال الشركة مدلوك للسيد حاجي 

احدد وحده

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

الحصص اإلجنداعية مدلوكة للسيد 

حاجي احدد وحده

على  ينص  الذي   :43 رقم  بند 

مسير  احدد  حاجي  السيد  مايلي: 

وحيد للشركة 

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   1( بتاريخ  بدكناس   التجارية 

2)2) تحت رقم 3727.

(11I

INVEST - DATA

RBLB TRADING COMPANY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

INVEST - DATA

 Rue Ibnou Rifai ETAGE

 3 GAUCHE MAARIF ’ 10

 CASABLANCA، 23500،

Casablanca Maroc

 RBLB TRADING COMPANY

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي : 12 ,شارع 
زيد بن رفاعي معاريف, الدار البيضاء 

12 ,شارع زيد بن رفاعي معاريف, 
الدار البيضاء 2322) الدار البيضاء 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.383121

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تقرر   (2(2 أكتوار   29 في  املؤرخ 
 RBLB TRADING COMPANY حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 
وعنوان  درهم   522.222 رأسدالها 
بن  زيد  ,شارع   12 اإلجتداعي  مقرها 
 12 البيضاء  الدار  معاريف,  رفاعي 
الدار  ,شارع زيد بن رفاعي معاريف, 
البيضاء  الدار   (2322 البيضاء 
التصفية:  إلغالق  نتيجة  املغرب 
العدومية  امليزانية  تظهر  ذلك  ومع 
درهم   163754.43 فقدان  أحدث 
منذ  املتراكم  العجز  املقابلة إلجدالي 
يتحدلها  سوف  والتي  الدستور، 
في حين أن  املساهم الوحيد وهكذا، 
واألصل  املطلواات املتداولة ألغيت، 
موقف  مع  أيضا  واملطلواات  هو 
إغالق  تصفية  سعكس  الذي  الصفر 

فارغة تداما.
اإلجراءات  من  االنتهاء  بعد 
القانونية لتقديدها في السجل، ونشر 
إزالة  للتصفية؛  العدومية  امليزانية 
طلب  وأ يرا  التجاري  السجل  من 
التجارية،  الضرائب  إللغاء  شهادة 

ومهدتنا ونهايتها..
و عين:

 Hicham  LAHLOU السيد)ة( 
 imm 23 APP 7 عنوانه)ا(  و 
 Residence du jardin Casablanca
املغرب   20000 Casablanca

كدصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجدعية الختامية 
 12 وفي   (2(2 أكتوار   (1 بتاريخ 
الدار  ,شارع زيد بن رفاعي معاريف, 
رفاعي  بن  زيد  ,شارع   12 البيضاء 
معاريف, الدار البيضاء 2322) الدار 

البيضاء املغرب.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز 2)2) تحت رقم 81)14.

(1(I

MOORISH

 AFRICAINE DE

 CONSTRUCTION

METALLIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

MOORISH

39 شارع لال ياقوت الطابق 5 شقة د 

، 2282)، الدار البيضاء املغرب

 AFRICAINE DE

 CONSTRUCTION METALLIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 RES : وعنوان مقرها اإلجتداعي

 BAYT ELFATH IMM 3 N C4 -

2222) الدار البيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.4(4(59

العام  الجدع  بدقت�سى 

يونيو   (3 في  املؤرخ  اإلستثنائي 

 AFRICAINE DE حل  تقرر   (2(2

 CONSTRUCTION METALLIQUE

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

درهم   122.222 رأسدالها  مبلغ 

 RES اإلجتداعي  مقرها  وعنوان 

 BAYT ELFATH IMM 3 N C4 -

الدار البيضاء املغرب نتيجة   (2222

إلستحالة إستدرار نشاط الشركة.

و عين:

مزياتي  محدد منتصر   السيد)ة( 

إقامة بيت الفتح  صبور و عنوانه)ا( 
عدارة 3 رقم س 4 عين السبع 2222) 

)ة(  كدصفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجدعية الختامية 

بتاريخ 12 شتن ر 2)2) وفي إقامة بيت 
الفتح عدارة 3 رقم س 4 عين السبع - 

2222) الدار البيضاء املغرب.
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باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوار 2)2) تحت رقم 751195.

(13I

HORIZON LINES SARL

 SOCIETE PARISIENNE DE

GESTION HOTELIERE
إعالن متعدد القرارات

HORIZON LINES SARL

شارع محدد اليزيدي، إقامة 

األندلس، بلوك H، الطابق الثاني، 
رقم 11 ، 93242، تطوان املغرب

 SOCIETE PARISIENNE DE

GESTION HOTELIERE »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتداعي: تجزئة 

حي باب سبتة، تجزئة رقم 529 - 

93122 الفنيدق املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(4675

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 1) أكتوار 2)2)

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

مرابط،  نصرالدين  للسيد  التجديد 

األهلية،  كامل  الجنسية،  مغربي 

القاطن باملركب السكني شالي ميد، 

فيال ب5-، الفنيدق، في مهامه كدسير 

غير  ملدة  الشركة  باسم  ومتصرف 

محددة.

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

تعيين السيد ابراهيم بنعبود، مغربي 

القاطن  األهلية،  كامل  الجنسية، 
فيال   ،9 رقم  امللكي،  الجيش  بشارع 

ومتصرف  كدسير  تطوان،  بنعبود، 

باسم الشركة ملدة غير محددة.

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

صالحية  الشركة  متصرفي  تخويل 

العدليات  لجديع  املزدوج  التوقيع 

العقود  وجديع  واملالية  البنكية 

والوثائق املتعلقة بالشركة. 

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

األسا�سي  القانون  على  املصادقة 

التعديلي.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 

مايلي: تعيين املسيرين ومدة وصالحية 

التسيير

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   12 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2)2) تحت رقم 5789.

(14I

REAL OFFICE SARL

FELL SBIH CONFECTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

إغالق فرع تابع لشركة تجارية يوجد 

مقرها االجتداعي باملغرب

REAL OFFICE SARL

 50A.BD MLY YOUSSEF 1 ETAGE

 N°4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

  FELL SBIH CONFECTION

»شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتداعي: تجزئة 

املجد، رقم 797 - 92222 طنجة 

املغرب.

»إغالق فرع تابع لشركة تجارية 

يوجد مقرها االجتداعي باملغرب»

رقم التقييد في السجل التجاري: -.

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

تقرر   (2(2 أكتوار   27 في  املؤرخ 

 FELL SBIH إغالق فرع تابع لشركة 

والكائن   - تسديته    CONFECTION

زنقة بركان،  عنوانه في حي الوهابي، 

رقم 27-25 - 92222 طنجة املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

نون ر   11 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2)2) تحت رقم 11)6.

(15I

MOORISH

 SUIVI CONTRÖLE ET

 COORDINATION DES

CHANIERS BTP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

MOORISH

39 شارع لال ياقوت الطابق 5 شقة د 

، 2282)، الدار البيضاء املغرب

 SUIVI CONTRÖLE ET

 COORDINATION DES

CHANIERS BTP شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي : 39 شارع 

لال الياقوت الطابق 5 الشقة د - 

2282) الدار البيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.(6(5(3

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تقرر   (2(2 يونيو   32 في  املؤرخ 

 SUIVI CONTRÖLE ET حل 

 COORDINATION DES

ذات  شركة   CHANIERS BTP

رأسدالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم   (2.222

الياقوت  لال  شارع   39 اإلجتداعي 

الدار   (2282  - الشقة د   5 الطابق 

إلستحالة  نتيجة  املغرب  البيضاء 

إستدرار نشاط الشركة.

و عين:

السيد)ة( محدد   بحار و عنوانه)ا( 
7 رنقة محدد الديوري امطابق 1 رقم 

الدار البيضاء   (2222 البيضاء   155

املغرب كدصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجدعية الختامية 

بتاريخ 12 شتن ر 2)2) وفي 39 شارع 

 - د  الشقة   5 الطابق  الياقوت  لال 

2282) الدار البيضاء املغرب.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 586)75.

(16I

MLM FINANCE

KECH-EF SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MLM FINANCE

 RÉSIDENCE AKANSOUSS

 N°23 APT N°2 1ER ETAGE

 RUE TRIK BNOU ZIYAD

 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

marrakech maroc

KECH-EF SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي املحل 

الكائن بتجزئة لحكيلي رقم 14 

النخيل الجنوبي مراكش - 42222 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

128215

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

KECH- : اإلقتضاء بدختصر تسديتها

.EF SARL AU

غرض الشركة بإيجاز : استيراد و 

تصدير .

املحل   : االجتداعي  املقر  عنوان 

 14 رقم  لحكيلي  بتجزئة  الكائن 

 42222  - مراكش  الجنوبي  النخيل 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
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 1.222   : اللوحي  عزيز  السيد 
حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  اللوحي  عزيز  السيد 
الشداعية   34 رقم  الجديد  الدرب 

46252 الشداعية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  اللوحي  عزيز  السيد 
الشداعية   34 رقم  الجديد  الدرب 

46252 الشداعية املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   12 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2)2) تحت رقم 117269.

(17I

sacompta sarl au

STE PRAD  SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسدال الشركة

sacompta sarl au
44) شارع الجيش امللكي ميسور ، 

52)33، ميسور املغرب
STE PRAD  SARL AU  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتداعي تانديت 15 
تانديت اوطاط الحاج بوملان  بوملان  

33322 بوملان املغرب .
رفع رأسدال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1(37

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تم   (2(2 أكتوار   (3 في  املؤرخ 
قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع 
»422.222 درهم» أي من »122.222 
عن  درهم»   522.222« إلى  درهم» 
أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   15 بتاريخ  ببوملان   االبتدائية 

2)2) تحت رقم 2)2)/377.

(18I

ste FIDOKOM sarl au

OYONEG
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ste FIDOKOM sarl au

 N°163 rue dakhla hay el amal

 selouane nador ، 62700، Nador

Maroc

OYONEG شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي رقم 

1)1 زنقة 135 حي لعرا�سي تجزئة 

لحليمي - 212)6 الناضور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(2947

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   (2

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.OYONEG

توزيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املواد الغدائية. االستيراد والتصدير.
عنوان املقر االجتداعي : رقم 1)1 
زنقة 135 حي لعرا�سي تجزئة لحليمي 

- 212)6 الناضور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد املرابط صالح :  522 حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .

السيد اشنود حديد :  522 حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  صالح  املرابط  السيد 

 6(212  185 رقم  املسيرة  شارع 

الناضور املغرب.

السيد اشنود حديد عنوانه)ا( حي 
الناضور   6(2(2  42 رقم  بوشواف 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  صالح  املرابط  السيد 
 6(212  185 رقم  املسيرة  شارع 

الناضور املغرب
السيد اشنود حديد عنوانه)ا( حي 
الناضور   6(2(2  42 رقم  بوشواف 

املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 25 نون ر 

2)2) تحت رقم )351.

(19I

GLOBE FIDUCIAIRE

RIF EXPRESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GLOBE FIDUCIAIRE
14  شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 
18 ، 2122)، الدار البيضاء املغرب

RIF EXPRESS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي 
 B الدارالبيضاء ، العدارة

البيضاءالطابق الرابع، الشقة رقم 
19 - 2222) الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
479677

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   2(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 RIF  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.EXPRESS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع.

االجتداعي  املقر  عنوان 

 B العدارة   ، الدارالبيضاء   :

رقم  الشقة  الرابع،  البيضاءالطابق 

19 - 2222) الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : السيد محدد الشباني 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محدد الشباني عنوانه)ا( 

حي اوالدبوطيب سكتور س رقم 162 

الناظور 999)6 الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد احدد بوكراة عنوانه)ا( حي 

الناظور  اعدرويحيىازغنغان   اوالد 

999)6 الناظور املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم )75387.

((2I

إئتدانية الوفاء

PLATRE TASNIM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

إئتدانية الوفاء

شارع عالل الفا�سي الرقم 79 

سطات ، 6222)، سطات املغرب

PLATRE TASNIM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي الطابق 

اأٍل�سي ، الرقم 168 ، تجزئة مفتاح 

الخير ، الشطر األول سطات - 

6222) سطات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

6181

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.PLATRE TASNIM

غرض الشركة بإيجاز : -1 أشغال 

البناء مختلفة

-2 تجارة.

الطابق   : االجتداعي  املقر  عنوان 

تجزئة مفتاح   ،  168 الرقم   ، اأٍل�سي 

 - سطات  األول  الشطر   ، الخير 

6222) سطات املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد ر�سى عبد هللا :  822 حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .

22) حصة  السيد ر�سى ياسين :  

بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  هللا  عبد  ر�سى  السيد 

 32 حي ميدونة زنقة الطاوس الرقم 

6222) سطات املغرب.

عنوانه)ا(  ياسين  ر�سى  السيد 

 32 حي ميدونة زنقة الطاوس الرقم 

6222) سطات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  هللا  عبد  ر�سى  السيد 

 32 حي ميدونة زنقة الطاوس الرقم 

6222) سطات املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   11 بتاريخ  االبتدائية بسطات  

2)2) تحت رقم 2)2)/)116.

((1I

SAGEST

HYH CONTACT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGEST

 N° 9 RUE IMAM MALIK 1er

 ETAGE APPT N° 4 VN FES ،

30000، FES MAROC

HYH CONTACT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي دوار والد 

طيب  العليا والد طيب ساسس   - 

32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

64679

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   (3

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 HYH  : بدختصر تسديتها  اإلقتضاء 

.CONTACT

وكالء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

 دمات الهاتف  .

: دوار والد  عنوان املقر االجتداعي 

 - العليا والد طيب ساسس    طيب  

32222 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : بوعالم   السيد حديد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

 1222  : بوعالم   حديد  السيد   

بقيدة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسداء   
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بوعالم   السيد حديد 
فاس  احساين  سيدي  مكرر   (67

الجديد  32222 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بوعالم   السيد حديد 
فاس  احساين  سيدي  مكرر   (67

الجديد  32222 فاس املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   11 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 3254.
(((I

OUATTOU MOHAMMED YASSINE

   برويكطوس و ريهابيليطاسيون 
كالم سوكرسال

مجدوعة ذات النفع االقتصادي
إنشاء فرع تابع للشركة

 OUATTOU MOHAMMED
YASSINE

 El jabha ouatania 17 , Etage 2 ،
922222، طنجة املغرب

   برويكطوس و ريهابيليطاسيون 
كالم سوكرسال  مجدوعة ذات 

النفع االقتصادي
وعنوان مقرها اإلجتداعي شارع رقم 
8)  الد ابن الوليد رقم 1 الطابق 
رقم 1 طنجة 92222 طنجة املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.129583
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 21 يونيو 2)2) تقرر إنشاء 
التسدية  تحت  للشركة   تابع  فرع  
ريهابيليطاسيون  و  برويكطوس 
 (8227 بالعنوان  الكائن  و  كالم   
رقم  كاسيرو  انطونيو  شارع  مدريد 
طنجة املغرب و املسير   92222  -  6
من طرف السيد)ة(  يسوس ميغل 

هونطي فيروس امليندروس .
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   11 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2)2) تحت رقم 37)6.
((3I

MOHAMED SAFRIOUI

HYDRAU MAC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

HYDRAU MAC

 شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 وعنوان مقرها االجتداعي 5  زنقة 

 ليل مطران إقامة سلطان ب محل 

رقم )  عين ال رجة  - 2222)  الدار 

البيضاء  املغرب.

 تعيين مسير جديد للشركة

 رقم التقييد في السجل التجاري 

.129239

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

املؤرخ في )1 أكتوار 2)2) تم تعيين 

كوميز  السيد  للشركة  جديد  مسير 

دا روشا سيلفيو غوي كدسير وحيد  

عبد  املسيرين  استقالة  لقبول  تبعا 

الرحيم جرنيت، عبد الحديد جرنيت 

و مهدي جرنيت

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 753715.

((4I

SAMIR FIDUCIAIRE

مجموعة مدارس الفتح املبين 

الخاصة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SAMIR FIDUCIAIRE

 RUE GHANA, IMM 8, APPT 3,

 3EME ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC

مجدوعة مدارس الفتح املبين 

الخاصة شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي وردة )، 

شارع الزيتون، مكناس - 52222 

مكناس املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

513(5

 16 عقد حر مؤرخ في  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 يوليوز 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

املبين  الفتح  مدارس  مجدوعة 

الخاصة.

التعليم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخاص.

 ،( وردة   : عنوان املقر االجتداعي 

 52222  - مكناس  الزيتون،  شارع 

مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسداء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  عزيوني  عالل  السيد 
تواركة   ،(37 رقم  املراني،  ولجة 

52222 مكناس املغرب.

عنوانه)ا(  عزيوني  محدد  السيد 
تواركة   ،(37 رقم  املراني،  ولجة 

52222 مكناس املغرب.

عزيوني  االحد  عبد  السيد 
 ،(37 رقم  املراني،  ولجة  عنوانه)ا( 

تواركة 52222 مكناس املغرب.

عنوانه)ا(  عزيوني  حدزة  السيد 
تواركة   ،(37 رقم  املراني،  ولجة 

52222 مكناس املغرب.

عزيوني  الزهراء  فاطدة  السيدة 

 ( مرجان  حي    ،(221 عنوانه)ا( 

52222 مكناس املغرب.

عنوانه)ا(  لوداري  تورية  السيدة 
تواركة   ،(37 رقم  املراني،  ولجة 

52222 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  عزيوني  عالل  السيد 
تواركة   ،(37 رقم  املراني،  ولجة 

52222 مكناس املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   1( بتاريخ  بدكناس   التجارية 

2)2) تحت رقم 3)37.

((5I

ALTALIAN

ALTALIAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ALTALIAN

MARRAKECH ، 40000، مراكش 

املغرب

ALTALIAN شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي 345 

املسار طريق آسفي مراكش املغرب - 

42222 مراكش  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

127777

في  مؤرخ  موثق  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   14

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.ALTALIAN

وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقارية.

 345  : االجتداعي  املقر  عنوان 

 - املسار طريق آسفي مراكش املغرب 

42222 مراكش  املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 MIGY  CHRISTOPHE, السيد 

 122 بقيدة  حصة   JOSEPH :  10

درهم للحصة .

 DEROUSSEAU السيد 

  FREDERIC, FRANCIS, ANDRE :

92 حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

 MIGY  CHRISTOPHE, السيد 

أندلسية  رياض  عنوانه)ا(   JOSEPH

1 درب مرستان زاوية سيدي بلعباس  

42222 مراكش املغرب .

 DEROUSSEAU السيد 

 FREDERIC, FRANCIS, ANDRE

نيسيز    سان  شارع   53 عنوانه)ا( 

76222 روين فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

 MIGY  CHRISTOPHE, السيد 

أندلسية  رياض  عنوانه)ا(   JOSEPH

1 درب مرستان زاوية سيدي بلعباس  

42222 مراكش املغرب 

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   23 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2)2) تحت رقم 116815.

((6I

AUDEC EXPERTISE

UNTY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AUDEC EXPERTISE

 Boulevard Zerktouni, ,((3

 7éme étage, bur 7, Quartier

 Racine, Casablanca ، 20100،

Casablanca Maroc

UNTY شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي ستي تاور ، 

زنقة بابوم 1) الطابق 6، مكتب 31 

،حي املحطة - 2222) الدار البيضاء  

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

479125

 1( عقد حر مؤرخ في  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 أكتوار 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

.UNTY : اإلقتضاء بدختصر تسديتها

استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

شراء وايع وتوزيع منتجات النظافة..
عنوان املقر االجتداعي : ستي تاور 
، زنقة بابوم 1) الطابق 6، مكتب 31 

2222) الدار البيضاء    - ،حي املحطة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عالء الدين رقيب :  1.222 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

رقيب  الدين  عالء  السيد 
زنقة فرانسوا بونصار   (6 عنوانه)ا( 

تجزئة عبد املومن   5 شقة   ( طابق 

الدار   (2222 البيضاء  جولي  اقامة 

البيضاء  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

رقيب  الدين  عالء  السيد 
زنقة فرانسوا بونصار   (6 عنوانه)ا( 

تجزئة عبد املومن   5 شقة   ( طابق 

الدار   (2222 البيضاء  جولي  اقامة 

البيضاء  املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.

((7I
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UPSILON CONSULTING

REAFLEX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

UPSILON CONSULTING
 Angle avenue Omar El Khayam

 et boulevard Abderrahim
 Bouabid, étage 4, appt 20,

 quartier Beauséjour ، 20250،
Casablanca MAROC

REAFLEX شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتداعي 46 شارع 
الزرقطوني، مكتب رقم 15 و 16، 
الطابق 6 - 2132) الدار البيضاء 

املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.467283

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
2)2) تم تغيير  3) أكتوار  املؤرخ في 
أعدال.  »مزود  من  الشركة  نشاط 
تجاري.  وسيط  مزود  دمات. 
تطوير األعدال و البحث عن مشاريع 
»تقديم املشورة  إلى   « لحساب الغير 
األعدال.  وتطوير  استراتيجية  في 
تقديم املشورة في اإلدارة و االتصال 
في  البضائع  وايع  شراء  املؤس�سي. 
وتصدير  استيراد  املحلي.  السوق 

وتجارة البضائع.».
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 753398.

((8I

MERZOU NEGOCE

MERZOU NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MERZOU NEGOCE
 AV MLY ABDELAZIZ N 4 59

 RCE MLY ABDELAZIZ ، 14000،
KENITRA MAROC

MERZOU NEGOCE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي 59 

شارع موالي عبد العزيز رقم 4 

إقامة موالي عبد العزيز - 14222 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

571(1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.MERZOU NEGOCE

تاجر   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

مواد البناء بالتقسيط

- تاجر

- مقاول بناء

59 شارع  عنوان املقر االجتداعي : 

موالي عبد العزيز رقم 4 إقامة موالي 

القنيطرة   14222  - العزيز  عبد 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : السيد املهدي بندرزوك 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

 1222  : بندرزوك  املهدي  السيد 

حصة  بقيدة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد املهدي بندرزوك عنوانه)ا( 

بلوك ك رقم 5) اوالد اوجيه  14222 

القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد املهدي بندرزوك عنوانه)ا( 

بلوك ك رقم 5) اوالد اوجيه  14222 

القنيطرة املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 11 نون ر 

2)2) تحت رقم 5)822.

((9I

ADVALORIS

FANPACK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ADVALORIS

 IMM COLLABORATION 3ETG 9

 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 N ، 22000، CASABLANCA

MAROC

FANPACK شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي كازا مارينا 

شارع محدد بن عبد هللا )-2122) 

الدار البيضاء 2222) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

479117

 (( عقد حر مؤرخ في  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 أكتوار 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.FANPACK

اقتناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقار وشرائه وايعه ونقله وتقاسده 

معاملة   أي  عامة  واصفة  وتبادله 

أو  مدني  سياق  في  عقارية  وعدلية 
تجاري

والكافيتريات  املطاعم  تشغيل 

مكان  وأي  الخفيفة  والوجبات 

أو  األطعدة  إستهالك  أو  إليصال 

املشرواات بكافة التخصصات ومن 

جديع األنواع.

عنوان املقر االجتداعي : كازا مارينا 

 2-20100 شارع محدد بن عبد هللا 

2222) الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

522 حصة    : السيدة فناني ليلى 

بقيدة 122 درهم للحصة .

 522   : الدين  نور  فناني  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ليلى  فناني  السيدة 

15رقم   تجزئة التازي امليلودي زنقة  

البيضاء   الدار   (2222 6كاليفورنيا 

املغرب.

السيد فناني نور الدين عنوانه)ا( 

رقم   6 3 ساحة سيدي محدد طابق 

البيضاء  الدار   (2222 بلفدير   11

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ليلى  فناني  السيدة 

15رقم   تجزئة التازي امليلودي زنقة  

البيضاء   الدار   (2222 6كاليفورنيا 

املغرب

السيد فناني نور الدين عنوانه)ا( 

رقم   6 3 ساحة سيدي محدد طابق 

البيضاء  الدار   (2222 بلفدير   11

املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 753333.

(32I
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إئتدانية الوفاء

TRANSPORNA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

إئتدانية الوفاء

شارع عالل الفا�سي الرقم 79 

سطات ، 6222)، سطات املغرب

TRANSPORNA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي الرقم 

989، الشقة )2 ، تجزئة مفتاح 

الخير سطات - 6222) سطات 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

6183

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   (1

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.TRANSPORNA

نقل   -  1  : غرض الشركة بإيجاز 

البضائع نيابة عن ار رين 

) - النقل الدولي نيابة عن ار رين 

املختلفة  البضائع  نقل   -  3

بالسيارة.

الرقم   : االجتداعي  املقر  عنوان 

989، الشقة )2 ، تجزئة مفتاح الخير 

سطات - 6222) سطات املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الرحدان  عبد  منتصري  السيد 
درهم   122 بقيدة  حصة   1.222   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الرحدان  عبد  منتصري  السيد 
عنوانه)ا( الرقم 989 الشقة ) تجزئة 
مفتاح الخير  6222) سطات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
الرحدان  عبد  منتصري  السيد 
عنوانه)ا( الرقم 989 الشقة ) تجزئة 
مفتاح الخير  6222) سطات املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   11 بتاريخ  االبتدائية بسطات  

2)2) تحت رقم 2)2)/1161.
(31I

FNMCOMPTA

BRABUS CAR WASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FNMCOMPTA
 RESIDENCE RENEE AV IBN (1
 MARHAL 3 EME ETAGE N° 07
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
BRABUS CAR WASH شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتداعي 49, شارع 
إمام مسلم  طنجة - 92222 طنجة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(2265

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
املؤرخ في 25 أكتوار 2)2) تقرر حل 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 BRABUS CAR الوحيد  الشريك 
 122.222 رأسدالها  مبلغ    WASH
 ,49 درهم وعنوان مقرها اإلجتداعي 
 92222  - طنجة  شارع إمام مسلم  
ضعف   : ل  نتيجة  املغرب  طنجة 

التدويل.

و حدد مقر التصفية ب 49, شارع 
 92222 املغرب  طنجة  إمام مسلم  

طنجة املغرب. 
و عين:

ابن شعيب و  محدد   السيد)ة(  
عنوانه)ا( زنقة اال طل رقم 3 طنجة 
)ة(  املغرب كدصفي  طنجة   92222

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   11 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2)2) تحت رقم 28)6.
(3(I

fidcc

 CARE LOGISTICS Morocco
Africa «CLMA« SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

fidcc
 BD IBNO TACHAFINE ANGLE
 RUE SIDATI , RES AL FIRDOUS

 IMM F , ETAGE 4 , N 11، 20350،
CASABLANCA MAROC

 CARE LOGISTICS Morocco
Africa «CLMA« SARL AU  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتداعي 
3)1شارع اميل زوال ،ر31 طابق 3  
الدارالبيضاء 2322) الدارالبيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3726(5

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تقرر حل   (2(2 يونيو   12 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 CARE LOGISTICS الشريك الوحيد 
 Morocco Africa «CLMA« SARL
122.222 درهم  AU   مبلغ رأسدالها 
3)1شارع  وعنوان مقرها اإلجتداعي 

اميل زوال ،ر31 طابق 3  الدارالبيضاء 

املغرب نتيجة  الدارالبيضاء   (2322

ل : عدم وجود نشاط.

و حدد مقر التصفية ب 3)1شارع 

اميل زوال ،ر31 طابق 3  الدارالبيضاء 

2322) الدارالبيضاء املغرب. 

و عين:

و  العناب  نعيدة    السيد)ة( 
زنقة   ، املسجد  حي   71 عنوانه)ا( 

 (2222 النواصر  تنسفت  واد 

)ة(  كدصفي  املغرب  الدارالبيضاء 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 4)7534.

(33I

distra conseils

NABOUI GESTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

distra conseils
رقم ) بلوك 1) الطابق الثاني الحي 

الحسني ، 42222، مراكش املغرب

NABOUI GESTION  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي محل رقم 

17 عدارة رقم )1 تجزئة ابواب 

مراكش مراكش  - 42222 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

128223

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   (2

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

. NABOUI GESTION

غرض الشركة بإيجاز : - مقهى 

-مطعم بسعر ثابت

-وسيط عقاري.

محل   : االجتداعي  املقر  عنوان 
تجزئة ابواب   1( 17 عدارة رقم  رقم 

مراكش   42222  - مراكش مراكش  

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 42.222 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 (22   : السيد عبد املجيد نبوعي 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

السيد  الد  نبوعي :  22) حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

نبوعي  املجيد  عبد  السيد 

املرابطين  الجامع  دوار  عنوانه)ا( 

مراكش   42222 مراكش  سعادة 

املغرب.

السيد  الد نبوعي عنوانه)ا( دوار 

مراكش  سعادة  املرابطين  الجامع 

42222 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

نبوعي  املجيد  عبد  السيد 

املرابطين  الجامع  دوار  عنوانه)ا( 

مراكش   42222 مراكش  سعادة 

املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   12 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2)2) تحت رقم 117263.

(34I

cabinet idrissi

STE SOFIMO TAFILALET
إعالن متعدد القرارات

cabinet idrissi

 rue abdelkrim benjelloun ، 13

30000، fes maroc

STE SOFIMO TAFILALET »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتداعي: اقامة  

مالك رقم 13 زنقة لحسن د ي�سي 

اطلس شقة رقم ) فاس - 32222 

فاس املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.578(3

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 3) شتن ر 2)2)

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تحويل املقر االجتداعي من 48 قطعة 

الزيتون شارع بيروت طريق ايدوزار 
الى اقامة  مالك رقم 13 زنقة لحسن 

د ي�سي اطلس شقة رقم ) فاس

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

تعيين السيد عبد الهادي عبد الكريم 

مسير آ ر للشركة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

القانون االسا�سي  من   3 البند  تغيير 

للشركة

بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 

14 من القانون االسا�سي  تغيير البند 

للشركة

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   29 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 2)2)/3228.

(35I

distra conseils

OULAS TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

distra conseils
رقم ) بلوك 1) الطابق الثاني الحي 

الحسني ، 42222، مراكش املغرب

OULAS TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي رقم ) 
الطابق ) بلوك 1) الحي الحسني 
مراكش - 42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
127459

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 شتن ر   (3
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.OULAS TRAVAUX
غرض الشركة بإيجاز : -مقاول في 

البناء و االشغال املختلفة.
- الدهانات
  -الجبص 

-الر ام
- كهراائي .

 ( رقم   : االجتداعي  املقر  عنوان 
الحسني  الحي   (1 بلوك   ( الطابق 

مراكش - 42222 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 122   : والسري  محدد  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  والسري  محدد  السيد 
عدلية باب تانسيفت عدارة س شقة 
11 العزوزية مراكش 42222 مراكش 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  والسري  محدد  السيد 
عدلية باب تانسيفت عدارة س شقة 
11 العزوزية مراكش 42222 مراكش 

املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
6) أكتوار  بتاريخ  التجارية بدراكش  

2)2) تحت رقم 116628.

(36I

SAGEST

FUTURELIFE CALL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGEST
 N° 9 RUE IMAM MALIK 1er
 ETAGE APPT N° 4 VN FES ،

30000، FES MAROC
FUTURELIFE CALL  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتداعي املكتب 
رقم 11 الكائن بالطابق الثالت 

من العدارة مكاتب الصفوة بشارع 
الجيش امللكي زنقة بئر انزران  - 

32222 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
64697

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

. FUTURELIFE CALL
غرض الشركة بإيجاز : مركز نداء.
املكتب   : االجتداعي  املقر  عنوان 
الثالت  بالطابق  الكائن   11 رقم 
بشارع  الصفوة  مكاتب  العدارة  من 
 - انزران   بئر  زنقة  امللكي  الجيش 

32222 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : معاد  العالمي  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

 1222  : معاد  العالمي  السيد   

بقيدة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  معاد  العالمي  السيد 

زنقة عين شقف    ( تجزئة الراشدية 

32222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  معاد  العالمي  السيد 

زنقة عين شقف    ( تجزئة الراشدية 

32222 فاس املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   11 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 3263.

(37I

MLM FINANCE

A-PLUS CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MLM FINANCE

 RÉSIDENCE AKANSOUSS

 N°23 APT N°2 1ER ETAGE

 RUE TRIK BNOU ZIYAD

 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

marrakech maroc

 A-PLUS CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي محل رقم 

1 عرصة الحاج رحال دوار ازيكي 

مراكش - 42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

127975

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.A-PLUS CONSTRUCTION

غرض الشركة بإيجاز : بيع و كراء 

معدات البناء.

محل   : االجتداعي  املقر  عنوان 

رقم 1 عرصة الحاج رحال دوار ازيكي 

مراكش - 42222 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

سعيد  ايت  الرزاق  عبد  السيد 

درهم   122 بقيدة  حصة   1.222   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

سعيد  ايت  الرزاق  عبد  السيد 

واحة  بلعكيد  اوالد  دوار  عنوانه)ا( 

مراكش  الويدان  ابراهيم  سيدي 

42222 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

سعيد  ايت  الرزاق  عبد  السيد 

واحة  بلعكيد  اوالد  دوار  عنوانه)ا( 

مراكش  الويدان  ابراهيم  سيدي 

42222 مراكش املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   29 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2)2) تحت رقم 116999.

(38I

CBL TRANS LOGISTIQUE

 CBL TRANS LOGISTIQUE

SARL AU
تأسيس شركة املساهدة

CBL TRANS LOGISTIQUE

مـجـدـع ديــار طـنجـة، مجدوعة 5، 

عدارة 1 الطابق 1 رقم 7 ، 2)922، 

طنجة املغرب

 CBL TRANS LOGISTIQUE SARL

AU »شركة املساهدة» 

وعنوان مقرها االجتداعي: مـجـدـع 

ديــار طـنجـة، مجدوعة 5، عدارة 1 

الطابق 1 رقم 7  -، 2)922 طنجة 

املغرب

إعالن عن تأسيس » شركة 

املساهدة»

رقم التقييد في السجل التجاري 

.(35(53

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 

تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   21

األسا�سي لشركة املساهدة باملديزات 

التالية:

شكل الشركة : شركة املساهدة .

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 CBL  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.TRANS LOGISTIQUE SARL AU

غرض الشركة بإيجاز :  

للبضائع،  والدولي  الوطني  النقل 

التي تسير  العراات  بواسطة   اصة 

على الطرق ؛

الوطني  النقل  في  بالعدولة  وكيل 

الوسائل،  بجديع  للبضائع،  والدولي 

التي تسير  العراات  بواسطة   اصة 

على الطرق ؛

االستيراد والتصدير ؛

العراات  جديع  كراء  أو  شراء 

أو  املستخدمين  لنقل  املخصصة 

البضائع ؛

والعدولة  والوساطة،  التدثيل، 

واستغالل جديع الر ص أو العالمات 

أو الشركات ؛

والتسيير  واملساهدة،  إنشاء، 

لها عالقة  لشركات  أشكاله،  بجديع 

موضوع  مع  مباشرة  غير  أو  مباشرة 

الشركة.

العدليات،  جديع  عام،  وبشكل 

القانونية،  طبيعتها،  كانت  أيا 

واملدنية  واملالية،  واالقتصادية 

باملوضوع  املرتبطة  والتجارية، 

أن  شأنها  من  والتي  أعاله،  املذكور 

تشجع، بشكل مباشر أو غير مباشر، 

على تحقيق الهدف الذي تسعى إليه 

الشركة، أو توسيعه أو تطويره.

مـجـدـع   : االجتداعي  املقر  عنوان 

 1 عدارة   ،5 مجدوعة  طـنجـة،  ديــار 
طنجة   922(2  -   7 رقم   1 الطابق 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة.

 122.222 ويبلغ رأسدال الشركة 

درهم،

مقسم كالتالي:

مجلس  أعضاء  أو  املتصرفون 

الرقابة: 

لـحـسـن  بـولـغـراس  السيد 

بدجدع  عنوانه)ا(  مسير  بصفته)ا( 

عدارة   ،5 مجدوعة  طنجة،  ديار 
طنجة   922(2  7 رقم   1 الطابق   1

املغرب

مراقب أو مراقبي الحسابات :

)ا( لـحـسـن  بـولـغـراس  السيد 

بدجدع ديار  بصفته مسير عنوانه)ا( 

طنجة، مجدوعة 5، عدارة 1 الطابق 
1 رقم 7 2)922 طنجة املغرب

األسا�سي  النظام  مقتضيات 

توزيع  و  االحتياطي  بتكوين  املتعلقة 

األرااح :

الصافية،  األرااح  تسجيل  يدكن 

املنصوص  االقتطاعات  بعد  صم 
القانون  في  أو  القانون  في  عليها 

األسا�سي، ببند أو عدة بنود احتياطية.

املنصوص  الخاصة  اإلمتيازات 

عليها لكل شخص :
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الصافية،  األرااح  تسجيل  يدكن 
املنصوص  االقتطاعات  بعد  صم 
القانون  في  أو  القانون  في  عليها 
األسا�سي، ببند أو عدة بنود احتياطية.
بقبول  متعلقة  مقتضيات 
تفويت  لهم  املخول  األشخاص 
األسهم وتعيين جهاز الشركة املخول 

له البث في طلبات القبول :
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   23 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2)2) تحت رقم 5987.

(39I

SOCIETE SAISS LOC’

SOCIETE SAISS LOC›
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

SOCIETE SAISS LOC›
دوار اوالد الطيب العليا فاس ، 

32222، فاس املغرب
‹SOCIETE SAISS LOC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتداعي : دوار اوالد 
الطيب العليا فاس - 32222 فاس 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.59363

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
2)2) تقرر حل  12 شتن ر  املؤرخ في 
شركة ذات   SOCIETE SAISS LOC’
رأسدالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   122.222
العليا  الطيب  اوالد  دوار  اإلجتداعي 
فاس املغرب نتيجة   32222  - فاس 

للركود االقتصادي .جائحة كورونا.
و عين:

و  املومني  زكرياء    السيد)ة( 
كوايرتين  دو  بيير  شارع   8 عنوانه)ا( 
جوي ليطور 37 فرنسا 32222 فاس 

املغرب كدصفي )ة( للشركة.
و  الزيتوني  كريم    السيد)ة( 
عنوانه)ا( شارع الحسن الثاني عدارة 
8 شقة )1 سال الجديدة  11152 سال 

املغرب كدصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجدعية الختامية 
بتاريخ 12 شتن ر 2)2) وفي دوار اوالد 
فاس   32222  - العليا فاس  الطيب 

املغرب.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار   (3 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 2)2)/834).

(42I

FOUZMEDIA

OUM AYOUB TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
OUM AYOUB TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي الطابق 
األر�سي مجدوعة 96 بقعة رقم )76 

بام - 14222 القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
56971

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   2(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 OUM  : اإلقتضاء بدختصر تسديتها 

.AYOUB TRANS
: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

نقل املستخدمين.
الطابق   : االجتداعي  املقر  عنوان 
 76( 96 بقعة رقم  األر�سي مجدوعة 

بام - 14222 القنيطرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسداء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة جبيلو حفيظة عنوانه)ا( 
الشباب  حي   9( الرقم   96 الزنقة 

14222 القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة جبيلو حفيظة عنوانه)ا( 
الشباب  حي   9( الرقم   96 الزنقة 

14222 القنيطرة املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 23 نون ر 

2)2) تحت رقم -.

(41I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

WITEK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL
 bd abdelmoumen 185

 walili parc 3eme etg N°11
 CASABLANCA، 20360،
CASABLANCA MAROC

WITEK شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي 35 زنقة 
أحدد شار�سي رمونت طابق أر�سي 
1 شقة 7  برجون الدارالبيضاء - 

2242) الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

479315
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   2(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.WITEK

شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

قابضة.
زنقة   35  : عنوان املقر االجتداعي 

أر�سي  طابق  رمونت  شار�سي  أحدد 

 - الدارالبيضاء  برجون    7 شقة   1

2242) الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   52   : السيدة نهى الزالل 

بقيدة 122 درهم للحصة .

52 حصة    : السيد حسن بنيس 

بقيدة 122 درهم للحصة .

حصة   452   : السيد زايد بنيس 

بقيدة 122 درهم للحصة .

حصة   452   : نورانيس  السيدة 

بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الزالل  نهى  السيدة 
موالي  زنقة   4 الشقة   3 عدارة 

 14272 القنيطرة  إسداعيل 

القنيطرة املغرب.

عنوانه)ا(  بنيس  حسن  السيد 
موالي  زنقة   4 الشقة   3 عدارة 

 14272 القنيطرة  إسداعيل 

القنيطرة املغرب.

السيد زايد بنيس عنوانه)ا( عدارة 
إسداعيل  موالي  زنقة   4 الشقة   3

القنيطرة 14272 القنيطرة املغرب.

السيدة نورانيس عنوانه)ا( عدارة 
إسداعيل  موالي  زنقة   4 الشقة   3

القنيطرة 14272 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الزالل  نهى  السيدة 
موالي  زنقة   4 الشقة   3 عدارة 

 14272 القنيطرة  إسداعيل 

القنيطرة املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم )75356.

(4(I
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FOUZMEDIA

 ABABSSA WOOD

COMPANY AWM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 ABABSSA WOOD COMPANY

AWM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي حي 

الوحدة 1 مجدوعة 8 بلوك س 

الرقم 18  - 22)14 سيدي يحيى 

الغرب املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(979

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   23

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

 ABABSSA WOOD COMPANY

.AWM

غرض الشركة بإيجاز : االستغالل 

الغابوي

النقل الوطني والدولي.

حي   : االجتداعي  املقر  عنوان 

الوحدة 1 مجدوعة 8 بلوك س الرقم 

الغرب  يحيى  سيدي   14(22  -   18

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسداء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الياس عنوانه)ا(  السيد عبابسة 
بلوك س   8 مجدوعة   1 حي الوحدة 
يحيى  سيدي   14(22   18 الرقم 

الغرب املغرب.
السيد عبابسة محدد عنوانه)ا( 
بلوك س   8 مجدوعة   1 حي الوحدة 
يحيى  سيدي   14(22   18 الرقم 

الغرب املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
الياس عنوانه)ا(  السيد عبابسة 
بلوك س   8 مجدوعة   1 حي الوحدة 
يحيى  سيدي   14(22   18 الرقم 

الغرب املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 - بتاريخ  االبتدائية بسيدي سليدان  

تحت رقم -.

(43I

FOUZMEDIA

BLIKI NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
BLIKI NEGOCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتداعي 59 اقامة 

موالي عبدالعزيز شارع موالي 
عبدالعزيز الرقم 4 - 14222 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56931
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   (6
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 BLIKI  : بدختصر تسديتها  اإلقتضاء 

.NEGOCE

بيع مواد   : غرض الشركة بإيجاز 

التجديل والنظافة

مقاول في نقل املستخدمين

 59  : االجتداعي  املقر  عنوان 

شارع  عبدالعزيز  موالي  اقامة 

 14222  -  4 موالي عبدالعزيز الرقم 

القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسداء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  عداد  البعيلكي  السيد 

حي راس الوطى زنقة  د 28 الرقم 18 

-- الفنيدق املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  عداد  البعيلكي  السيد 

حي راس الوطى زنقة  د 28 الرقم 18 

-- الفنيدق املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ )2 نون ر 

2)2) تحت رقم -.

(44I

FOUZMEDIA

 BNIFRASSEN DE

 PROMOTION

IMMOBILIERE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 BNIFRASSEN DE PROMOTION

IMMOBILIERE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي : الطابق 

األر�سي محل رقم 1792 تجزئة 

الحدادة طريق مهدية  - 14222 

القنيطرة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.4(2(1

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

2)2) تقرر حل  25 ف راير  املؤرخ في 

 BNIFRASSEN DE PROMOTION

ذات  شركة   IMMOBILIERE

رأسدالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم   122.222

اإلجتداعي الطابق األر�سي محل رقم 

تجزئة الحدادة طريق مهدية    1792

نتيجة  املغرب  القنيطرة   14222  -

اللحل النهائي للشركة.

و عين:
صغيواري  لعزيز    السيد)ة( 

إدري�سي  و عنوانه)ا( ميسيمي الزنقة 

)1 عدارة 56 الشقة 6 الحي الحسني 

--- الدارالبيضاء املغرب كدصفي )ة( 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجدعية الختامية 

وفي الطابق   (2(2 ف راير   25 بتاريخ 

تجزئة   1792 رقم  محل  األر�سي 

 14222  - مهدية   طريق  الحدادة 

القنيطرة املغرب.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 25 نون ر 

2)2) تحت رقم 79959.

(45I

FOUZMEDIA

 SOUBOU RAYHANE 
PLANTES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 SOUBOU RAYHANE PLANTES 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي املكتب 
رقم 4 زاوية زنقة موالي عبدالعزيز 

وصالح الدين إقامة نور ب - 14222 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

568(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   19

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.SOUBOU RAYHANE PLANTES

استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

منبت.

املكتب   : االجتداعي  املقر  عنوان 

زاوية زنقة موالي عبدالعزيز   4 رقم 

وصالح الدين إقامة نور ب - 14222 

القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسداء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  طلوبي  حنان  السيدة 

اسبانيا --- اليكانت اسبانيا.

عنوانه)ا(  الحداد  مراد  السيد 

 14222 الطيبي  مو�سى سيدي  اوالد 

القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  طلوبي  حنان  السيدة 

اسبانيا --- اليكانت اسبانيا

عنوانه)ا(  الحداد  مراد  السيد 

 14222 الطيبي  مو�سى سيدي  اوالد 

القنيطرة املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 (( بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

أكتوار 2)2) تحت رقم -.

(46I

My Business Management

M A O Restauration
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسدال الشركة

My Business Management

 n°14 2ème Etage Place Florence

 Avenue HassanII  VN ، 30000،

Fès Maroc

M A O Restauration شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي طريق 

إيدوزار درب الشرايبي واد عدير 

الطابق السفلي بوك أ متجر م1 - 

32222 فاس املغرب.

رفع رأسدال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.41119

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تم   (2(2 يوليوز   (5 في  املؤرخ 

قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع 

 92.222« أي من  درهم»   (12.222«

عن  درهم»   322.222« إلى  درهم» 

أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   1( بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 2)2)/3242.

(47I

FOUZMEDIA

 LAMINE COMMERCE ET

SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 LAMINE COMMERCE ET

SERVICES شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتداعي عدارة اوه 

3  الشقة 1 اليانس دارنا - 14222 

القنيطرة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.48447

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تقرر   (2(2 شتن ر   (8 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 LAMINE الوحيد  الشريك  ذات 

مبلغ    COMMERCE ET SERVICES
وعنوان  درهم   122.222 رأسدالها 

مقرها اإلجتداعي عدارة اوه 3  الشقة 

القنيطرة   14222  - دارنا  اليانس   1

املبكر  الحل   : ل  نتيجة  املغرب 

للشركة.

و حدد مقر التصفية ب عدارة اوه 

 14222  - اليانس دارنا   1 الشقة    3

القنيطرة املغرب. 

و عين:

و  كراش  يوسف   السيد)ة( 

الزرقطوني  محدد  شارع  عنوانه)ا( 

 (2222 الفبيبات   55 الرقم   7 الحي 

الرااط املغرب كدصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 11 نون ر 

2)2) تحت رقم 82228.

(48I

SOYACOM

شركة طنجاوي فليكس
إعالن متعدد القرارات

SOYACOM

 N°76 AVENUE HASSAN II ،

30000، FES MAROC

شركة طنجاوي فليكس »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتداعي: رقم3 دوار 
زليليك كم 17 راس املاء عين سدن  - 

32222 فاس املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.62795

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 24 شتن ر 2)2)

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

 112 تحويل املقر االجتداعي الى رقم 

النداء  الصناعي  الحي  االول  الطابق 

بنسودة فاس

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

ليصبح  التجاري  النشاط  توسيع 

فرز بقايا  الصوفية والقطنية- صنع 

االفرشة-التصدير  -بائع  التجهيزات 

واالستيراد

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تعيين املفوضين  لالمضاء على وثائق 

الشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

الدي يحدد املقر االجتداعي  للشركة

بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 

الدي يحدد نشاط الشركة

على  ينص  الذي   :13 رقم  بند 

مايلي: الدي يحدد املسيرين واملفوض 

لهم االمضاء على وثائق الشركة

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   23 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 8)9).

(49I

FOUZMEDIA

TALLAS TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

TALLAS TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتداعي الرقم 

1374 االيداعيلية - 14222 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

57291

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   2(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.TALLAS TRANS

: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

نقل املستخدمين.

الرقم   : االجتداعي  املقر  عنوان 

1374 االيداعيلية - 14222 القنيطرة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسداء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عبدالرحيم  طالس  السيد 

الوليد  بن  شارع  الد  عنوانه)ا( 

 -- الصحراء  تران  حي   14 الرقم 

العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عبدالرحيم  طالس  السيد 

الوليد  بن  شارع  الد  عنوانه)ا( 

 --- الصحراء  تران  حي   14 الرقم 

العيون املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 12 نون ر 

2)2) تحت رقم -.

(52I

FOUZMEDIA

MOSSADDEK FOODS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتداعي للشركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
MOSSADDEK FOODS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتداعي زاواة زنقة 
األميرة عائشة وسبتة إقامة سندس 

محل رقم 5 - 14222 القنيطرة 
املغرب.

تحويل  املقر االجتداعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.39645
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في )2 نون ر 2)2) تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتداعي  املقر 
وسبتة  عائشة  األميرة  زنقة  »زاواة 
 14222  -  5 إقامة سندس محل رقم 
زنقة  »زاواة  إلى  املغرب»  القنيطرة 
األميرة عائشة وسبتة إقامة سندس 
القنيطرة    14222  -  5 رقم  مكتب 

املغرب».
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 25 نون ر 

2)2) تحت رقم 79952.
(51I

FOUZMEDIA

 SOCIETE L’UNIVERS
GOURMAND

عقد تسيير حر ألصل تجاري )األشخاص 

الطبيعيون(
عقد تسيير حر ألصل تجاري
 SOCIETE L›UNIVERS

GOURMAND
 13 بدقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 
شتن ر 2)2) أعطى السيد)ة(  حسن 
للبطاقة الوطنية  )ة(  املودن الحامل 
رقم   BH127795 املسجل بالسجل 
التجاري 953)4 باملحكدة االبتدائية 
بالقنيطرة حق التسيير الحر لألصل 
 ( رقم  عدارة  ب  الكائن  التجاري 
1 إقامة الوحدة بئر الرامي  محل رقم 

القنيطرة املغرب   14222  - الشرقية 

)ة(  الحامل  الشبهي  أنوار  للسيد)ة( 

  GA57462 للبطاقة الوطنية رقم   

شتن ر   13 من  تبتدئ  سنة   ( ملدة 

 (2(( شتن ر   1( في  تنتهي  و   (2(2

مقابل مبلغ شهري 4.222)  درهم.

(5(I

NAC CONSEIL

 STE DOUKKARI POUR

 CONSTRUCTION ET

AMENAGEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

NAC CONSEIL

 IMM 13 RUE TANGER BUREAU

 N° 15 ETAGE 3 BD JOULANE

 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC

 STE DOUKKARI POUR

 CONSTRUCTION ET

AMENAGEMENT  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي شارع 

السوسة إقامة بدرية بلوك G رقم 

4 الزهور ) فاس - 32222 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

64743

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 شتن ر   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 
 STE DOUKKARI POUR  :
 CONSTRUCTION ET

. AMENAGEMENT
األشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة / التجارة املختلفة.
شارع   : االجتداعي  املقر  عنوان 
رقم   G بلوك  بدرية  إقامة  السوسة 
فاس   32222  - فاس   ( الزهور   4

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 522.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 5.222   : الدكاري ياسين  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسداء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الدكاري ياسين عنوانه)ا( 
زياد  إبن  إقامة طارق   1 أركان  زنقة 
شقة 4 نرجس ب فاس 32222 فاس 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الدكاري ياسين عنوانه)ا( 
زياد  إبن  إقامة طارق   1 أركان  زنقة 
شقة 4 نرجس ب فاس 32222 فاس 

املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   13 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 3121.

(53I

fidact

SOCIETE RABELA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

fidact
رقم )) بلوك E حي السالم ، 
22)14، سيدي سلدان املغرب

SOCIETE RABELA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
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وعنوان مقرها اإلجتداعي دوار أوالد 

دواد قيادة الخنيسات - 16222 

سيدي قاسم املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(8173

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   (2(2 نون ر   12 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

  SOCIETE RABELA الشريك الوحيد

مبلغ رأسدالها 12.222 درهم وعنوان 

دواد  أوالد  دوار  اإلجتداعي  مقرها 

سيدي   16222  - الخنيسات  قيادة 

انعدام   -  : ل  نتيجة  املغرب  قاسم 

املدا يل

- كثرة املصاريف.

و حدد مقر التصفية ب دوار أوالد 

 16222  - الخنيشات  قيادة  دواد 

سيدي قاسم املغرب. 

و عين:

و  املالقي  رايعة   السيد)ة( 

دوار الكنافة دار بالعامري  عنوانه)ا( 

املغرب  سليدان  سيدي   14(22

كدصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ  االبتدائية بسيدي قاسم  

نون ر 2)2) تحت رقم 2)2)/)53.

(54I

STE FIDMEK

EXPORT PNEU
إعالن متعدد القرارات

STE FIDMEK

Diour Assalam Av.Nasr Res.

 Safae et Hajar n°23 Appt14 ،

50050، Meknes Maroc

EXPORT PNEU »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتداعي: فيال رقم 

15) تجزئة حكدة راس اغيل املدينة 

الجديدة مكناس - 52222 مكناس 

املدلكة املغراية.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.52881

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 8) أكتوار 2)2)

تم اتخاذ القرارات التالية: 

الحصص:  -1تفويت  رقم  قرار 

الذي ينص على مايلي: املصادقة علي 

تفويت 522 حصة  من طرف السيد 

السيد  لفائدة  ودسع  صنهاجي  محدد 

امين صنهاجي ودسع

الذي ينص   : -2التوقيع  قرار رقم 

على مايلي: توقيع  وحيد للشركة من 

صنهاجي  امين  السيد  املسير  طرف 

ودسع

قرار رقم -3تغيير الشكل القانوني 

للشركة: الذي ينص على مايلي: تغيير 

الشكل القانوني للشركة من الشركة 

ذات املسؤولية املحدودة الي الشركة 

ذات املسؤولية املدودة ذات الشريك 

الوحيد
مستوي  علي  -4تغيير  رقم  قرار 

ينص  الذي  الراسدال:  و  الحصص 

ما  الحصص   جديع  مايلي:  على 

 122 قيدة  دات   1222 مجدوعه 

الشريك  ملك  في  للحصة  درهم 

الوحيد السيد امين الصنهاجي ودسع 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

1: الذي ينص على  بند رقم البند 

مايلي: الشكل القانون للشركة 

7: الذي ينص  6 و  بند رقم البند 

على مايلي: الحصص و الراسدال 

بند رقم البند 14: الذي ينص على 

مايلي: توقيع الشركة

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   1( بتاريخ  بدكناس   التجارية 

2)2) تحت رقم 3714.

(55I

MELIUS CONSULTING

 GW INDUSTRIES (GWI(

S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MELIUS CONSULTING
رقم 49 ، زنقة سعد إبن أبي وقاص ، 

الطابق الثاني ، مكتب رقم 3 ألزاس 

لورين، 2)21)، الدار البيضاء 

املغرب

 GW INDUSTRIES )GWI( S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي 7، زنقة 

سبتة ، إقامة رامي، الطابق الثاني 

،مكتب رقم 8 ، املستشفيات  - 

2362) الدار البيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

479325

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   ((

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 GW  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.INDUSTRIES (GWI( S.A.R.L

دراسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتنفيذ املشاريع الصناعية..
زنقة   ،7  : عنوان املقر االجتداعي 

الثاني  الطابق  رامي،  إقامة   ، سبتة 

 - املستشفيات    ،  8 رقم  ،مكتب 

2362) الدار البيضاء  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

52) حصة    : السيدة وليد موقو 

بقيدة 122 درهم للحصة .

52) حصة  السيدة إلهام هدلي :  

بقيدة 122 درهم للحصة .

 522   : الرفاعي  محدد  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  موقو  وليد  السيد 

الرياض،  إبن  يران،إقامة  9،زنقة 

الدار   (2132 السلطان  مرس 

البيضاء  املغرب.

عنوانه)ا(  هدلي  إلهام  السيدة 

الرياض،  إبن  يران،إقامة  9،زنقة 

الدار   (2132 السلطان  مرس 

البيضاء  املغرب.

عنوانه)ا(  الرفاعي  محدد  السيد 

 ، ،  يايطة  طريق الجديدة   (( كلم 

الساحل )611) برشيد  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  موقو  وليد  السيد 

الرياض،  إبن  يران،إقامة  9،زنقة 

الدار   (2132 السلطان  مرس 

البيضاء  املغرب

عنوانه)ا(  الرفاعي  محدد  السيد 

 ، ،  يايطة  طريق الجديدة   (( كلم 

الساحل )611) برشيد املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 753557.

(56I

FIDEURA

 SOCIETE DE TRANSPORT

ET LOGISTIQUE TEMARA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDEURA

 Avenue HASSAN 1er ,

 Résidence ANNASR II, IMM. D.

TEMARA ، 12000، تدارة املغرب

 SOCIETE DE TRANSPORT ET

LOGISTIQUE TEMARA شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتداعي رقم 16، 

تجزئة اسكيكيدة فتح الخير، حي 

وادي الذهب، - 222)1  تدارة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

131(45

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE DE TRANSPORT ET

.LOGISTIQUE TEMARA

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األشخاص والبضائع.

رقم   : االجتداعي  املقر  عنوان 

الخير،  فتح  اسكيكيدة  تجزئة   ،16

تدارة    1(222  - الذهب،  وادي  حي 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسدال  مبلغ 

122.222,22 درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : مجاهد  حسن  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مجاهد  حسن  السيد 

 1(222  2( مسرور  حي   ،192 رقم 

تدارة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  مجاهد  حسن  السيد 

 1(222  2( مسرور  حي   ،192 رقم 

تدارة املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   1( بتاريخ  بتدارة   االبتدائية 

2)2) تحت رقم 4339.

(57I

 F2Z CONSEIL JURIDIQUE FISCAL ET

COMPTABLE SARL

HOUSE COSMO TRADING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 F2Z CONSEIL JURIDIQUE

FISCAL ET COMPTABLE SARL

 RUE ABOU HASSAN (

 ALACAARI 5EME ETAGE BD

 ANFA ، 20070، CASABLANCA

MAROC

 HOUSE COSMO TRADING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي رقم ) زنقة 

أبو حسن األشعري طابق 4 شارع 

انفا - 2272) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

478751

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.HOUSE COSMO TRADING

غسيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والتنظيف الجاف.

- شراء وايع وتسويق وتوزيع جديع 

أنواع األصناف أو املنتجات و اصة 

املنتجات املحلية والحرفية.

لحسابها   ، والترويج  البيع   -

لجديع   ، الغير  ولحساب  الخاص 

املواد واملنتجات واملواد واملواد الخام 

جديع  بيع  و  شراء،استغالل   -

والترا يص  اال تراع  براءات 

والعدليات  التجارية  والعالمات 

املتعلقة بغرض الشركة لحسابها؛

- االستيراد والتصدير والتجارة.
 ( رقم   : االجتداعي  املقر  عنوان 
 4 طابق  األشعري  حسن  أبو  زنقة 

البيضاء  الدار   (2272  - انفا  شارع 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : الزهري  الد  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الزهري  الد  السيد 

 (1 رقم  ن  عدارة   5 بلوك  بانوراما 

الشطر ) حي األزهر سيدي ال رنو�سي 

2)26) الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الزهري  الد  السيد 

 (1 رقم  ن  عدارة   5 بلوك  بانوراما 

الشطر ) حي األزهر سيدي ال رنو�سي 

2)26) الدار البيضاء املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 884)75.

(58I

SANAM HOLDING

BELDIVA SA
شركة املساهدة

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

SANAM HOLDING

 RUE D›IFRANE CIL (6

 CASABLANCA ، 20210،

CASABLANCA MAROC

BELDIVA SA »شركة املساهدة»

 Zone :وعنوان مقرها االجتداعي
 Industrielle, LOT B 610, Rue
 Atlas, Ait Melloul - - Inzegane

.Maroc
»مالءمة النظام األسا�سي للشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري: -.

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
املؤرخ في 16 مارس 2)2)

األسا�سي  النظام  مالءمة  تقرر 
القانون:  مقتضيات  مع  للشركة 
للشركة  األسا�سي  النظام  مالءمة 
2)ـ25؛  3)ـ21؛  81ـ99؛  مع القوانين 

78ـ)1؛ 2)ـ19.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
1) أكتوار  االبتدائية بانزكان  بتاريخ 

2)2) تحت رقم 1549.
(59I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

سوسيطي إموبليي املنورة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية  شارع محدد الخامس و شارع 
ابن كثير إقامة دوس مارس رقم 44 ، 

92222، طنجة املغرب
سوسيطي إمواليي املنورة شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتداعي : 8)1 
شارع لال فاطدة الزهراء العزيزية 
) وجدة سابقا( - 92222 طنجة 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.(4487

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
219) تقرر حل  25 ف راير  املؤرخ في 
سوسيطي إمواليي املنورة شركة ذات 
رأسدالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   122.222
فاطدة  لال  شارع   1(8 اإلجتداعي 
 - سابقا(  وجدة   ( العزيزية  الزهراء 
92222 طنجة املغرب نتيجة لتحقيق 
الغرض االجتداعي الذي أسست من 

أجله الشركة
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و عين:

و  بشير  ابن  محدد   السيد)ة( 

زنقة   ، الدوكة  تجزئة  عنوانه)ا( 

92222 طنجة املغرب   3 حطين رقم 

كدصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجدعية الختامية 

بتاريخ 25 ف راير 219) وفي 8)1 شارع 

وجدة   ( العزيزية  لال فاطدة الزهراء 

سابقا( - 92222 طنجة املغرب.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار   (7 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2)2) تحت رقم 4)351).

(62I

STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU  

TAMADDAHTE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI

SARL AU

الطابق الثالث شارع عالل ابن عبد 

هللا رقم )3 الريش ، 422)5، الريش 

املغرب

TAMADDAHTE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتداعي قصر 

تليشت سيدي عياد الريش - 422)5 

الريش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(219

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

2)2) تقرر حل  9) شتن ر  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

  TAMADDAHTE الوحيد  الشريك 

درهم   122.222 رأسدالها  مبلغ 

قصر  اإلجتداعي  مقرها  وعنوان 

تليشت سيدي عياد الريش - 422)5 

اسباب   : ل  نتيجة  املغرب  الريش 

مالية.

قصر  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
تليشت سيدي عياد الريش - 422)5 

الريش املغرب. 
و عين:

و  حديد  اوداش   السيد)ة( 
 5((22 توشكة   حي  عنوانه)ا( 
)ة(  كدصفي  املغرب  الراشدية 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بديدلت  بتاريخ )2 أكتوار 

2)2) تحت رقم 158.

(61I

MELIUS CONSULTING

CHIMIE BIO RENOV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MELIUS CONSULTING
رقم 49 ، زنقة سعد إبن أبي وقاص ، 
الطابق الثاني ، مكتب رقم 3 ألزاس 

لورين، 2)21)، الدار البيضاء 
املغرب

CHIMIE BIO RENOV شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي 59 ، شارع 
الزرقطوني ،إقامة الزهور ، الطابق 

السابع ، شقة رقم 2) - 2362) 
الدار البيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
479329

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   (3
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.CHIMIE BIO RENOV

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

واإلدارة  االستراتيجية  االستشارات 

البيوكيديائية..

عنوان املقر االجتداعي : 59 ، شارع 

الطابق   ، ،إقامة الزهور  الزرقطوني 

السابع ، شقة رقم 2) - 2362) الدار 

البيضاء  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد كريم محبوب :  522 حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .

السيد يوسف ردوان :  522 حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد كريم محبوب عنوانه)ا( حي 

 D السعادة ، اإلقامة. األحالم ، عدارة

الدار   (2622 ال رنو�سي   ،  9 شقة   ،

البيضاء  املغرب.

عنوانه)ا(  ردوان  يوسف  السيد 

 ( GH 14 ، عدارة   ، سكن ديار املنزه 

ليساسفة   ،  3 الطابق   ،  (2 شقة   ،

2192) الدار البيضاء  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

العبواية  ولد  جديلة  السيدة 

اإلقامة.   ، السعادة  حي  عنوانه)ا( 

 ،  9 شقة   ،  D عدارة   ، األحالم 

البيضاء   الدار   (2622 ال رنو�سي 

املغرب

العبضالي  سعيدة  السيدة 

 GH 14  ، عنوانه)ا( سكن ديار املنزه 

 ،  3 الطابق   ،  (2 شقة   ،  ( عدارة   ،

البيضاء   الدار   (2192 ليساسفة 

املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 753559.

(6(I

MELIUS CONSULTING

COSAMIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتداعي للشركة

MELIUS CONSULTING
رقم 49 ، زنقة سعد إبن أبي وقاص ، 

الطابق الثاني ، مكتب رقم 3 ألزاس 

لورين، 2)21)، الدار البيضاء 

املغرب

COSAMIA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي زنقة أحدد 

الجوماري، الطابق )، املعاريف - 

2332)  الدار البيضاء  املغرب.

تحويل  املقر االجتداعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.338(83

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 19 أكتوار 2)2) تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجتداعي  املقر 
 ،( الطابق  الجوماري،  أحدد  »زنقة 

البيضاء   الدار    (2332  - املعاريف 
املغرب» إلى »رقم 9 ، شارع ) مارس - 

)252) الدار البيضاء   املغرب».

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 5)7539.

(63I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

إستيتيكا بوليكلينيك ميديكو 

دونطير
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسدال الشركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE
زاوية  شارع محدد الخامس و شارع 

ابن كثير إقامة دوس مارس رقم 44 ، 

92222، طنجة املغرب

إستيتيكا بوليكلينيك ميديكو دونطير 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي 52 زنقة 

املجازر إقامة مونيبليون أ ما بين 

الطابقين - 92222 طنجة املغرب.
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رفع رأسدال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.86911
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تم   (2(2 يوليوز   26 في  املؤرخ 
قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع 
»222.)31 درهم» أي من »692.222 
عن  درهم»   1.22(.222« إلى  درهم» 
ديون  مع  مقاصة  إجراء    : طريق 
الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار   (( بتاريخ  التجارية بطنجة  

2)2) تحت رقم 34994).
(64I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

إستيتيكا بوليكلينيك ميديكو 
دونطير

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتداعي للشركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية  شارع محدد الخامس و شارع 
ابن كثير إقامة دوس مارس رقم 44 ، 

92222، طنجة املغرب
إستيتيكا بوليكلينيك ميديكو دونطير 

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتداعي 52 زنقة 
املجازر إقامة مونيبليون أ ما بين 
الطابقين مكتب رقم 13 - 92222 

طنجة املغرب.
تحويل  املقر االجتداعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.86911

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 26 يوليوز 2)2) تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتداعي  املقر 
مونيبليون  إقامة  املجازر  زنقة   52«
 13 رقم  مكتب  الطابقين  بين  ما  أ 
 (« إلى  املغرب»  طنجة   92222  -
زنقة ابن حنين ساحة الثيران طريق 

تطوان  - 92222 تطوان  املغرب ».
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار   (( بتاريخ  التجارية بطنجة  

2)2) تحت رقم 34994).
(65I

SG LOGISTICS

UNLIMITED LOGISTICS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CAR & SHOP

 av lalla yacout 5 eme etg 39

appt d ، 20000، الدار البيضاء 

maroc

UNLIMITED LOGISTICS  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي 12 زنقة 

الحرية الطابق 3 شقة 5 - 2222) 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

478941

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   (6

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

. UNLIMITED LOGISTICS

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.TRANSPORT

زنقة   12  : عنوان املقر االجتداعي 

 (2222  -  5 شقة   3 الحرية الطابق 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : عائشة  نعيم  السيدة 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  عائشة  نعيم  السيدة 

 (4222 الجديدة   بدر  تجزئة   44

الجديدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  عائشة  نعيم  السيدة 

 (4222 الجديدة   بدر  تجزئة   44

الجديدة املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 753198.

(66I

STE TIB COMPT SARL AU

pro phoning business
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

STE TIB COMPT SARL AU

ملتقى شارع املرابطين وزنقة 

البخاري إقامة بغدادي مكتب رقم 

25 ، 62222، وجدة املغرب

pro phoning business شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي ظهر املحلة 

طريق ب 7) رقم 3 حي الفتح - 

62222 وجدة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.35547

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تدت   (2(2 شتن ر   (1 في  املؤرخ 

املصادقة على :

كدال بوغيدة  )ة(  تفويت السيد 

 122 حصة اجتداعية من أصل   52

حصة لفائدة  السيد )ة( انس بوغيدة 

بتاريخ 1) أكتوار 2)2).

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

نون ر   12 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2)2) تحت رقم 582).

(67I

socogese

 GROUPE«

 D’ENSEIGNEMENT PRIVE
« KOHEN

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسدال الشركة

socogese
 Bd. Prince Héritier Résidence

 Mly El-Kamel Fès ، 30000، Fès
Maroc

 GROUPE D’ENSEIGNEMENT«
PRIVE KOHEN » شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتداعي تعاونية 
ر�سى اقامة رياض النخيل رقم 
4 طريق إيدوزار - 32222 فاس 

املغرب.
رفع رأسدال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.45(51

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تم   (2(2 أكتوار   14 في  املؤرخ 
قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع 
من  أي  درهم»   1.522.222«
»452.222.) درهم» إلى »3.952.222 
درهم» عن طريق :  إدماج احتياطي أو 
أرااح أو عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   1( بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 2/3274)2).

(68I

FIDUCIAIRE ENNOUR

ASIMI ZAKARIA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسدية الشركة

FIDUCIAIRE ENNOUR
 1ER ETAGE N 75 BD ALLAL BEN

 ABDELLAH ، 23200، FQUIH
BEN SALAH MAROC

 ASIMI ZAKARIA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها االجتداعي الرقم 331 

بلوك اوه نزهة 1 الفقيه بن صالح   - 

22)3) الفقيه بن صالح   املغرب.

تغيير تسدية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

4135

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى   

تم   (2(2 شتن ر   14 في  املؤرخ 

 ASIMI« من  الشركة  تسدية  تغيير 

 ANGEL« إلى «ZAKARIA SARL AU

. «DRIVE CAR

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  االبتدائية بالفقيه بن صالح  

3) أكتوار 2)2) تحت رقم 329.

(69I

STE TIB COMPT SARL AU

pro phoning business
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

STE TIB COMPT SARL AU

ملتقى شارع املرابطين وزنقة 

البخاري إقامة بغدادي مكتب رقم 

25 ، 62222، وجدة املغرب

pro phoning business شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

و عنوان مقرها االجتداعي ظهر 

املحلة طريق ب 7) رقم 3 حي الفتح 

- 62222 وجدة .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.35547

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 1) أكتوار 2)2) تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة» إلى »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد».

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   12 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2)2) تحت رقم 582).

(72I

socogese

«SERV-PLUS«

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

socogese

 Bd. Prince Héritier Résidence

 Mly El-Kamel Fès ، 30000، Fès

Maroc

»SERV-PLUS» شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي : دكان رقم 

)1 زنقة محدد الحراق حي طارق 

1 الطابق األر�سي - 32222 فاس 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.48333

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تقرر   (2(2 شتن ر   32 في  املؤرخ 

ذات  شركة   «SERV-PLUS« حل 

رأسدالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم   12.222

)1 زنقة محدد  اإلجتداعي دكان رقم 

الحراق حي طارق 1 الطابق األر�سي - 

32222 فاس املغرب نتيجة لتوقيف 

النشاط.

و عين:

السيد)ة( عبد هللا عدر  البوزيدي 

و عنوانه)ا( 12 شارع ابن الخطيب حي 

األزهر 32222 فاس املغرب كدصفي 

)ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجدعية الختامية 

بتاريخ 32 شتن ر 2)2) وفي دكان رقم 

طارق  حي  الحراق  محدد  زنقة   1(

فاس   32222  - األر�سي  الطابق   1

املغرب.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   1( بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 2/3278)2).

(71I

FIDUCIAIRE ENNOUR

SOCIETE MAITSERVICE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FIDUCIAIRE ENNOUR

 1ER ETAGE N 75 BD ALLAL BEN

 ABDELLAH ، 23200، FQUIH

BEN SALAH MAROC

SOCIETE MAITSERVICE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي : 61 بلوك 

ا تجزئة  نزهة ) الفقيه بن صالح - 

22)3)  الفقيه بن صالح املغرب .

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.(375

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

تقرر   (2(2 أكتوار   27 في  املؤرخ 

 SOCIETE MAITSERVICE حل 

شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 

وعنوان  درهم   122.222 رأسدالها 

ا تجزئة   بلوك   61 مقرها اإلجتداعي 

  (3(22  - الفقيه بن صالح   ( نزهة 

الفقيه بن صالح املغرب  نتيجة لعدم 

القدرة على مزاولة النشاط .

و عين:

و  عسولي   حسنة   السيد)ة( 

 ( نزهة  بلوك ا تجزئة    61 عنوانه)ا( 

الفقيه بن   (3(22 الفقيه بن صالح 

صالح املغرب كدصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجدعية الختامية 

بتاريخ 27 أكتوار 2)2) وفي 61 بلوك 

 - الفقيه بن صالح   ( نزهة  ا تجزئة  

22)3)  الفقيه بن صالح املغرب .

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  االبتدائية بالفقيه بن صالح  

24 نون ر 2)2) تحت رقم 318.

(7(I

bemultico  بيدولتيكو

WOLFS SUD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

bemultico  بيدولتيكو
رقم 126 شقة رقم 21 الزيتون 

املعركة -مكناس ، 52262، مكناس 

مكناس

WOLFS SUD  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي الطابق 

السفلي في الرقم 48 تجزئة حفيظة 

) مكناس - 52222 مكناس املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.39149

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 8) أكتوار 2)2) تم تعيين 

السيد)ة(   للشركة  جديد  مسير 

تبو ت عبد الرحيم كدسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   12 بتاريخ  بدكناس   التجارية 

2)2) تحت رقم 3687.

(73I

sté DOLL’S CORNER SARL AU

DOLL’S CORNER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتداعي للشركة

sté DOLL’S CORNER SARL AU

إقامة األمنية تجزىة 17 بنديبان ، 

92222، طنجة املغرب

DOLL›S CORNER شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي ال رانص 

تجزىة النرجس حي اللوز رقم 126 - 

92222 طنجة .املغرب.
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تحويل  املقر االجتداعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.126((3

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

املؤرخ في 17 شتن ر 2)2) تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجتداعي  املقر 
اللوز  النرجس حي  »ال رانص تجزىة 
.املغرب»  طنجة   92222  -  126 رقم 

إلى »إقامة األمنية تجزىة 17 بنديبان 

- 92222 طنجة  املغرب».

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار   (8 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2)2) تحت رقم 35155).

(74I

STE AYAD CONSULTING SARL

ORIENTAL ANGAD METAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتداعي للشركة

STE AYAD CONSULTING SARL

 RUE TINDOUF IMMEUBLE

 ZERHOUNI 1ER ETAGE APPT

 N°7 OUJDA OUED NACHEF،

60000، OUJDA MAROC

 ORIENTAL ANGAD METAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي املنطقة 

الصناعية البستان 3 القطعة رقم 

1119 - 62222 وجدة املغرب.

تحويل  املقر االجتداعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.177(5

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 21 أكتوار 216) تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجتداعي  املقر 

 3 البستان  الصناعية  »املنطقة 

وجدة   62222  -  1119 القطعة رقم 
زنقة ابن حددسس   11« إلى  املغرب» 

 62222  -  21 رقم  مكتب  وجاهد 

وجدة  املغرب».

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   28 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

218) تحت رقم )12.

(75I

BETA FIDUCIAIRE

ENCONSULT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BETA FIDUCIAIRE

 N° 2 1er ETAGE, 18 PLACE DU

 16 AOUT ، 60000، OUJDA

MAROC

ENCONSULT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي حي محدد 

بلخضر سيدي ملوك رقم 1) وجدة 

62222 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

35967

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.ENCONSULT

برمجة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

و  التصدير  و  االستراد  الكبيوتر- 

الحفظ.

عنوان املقر االجتداعي : حي محدد 

وجدة   (1 بلخضر سيدي ملوك رقم 

62222 وجدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 TER HORST GUIDO السيد 

JOHANNES PETRUS :  100 حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .

 TER HORST GUIDO السيد   

 JOHANNES PETRUS : 10000

بقيدة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

وصفات ومواطن الشركاء :

 TER HORST GUIDO السيد 

JOHANNES PETRUS عنوانه)ا( حي 

 (1 محدد بلخضر سيدي ملوك رقم 

62222 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد البكاوي البكاي عنوانه)ا( 

دوار الزرايب  63323 مداغ املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   11 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2)2) تحت رقم 587).

(76I

JURIS INVEST PARTNERS

TENOR ASSURANCES
إعالن متعدد القرارات

JURIS INVEST PARTNERS

جيت بزنس كالص رقم 16ـ18 

تجزئة التوفيق سيدي معروف الدار 

البيضاء، 72)2)، الدار البيضاء 

املغرب

TENOR ASSURANCES »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتداعي: )) شارع 

موالي يوسف الطابق الرابع - 

42)2) الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.339(91

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 23 مارس 2)2)

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي:  
168حصة من طرق  تفويت مجدوع 

الحامل  متجنوش  ياسين  السيد 

 E  (465(6 رقم  الوطنية  للبطاقة 

لفائدة شركاء الشركة  

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
النظام  من  و7   6 املادتين  تعديل 

االسا�سي
بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 

تحيين النظام االسا�سي
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوار 2)2) تحت رقم )13)75.

(77I

fiduciaire belfisc

BTC  TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

fiduciaire belfisc
136 شارع عين الشيخ ، 5252)، 

ابي الجعد املغرب
BTC  TRANSPORT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتداعي : 14 زنقة 
الشرفاء - 5262) ابي الجعد املدلكة 

املغراية.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.165

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
املؤرخ في 14 أكتوار 214) تقرر حل 
ذات  شركة   BTC  TRANSPORT
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
الوحيد مبلغ رأسدالها 62.222 درهم 
زنقة   14 اإلجتداعي  مقرها  وعنوان 
الشرفاء - 5262) ابي الجعد املدلكة 
املغراية نتيجة ملنافسة وعدم تشغيل 

الشركة.
و عين:

و  شعطيط  حنان   السيد)ة( 
زنقة  الرملة4  حي  ط  عنوانه)ا( 
العيون   72222  1(7 رقم   نيفرة 
املدلكة املغراية كدصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجدعية الختامية 
بتاريخ 14 أكتوار 214) وفي 14 زنقة 
الشرفاء - 5262) ابي الجعد املدلكة 

املغراية.



16631 الجريدة الرسميةعدد 5642 - 16 رايع ار ر )144 )) دسسد ر 2)2)) 

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ  الجعد   بابي  االبتدائية 

نون ر 2)2) تحت رقم 115.

(78I

QUALICIA CONSULTING

ELEGANZA AUTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

QUALICIA CONSULTING

 Rue FARHAT HACHAD,2ème

 Etage APPT N°35 Résidence

 City، 20250، CASABLANCA

MAROC

ELEGANZA AUTO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي 12 زنقة 

الحرية الطابق رقم 3 شقة رقم 5 - 

2122) الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

479327

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   ((

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.ELEGANZA AUTO

مشغل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

منشأة لصيانة املركبات والسيارات;

أعدال الصفائح املعدنية وصناعة 

الغاليات وهياكل املركبات;

وطالء  هيكل   ، وإصالح  تجديع 

املركبات;

وأعدال  معدنية  صفائح  عامل 

متنوعة;

املعدنية  الصفائح  إصالح 

واألنشطة ذات الصلة;

قطع غيار ولوازم املركبات;

مكيف هواء;

تشخيص وصيانة املركبات;

كهرااء املركبات;

ميكانيكي عام;

تجارة;

تاجر يقوم باالستيراد والتصدير..

زنقة   12  : عنوان املقر االجتداعي 

 -  5 3 شقة رقم  الحرية الطابق رقم 

2122) الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

522 حصة    : السيد زهير شفيق 

بقيدة 122 درهم للحصة .

السيدة سهام شكير :  522 حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد زهير شفيق عنوانه)ا( بلوك 

 (2432 البيضاء  ج  ق   116 رقم   4

الدارالبيضاء املغرب.

عنوانه)ا(  شكير  سهام  السيدة 

 (1 رقم   4( بلوك  عثدان  سيدي 

الدارالبيضاء   (2452 البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  شكير  سهام  السيدة 

 (1 رقم   4( بلوك  عثدان  سيدي 

الدارالبيضاء   (2452 البيضاء 

املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 753558.

(79I

BUS

TK BUILDING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BUS

الطريق 112 كلم 12.322 شارع 

الشفشاوني  الطابق الثاني ع السبع 

، 52)2)، البيضاء املغرب

TK BUILDING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 BD وعنوان مقرها اإلجتداعي

 FOUARAT N 210 RDE HAY

 MOHAMMADI CASABLANCA -

20570 CASABLANCA MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

4785(9

 15 عقد حر مؤرخ في  بدقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (2(2 أكتوار 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 TK  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.BUILDING

 TRAVAUX : غرض الشركة بإيجاز

 DIVERS OU CONSTRUCTION

.-ENTREPRENEUR

 BD  : االجتداعي  املقر  عنوان 

 FOUARAT N 210 RDE HAY

 MOHAMMADI CASABLANCA -

.20570 CASABLANCA MAROC

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : بطاش  السيد  الد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بطاش  السيد  الد 

م   ح   ( ش   1 ط  الفوارات  شارع 

2572) البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بطاش  السيد  الد 

م   ح   ( ش   1 ط  الفوارات  شارع 

2572) البيضاء املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 6921).

(82I

AMIATIS CONSEIL

 BIOUGNACH

AMEUBLEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

AMIATIS CONSEIL

اقامة الحديقة ٬الطابق الثالث٬ 

مكتب 53 ٬طريق الرااط ٬عين 

السبع ، 2222)، الدار البيضاء 

املغرب

 BIOUGNACH AMEUBLEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي 14 زنقة 

عبد املومن املوحدي، املدينة 

الجديدة - 52272 مكناس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(57(1

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تدت   (2(2 شتن ر   (8 في  املؤرخ 

املصادقة على :

بالكورة  ليلى   )ة(  السيد  تفويت 

حصة اجتداعية من أصل   13.322

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   (9.222

8) شتن ر  احدد  بيوكناش     بتاريخ 

.(2(2



عدد 5642 - 16 رايع ار ر )144 )) دسسد ر 2)2))الجريدة الرسمية   16632

بالكورة  ليلى   )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتداعية  حصة   (.422

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   15.722

 (8 بتاريخ  بيوكناش      اسداعيل  

شتن ر 2)2).

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

نون ر   24 بتاريخ  بدكناس   التجارية 

2)2) تحت رقم 3583.

(81I

STE FIDUCIAIRE WISLANE

Sté BURAK HOLDING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDUCIAIRE WISLANE

 N°42 BIS, LOT CADEM,

 OUISLANE, MEKNES ، 50080،

MEKNES MAROC

Sté BURAK HOLDING شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي دوار 

آيت ليبار، آيت بو حيات، سيدي 

سليدان مول الكيفان - 52222 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

52953

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 شتن ر   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 Sté  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.BURAK HOLDING

غرض الشركة بإيجاز : التصدير و 

اإلستيراد.

: دوار آيت  عنوان املقر االجتداعي 

ليبار، آيت بو حيات، سيدي سليدان 

مكناس   52222  - الكيفان  مول 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

حا�سي  ساهين  مصطفى  السيد 

درهم   122 بقيدة  حصة   1.222   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

حا�سي  ساهين  مصطفى  السيد 
زنقة  السنتي�سي،  اقامة  عنوانه)ا( 
مراكش   52222 رقم)7  الريف، 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

حا�سي  ساهين  مصطفى  السيد 
زنقة  السنتي�سي،  اقامة  عنوانه)ا( 
مراكش   52222 رقم)7  الريف، 

املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

14 أكتوار  بتاريخ  التجارية بدكناس  

2)2) تحت رقم 37)3.

(8(I

محدد بنان

 MAROCAINE
 D›EMBALLAGE ET

FOURNITURE
شركة التضامن

قفل التصفية

محدد بنان

٦٥ شارع االمير موالي عبد هللا 

الطابق الثاني الشقة رقم ١ ابن 

أحدد ، 6252)، ابن أحدد املغرب

 MAROCAINE D›EMBALLAGE ET

FOURNITURE شركة التضامن

وعنوان مقرها اإلجتداعي : 8-12 

ساحة موالي الحسن الحي االداري  - 

6252) ابن احدد املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.831

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 7) أكتوار 2)2) تقرر حل 

 MAROCAINE D’EMBALLAGE

ET FOURNITURE شركة التضامن 

درهم   122.222,22 رأسدالها  مبلغ 

 10-8 اإلجتداعي  مقرها  وعنوان 

االداري   الحي  الحسن  ساحة موالي 

نتيجة  املغرب  احدد  ابن   (6252  -

لعدم التوفر على املوارد.

و عين:

و  االزهاري  محدد    السيد)ة( 

 (6252 127 تجزئة النور   عنوانه)ا( 

)ة(  كدصفي  املغرب  احدد  ابن 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجدعية الختامية 

 10-8 وفي   (2(2 نون ر   12 بتاريخ 

ساحة موالي الحسن الحي االداري  - 

6252) ابن احدد املغرب.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب ن احدد  بتاريخ )1 نون ر 

2)2) تحت رقم 36.

(83I

FINANCES.NET

GHIZEDUC PRIVE-SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FINANCES.NET

 AVENUE CAHIRA LOT 119

 FOUTOUHI TEMARA ، 12000،

TEMARA MAROC

  GHIZEDUC PRIVE-SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي )8 تجزئة 

رياض الحدد شارع طارق ابن زياد 

تدارة - 222)1 تدارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

131(39

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   (1

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

. GHIZEDUC PRIVE-SARL AU

-روض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األطفال, تدهيدي.

عنوان املقر االجتداعي : )8 تجزئة 

زياد  ابن  طارق  شارع  الحدد  رياض 

تدارة - 222)1 تدارة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيدة غزالن الحدامي  :  1.222 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة غزالن الحدامي عنوانه)ا( 

52 تجزئة الحدد شارع طارق ابن زياد 

تدارة 222)1 تدارة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة غزالن الحدامي  عنوانه)ا( 

تجزئة رياض الحدد شارع طارق   52

ابن زياد تدارة 222)1 تدارة املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   1( بتاريخ  بتدارة   االبتدائية 

2)2) تحت رقم 4336.

(84I
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Aziz DJEBLI COMPTABLE  

AS DE COEUR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Aziz DJEBLI COMPTABLE

 Residence Noha immeuble

 8 appartement7 ، 24000،

Eljadida Maroc

AS DE COEUR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي حي الصفا 

تجزئة )E4 الشقة 1ليساسفة 

2192) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(35699

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (211 أبريل   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 AS DE : اإلقتضاء بدختصر تسديتها

.COEUR

غرض الشركة بإيجاز :  التجارة و 

االستيراد و التصدير.

عنوان املقر االجتداعي : حي الصفا 

1ليساسفة  الشقة   E4( تجزئة 

2192) الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 52.222 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 522   : السالوي  ناصر  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  السالوي  ناصر  السيد 
8) زنقة ابو املحاسن الرواني )3)2) 

الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  السالوي  ناصر  السيد 
8) زنقة ابو املحاسن الرواني )3)2) 

الدارالبيضاء املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أبريل 211) تحت رقم -.

(85I

ECOLE ROUAD AL MAARIFA PRIVEE

 ECOLE ROUAD AL
MAARIFA PRIVEE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ECOLE ROUAD AL MAARIFA

PRIVEE

 Complexe Al Irfane 1 GH 31

 Imm 318 RDC  N° 4 Boukhalef

Tanger ، 90000، طنجة املغرب

 ECOLE ROUAD AL MAARIFA

PRIVEE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي 

 Complexe Al Irfane 1 GH 31

 Imm 318 RDC  N° 4 Boukhalef

Tanger طنجة 92222 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1288(7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 شتن ر   (8

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 ECOLE : اإلقتضاء بدختصر تسديتها

.ROUAD AL MAARIFA PRIVEE

حضانة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتعليم أولي.

 : االجتداعي  املقر  عنوان 

 Complexe Al Irfane 1 GH 31

 Imm 318 RDC  N° 4 Boukhalef

Tanger طنجة 92222 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   1.222   : السيد ابا طارق 

بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ابا طارق عنوانه)ا( مجدع 

 318 عدارة   31 مجدوعة   1 العرفان 

بو  الف   168 الطابق السفلي رقم 

طنجة 92222 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ابا طارق عنوانه)ا( مجدع 

 318 عدارة   31 مجدوعة   1 العرفان 

بو  الف   168 الطابق السفلي رقم 

طنجة 92222 طنجة املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار   14 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2)2) تحت رقم 5486.

(86I

best quality livestock

BEST QUALITY LIVESTOCK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

best quality livestock

فدان ال ركة )GH عدارة 13 ا 

الطابق االر�سي رقم 1 ، 2652)، 

الدار البيضاء املغرب

 BEST QUALITY LIVESTOCK

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي فدان 

ال ركة )GH/1 عدارة 13 أ الطابق 

االر�سي رقم 1 سيدي ال رنو�سي - 

2612) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

4513(3

في  مؤرخ  موثق  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (219 دجن ر   29

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 BEST  : بدختصر تسديتها  اإلقتضاء 

.QUALITY LIVESTOCK

استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير املوا�سي والدواجن والعلف 

و آليات ترايتها

وكل  والدواجن  املوا�سي  تراية 

بهذا  املتعلقة  التجارية  املجاالت 

املجال 

فدان   : االجتداعي  املقر  عنوان 

الطابق  أ   13 عدارة   GH(/1 ال ركة 

 - ال رنو�سي  سيدي   1 رقم  االر�سي 

2612) الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : هللا  عبد  أنس  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  هللا  عبد  أنس  السيد 

  19134( رقم  بالنكا  كوستا  شارع 

23221 أليكانتي اسبانيا.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
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عنوانه)ا(  السيد ياسين عبدهللا  

املسيرة  اقامة  القدس  حي 

سيدي   1 رقم   B الخضراءعدارة 

البيضاء  الدار   (2612 ال رنو�سي  

املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دجن ر 219) تحت رقم 7314.

(87I

AJM FINANCE GROUPE

MW16INJAZCOM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AJM FINANCE GROUPE

 RESIDENCE LE NOYER D N°51

 5 ETAGE RUE IBN SINA NOURI

              ATLASI QUARTIER SEMLALIA

 GUELIZ - MARRAKECH. ،

40000، Marrakech Maroc

MW16INJAZCOM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي )1 تعاونية 

األطلس تاسلطانت مراكش - 42222 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

7(399

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (216 يناير   (2

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.MW16INJAZCOM

مقاولة   •  : غرض الشركة بإيجاز 

في األشغال املختلفة و البناء و اصة 

أشغال البنايات و األشغال العدومية 

بالهندسة  املرتبطة  األشغال  و 

املدنية.  

و  التصدير  عدليات  جديع   •

و  واللوازم  املواد  فيها  بدا  االستيراد 

املعدات و ارليات الضرورية لتحقيق 

الغرض أعاله.

• كراء اللوازم و املعدات و ارليات 

البناء  أشغال  في  تستعدل  التي 

األشغال  و  العدومية  األشغال  و 

املرتبطة بالهندسة املدنية. 

• أي غرض من هذا القبيل أو ما 

شابهه

 1(  : االجتداعي  املقر  عنوان 

تعاونية األطلس تاسلطانت مراكش - 

42222 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : عبداملجيد   املعطاوي  السيد 

522 حصة بقيدة 122 درهم للحصة 

 522   : نبيلة  مجيدي  السيدة 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عبداملجيد   املعطاوي  السيد 

 53 رقم  ب   23 املسيرة  عنوانه)ا( 

مراكش 42142 مراكش املغرب.

عنوانه)ا(  نبيلة  مجيدي  السيدة 

مراكش   53 رقم  ب   23 املسيرة 

42142 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عبداملجيد   املعطاوي  السيد 

 53 رقم  ب   23 املسيرة  عنوانه)ا( 

مراكش 42142 مراكش املغرب

عنوانه)ا(  نبيلة  مجيدي  السيدة 

مراكش   53 رقم  ب   23 املسيرة 

42142 مراكش املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

ف راير   24 بتاريخ  التجارية بدراكش  

216) تحت رقم )7818.

(88I

STE FIDMEK

LE BRUXELLOIS EVENTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE FIDMEK

Diour Assalam Av.Nasr Res.

 Safae et Hajar n°23 Appt14 ،

50050، Meknes Maroc

LE BRUXELLOIS EVENTS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتداعي اقامة 

املدينة شارع الجيش امللكي املدينة 

الجديدة مقهي مكناس - 52222 

مكناس املدلكة املغراية.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.45995

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 2) يوليوز 2)2) تقرر حل 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 LE BRUXELLOIS الوحيد  الشريك 

EVENTS  مبلغ رأسدالها 1.222.222 

درهم وعنوان مقرها اإلجتداعي اقامة 

املدينة  امللكي  الجيش  شارع  املدينة 

 52222  - مكناس  مقهي  الجديدة 

  : ل  نتيجة  املغراية  املدلكة  مكناس 

بيع  االصل التجاري .

اقامة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

املدينة  امللكي  الجيش  شارع  املدينة 

 52222  - مكناس  مقهي  الجديدة 

مكناس املدلكة املغراية. 

و عين:

و  غلومة  محسن    السيد)ة( 

عنوانه)ا( شارع الجيش اقامة الحدد 

مكناس   52222 مكناس   1 شقة 

املدلكة املغراية كدصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

اقامة   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

املدينة  امللكي  الجيش  شارع  املدينة 

الجديدة مقهي مكناس

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   13 بتاريخ  بدكناس   التجارية 

2)2) تحت رقم )61.

(89I

FINANCES.NET

 GREEN PRODUCTION
SARL

إعالن متعدد القرارات

FINANCES.NET

 AVENUE CAHIRA LOT 119

 FOUTOUHI TEMARA ، 12000،

TEMARA MAROC

 GREEN PRODUCTION SARL

»شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتداعي: 17 شارع 

األبطال الشقة )1 اكدال  الرااط - 

12292 الرااط املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.121983

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 7) نون ر 218)

تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

قام السيد الضاوي احدد  مايلي:     

بنقل  342 حصة اجتداعية  ,لفائدة 

بتاريخ   هللا     رجف  مروان  السيد 

السيد غيالني  و قام   ((/2(/(217

حصة اجتداعية    3(2 بنقل   امجد 

هللا  رجف  مروان  السيد  ,لفائدة 

و بهذا يصبح    (6/11/(218 بتاريخ 

السيد مروان رجف هللا مالكا لجديع 

الحصص أي1222 حصة اجتداعية

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

تغيير الشكل القانوني للشركة من   -

 
ً
شركة ذات املسؤولية املحدودة بدال

من شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

الذي ينص   :7 و   6 و   ( بند رقم  

القانوني و جلب  الشكل  مايلي:  على 

الحصص و توزيع راس املال
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باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   25 بتاريخ  بالرااط   التجارية 

2)2) تحت رقم )8)128.

(92I

DOUAE CHMAMS COMPTA ET CONSEIL

STE SOFTRATEC SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

 DOUAE CHMAMS COMPTA ET

CONSEIL

 RES IBN SINA 1 IMM A 8 APPT

 9 VN BP 7215 VN MEKNES،

50000، MEKNES MAROC

 STE SOFTRATEC SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي رقم 97 

تجزئة جنان مرجان 1 و ) املنصور  - 

52222 مكناس املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.41587

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

تدت   (2(2 أكتوار   19 في  املؤرخ 

املصادقة على :

عبدالغني  )ة(  السيد  تفويت 

من  اجتداعية  حصة   522 سالجي 

)ة(  السيد  522 حصة لفائدة   أصل 

 19 بتاريخ  املحددي  عبدالرحدان 

أكتوار 2)2).

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

نون ر   13 بتاريخ  بدكناس   التجارية 

2)2) تحت رقم 7)37.

(91I

  رة  الشرق

CHARK TRADING

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

  رة  الشرق

49 شارع البكاي لهبيل اقامة رياض 

املدينة شقة رقم 3 بركان 49 شارع 

البكاي لهبيل اقامة رياض املدينة 

شقة رقم 3 بركان، 699، بركان 

املغرب

CHARK TRADING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي شقة تقع 

بشارع البكاي لهبيل إقامة رياض 

املدينة الطابق األول الشقة رقم 

3 رقم 49 بركان. - 63322 بركان 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

7443

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.CHARK TRADING

استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير وتجارة املنتجات الغدائية.

عنوان املقر االجتداعي : شقة تقع 

رياض  إقامة  لهبيل  البكاي  بشارع 

رقم  الشقة  األول  الطابق  املدينة 

بركان   63322  - بركان.   49 رقم   3

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 92.222 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

  CHARK TRADING : الشركة 

922 حصة بقيدة 122 درهم للحصة 

 322  : سنو�سي  موراد  السيد   

بقيدة 122 درهم.

 322  : السيد هرنافي عبد القادر 

بقيدة 122 درهم.

 322  : السعيدي  محدد  السيد 

بقيدة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  موراد سنو�سي  السيد 

رقم  الثاني  الطابق  النصر  اقامة 

زنقة الكابون حي الوحدة بركان   24

63322 بركان املغرب.

القادر  عبد  هرنافي  السيد 
عنوانه)ا( 25 زنقة املانيا حي الليدون 

بركان 63322 بركان املغرب.

السيد محدد السعيدي عنوانه)ا( 

السعيدية   34 رقم  العرفان  تجزئة 

بركان 63322 بركان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  موراد سنو�سي  السيد 

رقم  الثاني  الطابق  النصر  اقامة 

زنقة الكابون حي الوحدة بركان   24

63322 بركان املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   13 بتاريخ  ب ركان   االبتدائية 

2)2) تحت رقم 2)2)/461.

(9(I

STE TIB COMPT SARL AU

 CHENNOUF DE

TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسدال الشركة

STE TIB COMPT SARL AU

ملتقى شارع املرابطين وزنقة 

البخاري إقامة بغدادي مكتب رقم 

25 ، 62222، وجدة املغرب

 CHENNOUF DE TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي تجزئة 
 ليفة بن عي�سى رقم 85)  طريق 

سيدي سلطان 62222 وجدة 
املغرب.

رفع رأسدال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.18(69
العام  الجدع  بدقت�سى 
أكتوار   29 في  املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة  رأسدال  رفع  تم   (2(2
درهم»   6.422.222« قدره  بدبلغ 
إلى  درهم»   6.622.222« من  أي 
طريق  عن  درهم»   13.222.222«
الشركة  ديون  مع  مقاصة  إجراء    :

املحددة املقدار و املستحقة.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   12 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2)2) تحت رقم 579).
(93I

TARIK BOUABDELLAOUI

 STE BENAYADA COMPANY
FOR BUISNESS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تغيير نشاط الشركة

TARIK BOUABDELLAOUI
 Hay angad rue c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda Maroc
 STE BENAYADA COMPANY
FOR BUISNESS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها االجتداعي حي القدس 
رقم 83 الطابق االول الشقة رقم 24 

وجدة - 62222 وجدة املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.34413

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
2)2) تم تغيير  29 أكتوار  املؤرخ في 
املكاتب  »لوازم  من  الشركة  نشاط 
»بيع  إلى   « بالتقسيط  املعلوميات 
و االستيراد  العقاقير و أشغال البناء 
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وشراء  بيع  و  البناء  ملواد  والتصدير 
مواد الكهرااء و السباكة».

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   1( بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2)2) تحت رقم 626).

(94I

TARIK BOUABDELLAOUI

 STE BENAYADA COMPANY
FOR BUISNESS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتداعي للشركة

TARIK BOUABDELLAOUI
 Hay angad rue c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda Maroc
 STE BENAYADA COMPANY
FOR BUISNESS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي حي القدس 
رقم 83 الطابق االول الشقة رقم24 

وجدة - 62222 وجدة املغرب.
تحويل  املقر االجتداعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.34413

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
املؤرخ في 29 أكتوار 2)2) تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتداعي  املقر 
االول  الطابق   83 رقم  القدس  »حي 
 62222  - وجدة  رقم24  الشقة 
وجدة املغرب» إلى »19 زنقة 3 تجزئة 
 - وجدة  ادريس  سيدي  الطلحاوي 

62222 وجدة  املغرب».
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   1( بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2)2) تحت رقم 626).

(95I

STE TIB COMPT SARL AU

 CHENNOUF DE
TRANSPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
 فض رأسدال الشركة

STE TIB COMPT SARL AU

ملتقى شارع املرابطين وزنقة 

البخاري إقامة بغدادي مكتب رقم 

25 ، 62222، وجدة املغرب

 CHENNOUF DE TRANSPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي تجزئة 

 ليفة بن عي�سى رقم 85)  طريق 

سيدي سلطان 62222 وجدة 

املغرب.

 فض رأسدال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.18(69

العام  الجدع  بدقت�سى 

أكتوار   29 في  املؤرخ  اإلستثنائي 

الشركة  رأسدال  تم  فض   (2(2

درهم»   5.822.222« قدره  بدبلغ 

إلى  درهم»   13.222.222« من  أي 

 : طريق  عن  درهم»   7.(22.222«

تخفيض عدد  األسهم.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   12 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2)2) تحت رقم 579).

(96I

CABINET ECAF

ENADDAR TRANS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تغيير نشاط الشركة

CABINET ECAF

حي السالم بلوك 14 رقم 24 سيدي 

سليدان ، 22)14، سيدي سليدان 

املغرب

ENADDAR TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االجتداعي تجزئة 27 

الطابق االول اكدال سيدي سليدان  

- 22)14 سيدي سليدان  املغرب .

تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.(873

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تم تغيير   (2(2 8) غشت  املؤرخ في 

»مدون الحفالت  نشاط الشركة من 

» إلى »نقل املستخدمين ».

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بسيدي سليدان  بتاريخ 1) 

أكتوار 2)2) تحت رقم 2)2)/6)).

(97I

TARIK BOUABDELLAOUI

 STE BEBENAYADA

COMPANY FOR BUISNESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

TARIK BOUABDELLAOUI

 Hay angad rue c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda Maroc

 STE BEBENAYADA COMPANY

FOR BUISNESS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي حي القدس 

رقم 83 الطابق االول الشقة رقم 24 

وجدة - 62222 وجدة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.34413

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

تدت   (2(2 أكتوار   29 في  املؤرخ 

املصادقة على :

سليداني   )ة(  السيد  تفويت 

احديدة 1.222 حصة اجتداعية من 

السيد  لفائدة   حصة   1.222 أصل 

أكتوار   29 بنعيادة محدد بتاريخ  )ة( 

.(2(2

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

نون ر   1( بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2)2) تحت رقم 626).

(98I

CABINET ECAF

 AFRAH MADAM

BENYOUSSEF
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تغيير تسدية الشركة

CABINET ECAF

حي السالم بلوك 14 رقم 24 سيدي 

سليدان ، 22)14، سيدي سليدان 

املغرب

 AFRAH MADAM BENYOUSSEF

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتداعي تجزئة 27 

الطابق االول اكدال سيدي سليدان 

تجزئة 27 الطابق االول اكدال 

سيدي سليدان 22)14 سيدي 

سليدان املغرب.

تغيير تسدية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

(873

 بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تم   (2(2 غشت   (8 في  املؤرخ 

 AFRAH« الشركة من  تغيير تسدية 

إلى   «MADAM BENYOUSSEF

. «ENNADAR TRANS«

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بسيدي سليدان  بتاريخ 1) 

أكتوار 2)2) تحت رقم 6))/2)2).

(99I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

BENFINITY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

 bd abdelmoumen 185

 walili parc 3eme etg N°11

 CASABLANCA، 20360،

CASABLANCA MAROC

BENFINITY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتداعي 35 زنقة 

أحدد شار�سي آر مونت فلور الطابق 

1 شقة 7 برجون الدارالبيضاء - 

2242)  الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

479457

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 شتن ر   (5

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.BENFINITY

شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

قابضة.
زنقة   35  : عنوان املقر االجتداعي 

أحدد شار�سي آر مونت فلور الطابق 

 - الدارالبيضاء  برجون   7 شقة   1

2242)  الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   52   : السيد بنيس سعد 

بقيدة 122 درهم للحصة .

192 حصة    : السيدة لحلو أمينة 

بقيدة 122 درهم للحصة .

192 حصة    : السيدة بنيس ندى 

بقيدة 122 درهم للحصة .

192 حصة    : السيد بنيس أنس 

بقيدة 122 درهم للحصة .

حصة   192   : السيدة بنيس ريم 

بقيدة 122 درهم للحصة .

حصة   192   : السيد بنيس جاد 

بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 58 السيد بنيس سعد عنوانه)ا( 

الذئاب  عين  الذئاب)  عين  تجزئة 

2182) الدار البيضاء املغرب.

 58 السيدة لحلو أمينة عنوانه)ا( 

الذئاب  عين  الذئاب)  عين  تجزئة 

2182) الدار البيضاء املغرب.

 19 السيدة بنيس ندى عنوانه)ا( 

زنقة دوففيير 75227  . باريس فرنسا 

 5 عنوانه)ا(  أنس  بنيس  السيد 

الطابق  الجازولي  مو�سى  أبو  زنقة 

الدار   (2332 املعاريف   8 رقم   4

البيضاء املغرب.

 58 عنوانه)ا(  جاد  بنيس  السيد 

الذئاب  عين  الذئاب)  عين  تجزئة 

2182) الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

 58 السيدة لحلو أمينة عنوانه)ا( 

الذئاب  عين  الذئاب)  عين  تجزئة 

2182) الدار البيضاء املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 753563.

322I

CABINET KHACHIM

EL ABKARITRANS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CABINET KHACHIM

 N°9 LOT MABROUKA BIR

 RAMI ، 14000، KENITRA

MAROC

EL ABKARITRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي املحل 

رقم 1 زنقة 18 .رقم 65 حي معدورة 

إغاك ساكنية - 14222 القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
57229

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 يونيو   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 EL  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.ABKARITRANS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املستخدمين بالسيارة
كراء السيارات بذون السائق.

عنوان املقر االجتداعي : املحل رقم 
1 زنقة 18 .رقم 65 حي معدورة إغاك 

ساكنية - 14222 القنيطرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد العبقاري سفيان :  1.222 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد العبقاري سفيان عنوانه)ا( 
 14222 التوسعي  اإلرشاد   491 رقم 

القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد العبقاري سفيان عنوانه)ا( 
 14222 التوسعي  اإلرشاد   491 رقم 

القنيطرة املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 24 نون ر 

2)2) تحت رقم 1)799.
321I

CONCILIUM EXPERTISE

 GENERALE D’ELECTRICITE
ET DOMOTIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسدال الشركة

CONCILIUM EXPERTISE

156،زنقة ابو زايد الدادو�سي، 

رقم 9، املعاريف، الدار البيضاء ، 

2332)، الدار البيضاء املغرب

 GENERALE D’ELECTRICITE

ET DOMOTIQUE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي جنان 

كاليفورنيا اقامة سسرى 16 طابق 

3 شقة 15 ع/ش  - 2222) الدار 

البيضاء املغرب.

رفع رأسدال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.338957

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تم   (2(2 شتن ر   32 في  املؤرخ 

بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع 

من  أي  درهم»   522.222« قدره 

»1.222.222 درهم» إلى »1.522.222 

مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم» 

مع ديون الشركة املحددة املقدار و 

املستحقة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 754235.

32(I

F.C.G.E

A.G.E CALL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

F.C.G.E

 N°422, APPT.03, 2 EME ETAGE,

 MASSIRA 1 A, MARRAKECH ،

40140، MARRAKECH MAROC

A.G.E CALL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي رقم))4 

املسيرة 1أ شقة23 الطابق الثاني 

مراكش - 42142 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

128163

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   2(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 A.G.E  : بدختصر تسديتها  اإلقتضاء 

.CALL

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

النداءات.

رقم))4   : عنوان املقر االجتداعي 

الثاني  الطابق  شقة23  1أ  املسيرة 

مراكش - 42142 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : كوكني   اسداء  السيدة  

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة  اسداء كوكني  عنوانه)ا( 

 42222 مراكش  رقم74   5 حي ازيكي 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة  اسداء كوكني  عنوانه)ا( 

 42222 مراكش  رقم74   5 حي ازيكي 

مراكش املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   1( بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2)2) تحت رقم 32)117.

323I

KAOUN

TAZROU GAZ

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

KAOUN

 N°17  LOT NASSIM ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

TAZROU GAZ شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي محل رقم 

1 املسيرة ) ب رقم 54) مراكش - 

42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

128(33

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   (7

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.TAZROU GAZ

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 DISTRIBUTEUR DE GAZ-

BUTANE EN GROS

 DISTRIBUTEUR DE GAZ-

PROPANE EN GROS

 TRANSPORT DE  -

 MARCHANDISES POUR LE

. COMPTE D’AUTRUI

عنوان املقر االجتداعي : محل رقم 

 - مراكش   (54 ب رقم   ( املسيرة   1

42222 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : العسري  السيد حديد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

العسري عنوانه)ا(  السيد حديد 

مراكش   (54 رقم  ب   ( املسيرة 

42222 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

العسري عنوانه)ا(  السيد حديد 

مراكش   (54 رقم  ب   ( املسيرة 

42222 مراكش املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بدراكش  بتاريخ - تحت رقم 

.-

324I

REVISCONTROLE

LIQUIPRO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسدال الشركة

REVISCONTROLE

 RESIDENCE LE JOYAU 4 -  -

 RUE IBNOU AL MOUAATAZ

 20300 BELVEDERE، 20300،

casablanca MAROC

LIQUIPRO SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي  ليل 

1 زنقة 5 رقم )6 الفيالت  الحي 

املحددي 2)23)  الدار البيضاء 

املغرب.

رفع رأسدال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.425(55

العام  الجدع  بدقت�سى 

شتن ر   (1 في  املؤرخ  اإلستثنائي 

الشركة  رأسدال  رفع  تم   (2(2

درهم»   322.222,22« قدره  بدبلغ 

إلى  درهم»   (22.222,22« من  أي 

طريق  عن  درهم»   522.222,22«

الشركة  ديون  مع  مقاصة  إجراء    :

املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوار 2)2) تحت رقم 9)2)75.

325I

 BUREAU COMPTABLE ET INVESTISEMENT

BCI CONSULTING

CARAMELIO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسدال الشركة

 BUREAU COMPTABLE

 ET INVESTISEMENT BCI

CONSULTING

 AV ABDELKRIM EL KHATABI

 BAT A 1ER ETAGE N°4 GUELIZ

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

CARAMELIO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي تجزءة 

املصدودي رقم)4 لوازيس تاركة - 

42222 مراكش املغرب.

رفع رأسدال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.67(95

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تم   (2(2 أكتوار   25 في  املؤرخ 

قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع 

من  أي  درهم»   3.522.222«

 3.512.222« إلى  درهم»   12.222«

تقديم حصص    : عن طريق  درهم» 

نقدية أو عينية.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   1( بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2)2) تحت رقم 7694.
306I
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FIDUCIAIRE DARALHISBA

GRAINS OULED HRIZ شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DARALHISBA

 BV HASSAN II TISSIR 13(

 I BERRECHID ، 26100،

BERRECHID MAROC

 GRAINS OULED HRIZ شركة

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي 6) محج 

مرس السلطان الطابق االول الشقة 

رقم 3 الدار البيضاء  - 2132) الدار 

البيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

478927

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

شركة   : بدختصر تسديتها  اإلقتضاء 

.GRAINS OULED HRIZ

غرض الشركة بإيجاز : شراء و بيع 

الحبوب.

6) محج   : عنوان املقر االجتداعي 

مرس السلطان الطابق االول الشقة 

رقم 3 الدار البيضاء  - 2132) الدار 

البيضاء  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسدال  مبلغ 

122.222,22 درهم، مقسم كالتالي:

السيد سالوم محدد :  522 حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .

 522   : عزالدين  سالوم  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  محدد  سالوم  السيد 

حي  الروداني  ابراهيم  شارع   (97

برشيد   (6122 برشيد  الوحدة 

املغرب.

السيد سالوم عزالدين عنوانه)ا( 

حي  الروداني  ابراهيم  شارع   (97

برشيد   (6122 برشيد  الوحدة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  محدد  سالوم  السيد 

حي  الروداني  ابراهيم  شارع   (97

برشيد   (6122 برشيد  الوحدة 

املغرب

السيد سالوم عزالدين عنوانه)ا( 

حي  الروداني  ابراهيم  شارع   (97

برشيد   (6122 برشيد  الوحدة 

املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 753129.

327I

 société de travaux de comptabilité jasmine

sarl d’au

 SOCIETE ABOUNNOUR

ASCENSEURS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 société de travaux de

comptabilité jasmine sarl d›au

 n°37 avenue des far magasin

 n°6 meknes meknes، 50000،

meknes maroc

 SOCIETE ABOUNNOUR

ASCENSEURS SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي رقم 71 

شارع ابن طفيل مكناس - 2)522 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

51331

 21 عقد حر مؤرخ في  بدقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (2(2 أكتوار 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE ABOUNNOUR

.ASCENSEURS SARL AU

تركيب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وصيانة املصاعد

شراء و بيع املصاعد

االستيراد و التصدير.

 71 رقم   : عنوان املقر االجتداعي 

 522(2  - مكناس  ابن طفيل  شارع 

مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 34(.322 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  34(3  : ابوالنور  جواد  السيد 

بقيدة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ابوالنور  جواد  السيد 

 522(2 71 شارع السعديين مكناس 

مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ابوالنور  جواد  السيد 

 522(2 71 شارع السعديين مكناس 

مكناس املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   13 بتاريخ  بدكناس   التجارية 

2)2) تحت رقم 3733.

328I

CABINET IBOUYEN

ROKNESSALAM

إعالن متعدد القرارات

CABINET IBOUYEN

  RUE ZERKTOUNI 3(

 TANGER 32 BUREAU 18 RUE

 ZERKTOUNI، 90000، TANGER

MAROC

ROKNESSALAM »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتداعي: شارع 

محدد السادس اقامة البوغاز - 

92222 طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.14419

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 17 ف راير 2)2)

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم  1: الذي ينص على مايلي: 

بيع 976 حصص السيد محدد تودى 

العشيري لفائدة السيدة اكرام تودى 

العشيري 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

2)31 حصة. محدد تودى العشيري 

 976 محدد سعيد تودى العشيري  

 976 العشيري  تودى  حصة.عدر 

 976 العشيري  تودى  حصة.عثدان 

 976 العشيري  تودى  حصة.فيصل 

 976 العشيري  تودى  .اكرام   حصة 

حصة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   (1 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2)2) تحت رقم 623)3).

329I
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ILIAS BOUJIDA

 MARSEILLE CONCEPT

TRAVAUX DIVERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ILIAS BOUJIDA

 IMM LAMRABET RUE D OUJDA

 TAZA TAZA، 35000، TAZA

MAROC

 MARSEILLE CONCEPT

TRAVAUX DIVERS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتداعي مكناسة 

الغراية املركز - 35222 تازة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3745

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

 (2(2 غشت   (6 في  املؤرخ 

املسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 

 MARSEILLE CONCEPT املحدودة 

TRAVAUX DIVERS  مبلغ رأسدالها 

مقرها  وعنوان  درهم   12.222

 - اإلجتداعي مكناسة الغراية املركز 

عدم   : تازة املغرب نتيجة ل   35222

املردودية.

و حدد مقر التصفية ب مكناسة 

الغراية املركز - 35222 تازة املغرب. 

و عين:

السيد)ة(  عبد اللطيف  قرماطي 

و عنوانه)ا( شارع حسن الزكريتي رقم 

123 35222 تازة املغرب كدصفي )ة( 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   11 بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

2)2) تحت رقم 2)5.

312I

رمزي لالستشارات

STE OSCAR CLEAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

رمزي لالستشارات

شارع 4) نون ر عدارة حددي ولد 

الرشيد الطابق رقم 21 شقة رقم 21 

العيون ، 72222، العيون املغرب

STE OSCAR CLEAN  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي 46 شارع 

الساقية الحدراء العيون  - 72222 

العيون  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1195

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   1996 مارس   (2

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 STE  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

. OSCAR CLEAN

: التنظيف  غرض الشركة بإيجاز 

وايع مواد التنطيف.......

46 شارع  عنوان املقر االجتداعي : 

 72222  - العيون   الساقية الحدراء 

العيون  املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسداء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  السيد رشيد الشبيب  

  46 رقم  الحدراء   الساقية  شارع 

72222 العيون  املغرب .
الشرفاوي   الحسين  السيد 

 13 رقم  افني  شارع   13 عنوانه)ا( 

اكادير  82222 اكادير  املغرب .

عنوانه)ا(  السيد براهيم اطبيب  
اكادير  82222 اكادير  املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسداء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  السيد اطبيب براهيم  
اكادير  82222 اكادير  املغرب 

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
3) مارس  بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

1996 تحت رقم 11).

311I

BUSINESS CENTER.COM

 COMPAGNIE
 D’INVESTISSEMENT ET DE
  PRISE  DE PARTICIPATION

CI2P
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BUSINESS CENTER.COM
شارع عبد املومن رقم 36) إقامة 

ف 8 الطابق الثاني رقم 6 ، 2392)، 
الدارالبيضاء املغرب

 COMPAGNIE
 D’INVESTISSEMENT ET DE

  PRISE  DE PARTICIPATION  CI2P
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتداعي شارع عبد 
املومن رقم 36) زنقة باسكي اقامة 
ف8 الطابق الثاني - 2392) الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
478183

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   13
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

متبوعة  الشركة  تسدية 

بدختصر  اإلقتضاء  عند 

 COMPAGNIE  : تسديتها 

 D’INVESTISSEMENT ET DE

 PRISE  DE PARTICIPATION  CI(P

تهدف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشركة في املغرب والخارج إلى:

استثدارات مباشرة أو غير مباشرة 

الشركات  جديع  في  املال  رأس  في 

املغراية أو األجنبية.

إدارة وعقد مشاركات في شركات 

وطنية أو دولية أ رى.

وايع وإدارة األوراق املالية  اقتناء 

القابلة  املالية  واألوراق  واألسهم 

للتداول.

شركة قابضة مالية وإدارية تعدل 

في جديع قطاعات النشاط.

- الترويج العقاري بكافة أشكاله.

الخدمات املالية.

التنظيم  بشأن  دمات  املشورة 

واإلدارة ؛

املشورة بشأن إدارة األصول ؛

جديع  ونقل  وتشغيل  اقتناء 

العدليات واراءات اال تراع املتعلقة 

بهذه األنشطة ؛

االستيراد  تجارة  عدليات  جديع 

وجديع املنتجات الخام   ، والتصدير 

جديع  واستغالل   ، املصنوعات  أو 

الصناعات وجديع األعدال التجارية 

تجارة عامة.

االستيراد والتصدير.

املعامالت  جديع   ، أعم  وبشكل 

التجارية واملالية واملنقولة والعقارية 

التي تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر 

، كلًيا أو جزئًيا ، بأحد األشياء املحددة 

أو بأي أشياء مداثلة أو مرتبطة..

عنوان املقر االجتداعي : شارع عبد 

زنقة باسكي اقامة   (36 املومن رقم 

الدار   (2392  - الثاني  الطابق  ف8 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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الشركة:   رأسدال  مبلغ 

5.222.222 درهم، مقسم كالتالي:

 52.222   : اع�سي  نبيل  السيد 

درهم   5.222.222 بقيدة  حصة 

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  اع�سي  نبيل  السيد 

فرنسا 22222 فرنسا فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  اع�سي  نبيل  السيد 

فرنسا 22222 فرنسا فرنسا

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 2( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 42))75.

31(I

HABIB COMPT

LEVELS ART
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HABIB COMPT

 RUE TAHITI,AVENUE HASSAN,1

 II. RABAT RABAT، 10000،

RABAT MAROC

LEVELS ART  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

 BIS 1( وعنوان مقرها اإلجتداعي

  RUE LIBAN N3 OCEAN RABAT

- 10060 RABAT MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

147277

 25 عقد حر مؤرخ في  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 أكتوار 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

. LEVELS ART

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

. PUBLICITÉ INDUSTRIEL

 BIS  1(  : عنوان املقر االجتداعي 

 RUE LIBAN N3 OCEAN RABAT  -

.10060 RABAT MAROC

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 2)2) سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 HATIM ABDALKHALKI السيد

درهم   122 بقيدة  حصة   :  1.000

للحصة .

 HATIM ABDALKHALKI السيد 

1000 : بقيدة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

وصفات ومواطن الشركاء :

 HATIM ABDALKHALKI السيد

 RABAT10FATIMA AL عنوانه)ا(  

 FIHRIA APT 07 10060 RABAT

.MAROC

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

 HATIM ABDALKHALKI السيد

 RABAT10FATIMA AL عنوانه)ا(  

 FIHRIA APT 07 10060 RABAT

MAROC

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار   (6 بتاريخ  التجارية بالرااط  

2)2) تحت رقم 9)1282.

313I

MCG

دمناتي عبد املجيد
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتداعي للشركة

MCG

 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.

 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,

 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC

دمناتي عبد املجيد شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتداعي شارع 

عالل الفا�سي، العدارة )1، الشقة 
5، سين - 42222 مراكش املغرب.
تحويل  املقر االجتداعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.78183

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
املؤرخ في 15 يوليوز 2)2) تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتداعي  املقر 
 ،1( العدارة  الفا�سي،  عالل  »شارع 
مراكش   42222  - سين   ،5 الشقة 
الطابق   ،48 رقم  »فيال  إلى  املغرب» 
 - العزوزية  السعادة،  دار  األر�سي، 

42222 مراكش  املغرب».
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   2( بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2)2) تحت رقم 116798.
314I

MCG

أونجي إطوري
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسدال الشركة

MCG
 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.
 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC
أونجي إطوري شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتداعي امللك 

املسمى سكيتي، دائرة البور، جداعة 
والد حسون، محامديا - 42222 

مراكش املغرب.
رفع رأسدال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.53437

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تم   (2(2 ف راير   25 في  املؤرخ 
قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع 
من  أي  درهم»   3.222.222«
»1.222.222 درهم» إلى »4.222.222 
مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم» 

مع ديون الشركة املحددة املقدار و 

املستحقة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   2( بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2)2) تحت رقم 116822.

315I

LE PREMIER CONSEIL

 JOYAU DE LA

 MEDITERRANEE BEAUTE

ET SPA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

 JOYAU DE LA MEDITERRANEE

BEAUTE ET SPA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي شارع عبد 

الكريم الخطابي اقامة جواد العدارة 

129 الشقة رقم 43 ,الطابق الثالث 

مراكش 42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

127869

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 JOYAU : اإلقتضاء بدختصر تسديتها

 DE LA MEDITERRANEE BEAUTE

.ET SPA
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مركز   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

تجديل واللياقة البدنية

التجديل  مستحضرات  بيع   -

بالتجزئة.

عنوان املقر االجتداعي : شارع عبد 

الكريم الخطابي اقامة جواد العدارة 

,الطابق الثالث   43 الشقة رقم   129

مراكش 42222 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99  سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيدة نسرين منصوري :  1.222 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

منصوري  نسرين  السيدة 

عدارة   ((22 رقم   3 بلوك  عنوانه)ا( 

اكادير  بنسركاو  ابن  لدون   11

42222 اكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

منصوري  نسرين  السيدة 

عدارة   ((22 رقم   3 بلوك  عنوانه)ا( 

اكادير  بنسركاو  ابن  لدون   11

42222 اكادير املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   24 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2)2) تحت رقم 116925.

316I

MCG

أكزيماب
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتداعي للشركة

MCG

 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.

 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,

 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC

أكزيداب شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي تجزئة 
حنان، تقاطع شارع املقاومة و شارع 
كابيتان أريكي، الشقة رقم 8، كليز - 

42222 مراكش املغرب.
تحويل  املقر االجتداعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(1619

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 1) ف راير 2)2) تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتداعي  املقر 
»تجزئة حنان، تقاطع شارع املقاومة 
و شارع كابيتان أريكي، الشقة رقم 8، 
إلى  املغرب»  مراكش   42222  - كليز 
املنزه،  تجزئة األزهار،   ،(/( »الشقة 
 42222  - باب إغلي  عدلية العدران، 

مراكش  املغرب».
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   23 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2)2) تحت رقم 116843.
317I

comptoir expertise du maroc

Z.SAKAN SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

comptoir expertise du maroc
 n°36 CITE EL HANAA
 BOUZNIKA ، 13100،
BOUZNIKA MAROC

Z.SAKAN SARLAU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
 N°1( وعنوان مقرها اإلجتداعي
 LOT OUED AL MAKHAZENE

 APPT N°05 BOUZNIKA - 13100
BEN SLIMANE املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6417

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.Z.SAKAN SARLAU

االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.

 N°1(  : االجتداعي  املقر  عنوان 

 LOT OUED AL MAKHAZENE

 APPT N°05 BOUZNIKA - 13100

BEN SLIMANE املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسداء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محدد موصوف  عنوانه)ا( 

السوي�سي  الليدون  اقامة   48 فيال 

الرااط   السوي�سي  مسكين  بني  زنقة 

12142 الرااط املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محدد موصوف  عنوانه)ا( 

السوي�سي  الليدون  اقامة   48 فيال 

الرااط   السوي�سي  مسكين  بني  زنقة 

12142 الرااط املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 (3 بتاريخ  سليدان   ب ن  االبتدائية 

أكتوار 2)2) تحت رقم 353.

318I

MOHAMED SAFRIOUI

TEKCIM
إعالن متعدد القرارات

 TEKCIM 

شركة  املساهدة

 وعنوان مقرها االجتداعي: ) شارع 

الزرقطوني  الدار البيضاء املغرب.

 »إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(33893

ملجلس  العام  الجدع  بدقت�سى   

اإلدارة املؤرخ في 4) شتن ر 2)2)

تم اتخاذ القرارات التالية: 

الذي ينص على ما   :1 قرار رقم   

القباج  السيد امحدد  استقالة  يلي: 

تعيينه  و  العام  املدير  منصب  من 
رئيس مجلس اإلدارة

الذي ينص على ما   :( قرار رقم   

نسمي  مصطفى  السيد  تعيين  يلي: 

مديرا عاما للشركة والسيد عبد اإلله 
زنجاري مدير عام مفوض

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

 (2 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوار 2)2) تحت رقم 752363.

319I

ادكو كونسيل

INGERCO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ادكو كونسيل

6) حي الريحان الطابق 1 الشقة ) 

حي الراحة. ، 2552)، الدار البيضاء 

املغرب

INGERCO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي 197 

شارع املقاومة طابق 6 - 2252) 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

477881

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.



16643 الجريدة الرسميةعدد 5642 - 16 رايع ار ر )144 )) دسسد ر 2)2)) 

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.INGERCO

مكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

دراسة .

 197  : االجتداعي  املقر  عنوان 

 (2252  -  6 طابق  املقاومة  شارع 

الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : بعال  مصطفى  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بعال  مصطفى  السيد 

سيدي مومن حي القرية زنقة بدر رقم 

81 62)2) الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بعال  مصطفى  السيد 

سيدي مومن حي القرية زنقة بدر رقم 

81 62)2) الدارالبيضاء املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوار 2)2) تحت رقم -.

3(2I

ادكو كونسيل

OMEGA MONTAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ادكو كونسيل

6) حي الريحان الطابق 1 الشقة ) 

حي الراحة. ، 2552)، الدار البيضاء 

املغرب

OMEGA MONTAGE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي 71) شارع 

املقاومة زنقة 17 حسنية 1 - 8832) 

محددية املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.17521

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تدت   (2(2 أكتوار   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الدين  صالح  )ة(  السيد  تفويت 

من  اجتداعية  حصة   333 العاللي  

)ة(  السيد  333 حصة لفائدة   أصل 

أكتوار   (1 بتاريخ  عزيز ايت را�سي  

.(2(2

الدين  صالح  )ة(  السيد  تفويت 

من  اجتداعية  حصة   334 العاللي  

السيد  لفائدة   حصة   334 أصل 

 (1 بتاريخ  املصطفى ايت را�سي   )ة( 

أكتوار 2)2).

الدين  صالح  )ة(  السيد  تفويت 

من  اجتداعية  حصة   333 العاللي  

)ة(  السيد  333 حصة لفائدة   أصل 

أكتوار   16 بتاريخ  طاهري  يوسف 

.(2(2

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية باملحددية  بتاريخ 23 نون ر 

2)2) تحت رقم 1453.

3(1I

EKILIBRE CONSULTING

CHAGDANE INVEST
إعالن متعدد القرارات

EKILIBRE CONSULTING

 BD MOUHAMED BOUZIANE

 RES FARHITINE 16 1ETG APPT

 3 BD MOUHAMED BOUZIANE

 RES FARHITINE 16 1ETG APPT

 3، 20450، CASABLANCA

MAROC

CHAGDANE INVEST »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

 ANG :وعنوان مقرها االجتداعي

 BD LALA YACOUT ET RUE AL

 ARAAR IMM9 ETAGE 4 APPRT

 17 - 20450 CASABLANCA

.MAROC

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.462589

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
املؤرخ في 15 أكتوار 2)2)

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم تعين مسير اضافي : الذي 
السيد  تعين  تم  مايلي:  على  ينص 
محددة  غير  وملدة  منياني  مصطفى 
اصبحت  وعليه  اضافي  كدسير 
الشركة تسير من طرف السيد االمين 

شكدان والسيد مصطفى منياني
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :14 رقم  بند 
مصطفى  السيد  تعين  تم  مايلي: 
كدسير  محددة  غير  وملدة  منياني 
اضافي وعليه اصبحت الشركة تسير 
شكدان  االمين  السيد  طرف  من 

والسيد مصطفى منياني
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 (6 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوار 2)2) تحت رقم 751664.
3((I

nador conseil sarl au

R.Z PROJECT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
R.Z PROJECT  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي  مركر 
اعدال الهدى شارع تاويدة الطبق 
الرابع  رقم C حي عاريض  - 222)6 

الناضور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(2939

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   (8
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 R.Z  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

. PROJECT
االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري
 البناء واالشغال العدومية

مركر    : االجتداعي  املقر  عنوان 
الطبق  تاويدة  شارع  الهدى  اعدال 
 6(222  - C حي عاريض   الرابع  رقم 

الناضور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد رشيد زناني :  1.222 حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسداء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد رشيد زناني  عنوانه)ا( حي 
 6(222  (1 )1) رقم  لعرا�سي زنقة 

الناضور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد رشيد زناني  عنوانه)ا( حي 
 6(222  (1 )1) رقم  لعرا�سي زنقة 

الناضور املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 24 نون ر 

2)2) تحت رقم 3522.
3(3I

STE FIDNEJ BUREAU SARL

 SOCIETE MARINIDAS
DESIGN SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتداعي للشركة

STE FIDNEJ BUREAU SARL
 BD MED V ROUTE DE

 FES-TAOUNATE ، 34000،
TAOUNATE MAROC
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 SOCIETE MARINIDAS DESIGN
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتداعي تجزئة 
موالي الشريف املجال الحضري 
عين الشقف عدارة ج الطابق 

3 شقة )1 فاس - 32252 فاس 
املغرب.

تحويل  املقر االجتداعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1741
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تم    (2(2 أكتوار   14 في  املؤرخ 
الحالي  االجتداعي  املقر  تحويل  
»تجزئة موالي الشريف  للشركة من 
املجال الحضري عين الشقف عدارة 
ج الطابق 3 شقة )1 فاس - 32252 
راشد  اوالد  »دوار  إلى  املغرب»  فاس 
اوالد عليان راس الواد تيسة تاونات 

- 34222 تاونات  املغرب».
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   2( بتاريخ  االبتدائية بتاونات  

2)2) تحت رقم 441.
3(4I

FIDUCIAIRE NOUACEUR

OUNJIF PIECE AUTOS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسدال الشركة

FIDUCIAIRE NOUACEUR
 83-LOT EL MADINA 1 N 81
 APP 5 1ER ETAGE DEROUA ،
26200، BERRECHID MAROC
OUNJIF PIECE AUTOS  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي محل رقم 
) رقم 32 تجزئة مخلوف 5 الدروة  

برشيد  22)6) برشيد  املغرب .
رفع رأسدال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تم   (2(2 شتن ر   (9 في  املؤرخ 
قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع 
من  أي  درهم»   1.222.222«

 1.522.222« إلى  درهم»   522.222«
مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم» 
مع ديون الشركة املحددة املقدار و 

املستحقة.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
15 أكتوار  االبتدائية ب رشيد  بتاريخ 

2)2) تحت رقم 936.
3(5I

FIDUCIAIRE NOUACEUR

 RESTAURANT TACOS
PRESTIGE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسدال الشركة

FIDUCIAIRE NOUACEUR
 83-LOT EL MADINA 1 N 81
 APP 5 1ER ETAGE DEROUA ،
26200، BERRECHID MAROC

  RESTAURANT TACOS PRESTIGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتداعي رقم 

88/13 تجزئة املسيرة الطابق الثاني 
الدروة برشيد  برشيد  22)6) 

برشيد املغرب.
رفع رأسدال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تم   (2(2 شتن ر   (9 في  املؤرخ 
قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع 
من  أي  درهم»   3.222.222«
»3.222.222 درهم» إلى »6.222.222 
مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم» 
مع ديون الشركة املحددة املقدار و 

املستحقة.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
2) أكتوار  االبتدائية ب رشيد  بتاريخ 

2)2) تحت رقم 935.
3(6I

comptoir expertise du maroc

JENNA FOODS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتداعي للشركة

comptoir expertise du maroc
 n°36 CITE EL HANAA
 BOUZNIKA ، 13100،

BOUZNIKA MAROC

JENNA FOODS SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 HAY  وعنوان مقرها اإلجتداعي

 OUED EDDAHAB NR 95 G1

 BOUZNIKA BOUZNIKA 13000

بنسليدان املغرب.

تحويل  املقر االجتداعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.6353

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 27 أكتوار 2)2) تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجتداعي  املقر 

 HAY OUED EDDAHAB NR  «

 95 G1 BOUZNIKA BOUZNIKA

إلى  املغرب»  بنسليدان   13222

 LOT B2-4 ZONE D’ACTIVITE«

 ECONOMIQUE BENSLIMANE

 BENSLIMANE  13100

.«BOUZNIKA  MAROC

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  سليدان   ب ن  االبتدائية 

نون ر 2)2) تحت رقم 536.

3(7I

ficof

STATION ROCADE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ficof

 1rue abi temmam ، 60000،

oujda maroc

STATION ROCADE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي تجزئة 

العدران جرف األ ضرتجزئة رقم 11 

- 62222 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
35931

 25 عقد حر مؤرخ في  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 أكتوار 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.STATION ROCADE
محطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وقود.
تجزئة   : االجتداعي  املقر  عنوان 
العدران جرف األ ضرتجزئة رقم 11 

- 62222 وجدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222 السيد شوال نور الدين :  

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد شوال نور الدين عنوانه)ا( 
 62222 شارع فيصل بن عبد العزيز 

وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد شوال نور الدين عنوانه)ا( 
 62222 شارع فيصل بن عبد العزيز 

وجدة املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   24 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2)2) تحت رقم 538).
3(8I

COMPTA CONSEIL & FISC

FOOD ZERYAB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 GLOBAL BUSINESS
CONSULTING
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 RUE ABOU AL HASSAN

 AL MARINI IMM. AMIRA 2

 MEKNES ، 50300، MEKNES

MAROC

FOOD ZERYAB شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

 N°48 وعنوان مقرها اإلجتداعي

 BLOC D DIYAR SAISS ZAHWA

MEKNES - 50000 مكناس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.41985

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تقرر   (2(2 شتن ر   (5 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 FOOD الوحيد  الشريك  ذات 

 122.222 مبلغ رأسدالها    ZERYAB

اإلجتداعي  مقرها  وعنوان  درهم 

 N°48 BLOC D DIYAR SAISS

 ZAHWA MEKNES - 50000

 ANTICIPE : مكناس املغرب نتيجة ل

.VOLONTAIRE

 81 و حدد مقر التصفية ب رقم 
راء الطابق 1 مرجان 1 الشطر الثاني 

مكناس - 52222 مكناس املغرب. 

و عين:

و  االمير  عبدهللا   السيد)ة( 
 1 الطابق  راء   81 رقم  عنوانه)ا( 

مكناس  الثاني  الشطر   1 مرجان 

)ة(  52222 مكناس املغرب كدصفي 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
 81 : رقم  الوثائق املتعلقة بالتصفية 
راء الطابق 1 مرجان 1 الشطر الثاني 

مكناس

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بدكناس   التجارية 

رقم  تحت   (2(2 أكتوار   (6

.424111(2229933

3(9I

ادكو كونسيل

STOCKLOG
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ادكو كونسيل

6) حي الريحان الطابق 1 الشقة ) 

حي الراحة. ، 2552)، الدار البيضاء 

املغرب

STOCKLOG شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي 197 

شارع املقاومة طابق 6 - 2252) 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

477897

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   1(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.STOCKLOG

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوطني والدولي والوجستيك.

 197  : االجتداعي  املقر  عنوان 

 (2252  -  6 طابق  املقاومة  شارع 

الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسدال  مبلغ 

1.222.222 درهم، مقسم كالتالي:

 12.222   : مومن  محدد  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مومن  محدد  السيد 

فرنسا 79222 نيور فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  مومن  محدد  السيد 

فرنسا 79222 نيور فرنسا

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوار 2)2) تحت رقم -.

332I

ادكو كونسيل

PROFLO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ادكو كونسيل

6) حي الريحان الطابق 1 الشقة ) 

حي الراحة. ، 2552)، الدار البيضاء 

املغرب

PROFLO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي 97 جنات 

البيضاء حي حسني  النسيم - 

42)2) الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

477899

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   13

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.PROFLO

استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير.

عنوان املقر االجتداعي : 97 جنات 

البيضاء حي حسني  النسيم - 42)2) 

الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 522   : املنصوري  أنس  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

 522   : املنصوري  أحدد  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد أنس املنصوري عنوانه)ا( 

431 شارع عبد املومن عدارة أوه ش 

الدار    (224( حي املستشفيات   16

البيضاء املغرب.

السيد أحدد املنصوري عنوانه)ا( 

431 شارع عبد املومن عدارة أوه ش 

الدار    (224( حي املستشفيات   16

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد أنس املنصوري عنوانه)ا( 

431 شارع عبد املومن عدارة أوه ش 

الدار    (224( حي املستشفيات   16

البيضاء املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوار 2)2) تحت رقم -.

331I

afaqconseil

MARSYS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسدية الشركة

afaqconseil

 N°257 Q.I SIDI GHANEM

 BUREAU N°9 ETAGE 2

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

MARSYS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتداعي 121 عدارة 

سيبام زاوية شارع محدد الخامس و 
زنقة موالي الحسن 1 ساحة الحرية 

- 42222 مراكش مغرب.

تغيير تسدية الشركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 

(73(7

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى   

تم تغيير   (2(2 ف راير   (6 املؤرخ في 

إلى   «MARSYS« تسدية الشركة من 

. «IT  PRO SOLUTION«

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   26 بتاريخ  التجارية بدراكش  

2)2) تحت رقم 3814.

33(I

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م. ذات الشريك 

الوحيد

MARBRE ALAKHAWAYNE
إعالن متعدد القرارات

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م. 

ذات الشريك الوحيد

2) شارع املتنبي الطابق االول بني 
مالل 2) شارع املتنبي الطتبق االول 

بني مالل، 3222)، بني مالل املغرب

 MARBRE ALAKHAWAYNE

»شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتداعي: شارع 

الحسن الثاني رقم 385 الطابق 

االر�سي بني مالل - 3222) بني مالل 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.9891

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 4) يونيو 2)2)

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

السالم  عبد  السيد  من  كل  فوت   -

 I 364212 املودن بطاقته الوطنية  

،اي 172 سهم كاملة والسيد عبد هللا 

 (88439 الوطنية   بطاقته  عزوزي 

والسيد  كاملة  سهم   162 اي    I

الوطنية   بطاقته  حركاس  املصطفى 

V 1(2234   اي 172 سهم كاملة أي 

ما مجدوعه 522 سهم لفائدة السيد 

الوطنية   بطاقته  عجالوي  موراد 

)I31451 مقابل 522.222,22 درهــم  

بقيدة 122.22 درهم للسهم الواحد. 

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

عبد  السيد  استقالة   -

 I الوطنية  بطاقته  املودن  السالم 

وتعيين  التسيير  مهدة  من   364212

بطاقته  عجالوي  موراد  السيد 

جديدا  مسيرا   I 31451( الوطنية 

ووحيدا للشركة

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

القانوني  الشكل  تغيير   -

مسؤولية  ذات  شركة  من  للشركة 

مسؤولية  ذات  شركة  إلى  محدودة 

محدودة ذات الشريك الوحيد.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :6-7 رقم  بند 

عبد  السيد  من  كل  فوت  مايلي:  

كاملة  سهم   172  ، املودن  السالم 

سهم   162 والسيد عبد هللا عزوزي 

حركاس     املصطفى  والسيد  كاملة 

172 سهم كاملة أي ما مجدوعه 522 

سهم لفائدة السيد موراد عجالوي .

بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 

من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

إلى  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 4) يونيو 

2)2) تحت رقم ))5.

333I

FIDUGRA

IKMI EQUIPEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUGRA

شارع محدد الخامس عدارة امنار 
رقم 4) الطابق الثالث انزكان ، 

86152، اكادير املغرب

IKMI EQUIPEMENT  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي كراج رقم 

34) حي الكويرة  - 82222 اكادير 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
44195

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 IKMI  : بدختصر تسديتها  اإلقتضاء 

. EQUIPEMENT
تسويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعدات الفندقية الك رى
إصالح املعدات املختلفة

بيع قطع الغيار
عنوان املقر االجتداعي : كراج رقم 
اكادير   82222  - الكويرة   حي   (34

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد حسان اكمي :  552 حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .
 452   : حسن  داش  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  اكمي  حسان  السيد  
ايراك   15 رقم  س  السعادة  عدارة 

بواركان 82222 اكادير املغرب.
حسن  داش عنوانه)ا(  السيد  
قطاع بي رقم 172 حي فونتي 82222 

اكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  اكمي  حسان  السيد  
ايراك   15 رقم  س  السعادة  عدارة 

بواركان 82222 اكادير املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن ر   12 بتاريخ  باكادير   التجارية 

2)2) تحت رقم 26)96.

334I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

 PARAPHARMACIE

AMEZIANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 MIRAGE BUSINESS

CONSULTING

رقم 8 الطابق 5 الشقة 9 اقامة 

الحرية شارع فلسطين ، 32222، 

فاس املغرب

 PARAPHARMACIE AMEZIANE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي 194 شارع 

االمل النرجس فاس 32222 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

63789

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 شتن ر   (5

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.PARAPHARMACIE AMEZIANE

غرض الشركة بإيجاز : الصيدلة.

 194  : االجتداعي  املقر  عنوان 

 32222 فاس  النرجس  االمل  شارع 

فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد الكريم امزيان :  622 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

السيد انس املعدني :  422 حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
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امزيان  الكريم  عبد  السيد 

فاس   32222 هولندا  عنوانه)ا( 

املغرب.

السيد انس املعدني عنوانه)ا( 12 

تجزئة هاجر الشقة ) الطابق 1 عين 

عدير 32222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

امزيان  الكريم  عبد  السيد 

فاس   32222 هولندا  عنوانه)ا( 

املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن ر   16 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 195).

335I

VISION CONSEILS FIDUCIAIRE SARL AU

 SOCIETE RIFPARASANTE

SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 VISION CONSEILS FIDUCIAIRE

SARL AU

 N°69 VILLA MAHASSINE APPT

 N°2 MASSIRA I C MARRAKECH

 ، 40000، MARRAKECH

MAROC

 SOCIETE RIFPARASANTE SARL

AU  شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي املحل 5) 

رقم 653 املسيرة 1 مراكش - 42142 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

125517

 29 عقد حر مؤرخ في  بدقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (2(2 مارس 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE RIFPARASANTE SARL

. AU

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعدات و املنتوجات الطبية و الشبه 

طبية.

عنوان املقر االجتداعي : املحل 5) 

رقم 653 املسيرة 1 مراكش - 42142 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : عادل  الرفاوي  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

 

والعائلية  الشخصية  األسداء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  عادل  الرفاوي  السيد 

مراكش   529 رقم  س   3 املسيرة 

42142 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  عادل  الرفاوي  السيد 

مراكش   529 رقم  س   3 املسيرة 

42142 مراكش املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

27 غشت  بتاريخ  التجارية بدراكش  

2)2) تحت رقم )478.

336I

FIDUCIAIRE NOUACEUR

OUNJIF MULTI-PROJETS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسدال الشركة

FIDUCIAIRE NOUACEUR

 LOT EL MADINA 1 N 81-83

 APP 5 1ER ETAGE DEROUA ،

26200، BERRECHID MAROC

  OUNJIF MULTI-PROJETS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تجزئة  اإلجتداعي  مقرها  وعنوان 

الدروة   1 رقم   687 مخلوف  نبيلة 

برشيد   (6(22 برشيد  برشيد  

املغرب.

رفع رأسدال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تم   (2(2 شتن ر   (9 في  املؤرخ 

قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع 

من  أي  درهم»   3.222.222«

»5.222.222 درهم» إلى »8.222.222 

مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم» 

مع ديون الشركة املحددة املقدار و 

املستحقة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

15 أكتوار  االبتدائية ب رشيد  بتاريخ 

2)2) تحت رقم 934.

337I

BUSINESS CENTER.COM

EVOLIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

BUSINESS CENTER.COM

شارع عبد املومن رقم 36) إقامة 

ف 8 الطابق الثاني رقم 6 ، 2392)، 

الدارالبيضاء املغرب

EVOLIE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتداعي )8 زنقة 

سدية شارع عبد املومن الطابق 

7 مكتب رقم 33 - 2392) الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.362(35

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

2)2) تقرر حل  17 شتن ر  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 122.222 رأسدالها  مبلغ    EVOLIE

درهم.

 8( اإلجتداعي  مقرها  وعنوان   

زنقة سدية شارع عبد املومن الطابق 

الدار   (2392  -  33 رقم  مكتب   7

عدم   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 

تحقيق غرض الشركة

عدم تحقيق رقم املعامالت.

)8 زنقة  و حدد مقر التصفية ب 

الطابق  املومن  عبد  شارع  سدية 

الدار   (2392  -  33 رقم  مكتب   7

البيضاء املغرب. 

و عين:

دي امليدا و  فيليب     السيد)ة( 

بانوراميك  عدلية  8ل  عنوانه)ا( 

غاردن طابق السفلي البيضاء 2222) 

)ة(  كدصفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوار 2)2) تحت رقم 68)749.

338I

FIDUCIAIRE HAMDELS

CLEAN SERVICES REHAB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE HAMDELS

 Cité Essalam, Appt 4 Imm 22

 Casablanca, Hay Hassani, Hay

 Essalam، 20230، CASABLANCA

maroc

CLEAN SERVICES REHAB شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

 CITEE وعنوان مقرها اإلجتداعي

 DJEMAA JAMILA 5 DERB

 KHALID RUE 11 N 158 - 20000

Casablanca Maroc

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 



عدد 5642 - 16 رايع ار ر )144 )) دسسد ر 2)2))الجريدة الرسمية   16648

رقم التقييد في السجل التجاري : 
474737

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 شتن ر   2(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 CLEAN : اإلقتضاء بدختصر تسديتها

.SERVICES REHAB
غرض الشركة بإيجاز : تنظيف و 

صيانة وسائل النقل.
 CITEE  : االجتداعي  املقر  عنوان 
 DJEMAA JAMILA 5 DERB
 KHALID RUE 11 N 158 - 20000

.Casablanca Maroc
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عبد القادر لبسيمي :  822 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .
 (22   : لبسيمي  رحاب  السيدة 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسداء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
لبسيمي  القادر  عبد  السيد 
رقم   45 زنقة  االسرة  حي  عنوانه)ا( 
49 عين الشق البيضاء 2222) الدار 

البيضاء املغرب.
السيدة رحاب لبسيمي عنوانه)ا( 
عين   49 رقم   45 زنقة  االسرة  حي 
الشق البيضاء 2222) الدار البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد رضوان لبسيمي عنوانه)ا( 
شارع   1 مجدوعة  رشيد  موالي  حي 
 ( الطابق   19 رقم  الحارتي  ادريس 

2222) الدار البيضاء املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوار 2)2) تحت رقم 748569.

339I

FIDUCIAIRE HAMDELS

HB CONCILLUM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE HAMDELS

 Cité Essalam, Appt 4 Imm 22

 Casablanca, Hay Hassani, Hay

 Essalam، 20230، CASABLANCA

maroc

HB CONCILLUM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي اقامة 

الزرقاء, 117 زنقة ابن منير, الطاق 

االول, اللشقة رقم ) - 2222) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

474447

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 شتن ر   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 HB  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.CONCILLUM

غرض الشركة بإيجاز : استشارات 

في العدارة الدا لية.

اقامة   : االجتداعي  املقر  عنوان 

الطاق  زنقة ابن منير,   117 الزرقاء, 

االول, اللشقة رقم ) - 2222) الدار 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : السيدة حليدة برشيد 
حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة حليدة برشيد عنوانه)ا( 
تجزئة مزوكة 5 رقم 3 زنقة بويزكارن 

انفا 2222) الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة حليدة برشيد عنوانه)ا( 
تجزئة مزوكة 5 رقم 3 زنقة بويزكارن 

انفا 2222) الدارالبيضاء املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 2( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوار 2)2) تحت رقم 44)748.

342I

«SOFRUIDATTE «

«SOFRUIDATTE «
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

«SOFRUIDATTE «
رقم 6)  شارع مرس السلطان , 
شقة 3 الطابق األول. ، 2342)، 

الدارالبيضاء املغرب
» SOFRUIDATTE» شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتداعي رقم 
6)  شارع مرس السلطان , 

شقة 3 الطابق األول. - 2342) 
الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
478893

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   1(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 «  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.«SOFRUIDATTE
التصدير   : غرض الشركة بإيجاز 

واالستيراد.
  (6 رقم   : عنوان املقر االجتداعي 
شارع مرس السلطان , شقة 3 الطابق 
األول. - 2342) الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عبد الكبير أجوالل :  1.222 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
أجوالل  الكبير  عبد  السيد 
اللة  ديجة  تجزئة  عنوانه)ا( 
 (2472 الشق  عين   7 رقم   7 زنقة 

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
أجوالل  الكبير  عبد  السيد 
اللة  ديجة  تجزئة  عنوانه)ا( 
 (2472 الشق  عين   7 رقم   7 زنقة 

الدارالبيضاء املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 753123.

341I

 INNOVATIONS ET SERVICES GLOBALE« par «

« abréviation « ISG

 INNOVATIONS ET «
 SERVICES GLOBALE« par

« abréviation « ISG
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 INNOVATIONS ET SERVICES «
 GLOBALE« par abréviation «

« ISG
رقم 6)  شارع مرس السلطان , 
شقة 3 الطابق األول. ، 2342)، 

الدارالبيضاء املغرب



16649 الجريدة الرسميةعدد 5642 - 16 رايع ار ر )144 )) دسسد ر 2)2)) 

 INNOVATIONS ET SERVICES «

 GLOBALE« par abréviation « ISG

»  شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي رقم 

6)  شارع مرس السلطان , 

شقة 3 الطابق األول. - 2342) 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

479549

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   1(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 «  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

 INNOVATIONS ET SERVICES

 GLOBALE« par abréviation « ISG

غرض الشركة بإيجاز : االستشارة 

في االتصاالت وأشغال متنوعة.

  (6 رقم   : عنوان املقر االجتداعي 

شارع مرس السلطان , شقة 3 الطابق 

األول. - 2342) الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : السيد لحسن الرفاعي 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد لحسن الرفاعي عنوانه)ا( 

عدارة   51 س  م  املستقبل  اقامة 

 (2152 سيدي معروف   4 رقم   457

الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد لحسن الرفاعي عنوانه)ا( 

عدارة   51 س  م  املستقبل  اقامة 

 (2152 سيدي معروف   4 رقم   457

الدارالبيضاء املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 753763.

34(I

LIXIA CAPSIA GETIONIS SARL

 LIXIA CAPSIA GESTIONIS

SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

LIXIA CAPSIA GETIONIS SARL

 Bd Abdellatif Ben Kaddour 44 ,

 Rce Jawda, 2ème étage, N°4,

 Racine Casablanca، 20250،

Casablanca Maroc

 LIXIA CAPSIA GESTIONIS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي 44، شارع 

عبد اللطيف بن قدور، الطابق 

الثاني، إقامة جودة، شقة رقم 4 - 

52)2) الدارالبيضاء املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.(81875

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تدت   (219 دجن ر   (5 في  املؤرخ 

املصادقة على :

 WILLIAM )ة(  السيد  تفويت 

 COLYER FELLOWS 1.050

 (.252 أصل  من  اجتداعية  حصة 

 LIXCAP )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

 INTERNATIONAL HOLDING

 LLC LIXCAP INTERNATIONAL

دجن ر   (5 بتاريخ   HOLDING LLC

.(219

 LIXIA )ة(  السيد  تفويت 

 CAPSIA GESTIONIS LLC LIXIA

 CAPSIA GESTIONIS LLC 1.222

 (.252 أصل  من  اجتداعية  حصة 

 LIXCAP )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

 INTERNATIONAL HOLDING

 LLC LIXCAP INTERNATIONAL

دجن ر   (5 بتاريخ   HOLDING LLC

.(219

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 753191.

343I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

BILLION AJI COFFE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صندوق ال ريد 

629) ، 42222، مراكش املغرب

BILLION AJI COFFE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي اميني ) 

الطابق السفلي الحي الشتوي جيليز  

- 42222 مراكش املغرب

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

128299

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   ((

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.BILLION AJI COFFE

مطعم و   : غرض الشركة بإيجاز 

حانة و شراء املواد الخام و ملحقاتها و 

كل املعدات الالزمة لنشاط الشركة..

 ( اميني   : عنوان املقر االجتداعي 

الطابق السفلي الحي الشتوي جيليز  

- 42222 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 BILLION AJI )SARL( الشركة 

122 درهم  AU :  999 حصة بقيدة 

للحصة .

حصة   1   : السيد البكاي قي�سي 

بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

 BILLION AJI )SARL( الشركة 

 1 شقة رقم   1 ايدني  عنوانه)ا(   AU

 - الشتوي جليز  الحي   1 مكتب رقم 

مراكش 42222 مراكش املغرب.

السيد البكاي قي�سي عنوانه)ا( 14 

  Rue Oradour Sur Glane   93(32

. Romain ville France

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد البكاي قي�سي عنوانه)ا( 14 

  Rue Oradour Sur Glane   93(32

 Romain ville France

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   11 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2)2) تحت رقم 117156.

344I

LIXIA CAPSIA GETIONIS SARL

 LIXIA CAPSIA GESTIONIS

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

LIXIA CAPSIA GETIONIS SARL

 Bd Abdellatif Ben Kaddour 44 ,

 Rce Jawda, 2ème étage, N°4,

 Racine Casablanca، 20250،

Casablanca Maroc

 LIXIA CAPSIA GESTIONIS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
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و عنوان مقرها االجتداعي 44، شارع 

عبد اللطيف بن قدور، الطابق 

الثاني، إقامة جودة، شقة رقم 4 - 

52)2) الدارالبيضاء .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(81875

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 5) دجن ر 219) تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة» إلى »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد».

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 753191.

345I

FLASH ECONOMIE

NID DOUILLET PRIVE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

NID DOUILLET PRIVE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي رقم أ 45 

تدديد تليلة  - 82222 أكادير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

452(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (218 يناير   ((

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 NID  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.DOUILLET PRIVE

مدرسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التعليم قبل املدر�سي.

عنوان املقر االجتداعي : رقم أ 45 

تدديد تليلة  - 82222 أكادير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيدة فاطدة غنجاوي :  1.222 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة فاطدة غنجاوي عنوانه)ا( 
زنقة 355 رقم )4 امسرنات  82222 

أكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة فاطدة غنجاوي عنوانه)ا( 
زنقة 355 رقم )4 امسرنات  82222 

أكادير املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   11 بتاريخ  باكادير   التجارية 

2)2) تحت رقم 97256.

346I

MCG

كلينيك دي شوفو
إعالن متعدد القرارات

MCG

 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.

 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,

 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC

كلينيك دي شوفو »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتداعي: شارع 

عالل الفا�سي العدارة )1، الشقة 5، 

سين - 42222 مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.122269

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 32 يونيو 2)2)

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تفويت حصص إجتداعية 

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

نقل املقر التجاري 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

 12.222 في  محدد  الشركة  رأسدال 

 : حصة   122 إلى  مقسدة  درهم، 

القيطوني  ادري�سي  سامية  السيدة 

أوريك  لحسين  السيد  حصة،   52  :

سو�سي

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

عدلية  جديد،  باب  الشركة:  مقر 

مسك الليل الرقم 39)، مراكش

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

14 أكتوار  بتاريخ  التجارية بدراكش  

2)2) تحت رقم )9)116.

347I

MCG

كلينيك دي شوفو

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسدية الشركة

MCG

 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.

 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,

 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC

كلينيك دي شوفو شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتداعي باب جديد 

عدلية مسك الليل الرقم 39) - 

42222 مراكش املغرب.

تغيير تسدية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
122269

 بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تم تغيير   (2(2 يوليوز   12 املؤرخ في 
دي  »كلينيك  من  الشركة  تسدية 
شوفو» إلى »سانطر أنتيرناسيونال دو 

ال كريف دو شوفو» .
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
16 أكتوار  بتاريخ  التجارية بدراكش  

2)2) تحت رقم 116359.

348I

 ALI OULHAJ ) SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

BM AGRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 ALI OULHAJ ) SIMOTIC(
BUREAU DE COMPTABILITE
صندوق ال ريد 312 الرئيسية 
الرشيدية ، 222)5، الرشيدية 

املغرب
BM AGRI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتداعي قصر 
جديد جداعة الحنك الراشدية - 

222)5 الراشدية املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

14(79
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 BM  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.AGRI
غرض الشركة بإيجاز : االستغالل 

الفالحي.
قصر   : االجتداعي  املقر  عنوان 
 - الراشدية  الحنك  جداعة  جديد 

222)5 الراشدية املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد مرغيش  الد :  34 حصة 

بقيدة 34.222 درهم للحصة .

السيدة مرغيش ليلى :  33 حصة 

بقيدة 33.222 درهم للحصة .

السيد شادلي يوسف :  33 حصة 

بقيدة 33.222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مرغيش  الد  السيد 
برج النخيل )2 رقم 31 نخيل جنوب 

مراكش 42262 مراكش املغرب.

عنوانه)ا(  ليلى  مرغيش  السيدة 

 8(222 طانطان  عامل  اقامة 

طانطان املغرب.

عنوانه)ا(  يوسف  شادلي  السيد 

فرنسا 32)94 كاشان فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  مرغيش  الد  السيد 
برج النخيل )2 رقم 31 نخيل جنوب 

مراكش 42262 مراكش املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 25 نون ر 

2)2) تحت رقم 1253.

349I

MCG

سوليسيون جيستيون أند أمبور 
إكسبور

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتداعي للشركة

MCG

 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.

 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,

 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC
سوليسيون جيستيون أند أمبور 

إكسبور شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي شارع 
عالل الفا�سي العدارة )1 الشقة 5، 

سين - 42222 مراكش املغرب.
تحويل  املقر االجتداعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.92887

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
املؤرخ في 14 ف راير 2)2) تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتداعي  املقر 
 1( العدارة  الفا�سي  عالل  »شارع 
مراكش   42222  - سين   ،5 الشقة 
كاردن،  مينارة  »تجزئة  إلى  املغرب» 
الشقة  الرابع،  الطابق  العدارة س، 

رقم 2) - 42222 مراكش  املغرب».
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
15 أكتوار  بتاريخ  التجارية بدراكش  

2)2) تحت رقم 2)1163.

352I

STE AGEFICO SARL

MANSSOURA MED
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسدال الشركة

STE AGEFICO SARL
)1 شارع عدر الخيام الطابق الثاني 

رقم 4 ، 92222، طنجة املغرب
MANSSOURA MED شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتداعي املنطقة 
الصناعية كزناية قطعة 1326 - 

92222 طنجة املغرب.
رفع رأسدال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.7(339

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تم   (2(2 أكتوار   24 في  املؤرخ 
قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع 
من  أي  درهم»   (.222.222«
»1.222.222 درهم» إلى »3.222.222 
تقديم حصص    : عن طريق  درهم» 

نقدية أو عينية.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار   16 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2)2) تحت رقم 34818).

351I

B.& B. COMPTA

 NEW CHALLENGE SKILLS
PRIVE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

B.& B. COMPTA

36 شارع الكفاح الطابق 3 رقم 3 

حي بوهالل بلوك AO ح ي م الرااط 

، 12152، الرااط املغرب

 NEW CHALLENGE SKILLS

PRIVE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي العدارة 

الف1 ابي رقراق رقم 35 امال 6 

سعقوب املنصور الرااط - 2)121  

الرااط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1474(3

 2( عقد حر مؤرخ في  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 شتن ر 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 NEW  : بدختصر تسديتها  اإلقتضاء 

.CHALLENGE SKILLS PRIVE

الدعم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املدر�سي واالتصاالت.

العدارة   : االجتداعي  املقر  عنوان 

 6 امال   35 رقم  رقراق  ابي  الف1 

  121(2  - الرااط  املنصور  سعقوب 

الرااط املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : السيدة رحيدة قديري 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة رحيدة قديري عنوانه)ا( 
اقامة ابي   3 الشقة   1 العدارة الف 
  121(2 الرااط  الفتح  حي  رقراق 

الرااط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة رحيدة قديري عنوانه)ا( 
اقامة ابي   3 الشقة   1 العدارة الف 
  121(2 الرااط  الفتح  حي  رقراق 

الرااط املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   12 بتاريخ  بالرااط   التجارية 

2)2) تحت رقم 128396.
35(I

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م. ذات الشريك 

الوحيد

STE YOUNAMEZ SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسدال الشركة

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م. 
ذات الشريك الوحيد

2) شارع املتنبي الطابق االول بني 
مالل 2) شارع املتنبي الطتبق االول 
بني مالل، 3222)، بني مالل املغرب
  STE YOUNAMEZ SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي رقم 6 
شارع 2) غشت إقامة بهيجة الطابق 

الثالث شقة رقم 5 بني مالل - 
3222) بني مالل املغرب.

رفع رأسدال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.8443
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تم   (2(2 شتن ر   (1 في  املؤرخ 
بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع 
درهم»   491.422,22« قدره 
إلى  درهم»   12.222,22« من  أي 
طريق  عن  درهم»   521.422,22«
الشركة  ديون  مع  مقاصة  إجراء    :

املحددة املقدار و املستحقة.
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باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل  بتاريخ )2 نون ر 

2)2) تحت رقم 9)7.

353I

FISCALITY CONSULTING CENTER

HISTOIRE D'AMITIES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتداعي للشركة

 FISCALITY CONSULTING

CENTER

 AV  PRINCE MY ABDELLAH

 AHLAM B IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc

HISTOIRE D ‹AMITIES شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي شارع 

يوغوزالفيا )8 ا رقم 14 جليز 

مراكش - 42222 مراكش املغرب.

تحويل  املقر االجتداعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.1228(9

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

املؤرخ في 21 أكتوار 2)2) تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجتداعي  املقر 

»شارع يوغوزالفيا )8 ا رقم 14 جليز 

مراكش - 42222 مراكش املغرب» إلى 

»الحي االداري تا مصلوحت -مراكش 

- 42222 مراكش  املغرب».

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   29 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2)2) تحت رقم 117218.

354I

 Groupe Management de Compétence   

S.A.R.L A-U

ALI DESIGN S.A.R.L A-U

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 Groupe Management de

Compétence S.A.R.L A-U

5، شارع الحريري، الطابق الثالت، 

رقم )3 - طنجة. ، 92222، طنجة 

املغرب

ALI DESIGN S.A.R.L A-U

 شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي تجزئة رقم 

1، الطابق )، املنطقة الصناعية 

مغوغة، طريق تطوان - 92222 

طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.93455

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

تدت   (2(2 أكتوار   (1 في  املؤرخ 

املصادقة على :

أشرف   )ة(  السيد  تفويت 

الجعدوني 122 حصة اجتداعية من 

)ة(  السيد  122 حصة لفائدة   أصل 

نوفل  زعبارة بتاريخ 1) أكتوار 2)2).

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

نون ر   25 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2)2) تحت رقم 6257.

355I

مكتب املحاسبة

 GOLDEN ARCHITECTURE

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب املحاسبة

شارع جون كينيدي عدارة أعراب 

الطابق األول رقم ب4 ، 35222، 

تازة املغرب

 GOLDEN ARCHITECTURE SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي شارع 

موالي يوسف تجزئة الزيات رقم 11 

تازة - 35222 تازة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5627

في  مؤرخ  موثق  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   (1

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

 GOLDEN ARCHITECTURE SARL

.AU

املهندس   : غرض الشركة بإيجاز 

املعداري .

شارع   : االجتداعي  املقر  عنوان 

 11 موالي يوسف تجزئة الزيات رقم 

تازة - 35222 تازة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (22.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

االله  عبد  الدريوش  السيد 

درهم   122 بقيدة  حصة   (.222   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

االله  عبد  الدريوش  السيد 

الحي  اكتوار   ( شارع  عنوانه)ا( 

تازة   35222 تازة   19 رقم  الحسني 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

االله  عبد  الدريوش  السيد 

الحي  اكتوار   ( شارع  عنوانه)ا( 

تازة   35222 تازة    19 رقم  الحسني 

املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   11 بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

2)2) تحت رقم 519.

356I

 Groupe Management de Compétence 

S.A.R.L  A-U

ALI DESIGN S.A.R.L A-U

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

 Groupe Management de(

Compétence S.A.R.L )A-U

5، شارع الحريري، الطابق الثالت، 

رقم )3 - طنجة. ، 92222، طنجة 

املغرب

  )ALI DESIGN S.A.R.L )A-U

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي تجزئة 

1، الطابق )، املنطقة الصناعية 

مغوغة، طريق تطوان - 92222 

طنجة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.93455

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

املؤرخ في 1) أكتوار 2)2) تم تعيين 

مسير جديد للشركة السيد)ة( زعبارة 

نوفل كدسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   25 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2)2) تحت رقم 6257.

357I
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F.M CONSULTING

ويتك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

F.M CONSULTING

 BD RAHAL EL MESKINI

 2EME ETAGE APPT.2 N°54

 CASABLANCA ، 20130،

CASABLANCA MAROC

ويتك شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي 774 زنقة 

19، شقة 3 حي بركة  - 2652) 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

479(47

في  مؤرخ  موثق  عقد  بدقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

اإلقتضاء بدختصر تسديتها : ويتك.

شراء،   -  : بإيجاز  غرض الشركة 

تسويق  بيع،  تصدير،  استيراد، 

وتوزيع ملحقات الهاتف ؛

- التجارة بجديع أشكاله؛

املنتجات  جديع  وايع  شراء   -

واألصناف؛

وطنية  تجارية  عالمة  أي  تدثيل 

املذكورة  باملنتجات  تتعلق  دولية  أو 

أعاله؛

للحساب   ، والترويج  البيع   -

لجديع   ، الغير  ولحساب  الخاص 

املواد  األصناف،  املنتجات،  املواد، 

األولية، املصنعة أو شبه املصنعة؛

جديع  وتصدير  شراء  استيراد،   -

السوق  في  الالزمة  واملنتجات  املواد 

الوطنية لتحقيق األغراض املذكورة 

أعاله؛

وتفويت  استغالل  شراء،   -

الترا يص  اال تراع،  براءات  جديع 

التجارية املتعلقة بغرض  والعالمات 

الشركة نيابة عنها؛

وعدوما جديع املعامالت التجارية 

املنقولة  الصناعية،  املالية،   ،

تتعلق بشكل مباشر  التي  والعقارية 

أو غير مباشر بالغرض املذكور أعاله 

أو بأي غرض آ ر مشابه أو مرتبط ، 

أو يحتدل أن تساهم في تطويره بأي 

شكل من األشكال.

 774  : االجتداعي  املقر  عنوان 

زنقة 19، شقة 3 حي بركة  - 2652) 

الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : العايدي  وليد  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  العايدي  وليد  السيد 

 (2652  774 رقم   19 حي بركة زنقة 

الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  العايدي  وليد  السيد 

 (2652  774 رقم   19 حي بركة زنقة 

الدارالبيضاء املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 753398.

358I

 WORLD ART CONSULTING SARL par

abréviation WACON SARL

 BELGIQUE PROMOTION
IMMOBILIERE
إعالن متعدد القرارات

 WORLD ART CONSULTING
 SARL par abréviation WACON

SARL
زاوية شارع أبي جرير الط ري 

وزنقة عبد الرحدان ناصر، إقامة 
املنصور، الطابق األول، الشقة رقم 

) ، 92222، طنجة املغرب
 BELGIQUE PROMOTION
IMMOBILIERE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتداعي: 5 شارع 

يوسف ابن تاشفين، الطابق الثاني، 
الشقة رقم 3 - 92222 طنجة 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.79985

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
املؤرخ في 4) شتن ر 2)2)

تم اتخاذ القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
تحويل املقر االجتداعي الحالي  مايلي: 
للشركة من »طنجة، 5 شارع يوسف 
الشقة  الطابق الثاني،  ابن تاشفين، 
محدد  شارع  »طنجة،  إلى   «3 رقم 
املكتب  السابع،  الطابق  الخامس، 

امللك املسمى ابتسام 34».
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
تجديد ثقة تسيير الشركة في السيد 
كدال بلحسن، بصفته املسير الوحيد 
محدودة.  غير  ملدة  وذلك  للشركة، 
معامالتها  جديع  في  الشركة  تلزم 
كدال  السيد  الوحيد  املسير  بتوقيع 
الشخ�سي  العنوان  )تغيير  بلحسن 
للدسير الوحيد السيد كدال بلحسن 

تبعا لتجديد بطاقته الوطنية(.
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
املالك  عبد  السادة  الشركاء  قام 
عقاب، علي اعليوا وحديد العشاوي 
كدال  السيد  الشريك  املسير  بدنح 
التخاذ  الصالحيات  جديع  بلحسن، 

أي قرار بشأن أي تحويل أو تدقيق 

للشركة،  االجتداعي  املقر  لعنوان 

طنجة  محكدة  نفوذ  دا ل  وذلك 

ضرورًيا،  حضورهم  يكون  أن  دون 

وهذا وفًقا لألحكام القانونية وما هو 

و   «4« املادتين  في  عليه  منصوص 

املحين  األسا�سي  القانون  من   «15«

واملعتدد تبعا للجدع العام الحالي.

على  ينص  الذي   :4 رقم  قرار 

مايلي: تحيين وإعادة صياغة القانون 

مجدوع  ليشدل  للشركة  األسا�سي 

التغييرات الجديدة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

إعادة صياغته بالكامل

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   23 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2)2) تحت رقم 9))35).

359I

MOHAMED SAFRIOUI

TABITEX

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

MOHAMED SAFRIOUI

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMM 9 4EME ETAGE ، 20200،

CASABLANCA MAROC

TABITEX شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي زنقة 

حسن كريط عكاشة 3 تجزئة رقم 4   

- 2222) الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.67549

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تدت   (2(2 أكتوار   25 في  املؤرخ 

املصادقة على :
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تفويت السيد )ة(  الد  اإلدري�سي 

اجتداعية  حصة   5.222 القيطوني 

لفائدة   حصة   12.222 أصل  من 

السيد )ة( فيصل  بنعدور بتاريخ 25 

أكتوار 2)2).

تفويت السيد )ة(  الد  اإلدري�سي 

اجتداعية  حصة   5.222 القيطوني 

لفائدة   حصة   12.222 أصل  من 

 25 هشام بنعدور بتاريخ  )ة(  السيد 

أكتوار 2)2).

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 695)75.

362I

MOHAMED SAFRIOUI

KSS INVEST

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسدال الشركة

KSS INVEST

 شركة ذات املسؤولية املحدودة

 وعنوان مقرها االجتداعي غاندي 

مول شارع غاندي عدارة 9 الطابق4 

- الدار البيضاء  املغرب.

رفع رأسدال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.455717

 بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

تم   (2(2 شتن ر   (4 في  املؤرخ 

قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع 

من  أي  درهم»   7.722.222«

 7.822.222« إلى  درهم»   122.222«

 77222 تقديم    : عن طريق  درهم» 

شركة  في  مدلوكة  اجتداعية  حصة 

INVENTORIS

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 6)9)75.

361I

MOHAMED SAFRIOUI

SOMANA ZAHRA G.I.E
مجدوعة ذات النفع االقتصادي

حل شركة

MOHAMED SAFRIOUI

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMM 9 4EME ETAGE ، 20200،

CASABLANCA MAROC

SOMANA ZAHRA G.I.E مجدوعة 
ذات النفع االقتصادي)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتداعي حي 

الكريدات تجزئة كلثوم زنقة 1 رقم 

32  - 2222) الدار البيضاء  املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.116733

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

2)2) تقرر حل  12 شتن ر  املؤرخ في 

االقتصادي  النفع  ذات  مجدوعة 

مبلغ    SOMANA ZAHRA G.I.E
مقرها  وعنوان  درهم   1 رأسدالها 

تجزئة  الكريدات  حي  اإلجتداعي 
 (2222  -   32 رقم   1 زنقة  كلثوم 

الدار البيضاء  املغرب نتيجة ل : حل 

قبل  اإلقتصادي  النفع  مجدوعة 

االوان.

حي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
رقم   1 الكريدات تجزئة كلثوم زنقة 

32  - 2222) الدار البيضاء  املغرب. 

و عين:

و  اوحجو  لحسن    السيد)ة( 

 (95 كازا كرين تاون فيال  عنوانه)ا( 

 (2222 بوسكورة   املدينة الخضراء 

)ة(  املغرب كدصفي  البيضاء   الدار 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 694)75.

36(I

FISCALITY CONSULTING CENTER

 MARRAKECH PRESTIGE

DRIVE
إعالن متعدد القرارات

 FISCALITY CONSULTING

CENTER

 AV  PRINCE MY ABDELLAH

 AHLAM B IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc

 MARRAKECH PRESTIGE DRIVE

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجتداعي: شارع 

محدد الخامس عدارة ياسدين الرقم 

68 محالت 64 وياسدين 65 جليز 

مراكش  - 42222 مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.68987

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 17 غشت 2)2)

تم اتخاذ القرارات التالية: 

الذي ينص على  قرار رقم االول: 

بورقادي  السيد  من  تفويت  مايلي: 

التي   الحصص  جل  سليم  محدد 

 MARRAKECH«  يدلكها في  الشركة

 1222 قدرها    PRESTIG DRIVE

حصة  لفاىدة  السيد الهرداكي ياسين       

ينص  الذي  الثاني:  رقم  قرار 

القديم  املسير  استقالة  مايلي:  على 

بحي  بورقادي محدد سليم القاطن  

مراكش   665 الرقم   14 االنارة بلوك 
 AB401956 رقم البطاقة الوطنية  

من الشركة

ينص  الذي  الثالث:  رقم  قرار 

الهرداكي ياسين  تعيين   على مايلي:  

القاطن بشارع غرناطة زنقة السعادة 
)  تطوان رقم البطاقة الوطنية  رقم 

)A368(5 كدسير جديد للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 8: الذي ينص على مايلي: 
للشركة  فوت  الوحيد  الشريك 
 1222 درهم مقسدة على   122222
حصة ماة  درهم للحصة الواحدة و 
بهدا تم تحديد الرسدال للشركة في 
 1222 درهم مقسدة على    122222
حصة ب 122 درهم للحصة الواحدة 
حررت كاملة و نسبت للسيد الهرداكي 

ياسين 
بند رقم 14: الذي ينص على مايلي:  
تعيين  الهرداكي ياسين القاطن بشارع 
غرناطة زنقة السعادة رقم )  تطوان 
 A368(5( الوطنية  البطاقة  رقم 

مسير جديد للشركة
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   29 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2)2) تحت رقم 117216.

363I

amina zouheir

RAPID FES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

amina zouheir
 n°475 lotissment wifaq route

 ain smen zouagha haute ،
30000، fes maroc

RAPID FES شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي 3 شارع 
اركان حي زازا فاس - 32222 فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

64597
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 RAPID : اإلقتضاء بدختصر تسديتها

.FES
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البيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ادارة  انواعه-مقاول  بجديع 

االستغالليات-التصدير و االستيراد.

شارع   3  : عنوان املقر االجتداعي 

فاس   32222  - زازا فاس  اركان حي 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيدة نادية غويلة :  22) حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .

السيد عرو�سي دناتلي عزيز :  822 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  غويلة  نادية  السيدة 

انجلترا AL8 6XG لندن انجلترا.

عزيز  دناتلي  عرو�سي  السيد 

ازقاق  القا�سي  درب   (1 عنوانه)ا( 

فاس   32222 فاس  ق  م  البغل 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عزيز  دناتلي  عرو�سي  السيد 

ازقاق  القا�سي  درب   (1 عنوانه)ا( 

البغل م ق فاس 32222 فاس املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   25 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 971).

364I

أسداء ميديا

 IWAYM BAT D›ETUDES ET

CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

أسداء ميديا

شارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

2) ال رنو�سي البيضاء، 2222)، 

البيضاء املغرب

 IWAYM BAT D›ETUDES ET

CONSTRUCTION  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي شارع 

محدد زفزاف منطقة 1 تجزئة 5 

عدارة 8 رقم ) حي الوالء سيدي 

مومن   - 2222) الدار البيضاء  

املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

466451

في  مؤرخ  حر  عقد  بدقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (2(2 يونيو   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

 IWAYM BAT D’ETUDES ET

. CONSTRUCTION

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وكل  املوازية  واألشغال  البناء 

و  والصناعية  التجارية  العدليات 

املالية املوازية لها .

شارع   : االجتداعي  املقر  عنوان 

 5 تجزئة   1 منطقة  زفزاف  محدد 

سيدي  الوالء  حي   ( رقم   8 عدارة 

البيضاء   الدار   (2222  - مومن   

املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيدة ابتسام الغداري  :  1.222 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الغداري   ابتسام  السيدة 

 173 رقم   9 عدارة  األزهر  عنوانه)ا( 

شطر 1/11 ال رنو�سي  2222) الدار 

البيضاء املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

الغداري   ابتسام  السيدة 

 173 رقم   9 عدارة  األزهر  عنوانه)ا( 

شطر 1/11 ال رنو�سي  2222) الدار 

البيضاء  املغرب 

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز 2)2) تحت رقم -.

365I

FIDUCIARE AL AKHAWAYNE

R & D OFFSHORING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

FIDUCIARE AL AKHAWAYNE

 APPT 21 N 6 AV KADISSI ALIDO

FES ، 30000، FES MAROC

R & D OFFSHORING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي : شارع 

54) رقم 3) مجدع املصلى عين 

قادوس فاس - 32222 فاس املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.37551

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

املؤرخ في 28 أكتوار 2)2) تقرر حل 

R & D OFFSHORING شركة ذات 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

 1.622.222 رأسدالها  مبلغ  الوحيد 

درهم وعنوان مقرها اإلجتداعي شارع 

عين  املصلى  مجدع   (3 رقم   (54

32222 فاس املغرب   - قادوس فاس 

نتيجة لركود اقتصادي حاد و عدم 

وجود زاناء.

و عين:
امزيان حسني  شكيب   السيد)ة( 
عبد  بن  شارع عدر   18 عنوانه)ا(  و 
الجليل حي االدارسة ) فاس 32222 

فاس املغرب كدصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجدعية الختامية 
شارع  وفي   (2(2 أكتوار   28 بتاريخ 
عين  املصلى  مجدع   (3 رقم   (54
قادوس فاس - 32222 فاس املغرب.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   29 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 2)3213/2.

366I

ROSÉS

ROSÉS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ROSÉS
 QUARTIER KHERBA LOT

 160 RDC A DROIT TANGER ،
90000، TANGER MAROC

ROSÉS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي حي الخراة 
تجزئة 162 الطابق االر�سي على 
اليدين  - 92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
129411

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.ROSÉS
تسيير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املقاهي و املطاعم.
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حي   : االجتداعي  املقر  عنوان 

االر�سي  الطابق   162 تجزئة  الخراة 

على اليدين  - 92222 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : ابرشان كدال   السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ابرشان كدال   السيد 

 32 رقم   25 زنقة  ميدون  اوالد  حي 

الناظور 999)6 الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ابرشان كدال   السيد 

 32 رقم   25 زنقة  ميدون  اوالد  حي 

الناظور 999)6 الناظور املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   24 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2)2) تحت رقم -.

367I

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID

 EOP POUR

 ENGRAISSEMENT DES

VOEUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID

 N°9 Imm Alaoui Rue Rahal El

 ،Meskini 4 etage  fes vn ، 30000

فاس املغرب

 EOP POUR ENGRAISSEMENT

DES VOEUX شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي دوار 

املشطة بالهواري عين قنصرة موالي 

سعقوب فاس - 32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
64635

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 EOP  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 
 POUR ENGRAISSEMENT DES

.VOEUX
تسدين   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العجول
االستيراد و التصدير
تجارة املوا�سي ونقلها.

دوار   : االجتداعي  املقر  عنوان 
املشطة بالهواري عين قنصرة موالي 
سعقوب فاس - 32222 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

السيد محدد اجدي :  522 حصة 
بقيدة 122 درهم للحصة .

السيد فؤاد التوزاني :  522 حصة 
بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  اجدي  محدد  السيد 
قنصرة  عين  بالهواري  املشطة  دوار 
فاس   32222 فاس  سعقوب  موالي 

املغرب.
عنوانه)ا(  التوزاني  فؤاد  السيد 
زنقة 1) رقم )9 حي واد فاس 32222 

فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  اجدي  محدد  السيد 
قنصرة  عين  بالهواري  املشطة  دوار 
فاس   32222 فاس  سعقوب  موالي 

املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   29 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 999).
368I

preficos

STATUE COSMETIQUE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

preficos

 mohamed bouziane résidence

 farhataine 2 appt 11 casablanca

 derb feriha rue 2 n 23، 20400،

casablanca casablanca

STATUE COSMETIQUE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتداعي 

 (6AVENUE MERS SULTAN

 APPART N°3 1ER ETAGE  -

.20000 casablanca MAROC

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.426859

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

تقرر   (2(2 شتن ر   (5 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 STATUE الوحيد  الشريك  ذات 

رأسدالها  مبلغ    COSMETIQUE

مقرها  وعنوان  درهم   52.222

 (6AVENUE MERS اإلجتداعي 

  SULTAN APPART N°3 1ER ETAGE

 - 20000 casablanca MAROC

.CRISE ECONOMIQUE : نتيجة ل

ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 (6AVENUE MERS SULTAN

 APPART N°3 1ER ETAGE  -

 .20000 CASABLANCA MAROC

و عين:

  ABDELMAJID السيد)ة( 

 LOT LALLA HAILOUL و عنوانه)ا( 

 ZHIROU N°49 ALLEE DES

  PRITCHARDIAS AIN SEBAA

 20000 CASABLANCA MAROC

كدصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 753511.

369I

UNIVERS JOUHARI

ACTION MULTI TRUST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

UNIVERS JOUHARI

82 شارع موالي سليدان الطابق ) 

الرقم 1 عين السبع ، 2592)، الدار 

البيضاء املغرب

ACTION MULTI TRUST شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتداعي 117 زنقة 

ابن منير اقامة الزرقاء الطابق 

1 الرقم ) املعاريف - 2332) 

الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.457847

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تقرر   (2(2 أكتوار   (6 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 

مبلغ    ACTION MULTI TRUST

وعنوان  درهم   122.222 رأسدالها 

ابن  زنقة   117 اإلجتداعي  مقرها 

الرقم   1 الطابق  الزرقاء  اقامة  منير 

الدارالبيضاء   (2332  - املعاريف   (

نشاط  توقف   : ل  نتيجة  املغرب 

الشركة.

 117 ب  التصفية  مقر  حدد  و 

الطابق  زنقة ابن منير اقامة الزرقاء 

 (2332  - املعاريف   ( الرقم   1

الدارالبيضاء املغرب. 

و عين:
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و  املطاعي  محدد   السيد)ة( 
عنوانه)ا( حكم ) زنقة 13 رقم 5 شارع 
الدارالبيضاء   (2352 تاشفين   بن 

املغرب كدصفي )ة( للشركة.
 وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
 117  : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
زنقة ابن منير اقامة الزرقاء الطابق 1 

الرقم ) املعاريف الدارالبيضاء
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 753137.

372I

مكتب االستشارات واملحاسبة

ادرين
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
مكتب االستشارات واملحاسبة

6, شارع القدس, تابريكت ، 11222، 
سال املغرب

ادرين شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي تجزئة 
السعيد حجي, شارع جبل تواقال, 
رقم 452, طريق القنيطرة, سال - 

11162 سال املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3((29
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

اإلقتضاء بدختصر تسديتها : ادرين.
غرض الشركة بإيجاز : شراء ,بيع 

وتوزيع املواد الغدائية العامة.
املواد  بيع جديع   ، بقالة  محل   •

االستهالكية العامة.
• تقديم  دمات.

تجزئة   : االجتداعي  املقر  عنوان 

تواقال,  جبل  شارع  حجي,  السعيد 
 - سال  القنيطرة,  طريق   ,452 رقم 

11162 سال املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد إدريس رياش :  822 حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .

السيد أحدد إدهدو :  22) حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  رياش  إدريس  السيد 
تجزئة املكينسية, رقم 54,  ارج باب 

سبتة 11262 سال املغرب.

عنوانه)ا(  إدهدو  أحدد  السيد 

إقامة ندي, بلوك 5, عدارة 51, شقة 

سال   11162 القنيطرة  طريق   ,4

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الحارتي  طه  السيد 
سال   11152  11( رقم  بوطويل, 

املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   25 بتاريخ  بسال   االبتدائية 

2)2) تحت رقم 68)35.

371I

nador conseil sarl au

L.M.C.L
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

nador conseil sarl au

 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc

L.M.C.L  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي حي املطار 

تجزئة السعادة رقم 386  - 222)6 

الناضور املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.15971
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تدت   (2(2 أكتوار   (1 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تينداللي   ودسع   )ة(  تفويت السيد 
أصل  من  اجتداعية  حصة   (.222
)ة(   السيد  لفائدة   حصة   12.222
1) أكتوار  بلقا�سي بتاريخ  محجواة  

.(2(2
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 24 نون ر 

2)2) تحت رقم 3521.
37(I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

ARTCURIAL MAROC
إعالن متعدد القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق ال ريد 
629) ، 42222، مراكش املغرب
ARTCURIAL MAROC »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتداعي: فيال 
ONEP رقم 4 عدارة اسدر شارع 

محدد السادس  - 42222 مراكش 
املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.98897
بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 1) شتن ر 2)2)
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
 François السيد  الراحل  وفاة  بيان 
تحيط  إدارته:  وتسريح   TAJAN
علدا  العادية  غير  العامة  الجدعية 
 ،  François TAJAN الراحل  بوفاة 
2)2) ، كدا  6) ف راير  الذي توفي في 
هو موضح في شهادة الوفاة رقم )48.
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
  Nicolas ORLOWSKI تعيين السيد 
 Giuseppa, Rachel, السيدة   و 
 Paola DEODATO ép. DUBOIS

مسيران منفصالن ملدة غير محددة؛
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
منح توقيع الشركات املصرفية بشكل 
فردي و منفصل و بدون أي قيود لكل 
و   Nicolas ORLOWSKI من السيد 
 Giuseppa, Rachel, Paola  السيدة

  DEODATO ép. DUBOIS
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
من   13 املادة  تعديل  على  املوافقة 

القانون األسا�سي للشركة
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   29 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2)2) تحت رقم )11721.

373I

FLASH ECONOMIE

EQUIPEMENTS KOUIRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

EQUIPEMENTS KOUIRI شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي 9 ،شارع 
فلسطين - 8999) املحددية  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(6419

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   (6
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.EQUIPEMENTS KOUIRI
تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وتكنولوجيا  املكتب  مستلزمات 

املعلومات،عامل طباعة،تاجر



عدد 5642 - 16 رايع ار ر )144 )) دسسد ر 2)2))الجريدة الرسمية   16658

9 ،شارع   : عنوان املقر االجتداعي 
فلسطين - 8999) املحددية  املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
كويري  الوهاب  عبد  السيد 
درهم   122 بقيدة  حصة   1.222   :

للحصة .
 1.222   : حراك  العربي  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .
 

والعائلية  الشخصية  األسداء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

كويري  الوهاب  عبد  السيد 
اقامة محدد أمين مد ل  عنوانه)ا( 
الحسن الرقم 21  8999) املحددية 

املغرب .
عنوانه)ا(  حراك  العربي  السيد 
  48 رقم  س  أ  بلوك  السالم  رياض 

8999) املحددية املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
كويري  الوهاب  عبد  السيد 
اقامة محدد أمين مد ل  عنوانه)ا( 
الحسن الرقم 21  8999) املحددية 

املغرب 
عنوانه)ا(  حراك  العربي  السيد 
  48 رقم  س  أ  بلوك  السالم  رياض 

8999) املحددية املغرب 

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 (6 بتاريخ  باملحددية   االبتدائية 

أكتوار 2)2) تحت رقم 1423.
374I

FIDABEL SARL AU

فضاء الغليمي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسدال الشركة

FIDABEL SARL AU
SAFI CONSULTANT مكتب 
4 عدارة ميدونة الطابق الثاني 

الجريفات آسفي ، 46222، آسفي 
املغرب

فضاء الغليمي شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي طريق 
مراكش كلم 27  ط أزكان والد 

طلحة آسفي - 46222 آسفي املغرب.
رفع رأسدال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.7667

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تم   (2(2 نون ر   25 في  املؤرخ 
قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع 
من  أي  درهم»   1.222.222«
»822.222.) درهم» إلى »3.822.222 
تقديم حصص    : عن طريق  درهم» 

نقدية أو عينية.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   12 بتاريخ  بآسفي   االبتدائية 

2)2) تحت رقم 175).

375I

NOBLACTION

ELITE EXPERT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NOBLACTION
نهج سعقوب املنصور إقامة األميرة 
3 الطابق األول رقم 15، 42222، 

مراكش املغرب
ELITE EXPERT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي 55 شارع 
محدد الخامس  إقامة جكار شقة 
33 جليز مراكش - 42222 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
127983

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 ELITE  : بدختصر تسديتها  اإلقتضاء 

.EXPERT
تسويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتوزيع املنتجات الغذائية والتوابل.
55 شارع  عنوان املقر االجتداعي : 
شقة  جكار  إقامة  الخامس   محدد 
مراكش   42222  - مراكش  جليز   33

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : بوطيبي  عديل  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بوطيبي  عديل  السيد 
ح م تجزئة األحباس رقم 48 مراكش 

42222 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بوطيبي  عديل  السيد 
ح م تجزئة األحباس رقم 48 مراكش 

42222 مراكش املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   29 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2)2) تحت رقم 117224.
376I

NOBLACTION

TABLE 21
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NOBLACTION
نهج سعقوب املنصور إقامة األميرة 
3 الطابق األول رقم 15، 42222، 

مراكش املغرب
TABLE 21 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتداعي 55 شارع 
محدد الخامس عدارة جكار شقة 
33 جليز مراكش - 42222 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

127979
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   19
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 TABLE : اإلقتضاء بدختصر تسديتها

.(1
غرض الشركة بإيجاز : مطعم.

55 شارع  عنوان املقر االجتداعي : 
شقة  جكار  عدارة  الخامس  محدد 
مراكش   42222  - مراكش  جليز   33

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 522   : بوطيبي   عديل  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .
 522   : السيد هشام الكنسو�سي  

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  السيد عديل بوطيبي  
ح م تجزئة األحباس رقم 48 مراكش 

42222 مراكش املغرب.
الكنسو�سي  هشام  السيد 
 8 أ  عدارة  الباهية  اقامة  عنوانه)ا( 
 42222 مراكش  الحسني  الحي   3/1

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  السيد عديل بوطيبي  
ح م تجزئة األحباس رقم 48 مراكش 

42222 مراكش املغرب
الكنسو�سي  هشام  السيد 
 8 أ  عدارة  الباهية  اقامة  عنوانه)ا( 
 42222 مراكش  الحسني  الحي   3/1

مراكش املغرب
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باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   29 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2)2) تحت رقم )11722.
377I

 ALI OULHAJ ) SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

MOUGHARFI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسدية الشركة

 ALI OULHAJ ) SIMOTIC(
BUREAU DE COMPTABILITE
صندوق ال ريد 312 الرئيسية 
الرشيدية ، 222)5، الرشيدية 

املغرب
MOUGHARFI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها االجتداعي قصر 
القصبة القديدة مدغرة - 222)5 

الرشيدية املغرب.
تغيير تسدية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
1(599

 بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تم تغيير   (2(2 نون ر   25 املؤرخ في 
 «MOUGHARFI« تسدية الشركة من

. «MALTAREV« إلى
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 29 نون ر 

2)2) تحت رقم 3)3.
378I

 ALI OULHAJ ) SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

 LES DUNES DE SAHARA
TOURS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تغيير نشاط الشركة

 ALI OULHAJ ) SIMOTIC(
BUREAU DE COMPTABILITE
صندوق ال ريد 312 الرئيسية 
الرشيدية ، 222)5، الرشيدية 

املغرب

 LES DUNES DE SAHARA

TOURS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتداعي رقم 81 

تجزئة الصفاء - 222)5 الرشيدية 

املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.13199

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

تم تغيير   (2(2 نون ر   25 املؤرخ في 

نشاط الشركة من »مأوى» إلى »نقل 

املستخدمين».

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 29 نون ر 

2)2) تحت رقم ))3.

379I

challengeaudit

 ELECTRICITE NEGOCE
MEKNESS SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

challengeaudit

 rue antsirabé imm 8 n 6 V.N

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

 ELECTRICITE NEGOCE

MEKNESS SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي صراميطو 

25 رقم 28 مكناس - 52262 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52899

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 مارس   1(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

 ELECTRICITE NEGOCE  :

.MEKNESS SARL AU

غرض الشركة بإيجاز : التجارة 

بالجدلة  )البيع  عقاقيري 

والتقسيط(

االعدال املختلفة او البناء.

عنوان املقر االجتداعي : صراميطو 

25 رقم 28 مكناس - 52262 مكناس 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : محدد  الوراث  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  محدد  الوراث  السيد 

 26 الصفاء  اقامة  القدس  قطاع 

سال  العيايدة   23 شقة   33 عدارة 

11212 سال املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  محدد  الوراث  السيد 

 26 الصفاء  اقامة  القدس  قطاع 

سال  العيايدة   23 شقة   33 عدارة 

11212 سال املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

13 أكتوار  بتاريخ  التجارية بدكناس  

2)2) تحت رقم 3197.

382I

LOGIFIN

CLIC ENERGY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

LOGIFIN

 RUE OUED ZIZ, RES (2

 CASTILLA, 1ER ETAGE, APP N°

 5, TANGER ، 90010، TANGER

MAROC

CLIC ENERGY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي 17 شارع 

محدد الخامس إقامة بوفابيس 

طابق )  مكتب رقم  14 - 92222 

طنجة املدلكة املغراية

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

129621

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 CLIC  : بدختصر تسديتها  اإلقتضاء 

.ENERGY

غرض الشركة بإيجاز : بيع الوقود 

وزيوت التشحيم بالجدلة.

17 شارع  عنوان املقر االجتداعي : 

محدد الخامس إقامة بوفابيس طابق 

طنجة   92222  -  14 مكتب رقم     (

املدلكة املغراية.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
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 1.222   : السيد عثدان الرزرازي 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عثدان الرزرازي عنوانه)ا( 

 92222 أ  الرهراه  بواانة  حي   1325

طنجة املدلكة املغراية.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عثدان الرزرازي عنوانه)ا( 

 92222 أ  الرهراه  بواانة  حي   1325

طنجة املدلكة املغراية

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   11 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2)2) تحت رقم 46)6.

381I

EFFICACITE IMMOBILIERE

EFFICACITE IMMOBILIERE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EFFICACITE IMMOBILIERE

 N2 BLOC G2 HAY NOUR FES،

32222، فاس املغرب

 EFFICACITE IMMOBILIERE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي رقم 36 

زنفة طنجة عوينة الحجاج  فاس 

32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

59625

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (219 ماي   (1

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.EFFICACITE IMMOBILIERE

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
 36 رقم   : عنوان املقر االجتداعي 
فاس  الحجاج   عوينة  طنجة  زنفة 

32222 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد يوسف االدري�سي :  1.222 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد يوسف االدري�سي عنوانه)ا( 
فاس  الوفاء  حي  امنتانوت   (5 رقم 

32222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد يوسف االدري�سي عنوانه)ا( 
فاس  الوفاء  حي  امنتانوت   (5 رقم 

32222 فاس املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   1( بتاريخ  بفاس   التجارية 

219) تحت رقم 1999.

38(I

SAGEST

CLOU ICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGEST

 N° 9 RUE IMAM MALIK 1er

 ETAGE APPT N° 4 VN FES ،

30000، FES MAROC

CLOU ICE  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي عدر 

االدري�سي رقم 6 مدينة الجديدة  - 

32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

647(1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 CLOU : اإلقتضاء بدختصر تسديتها

. ICE

مقهي   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ومطعم .

عدر   : االجتداعي  املقر  عنوان 

 - الجديدة   مدينة   6 االدري�سي رقم 

32222 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : اسدار  ايدان  السيدة 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

 1222  : اسدار  ايدان  السيدة   

بقيدة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  اسدار  ايدان  السيدة 

تواقال  جبل  زنقة  التواب  زنقة   11

النرجس د  32222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  اسدار  ايدان  السيدة 

تواقال  جبل  زنقة  التواب  زنقة   11

النرجس د  32222 فاس املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   1( بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 3287.

383I

cabinet fiduciaire zghoud

NOREV SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

cabinet fiduciaire zghoud

 AVE ABI HASSAN CHADILI

 RESIDENCE EDDAI N°2 ،

90010، TANGER MAROC

NOREV SARL   شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي مجدع 

العرفان عدارة 89) الطابق 1 رقم 

) - Tanger 92252 املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.94517

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تم تعيين   (2(2 يونيو   (3 املؤرخ في 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

و اسشو  يوسف كدسير آ ر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   29 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2)2) تحت رقم 6293.

384I

NOBLACTION

CETE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسدال الشركة

NOBLACTION

نهج سعقوب املنصور إقامة األميرة 

3 الطابق األول رقم 15، 42222، 

مراكش املغرب

CETE شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي إقامة 

لوازيس شقة رقم 38 نهج موالي 

عبد هللا تجزئة بويزاكارن  - 42222 

مراكش املغرب.

رفع رأسدال الشركة



16661 الجريدة الرسميةعدد 5642 - 16 رايع ار ر )144 )) دسسد ر 2)2)) 

رقم التقييد في السجل التجاري 
.89951

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تم   (2(2 شتن ر   18 في  املؤرخ 
قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع 
»922.222 درهم» أي من »122.222 
عن  درهم»   1.222.222« إلى  درهم» 
إدماج احتياطي أو أرااح أو    : طريق 

عالوات إصدار في رأس املال.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   25 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2)2) تحت رقم 7392.

385I

CASABLANCA CONSULTING GROUP

INJECTOY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 CASABLANCA CONSULTING
GROUP

 RUE SIJILMASSA- 91
 BELEVEDERE- CASABLANCA

 belvedere، 20300،
CASABLANCA MAROC

INJECTOY شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي   التجزئة 
116 ، املنطقة الصناعية موالي 

رشيد سيدي عثدان - 2222) الدار 
البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.399147

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تدت   (219 دجن ر   (2 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة( علي   املراك�سي 
حصة اجتداعية   1.222 بن جعفر  
لفائدة   حصة   (.222 أصل  من 
السيد )ة(  العربي بن يحيى بتاريخ 2) 

دجن ر 219).
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
 (8 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز 2)2) تحت رقم 741346.

386I

كافجيد

BA METAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

كافجيد

86 زنقة 165 مجدوعة *ه* حي 

االلفة، 2))2)، الدار البيضاء 

املغرب

BA METAL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي تجزئة 

الصفاء 51 شارع رحال املسكيني 

الطابق الثالث رقم 13 - 2482) 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

479(57

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   (2

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 BA  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.METAL

انشاءات   : غرض الشركة بإيجاز 

معدنية.

تجزئة   : االجتداعي  املقر  عنوان 

املسكيني  رحال  شارع   51 الصفاء 

الطابق الثالث رقم 13 - 2482) الدار 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 322   : السيد فا�سي فهري امين 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

 (52   : السيدة كلثوم نيتوريرت 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

 (52   : بيكتاس  أحدت  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

 122   : العفير  فوزية  السيدة 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

 122   : السيدة نبيلة ابو الضياء 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد فا�سي فهري امين عنوانه)ا( 
فيلودروم   الرواح  باب  زنقة   4 رقم 

2252) الدار البيضاء املغرب.

السيدة كلثوم نيتوريرت عنوانه)ا( 

املدينة   588 فيال  تاون  كرين  كازا 

الخضراء بوسكورة النواصر البيضاء 

)718) الدار البيضاء املغرب.

السيد أحدت بيكتاس عنوانه)ا( 

 598 رقم  فيال  الخضراء  املدينة 

البيضاء  الدار   (718( بوسكورة 

املغرب.

السيدة فوزية العفير عنوانه)ا( ) 

زنقة أم كلثوم حي لوايز  2252) الدار 

البيضاء املغرب.

السيدة نبيلة ابو الضياء عنوانه)ا( 

4 زنقة باب الرواح فيلودروم البيضاء 

انفا 2372) الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد فا�سي فهري امين عنوانه)ا( 
فيلودروم   الرواح  باب  زنقة   4 رقم 

2252) الدار البيضاء املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 753482.

387I

FIDAROC GRANT THORNTON

TECH MAHINDRA LIMITED
شركة التوصية باألسهم 

إنشاء فرع تابع للشركة

FIDAROC GRANT THORNTON

 RUE ALLAL BEN ABDELLAH 47

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 TECH MAHINDRA LIMITED

شركة التوصية باألسهم 

وعنوان مقرها اإلجتداعي أبولو 

بندر، مومباي -  422221 

ماهاراشترا الهند.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.479351

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 13 أكتوار 2)2) تقرر إنشاء 

التسدية  تحت  للشركة   تابع  فرع  

و   TML MOROCCO BRANCH

الكائن بالعنوان كازابالنكا مارينا، برج 

عبد  بن  محدد  شارع   ،3 كريستال 

هللا، B06 RDC 20100 الدارالبيضاء 

املغرب و املسير من طرف السيد)ة( 

كاجاال فينكاتيسوارا راوو .

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 2.

388I

CASABLANCA CONSULTING GROUP

MOORISH AMBIANCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 CASABLANCA CONSULTING

GROUP

 RUE SIJILMASSA- 91

 BELEVEDERE- CASABLANCA

 belvedere، 20300،

CASABLANCA MAROC

MOORISH AMBIANCE  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي تجزئة 

الوفاء ، التجزئة 13) ، املحل رقم 

7 ، جداعة املجاطيةـ  أوالد الطالب 

ـ مديونة  - 2222) الدار البيضاء 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.472449

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تدت   (2(2 شتن ر   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :



عدد 5642 - 16 رايع ار ر )144 )) دسسد ر 2)2))الجريدة الرسمية   16662

نرجس   )ة(   السيد  تفويت 

من  اجتداعية  حصة   352 الشيخي 

السيد  لفائدة   حصة   1.222 أصل 

)ة(  هشام  الصقلي بتاريخ 21 شتن ر 

.(2(2

تفويت السيد )ة( سارة  إبنطالب 

أصل  من  اجتداعية  حصة   152

)ة(   السيد  لفائدة   حصة   1.222

شتن ر   21 بتاريخ  الصقلي  هشام  

.(2(2

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

 (3 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوار 2)2) تحت رقم 751497.

389I

ادكو كونسيل

AUDIS PARTNERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ادكو كونسيل

6) حي الريحان الطابق 1 الشقة ) 

حي الراحة. ، 2552)، الدار البيضاء 

املغرب

AUDIS PARTNERS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي 6)  زنقة 

الريحان الطابق 1 شقة ) حي الراحة  

- 62)2) الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

478611

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 AUDIS : اإلقتضاء بدختصر تسديتها

.PARTNERS
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

محاسباتي.

6)  زنقة  عنوان املقر االجتداعي : 
الريحان الطابق 1 شقة ) حي الراحة  

- 62)2) الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
522 حصة    : السيد نبيل نجيبي 

بقيدة 122 درهم للحصة .
 522   : سحايل  مهدي  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
 15 السيد نبيل نجيبي عنوانه)ا( 
زنقة الكوميت األسدي طابق 3 شقة 
الدارالبيضاء   (2322 بلفيدير   9

املغرب.
عنوانه)ا(  سحايل  مهدي  السيد 
تجزئة الجوهرة االلفة عدارة 24 شقة 
الدارالبيضاء   (2((2 األلفة   113

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
 15 السيد نبيل نجيبي عنوانه)ا( 
زنقة الكوميت األسدي طابق 3 شقة 
الدارالبيضاء   (2322 بلفيدير   9

املغرب
عنوانه)ا(  سحايل  مهدي  السيد 
تجزئة الجوهرة االلفة عدارة 24 شقة 
الدارالبيضاء   (2((2 األلفة   113

املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم -.

392I

ORIEN.COMPTA

OMAD TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ORIEN.COMPTA
)5 شارع محدد الخامس حي 

الحسني بركان ، 62322، بركان 
املغرب

OMAD TRANSPORT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتداعي : )7 زنقة 
النصر حي الوفاق سيدي سليدان - 

63322 بركان املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.3771

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
2)2) تقرر حل  17 شتن ر  املؤرخ في 
شركة ذات   OMAD TRANSPORT
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 122.222 رأسدالها  مبلغ  الوحيد 
اإلجتداعي  مقرها  وعنوان  درهم 
سيدي  الوفاق  حي  النصر  زنقة   7(
املغرب  بركان   63322  - سليدان 

نتيجة النعدام النشاط.
و عين:

و  اوشن  حداد   السيد)ة( 
عنوانه)ا( )7 زنقة النصر حي الوفاق 
سيدي سليدان 63322 بركان املغرب 

كدصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجدعية الختامية 
)7 زنقة  2)2) وفي  17 شتن ر  بتاريخ 
 - النصر حي الوفاق سيدي سليدان 

63322 بركان املغرب.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   11 بتاريخ  ب ركان   االبتدائية 

2)2) تحت رقم 455.
391I

challengeaudit

MEKOTRAV SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

challengeaudit
 rue antsirabé imm 8 n 6 V.N
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
MEKOTRAV SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتداعي رقم 5 
الطابق الثاني درب 7) زنقة فاس 

حي االمل ويسالن مكناس - 52282 
مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

529(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 شتن ر   24

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.MEKOTRAV SARL

االعدال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املختلفة او البناء

التجارة

االستيراد و التصدير.

 5 رقم   : االجتداعي  املقر  عنوان 

فاس  زنقة   (7 درب  الثاني  الطابق 

 52282  - حي االمل ويسالن مكناس 

مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 332   : محدد  الدريهمي  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

 342   : محدد  لخنيك  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

332 حصة    : السيد بابايا ياسين 

بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الدريهمي محدد عنوانه)ا( 

زرهون  شرقاوة  اعكواات  دوار 

52353 مكناس املغرب.

عنوانه)ا(  محدد  لخنيك  السيد 

 8 رقم  ب  شطر   ( ويسالن  رياض 

ويسالن 52282 مكناس املغرب.

السيد بابايا ياسين عنوانه)ا( دوار 

املرازكة عين كرمة واد الرمان 3)522 

مكناس املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الدريهمي محدد عنوانه)ا( 
زرهون  شرقاوة  اعكواات  دوار 

52353 مكناس املغرب

عنوانه)ا(  محدد  لخنيك  السيد 
 8 رقم  ب  شطر    ( ويسالن  رياض 

ويسالن 52282 مكناس املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

13 أكتوار  بتاريخ  التجارية بدكناس  

2)2) تحت رقم )1)3.

39(I

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID

CHRONO NEWS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID

 N°9 Imm Alaoui Rue Rahal El

 ،Meskini 4 etage  fes vn ، 30000

فاس املغرب

CHRONO NEWS  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي عدارة 1) 

طابق 5 منصة  36 إقامة املكاتب 

ساحة شارع عبد الكريم الخطابي 

فاس - 32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

64643

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

. CHRONO NEWS

غرض الشركة بإيجاز : 

الصحافة اإللكترونية

وكالة إعالنات

التجارة.

عدارة   : االجتداعي  املقر  عنوان 

1) طابق 5 منصة  36 إقامة املكاتب 

الخطابي  الكريم  عبد  شارع  ساحة 

فاس - 32222 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : يونس  غندات  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  يونس  غندات  السيد 

الحديقة تغات فاس  ك)   454 رقم 

32222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  يونس  غندات  السيد 

الحديقة تغات فاس  ك)   454 رقم 

32222 فاس املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   29 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 3223.

393I

مكتب االستشارات واملحاسبة

كونفيونس نطواياج
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب االستشارات واملحاسبة

6, شارع القدس, تابريكت ، 11222، 

سال املغرب

كونفيونس نطواياج شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي دوار 

ال راهدة, عامر, ظهر ملقرون  - 

11252 سال املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3(((5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 شتن ر   (4

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

كونفيونس نطواياج.

شراء   *  : بإيجاز  الشركة  غرض 

الصيانة  منتجات  جديع  بيع   -

والتنظيف.

أعدال متنوعة أو جديع أعدال   *

البناء الحكومية..

دوار   : االجتداعي  املقر  عنوان 

ال راهدة, عامر, ظهر ملقرون  - 11252 

سال املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 522   : السيد عبد الحق بوكيو 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

 522   : العسري  يوسف  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد الحق بوكيو عنوانه)ا( 

 8427( وابلي   أيت  تدكوست,  دوار 

طاطا املغرب.

السيد يوسف العسري عنوانه)ا( 
رقم 52), زنقة البندق,قطاع النهضة, 

العيايدة 11216 سال املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد الحق بوكيو عنوانه)ا( 

 8427( وابلي   أيت  تدكوست,  دوار 

طاطا املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   25 بتاريخ  بسال   االبتدائية 

2)2) تحت رقم 66)35.

394I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE MZ-AGRI SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

STE MZ-AGRI SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي قصر 

الزاوية البكرية مدغرة الراشيدية  - 

222)5 الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

14323

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   (4

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 STE  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

. MZ-AGRI SARL

اعدال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة .

قصر   : االجتداعي  املقر  عنوان 

 - الزاوية البكرية مدغرة الراشيدية  

222)5 الرشيدية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسدال  مبلغ 

122.222,22 درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسداء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مصطفى ا دي  عنوانه)ا( 

الراشيدية   الخنك  تسكدلت  قصر 

222)5 الرشيدية املغرب.

عنوانه)ا(  الزياني  ايوب  السيد 

الراشيدية    (3 رقم  االمل  تجزئة 

222)5 الرشيدية املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مصطفى ا دي  عنوانه)ا( 

الراشيدية   الخنك  تسكدلت  قصر 

222)5 الرشيدية املغرب

عنوانه)ا(  الزياني  ايوب  السيد 

الراشيدية    (3 رقم  االمل  تجزئة 

222)5 الرشيدية املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

تحت   - بتاريخ  االبتدائية بالرشيدية  
رقم -.

395I

NCG EXPERTISE

taalouk  management
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

NCG EXPERTISE

 RES JNINA ANG YAACOUB

 MANSOUR ET KHALID IBN

 WALID APPT 10 IMM C

 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

taalouk  management شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االجتداعي مكتب ) 

الفضل اقامة أ رقم 123 مراكش 

مكتب ) الفضل اقامة أ رقم 123 

مراكش 42222 مراكش املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.67445

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

تدت   (2(2 غشت   (7 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

 مقاول أعدال أو تشييد متنوعة.

- مطور عقارات..

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

نون ر   11 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2)2) تحت رقم 117184.

396I

STE CABINET CONSEIL KASBAH

STE AFROULIK SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسدال الشركة

 STE CABINET CONSEIL

KASBAH

 N°218 RUE ERRISSANI

 HAY OUED EDDAHAB

 OUARZAZATE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

STE AFROULIK SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي دوار تكمي 

الجديد ترميكت ورزازات - 45222 

ورزازات املغرب.

رفع رأسدال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4729/514

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تم   (2(2 نون ر   1( في  املؤرخ 

قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع 

من  أي  درهم»   1.(52.222«

 1.522.222« إلى  درهم»   (52.222«

تقديم حصص    : عن طريق  درهم» 

نقدية أو عينية.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

11 نون ر  بتاريخ  االبتدائية بورزازات  

2)2) تحت رقم )81.

397I

STE CABINET CONSEIL KASBAH

 STE INSTITUT

 DES SCIENCES

 PARAMEDICALES

OUARZAZATE PRIVE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتداعي للشركة

 STE CABINET CONSEIL

KASBAH

 N°218 RUE ERRISSANI
 HAY OUED EDDAHAB

 OUARZAZATE ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

 STE INSTITUT DES
 SCIENCES PARAMEDICALES

OUARZAZATE PRIVE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتداعي رقم 829 
تكمي الجديد ترميكت ورزازات - 

45222 ورزازات املغرب.
تحويل  املقر االجتداعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.12239

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 26 أكتوار 2)2) تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتداعي  املقر 
ترميكت  الجديد  تكمي   829 »رقم 
املغرب»  ورزازات   45222  - ورزازات 
موالي  شارع   6 رقم  »الحزام  إلى 
ورزازات     45222  - عبدهللا ورزازات 

املغرب».
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 (( بتاريخ  بورزازات   االبتدائية 

أكتوار 2)2) تحت رقم 737.

398I

CASABLANCA CONSULTING GROUP

S2F IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 CASABLANCA CONSULTING
GROUP

 RUE SIJILMASSA- 91
 BELEVEDERE- CASABLANCA

 belvedere، 20300،
CASABLANCA MAROC

S2F IMMO شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي 152 زنقة 
1 ، املنطقة الصناعية حي موالي 
رشيد  - 2222) الدار البيضاء 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(14635

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تدت   (2(2 يناير   12 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة( محدد السو�سي 

حصة اجتداعية من أصل   42.222

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   42.222

أحدد بورعم بتاريخ 12 يناير 2)2).

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ف راير 2)2) تحت رقم )9)732.

399I

MOHAMED SAFRIOUI

FRIGO AZAGHAR
إعالن متعدد القرارات

MOHAMED SAFRIOUI

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMM 9 4EME ETAGE ، 20200،

CASABLANCA MAROC

FRIGO AZAGHAR »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتداعي: حي 

الكريدات تجزئة كلثوم زنقة 1 رقم 

32  - -  الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.347(57

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 9) شتن ر 2)2)

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

معاينة بيع 522 حصة إجتداعية من 

لفائدة  أولحاج  زهرة  السيدة  طرف 

السيد لحسن أوحجو

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

رفع رأسدال الشركة بدبلغ 422.222 

مقاصة  إجراء  طريق  عن  درهم 

املقدار  املحددة  الشركة  ديون  مع 

لحسن  السيد  لفائدة  واملستحقة 

أوحجو
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على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 

تغيير شكل الشركة إلى شركة  مايلي: 

محدودة املسؤولية ذات الشريك 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

 522.222 الشركة  رأسدال  أصبح 

السيد لحسن   : كالتالي  درهم مجزء 

أوحجو 5222 حصة إجتداعية

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 5)9)75.

422I

FINANCE HOUSE

  J.R GHERIS DES TRAVAUX

DIVERS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FINANCE HOUSE

 rue Ahmed El Majjati Res. 13

 Les Alpes 1er étage n° 8 quartier

 Maarif ، 20140، CASABLANCA

MAROC

  J.R GHERIS DES TRAVAUX

DIVERS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي  زنقة 

أحدد املجاطي إقامة االلب الطابق 

االول رقم 8 حي املعاريف - 2142)  

الدار البيضاء   املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

478945

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   1(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 J.R  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 
.GHERIS DES TRAVAUX  DIVERS
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء
تجارة.

زنقة    : االجتداعي  املقر  عنوان 
أحدد املجاطي إقامة االلب الطابق 
  (2142  - حي املعاريف   8 االول رقم 

الدار البيضاء   املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 62.222 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 322   : اولبيقش  جدال  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .
السيد رشيد مساوي :  322 حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد جدال اولبيقش عنوانه)ا( 
كلديدة     5((52 مونحيا   قصر 

املغرب.
عنوانه)ا(  مساوي  رشيد  السيد 
52)2)  الدار البيضاء   مدر فينكس  

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد جدال اولبيقش عنوانه)ا( 
قصر مونحيا  52))5  كلديدة  املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم )2)753.
421I

EKILIBRE CONSULTING

CHAGDANE INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

EKILIBRE CONSULTING
 BD MOUHAMED BOUZIANE
 RES FARHITINE 16 1ETG APPT
 3 BD MOUHAMED BOUZIANE
 RES FARHITINE 16 1ETG APPT

 3، 20450، CASABLANCA
MAROC

CHAGDANE INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 Ang bd وعنوان مقرها اإلجتداعي

 lalla Ycout et Rue El Arâar, Res

 Galis,Imm 9, 4ème Etage appt

 17   - 20450 CASABLANCA

.MAROC

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.462589

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تدت   (2(2 أكتوار   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :

االمين شكدان  )ة(  تفويت السيد 

أصل  من  اجتداعية  حصة   522

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   1.222

أكتوار   14 بتاريخ  منياني  مصطفى  

.(2(2

االمين شكدان  )ة(  تفويت السيد 

أصل  من  اجتداعية  حصة   1(5

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   1.222

أكتوار   14 بتاريخ  شكدان  زكرياء 

.(2(2

االمين شكدان  )ة(  تفويت السيد 

أصل  من  اجتداعية  حصة   1(5

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   1.222

أكتوار   14 بتاريخ  شكدان  حسيبة 

.(2(2

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

 (6 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوار 2)2) تحت رقم 751664.

42(I

NOUVAFISC

ANT TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

NOUVAFISC

عدارة بولهدير شارع املقاومة ايت 

ملول انزكان ، 82652، انزكان 

املغرب

ANT TRANS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي تجزئة 

ادمين بلوك ا رقم 21 ايت ملول - 

86152 ايت ملول املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(1553

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   1(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 ANT  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير.

تجزئة   : االجتداعي  املقر  عنوان 

 - ايت ملول   21 ا رقم  بلوك  ادمين 

86152 ايت ملول املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : السيد الحسان بلقاس 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

 1222  : بلقاس  الحسان  السيد 

بقيدة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الحسان بلقاس عنوانه)ا( 

تجزئة  ملول  ايت   21 رقم  ا  بلوك 

ادمين 86152 ايت ملول املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الحسان بلقاس عنوانه)ا( 

تجزئة  ملول  ايت   21 رقم  ا  بلوك 

ادمين 86152 ايت ملول املغرب
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باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

8) أكتوار  االبتدائية بانزكان  بتاريخ 

2)2) تحت رقم 1885.

423I

GROUPE MANAGEMENT DE COMPETENCE

HANS PRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسدال الشركة

 GROUPE MANAGEMENT DE

COMPETENCE

 5AVENUE EL HARIRI N°3( ,

 3EME ETAGE TANGER، 90000،

TANGER maroc

HANS PRO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي حي السالم 

مجدوعة و زنقة 8) رقم 7 - 152)9 

القصر الكبير املغرب.
رفع رأسدال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.1363

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

تم   (2(2 أكتوار   (7 في  املؤرخ 
قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع 

»1.792.222 درهم» أي من »12.222 

عن  درهم»   1.822.222« إلى  درهم» 
ديون  مع  مقاصة  إجراء    : طريق 

الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  االبتدائية بالقصر الكبير  

نون ر 2)2) تحت رقم 537.

424I

EL FACHTALI CONSEIL

LAZA AGRI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

EL FACHTALI CONSEIL

إقامة فاس الطابق التاني شقة رقم 

9 شارع موالي عبد هللا  مراكش ، 

42222، مراكش املغرب

LAZA AGRI شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي حدائق 
 A7 اكدال  6)  شقة رقم 6 مبنى

غرفة رقم A-3 كم 5.) طريق أمزميز  
- 42222 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.12(725
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تدت   (2(2 أكتوار   19 في  املؤرخ 

املصادقة على :
 ADIL )ة(  السيد  تفويت 
حصة   CLAUDE LAPLACE 1.522
حصة   3.222 أصل  من  اجتداعية 
لفائدة  السيد )ة( فاطدة زاوي بتاريخ 

2) أكتوار 2)2).
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
نون ر   11 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2)2) تحت رقم 117173.

425I

CABINET BADREDDINE

EL BORI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CABINET BADREDDINE
79) أ مسيرة 1 اقامة هني الشقة 

رقم 1 ، 2، مراكش املغرب
EL BORI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتداعي 64 تجزئة 

سليدة طريق آسفي  - * مراكش 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.11951
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تقرر   (2(2 أكتوار   1( في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 
 122.222 مبلغ رأسدالها    EL BORI
اإلجتداعي  مقرها  وعنوان  درهم 
 *  - تجزئة سليدة طريق آسفي    64
مراكش املغرب نتيجة ل : طبقا للبند 

9) من القانون االسا�سي للشركة.

و حدد مقر التصفية ب 64 تجزئة 
مراكش   *  - آسفي   طريق  سليدة 

املغرب. 
و عين:

و  سنايك  محدد   السيد)ة( 
شارع عبد الواحد الدراق  عنوانه)ا( 
املغرب  مراكش   * جليز   12 رقم 

كدصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   12 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2)2) تحت رقم 117244.

426I

LIOTRAV MRAOC

ASKAWN FOOD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسدال الشركة

ASKAWN FOOD
رقم 8 برنامج امل روكة سيدي مؤمن 

، 2222)، الدار البيضاء املغرب
ASKAWN FOOD شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتداعي رقم 8 
برنامج امل روكة سيدي مؤمن  - 
2422)  الدار البيضاء  املغرب .

رفع رأسدال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(36377
الشريك  قرار  بدقت�سى 
 (2(2 نون ر   25 في  املؤرخ  الوحيد 
بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع  تم 
أي  درهم»   8.222.222« قدره 
إلى  درهم»   (.222.222« من 
  : طريق  عن  درهم»   12.222.222«

تقديم حصص نقدية أو عينية.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 753748 .

427I

CABINET BADREDDINE

DISPAR

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

CABINET BADREDDINE

79) أ مسيرة 1 اقامة هني الشقة 

رقم 1 ، 2، مراكش املغرب

DISPAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي : زاوية 

شارع يوغوسالفي و شارع موالي 

علي الطابق االول روسين 92 عدلة 

جزئية رقم 92 - 42222 مراكش 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.45383

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تقرر   (2(2 أكتوار   1( في  املؤرخ 

DISPAR شركة ذات املسؤولية  حل 

 152.222 رأسدالها  مبلغ  املحدودة 

درهم وعنوان مقرها اإلجتداعي زاوية 

شارع يوغوسالفي و شارع موالي علي 

الطابق االول روسين 92 عدلة جزئية 

املغرب  مراكش   42222  -  92 رقم 

من   32 و   (9 نتيجة لطبقا للبندين 

القانون االسا�سي للشركة.

و عين:

أندري جاك رين  لواو   السيد)ة( 

ايلي و عنوانه)ا( فرنسا * * * كدصفي 

)ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجدعية الختامية 

زاوية  وفي   (2(2 أكتوار   1( بتاريخ 

شارع يوغوسالفي و شارع موالي علي 

الطابق االول روسين 92 عدلة جزئية 

رقم 92 - 42222 مراكش املغرب.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   12 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2)2) تحت رقم 117243.

428I
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COMPTA FINANCE DETROIT SARL

 MOROCCO BUSINESS
SYSTEMS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 COMPTA FINANCE DETROIT

SARL

اقامة لينا الرقم 76 زاوية شارع 

طانطان وشارع لبنان لطابق التاسع 

طنجة ، 92222، طنجة املغرب

 MOROCCO BUSINESS

SYSTEMS  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي شارع 

الزرقطوني مبنى )3 شقة 9) طابق 

1 - 92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

129461

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

 MOROCCO BUSINESS  :

. SYSTEMS

غرض الشركة بإيجاز : -بيع أجهزة 

اإللكترونية و املكتبية و اإلتصاالت

تكنولوجيا  وتطوير  -صيانة 

املعلومات

الكدبيوتر  شبكات  -تركيب 

والهاتف والكهرااء وكاميرات املراقبة.

شارع   : االجتداعي  املقر  عنوان 

طابق   (9 شقة   3( الزرقطوني مبنى 

1 - 92222 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد أوسيد زهير :  1.222 حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  زهير  أوسيد  السيد 

طنجة   922(4 الكبيرة  مغوغة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  زهير  أوسيد  السيد 

مغوغة الكبيرة 4)922 طنجة املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   25 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2)2) تحت رقم 35347).

429I

NCG EXPERTISE

 TAALOUK MANAGEMENT

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتداعي للشركة

NCG EXPERTISE

 RES JNINA ANG YAACOUB

 MANSOUR ET KHALID IBN

 WALID APPT 10 IMM C

 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

 TAALOUK MANAGEMENT

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي 59 شارع 

الحومان الفطواكي عرصة املعاش - 

4222 مراكش املغرب.

تحويل  املقر االجتداعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.67445

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

املؤرخ في 7) غشت 2)2) تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجتداعي  املقر 

»59 شارع الحومان الفطواكي عرصة 

إلى  مراكش املغرب»   4222  - املعاش 

 123 الفضل اقامة أ رقم   ( »مكتب 

املغرب                                                                                                              مراكش    42222  - مراكش 

.«

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   11 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2)2) تحت رقم 117184.

412I

ELMISSAOUI NEZHA Notaire

IMMO IS2E

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ELMISSAOUI NEZHA Notaire

 BD HACHIMI FILALI (17

 LOT SIDI ABDERRAHMANE

 CALIFORNIE، 20200،

Casablanca Maroc

IMMO IS(E  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي 13، شارع 

أحدد مجاطي، إقامة األلب، الطابق 

األول رقم 8 املعاريف- البيضاء 

7222) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

479447

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   ((

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 IMMO : اإلقتضاء بدختصر تسديتها

. IS(E

اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

عامة،  بصفة  العقاري،  الكراء  و 

املالية،  التجارية،  املعامالت  جديع 

الصناعية أو العقارية املرتبطة بشكل 

األشياء  بأحد  مباشر  غير  أو  مباشر 

االشياء  بجديع  أو  أعاله  إليها  املشار 

املداثلة أو ذات صلة..

عنوان املقر االجتداعي : 13، شارع 

أحدد مجاطي، إقامة األلب، الطابق 

البيضاء  املعاريف-   8 رقم  األول 

7222) الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسدال  مبلغ 

12.222,22 درهم، مقسم كالتالي:

 IS2E MAROC :  100 الشركة 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الشركة IS(E MAROC عنوانه)ا( 

بن  الرحدان  عبد  سيدي  شارع   13

التساهل  حي  فيجي  عدارة  هللا  عبد 

البيضاء  الدار   (2242 بوركون 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد هللا املالحفي عنوانه)ا( 

رقم 7 إقامة دريم كاردن سيدي عبد 

البيضاء  الدار   (2182 الرحدان 

املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 753611.

411I

ORIEN.COMPTA

TRADING AHFIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ORIEN.COMPTA

)5 شارع محدد الخامس حي 

الحسني بركان ، 62322، بركان 

املغرب
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TRADING AHFIR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي املحل رقم 
26 قيسارية الصوادق زاوية زنقة 

تلدسان و زنقة سيدي محدد رقم 5) 
- 63252 احفير املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6735
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تدت   (2(2 أكتوار   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة( محدد  دحدان 
أصل  من  اجتداعية  حصة   342
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   1.222
أكتوار   (1 بتاريخ  بوعزة  ابرهيم 

.(2(2
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
نون ر   11 بتاريخ  ب ركان   االبتدائية 

2)2) تحت رقم 456.

41(I

فيكوج دو سوس ش م م للشريك الوحيد

 STE - شركة ايماريرن ش.م.م
IMARIRENE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

فيكوج دو سوس ش م م للشريك 
الوحيد

45، شارع العقبة، ، 44222، 
الصويرة املغرب

 STE - شركة ايداريرن ش.م.م
IMARIRENE SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتداعي دوار 

ايداريرن، جداعة ادا اوكرض،  - 
44222 الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5443

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   19
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

شركة   : بدختصر تسديتها  اإلقتضاء 

 STE IMARIRENE - ايداريرن ش.م.م

. SARL

: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

االستغالل التجاري أو الخدمات )دار 

للضيافة(.

دوار   : االجتداعي  املقر  عنوان 

 - اوكرض،   ادا  جداعة  ايداريرن، 

44222 الصويرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 Raymond Bernard السيد 

BONACHERA :  500 حصة بقيدة 

122 درهم للحصة .

 Jean Auguste Luc السيد 

SECONDI :  500 حصة بقيدة 122 

درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

 Raymond Bernard السيد 

دوار  عنوانه)ا(   BONACHERA

اوكرض  ادا  جداعة  ياسين،  سيدي 

44222 الصويرة املغرب.

 Jean Auguste Luc السيد 

سيدي  دوار  عنوانه)ا(   SECONDI

 44222 جداعة ادا اوكرض  ياسين، 

الصويرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

 Raymond Bernard السيد 

دوار  عنوانه)ا(   BONACHERA

اوكرض  ادا  جداعة  ياسين،  سيدي 

44222 الصويرة املغرب

 Jean Auguste Luc السيد 

سيدي  دوار  عنوانه)ا(   SECONDI

 44222 جداعة ادا اوكرض  ياسين، 

الصويرة املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالصويرة  بتاريخ )1 نون ر 

2)2) تحت رقم 2)/74).

413I

ORIEN.COMPTA

TRADING AHFIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

ORIEN.COMPTA

)5 شارع محدد الخامس حي 

الحسني بركان ، 62322، بركان 

املغرب

TRADING AHFIR  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي املحل رقم 

26 قيسارية الصوادق زاوية زنقة 

تلدسان و زنقة سيدي محدد رقم 5) 

- 63252 احفير املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6735

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 15 أكتوار 2)2) تم تعيين 

مسير جديد للشركة السيد)ة( بوعزة 

ابراهيم كدسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   11 بتاريخ  ب ركان   االبتدائية 

2)2) تحت رقم 456.

414I

CASABLANCA CONSULTING GROUP

AL BAYT AL MOUBARAK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسدال الشركة

 CASABLANCA CONSULTING

GROUP

 RUE SIJILMASSA- 91

 BELEVEDERE- CASABLANCA

 belvedere، 20300،

CASABLANCA MAROC

AL BAYT AL MOUBARAK شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي 43 زنقة 

كومبيينـ  بلفيدير  - 2322) الدار 

البيضاء املغرب.

رفع رأسدال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.153((5

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

رفع  تم   (2(2 شتن ر   21 في  املؤرخ 

رأسدال الشركة بدبلغ قدره »52.222 

إلى  درهم»   52.222« أي من  درهم» 

»122.222 درهم» عن طريق :  تقديم 

حصص نقدية أو عينية.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 (3 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوار 2)2) تحت رقم 751475.

415I

FLASH ECONOMIE

IVOIRE HOLDE
شركة التضامن

تحويل الشكل القانوني للشركة

 IVOIRE HOLDE

شركة ذات مسؤولية محدودة 

مقرها اإلجتداعي: ب 4، الطابق 

السفلي، النسيم )48-3، تجزئة 

النسيم حي الحسني حي ليساسفة 

الدار البيضاء

رأسدالها:122.222,22 درهم

رقم السجل التجاري:3891)4

بدقت�سى قرار الجدع العام الغير 

 14 بتاريخ  املؤرخ  للشركاء  العادي 

بتغيير  علدا  أحيط   (2(2 أكتوار 

القانوني للشركة من شركة  الشكل 

مسؤولية  ذات  شركة  إلى  التضامن 

محدودة -

ملدة  بتعيين  الشركة  شركاء  قرر 

غير محدودة مسيرا آ را -

السيد بواكر  بالعيون   والقاطن 

الدرهم املزداد بتاريخ )1/21/198)، 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

حي  البحرية،  شارع   CT821218

الحسني
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العادي  الغير  العام  الجدع  قرر 

بالتوقيع  ستلتزم  بأنها  للشركة 

املشترك ل-

السيد دحدان الدرهم والسيد   -

رشيد امغار.

السيد  و  الدرهم  بواكر  السيد   -

رشيد امغار.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 753644

416I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

BILLION AJI LOUNGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صندوق ال ريد 

629) ، 42222، مراكش املغرب

BILLION AJI LOUNGE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي اميني 1 

القبو الحي الشتوي جيليز  - 42222 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

128295

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   1(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.BILLION AJI LOUNGE

مطعم و   : غرض الشركة بإيجاز 

حانة و شراء املواد الخام و ملحقاتها و 

كل املعدات الالزمة لنشاط الشركة.

 1 اميني   : عنوان املقر االجتداعي 

 42222  - القبو الحي الشتوي جيليز  

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 BILLION AJI )SARL( الشركة 

122 درهم  AU :  999 حصة بقيدة 

للحصة .

حصة   1   : السيد البكاي قي�سي 

بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 BILLION AJI )SARL( الشركة 

 1 شقة رقم   1 ايدني  عنوانه)ا(   AU

جليز  الشتوي  الحي   1 رقم  مكتب 

42222 مراكش املغرب.

عنوانه)ا(  قي�سي  البكاي  السيد 

   n°14 Rue Oradour Sur Glane

.93230 Romain Ville France

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  قي�سي  البكاي  السيد 

 n°14 Rue Oradour Sur Glane

93230  Romain Ville France

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   11 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2)2) تحت رقم 117154.

417I

CANOCAF SARL

YARADIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 
رقم 7 الطابق الثاني رقم 23 

 NADOR ،6(222 ،الناظور

MAROC

YARADIS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي حي عريض 

سكتور ) - 222)6 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(2849

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.YARADIS

1/تجارة   : بإيجاز  غرض الشركة 

مواد  و  الفالحية   ، الغذئية  مواد 

/3 بقوليات  استيراد   /( التنظيف  

ومنتجات  التغدية  مواد  استيراد 

تنظيف.

حي   : االجتداعي  املقر  عنوان 

الناظور   6(222  -  ( عريض سكتور 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : يحيى  رحدوني  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  يحيى  رحدوني  السيد 

حي بوشواف زنقة 8 رقم 8) 222)6 

الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  يحيى  رحدوني  السيد 

حي بوشواف زنقة 8 رقم 8) 222)6 

الناظور املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 (3 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

يوليوز 2)2) تحت رقم 99)1.

418I

EL FACHTALI CONSEIL

GROUPE ELECTOMAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

EL FACHTALI CONSEIL

إقامة فاس الطابق التاني شقة رقم 

9 شارع موالي عبد هللا  مراكش ، 

42222، مراكش املغرب

GROUPE ELECTOMAR شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي دوار إزيكي 

الحاج رحال رقم 1755 مكرر  - 

42222 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.69611

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تدت   (2(2 أكتوار   (1 في  املؤرخ 

املصادقة على :

فاطدةالزهراء   )ة(  تفويت السيد 

من  اجتداعية  حصة   122 زايدي 

)ة(  السيد  122 حصة لفائدة   أصل 

عدر الفقيه بتاريخ )) أكتوار 2)2).

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

نون ر   11 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2)2) تحت رقم 117174.

419I

FISCALITY CONSULTING CENTER

IDAFOSA LUXURY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FISCALITY CONSULTING

CENTER

 AV  PRINCE MY ABDELLAH

 AHLAM B IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc

IDAFOSA LUXURY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتداعي محل 
السعادة 1رقم 121 محاميد مراكش 

- 42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

127951

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 شتن ر   ((

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.IDAFOSA LUXURY

بيع مواد   : غرض الشركة بإيجاز 

البناء والعقاقير.

محل   : االجتداعي  املقر  عنوان 
السعادة 1رقم 121 محاميد مراكش 

- 42222 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : فؤاد  العداري  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  فؤاد  العداري  السيد 

شارع املدارس رقم 14 سيبع ا لشدالي 

مراكش 42222 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  فؤاد  العداري  السيد 

شارع املدارس رقم 14 سيبع ا لشدالي 

مراكش 42222 مراكش املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   29 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2)2) تحت رقم 116987.

4(2I

MCG

إكسيبسيون بروبيرتيز
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MCG

 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.

 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,

 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC

إكسيبسيون بروايرتيز شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي العدارة )3 

الطابق األر�سي، رياض كاردن 37-4، 

املنياري، ميشوار السعيد - 42222 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

127981

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   2(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

إكسيبسيون بروايرتيز.

وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقارية.

العدارة   : االجتداعي  املقر  عنوان 

كاردن  رياض  األر�سي،  الطابق   3(

 - السعيد  ميشوار  املنياري،   ،4-37

42222 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيدة سريدي إف عديلة :  52) 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

52) حصة    : السيد بنهدو كدال 

بقيدة 122 درهم للحصة .

52) حصة    : السيد بنهدو حسن 
بقيدة 122 درهم للحصة .

 (52   : ميدون  باسيدي  السيد 
حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عديلة  إف  سريدي  السيدة 
عنوانه)ا(   املنياري، ميشوار السعيد، 
الجزء ب، تر1، ر4، جي أش4 42222 

مراكش املغرب.
عنوانه)ا(  كدال  بنهدو  السيد 
املد ل  سيتي،  كولف  تجزئة 
 42222 الثاني  الطابق   ،16321(

مراكش املغرب.
عنوانه)ا(  حسن  بنهدو  السيد 
املد ل  سيتي،  كولف  تجزئة 
 42222 الثاني  الطابق   ،16321(

مراكش املغرب.
السيد باسيدي ميدون عنوانه)ا(   
املنياري، ميشوار السعيد، الجزء ب، 
مراكش   42222 جي أش4  ر4،  تر1، 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
عديلة  إف  سريدي  السيدة 
عنوانه)ا(   املنياري، ميشوار السعيد، 
الجزء ب، تر1، ر4، جي أش4 42222 

مراكش املغرب
عنوانه)ا(  حسن  بنهدو  السيد 
املد ل  سيتي،  كولف  تجزئة 
 42222 الثاني  الطابق   ،16321(

مراكش املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   29 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2)2) تحت رقم 117223.

4(1I

COGEFISC  SARL

BM CARREAUX   ب.م كرو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

COGEFISC  SARL
45، زنـقـة الـزاـيـر بـن الـعـوام، 

الـصـخـور الـسـوداء ، 92)2)، الـدار 
الـبـيـضـاء الـدـغـرب

ب.م كرو   BM CARREAUX شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتداعي ً 32)، 

زنقة 194، تجزئة 3، حي موالي 

عبد هللا، عين الشق    2152) الـدار 

الـبـيـضـاء الـدـغـرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.3(9119

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   (219 ماي   31 في  املؤرخ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ    BM CARREAUX ب.م كرو   

وعنوان  درهم   122.222 رأسدالها 

 ،194 زنقة   ،(32 ً مقرها اإلجتداعي  

عين  حي موالي عبد هللا،   ،3 تجزئة 

الـبـيـضـاء  الـدار   (2152 الشق    

تراكم الخسائر   : الـدـغـرب نتيجة ل 

فاقت  حيث  الشركة  تاسيس  منذ 

السلعة  بيع  وصعواة  املال  راس 

بسبب املنافسة..

 ،(32 ً ب  التصفية  مقر  حدد  و 

موالي  حي   ،3 تجزئة   ،194 زنقة 

2152) الـدار  عبد هللا، عين الشق   

الـبـيـضـاء املغرب. 

و عين:

بوشوف  الكريم   عبد  السيد)ة( 

حي   ،11 بلوك   ،323/3 و عنوانه)ا( 

الـدار   (2352 الحي املحددي  عادل، 

)ة(  كدصفي  الـدـغـرب  الـبـيـضـاء 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 753845.

4((I
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DEMER CONSULTING

SOINS SUR MESURE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DEMER CONSULTING
 BD Abdelmoumen , Rue ,(95

 Persee 1ER ETAGE PLATEAU A2
20000 ،، الدارالبيضاء املغرب

SOINS SUR MESURE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتداعي 119 شارع 
عبداملومن الطابق ) رقم 18 الدار 
البيضاء الدار البيضاء 22222) 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
479689

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   1(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 SOINS : اإلقتضاء بدختصر تسديتها

.SUR MESURE
االستيراد   : غرض الشركة بإيجاز 

و التصدير .
عنوان املقر االجتداعي : 119 شارع 
الدار   18 رقم   ( عبداملومن الطابق 
 (22222 البيضاء  الدار  البيضاء 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : السيدة سدية مخلص  

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .
 1222  : السيدة سدية مخلص    

بقيدة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة سدية مخلص  عنوانه)ا( 

شقة   3 طابق  زنقة ال دوردون    19

14 البيضاء  22222) الدار البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة مجدولين زيدي  عنوانه)ا( 

)1 ع س   1) رقم  دار السالمة عدارة 

2222) الدار البيضاء املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 753874.

4(3I

ANOIR & ASSOCIES

ATELIER 24
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ANOIR & ASSOCIES

 Espace Riad Fès, 10 rue Lalla

 Aicha, appartement N° 16 Fès،

30000، fes Maroc

ATELIER 24  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي مكتب رقم 

8)، الطابق الرابع مكاتب الصفاء 

طريق صفرو  شارع موالي رشيد 

32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

64595

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   29

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

. ATELIER (4
مهندسة   : غرض الشركة بإيجاز 

معدارية.
مكتب   : االجتداعي  املقر  عنوان 
مكاتب  الرابع  الطابق   ،(8 رقم 
شارع موالي  طريق صفرو   الصفاء 

رشيد 32222 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة زينب العيساوي :  1.222 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة زينب العيساوي عنوانه)ا( 
شارع فال اوالد   91 عدارة   9 الشقة 
عدير  أكدال 12292 الرااط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   
ومواطن مسيري الشركة:

السيدة زينب العيساوي عنوانه)ا( 
شارع فال اوالد   91 عدارة   9 الشقة 

عدير  أكدال 12292 الرااط املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   25 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 972).

4(4I

B.& B. COMPTA

INNOVATIONS HUB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

B.& B. COMPTA
36 شارع الكفاح الطابق 3 رقم 3 

حي بوهالل بلوك AO ح ي م الرااط 
، 12152، الرااط املغرب

INNOVATIONS HUB شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتداعي حي الوفاق 
) عدارة بسم هللا الشقة ) تدارة - 

242)1  تدارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

131(47

 (8 عقد حر مؤرخ في  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 شتن ر 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.INNOVATIONS HUB

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

الكدبيوتر،  أنظدة  في  استشارات 

األدوات  ال رمجيات،  إصدار 

وتطبيقات الهاتف املحدول، أنشطة 

األ رى،البيانات  ال رمجيات  تطوير 

الضخدة..

حي   : االجتداعي  املقر  عنوان 

 ( عدارة بسم هللا الشقة   ( الوفاق 

تدارة - 242)1  تدارة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : كرس  حفيظ  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  كرس  حفيظ  السيد 
تدارة   (43 رقم   3 الخيام  تجزئة 

222)1  تدارة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  كرس  حفيظ  السيد 
تدارة   (43 رقم   3 الخيام  تجزئة 

222)1  تدارة املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   1( بتاريخ  بتدارة   االبتدائية 

2)2) تحت رقم 4342.

4(5I
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موروكو كومبتونس اكاونت

فوكس رستو

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

موروكو كومبتونس اكاونت

شقة 17 الطابق 4 برج منارة ) 

مد ل ا شارع عبد الكريم الخطابي 

، 42222، مراكش املغرب

فوكس رستو  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي : 8.5 كم 

طريق أريكة سيدي مو�سى بلدية 

الريفية تسلتانت مراكش - 42222  

مراكش املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.(2799

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   (215 يونيو   17 املؤرخ في 

فوكس رستو  شركة ذات املسؤولية 

 422.222 رأسدالها  مبلغ  املحدودة 

اإلجتداعي  مقرها  وعنوان  درهم 

مو�سى  أريكة سيدي  طريق  كم   8.5

 - مراكش  تسلتانت  الريفية  بلدية 

42222  مراكش املغرب نتيجة لهدم 

السلطات للدقر اإلجتداعي.

و عين:

و  بيتار  إمانويل    السيد)ة( 

كم طريق أريكة سيدي  عنوانه)ا(   

تسلتانت   الريفية  بلدية  مو�سى 

)ة(  42222 مراكش املغرب كدصفي 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجدعية الختامية 

كم    8.5 وفي   (215 يونيو   17 بتاريخ 

بلدية  مو�سى  سيدي  أريكة  طريق 

  42222  - الريفية تسلتانت مراكش 

مراكش املغرب.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

26 أكتوار  بتاريخ  التجارية بدراكش  

2)2) تحت رقم 116238.

4(6I

MOHAMED SAFRIOUI

 BEAUTY HEALTHCARE

 (PHARMACIE DES

)PHOSPHATES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOHAMED SAFRIOUI

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMM 9 4EME ETAGE ، 20200،

CASABLANCA MAROC

 BEAUTY HEALTHCARE

 (PHARMACIE DES

PHOSPHATES( شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي 8 شارع 

األبطال الحي الحسني  - 2322) 

الدار البيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

479485

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   (7

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

 BEAUTY HEALTHCARE  :

 (PHARMACIE DES

.(PHOSPHATES

غرض الشركة بإيجاز : شراء و بيع 

جديع األدوية

شراء و بيع جديع املواد التجديلية 

و شبه الصيدالنية.

شارع   8  : عنوان املقر االجتداعي 

األبطال الحي الحسني  - 2322) الدار 

البيضاء  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : ازويتن  نادية  السيدة 
حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة نادية ازويتن عنوانه)ا( 16 
زنقة عين حرودة ط3 إقامة إيدان حي 
راسين 2222) الدار البيضاء  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة نادية ازويتن عنوانه)ا( 16 
زنقة عين حرودة ط3 إقامة إيدان حي 
راسين 2222) الدار البيضاء  املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 8)7536.
4(7I

PREMIUM FINANCE

MAZAYA BINAA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتداعي للشركة

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

MAZAYA BINAA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتداعي شقة  رقم 
7 عدارة رقم  ) شارع زاوية النقيب 

انجل وفركل - 42222 مراكش 
املغرب.

تحويل  املقر االجتداعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.98459
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
املؤرخ في 7) غشت 2)2) تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتداعي  املقر 
شارع   ( عدارة رقم    7 رقم  »شقة  

 42222  - زاوية النقيب انجل وفركل 
مراكش املغرب» إلى »رقم 731 عدلية 
مراكش    42222  - اغلي   باب  ازهر 

املغرب».
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   12 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2)2) تحت رقم 117124.
4(8I

FIDELIO COMPTA

UNION TACHO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDELIO COMPTA
حي البطحاء، املركز التجاري نادية، 
العدارة )، الطابق األول، الشقة 1 ، 

2392)، الدار البيضاء املغرب
UNION TACHO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي 59، شارع 
الزرقطوني، إقامة الورود، الطابق 
6، شقة رقم 18،  - 2222) الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
479199

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   (1
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.UNION TACHO
تثبيت و   : غرض الشركة بإيجاز 

فحص الكرونوتاكوغراف.
عنوان املقر االجتداعي : 59، شارع 
الطابق  الورود،  إقامة  الزرقطوني، 
الدار   (2222  -   ،18 شقة رقم   ،6

البيضاء املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسدال  مبلغ 

122.222,22 درهم، مقسم كالتالي:

  : السيدة لبابة الوزاني اليدالحي 

درهم   122,22 بقيدة  حصة   1.222

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

اليدالحي  الوزاني  لبابة  السيدة 

عنوانه)ا( إقامة ر�سى 1، عدارة 127، 
حي الراحة،   زنقة األرجوان،   ،( رقم 

2222) الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

اليدالحي  الوزاني  لبابة  السيدة 

عنوانه)ا( إقامة ر�سى 1، عدارة 127، 
حي الراحة،   زنقة األرجوان،   ،( رقم 

2222) الدار البيضاء املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 753378.

4(9I

fudben

SOCIETE ADFRO SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

fudben

-71شارع املسيرة الناظور، 222)6، 

الناظور املغرب

 SOCIETE ADFRO SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي -71شارع 

املسيرة - 222)6 الناظور املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.18935

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

تدت   (2(2 أكتوار   13 في  املؤرخ 

املصادقة على :

عدر  أدغال  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتداعية  حصة   1.222

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   1.222

أكتوار   14 بتاريخ  رشيدة  أدغال 

.(2(2

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

 (1 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

أكتوار 2)2) تحت رقم 7)34.

432I

cabinet bakadir

نيراز

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

cabinet bakadir

 ALLEE DES PARCS 1(7

 AIN SEBAA 127 ALLEE DES

 PARCS AIN SEBAA، 20600،

CASABLANCA maroc

نيراز شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتداعي مجدوعة 

التقدم )GH-17,الطابق الثاني 

سيدي ال رنو�سي - 2622) الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.3(4539

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تقرر   (2(2 أكتوار   (6 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 

122.222 درهم  نيراز  مبلغ رأسدالها 

مجدوعة  اإلجتداعي  مقرها  وعنوان 

الثاني  GH2-17,الطابق  التقدم 

الدار   (2622  - ال رنو�سي  سيدي 

التوقف   : املغرب نتيجة ل  البيضاء 

عن االنتاج.

و حدد مقر التصفية ب مجدوعة 

الثاني  GH2-17,الطابق  التقدم 

الدار   (2622  - ال رنو�سي  سيدي 

البيضاء املغرب. 

و عين:

و  رمضاني  السيد)ة(  الد   

عنوانه)ا( حي بام 9 رقم 7 سيدي يحي 

- وجدة-            2)622. وجدة املغرب 

كدصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 753465.

431I

fudben

SOCIETE ADFRO SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

fudben

-71شارع املسيرة الناظور، 222)6، 

الناظور املغرب

  SOCIETE ADFRO SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي -71شارع 

املسيرة - 222)6 الناظور املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.18935

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

املؤرخ في 13 أكتوار 2)2) تم تعيين 

مسير جديد للشركة السيد)ة( أدغال 

رشيدة كدسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

أكتوار 2)2) تحت رقم 7)34.

43(I

CORPORATE AUDIT GROUP

DELTA HYGIENE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 فض رأسدال الشركة

CORPORATE AUDIT GROUP

445, شارع عبد املومن، الطابق 

الخامس، رقم )) ، 2222)، 

casablanca maroc

DELTA HYGIENE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي 5، زنقة 

سجلداسة، بلفيدير - 2222) الدار 

البيضاء املغرب.

 فض رأسدال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.438(1

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

تم   (2(2 أكتوار   15 في  املؤرخ 

بدبلغ  الشركة  رأسدال   فض 

أي من  درهم»   44.922.222« قدره 

»45.222.222 درهم» إلى »122.222 

عدد   تخفيض   : طريق  عن  درهم» 

األسهم.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 753922.

433I

SOLUCIA EXPERTISE

BE IN NETWORK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

SOLUCIA EXPERTISE

 N°3 RUE IBN EL ARIF 2EME

 ETAGE BUREAU N°8 MAARIF

 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA MAROC

BE IN NETWORK شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
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وعنوان مقرها اإلجتداعي رقم 11 
زنقة عزيز بالل الطابق الخامس, 
املعاريف - 2332) الدارالبيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3(1523

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تقرر   (2(2 أكتوار   (1 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 
مبلغ رأسدالها    BE IN NETWORK
مقرها  وعنوان  درهم   (52.222
بالل  عزيز  زنقة   11 رقم  اإلجتداعي 
 (2332  - الطابق الخامس, املعاريف 
: قرار  املغرب نتيجة ل  الدارالبيضاء 

الشركاء.
 11 و حدد مقر التصفية ب رقم 
الخامس,  الطابق  بالل  عزيز  زنقة 
الدارالبيضاء   (2332  - املعاريف 

املغرب. 
و عين:

و  موتوت  مصطفى   السيد)ة( 
3) زنقة البشير االبراهيمي  عنوانه)ا( 
 (7 شقة   6 طابق  أ  معراج  اقامة 
الدارالبيضاء   (2222 البيضاء 

املغرب كدصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم )75357.
434I

CHRA WLA KRA SERVICES

 CHRA الشرا وال الكرا خدمات
WLA KRA SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CHRA WLA KRA SERVICES
 MOUILAH 1 ARRODISSEMENT

 GUELIZ  LOT CHARAF LOT
 N°733  APPT N°1 MARRAKECH

، 40000، marrakech maroc

 CHRA الشرا وال الكرا  دمات

WLA KRA SERVICES  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي مويلح 1 

مقاطعة جيليز تجزئة الشرف تجزئة 
رقم 733 الشقة رقم 1 مراكش - 

42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

128297

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   (1

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

الشرا   : بدختصر تسديتها  اإلقتضاء 

 CHRA WLA KRA وال الكرا  دمات 

. SERVICES

غرض الشركة بإيجاز : 

وكالة عقارية
منعش عقاري

تقديم الخدمات.

 1 مويلح   : عنوان املقر االجتداعي 

مقاطعة جيليز تجزئة الشرف تجزئة 
 - مراكش   1 رقم  الشقة   733 رقم 

42222 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : سدير  لوليدي  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  سدير  لوليدي  السيد 

مراكش   65 رقم  الوازيس  تجزئة 

42222 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  سدير  لوليدي  السيد 

مراكش   65 رقم  الوازيس  تجزئة 

42222 مراكش املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   11 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2)2) تحت رقم 117155.

435I

FINCOSA MARRAKECH

BOUALAM TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FINCOSA MARRAKECH

شارع عبد الكريم الخطابي اقامة 
رقية عدارة 182 بلوك B الطابق 

االول الشقة 7 ، 42222، مراكش 

املغرب

BOUALAM TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي : رقم 

112 درب املحارمي سيبع - 42222 

مراكش املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.1(959

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 9) يوليوز 2)2) تقرر حل 

BOUALAM TRAVAUX شركة ذات 

رأسدالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم   442.222

املحارمي  درب   112 رقم  اإلجتداعي 

سيبع - 42222 مراكش املغرب نتيجة 

النعدام النشاط.

و عين:

و  بوعالم  حسن   السيد)ة( 

 112 رقم  املحارمي  درب  عنوانه)ا( 

املغرب  مراكش   42222 سيبع  

كدصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجدعية الختامية 

بتاريخ 9) يوليوز 2)2) وفي رقم 112 

درب املحارمي سيبع - 42222 مراكش 

املغرب.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   11 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2)2) تحت رقم 117117.

436I

إئتدانية BKM لإلرشادات

OUGISS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

إئتدانية BKM لإلرشادات

رقم 12 تجزئة املركز ورزازات ، 

45222، ورزازات املغرب

OUGISS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي شارع 

املغرب العربي رقم 333 ورزازات - 

45222 ورزازات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

12931

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 شتن ر   29

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.OUGISS

: أعدال أو  غرض الشركة بإيجاز 

إنشاءات متنوعة.

شارع   : االجتداعي  املقر  عنوان 

 - ورزازات   333 رقم  العربي  املغرب 

45222 ورزازات املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
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 1.222   : اوغس  رشيد  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  اوغس  رشيد  السيد 

 53 رقم  األ وة  تجزئة  املقاومة  حي 

ورزازات 45222 ورزازات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  اوغس  رشيد  السيد 

 53 رقم  األ وة  تجزئة  املقاومة  حي 

ورزازات 45222 ورزازات املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بورزازات  بتاريخ 8) شتن ر 

2)2) تحت رقم 653.

437I

CASABLANCA CONSULTING GROUP

SACONSORTS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CASABLANCA CONSULTING

GROUP

 RUE SIJILMASSA- 91

 BELEVEDERE- CASABLANCA

 belvedere، 20300،

CASABLANCA MAROC

SACONSORTS SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي زاوية شارع 

لال الياقوت و زنقة العرعار 9 ،إقامة 

كليسـ  الطابق الرابع - 2222) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

454791

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 يناير   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.SACONSORTS SARL
ـ اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري بجديع أشكاله٠
ـ شراء جديع املدتلكات الحضارية 
املبنية  غير  أو  املبنية  القروية  أو 
أو إعادة البيع في حالتها  بغية الكراء 

األصلية أو بعد إعادة تغييرها٠
املقاولة العامة للهندسة املدنية  ـ 
األشغال العدومية أو الخصوصية   ،

للبناء و جديع أشغال البناء٠
العدليات  كل  عامة  بصفة  و  ـ 
أو  العقارية  املالية،  التجارية، 
املرتبطة بصفة مباشرة أو  املنقولة، 
بأهداف  أو جزئيا  كليا  غير مباشرة، 
ذات  أو  مداثلة  بأهداف  و  الشركة 
صلة سعطي أفضلية لتطور الشركة٠.
زاوية   : االجتداعي  املقر  عنوان 
 9 شارع لال الياقوت و زنقة العرعار 
،إقامة كليسـ  الطابق الرابع - 2222) 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسدال  مبلغ 

1.222.222 درهم، مقسم كالتالي:
 7.522   : سو�سي  أحدد  السيد 
حصة بقيدة 752.222 درهم للحصة 
السيد حسن سو�سي :  322 حصة 

بقيدة 32.222 درهم للحصة .
سو�سي  الرحدان  عبد  السيد 
درهم   32.222 حصة بقيدة   322   :

للحصة .
 322   : سو�سي  فاضدة  السيدة 
حصة بقيدة 32.222 درهم للحصة .

 322   : سو�سي  عائشة  السيدة 
حصة بقيدة 32.222 درهم للحصة .

 322   : سو�سي  نعيدة  السيدة 
حصة بقيدة 32.222 درهم للحصة .

 322   : السيدة  ديجة سو�سي 
حصة بقيدة 32.222 درهم للحصة .

 722   : أوياسين  زينة  السيدة 
حصة بقيدة 72.222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  سو�سي  أحدد  السيد 

 (2222 السالم  حي  لويزية  مدر   (5

الدار البيضاء املغرب.

عنوانه)ا(  سو�سي  حسن  السيد 

 (4 شقة   5 طابق  النسرين  زنقة   1

2222) الدار البيضاء املغرب.

سو�سي  الرحدان  عبد  السيد 

و   (5 اللويزية رقم  زنقة  عنوانه)ا(  

7) حي السالم 2222) الدار البيضاء 

املغرب.

السيدة فاضدة سو�سي عنوانه)ا(  

 4 رقم  سديرالدا  تجزئة  ليساسفة 

2222) الدار البيضاء املغرب.

السيدة عائشة سو�سي عنوانه)ا( 

 6 شقة  ا  عدارة  الريان  باب  إقامة 

البيضاء  الدار   (2222 داراوعزة 

املغرب.

السيدة نعيدة سو�سي عنوانه)ا( 

بوركون  توجطات  عين  شارع   64

2222) الدار البيضاء املغرب.

السيدة  ديجة سو�سي عنوانه)ا( 

رحدة  تجزئة  الفراشات  زنقة   4

البيضاء  الدار   (2222 الوازيس 

املغرب.

عنوانه)ا(  أوياسين  زينة  السيدة 

 (2222 السالم  حي  لويزية  مدر   (5

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  سو�سي  أحدد  السيد 

  (2222 السالم  حي  لويزية  مدر   (5

الدار البيضاء املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 (9 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2)2) تحت رقم 454791.

438I

METROPOLE BUSINESS CENTER

 SOCIETE IMMOBILIERE

LAHNA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 METROPOLE BUSINESS

CENTER

59شارع الزرقطوني الطابق3 ،  
رقم8  الدار البيضاء ، 2362)، الدار 

البيضاء املغرب

 SOCIETE IMMOBILIERE LAHNA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي 59 شارع 

زرقطوني الطابق 3 رقم  8 - 2362) 

الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4(7461

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تدت   (2(2 أكتوار   (4 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة( الهاشمي  ال ركة 

167 حصة اجتداعية من أصل 334 

الحسن  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

ال ركة بتاريخ 4) أكتوار 2)2).

تفويت السيد )ة( الهاشمي  ال ركة 

167 حصة اجتداعية من أصل 334 

ابراهيم  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

ال ركة بتاريخ 13 نون ر 2)2).

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 2)7539.

439I

CANOCAF SARL

PIVA NADOR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 
رقم 7 الطابق الثاني رقم 23 

 NADOR ،6(222 ،الناظور

MAROC
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PIVA NADOR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتداعي حي اوالد 

بوطيب  - 222)6 الناظور املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.19611

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

2)2) تقرر حل  4) ف راير  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسدالها  مبلغ    PIVA NADOR

مقرها  وعنوان  درهم   122.222

اإلجتداعي حي اوالد بوطيب  - 222)6 

نهاية   : ل  نتيجة  املغرب  الناظور 

نشاط الشركة.

و حدد مقر التصفية ب حي اوالد 

بوطيب  - 222)6 الناظور املغرب. 

و عين:

و  معطيش  محدد   السيد)ة( 

 6(222 اهركاشا  دوار  عنوانه)ا( 

الناظور املغرب كدصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 8) غشت 

2)2) تحت رقم 9)9).

442I

CANOCAF SARL

PIVA NADOR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 23 

 NADOR ،6(222 ،الناظور

MAROC

PIVA NADOR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي : حي اوالد 

بوطيب - 222)6 الناظور املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.19611

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تقرر   (2(2 ف راير   (4 في  املؤرخ 

ذات  شركة   PIVA NADOR حل 

رأسدالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم   122.222

اإلجتداعي حي اوالد بوطيب - 222)6 

الناظور املغرب نتيجة لنهاية نشاط 

الشركة.

و عين:

و  معطيش  محدد   السيد)ة( 

 6(222 اهركاشا  دوار  عنوانه)ا( 

الناظور املغرب كدصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجدعية الختامية 

2)2) وفي حي اوالد  6) ف راير  بتاريخ 

بوطيب - 222)6 الناظور املغرب.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 29 نون ر 

2)2) تحت رقم 3)35.

441I

FINCOSA MARRAKECH

 LES JARDINS ARABES DE LA
PALMERAIE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FINCOSA MARRAKECH

شارع عبد الكريم الخطابي اقامة 
رقية عدارة 182 بلوك B الطابق 

االول الشقة 7 ، 42222، مراكش 

املغرب

 LES JARDINS ARABES DE LA

PALMERAIE  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي : 6)، 7)، 

8)، 9)، 32 و 31 درب الفران و رقم 

) درب البلدية درب السهب باب 

دكالة  - 42222 مراكش املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.61613

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
املؤرخ في 21 يوليوز 2)2) تقرر حل 
 LES JARDINS ARABES DE LA
PALMERAIE  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم   12.222 رأسدالها 
 ،(9  ،(8  ،(7  ،(6 مقرها اإلجتداعي 
درب   ( درب الفران و رقم   31 و   32
 - دكالة   باب  السهب  درب  البلدية 
نتيجة  املغرب  مراكش   42222

النعدام النشاط.
و عين:

نيكوال   ماري  فابريس  السيد)ة( 
حانوت البقال  روسبولي و عنوانه)ا( 
دوار لكحيلي  42222 مراكش املغرب 

كدصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجدعية الختامية 
 ،(6 وفي   (2(2 أكتوار   26 بتاريخ 
7)، 8)، 9)، 32 و 31 درب الفران و 
رقم ) درب البلدية درب السهب باب 

دكالة  - 42222 مراكش املغرب.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   11 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2)2) تحت رقم 117118.

44(I

CANOCAF SARL

HAMADAITO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 23 
 NADOR ،6(222 ،الناظور

MAROC
HAMADAITO  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي حي سكة 
الحديدية العروي - 552)6 الناظور 

املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.16319

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

تم تعيين   (2(2 نون ر   2( املؤرخ في 

ايطو  مسير جديد للشركة السيد)ة( 

حدادي كدسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 29 نون ر 

2)2) تحت رقم 5)35.

443I

مكتب املحاسبة

جكطرنس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب املحاسبة

طريق العرائش عدارة أجعون  رقم 

7 الطابق الثاني القصر الكبير ، 

152)9، القصر الكبير املغرب

جكطرنس  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي اقامة 

حدزة رقم 125 القصر الكبير 

)مساكنة( - 152)9 القصر الكبير 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(733

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

جكطرنس .

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير .
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اقامة   : االجتداعي  املقر  عنوان 

الكبير  القصر   125 رقم  حدزة 

الكبير  القصر   9(152  - )مساكنة( 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد الكنفاوي نوردين :  1.222 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

 السيد الكنفاوي نوردين : 1222 

بقيدة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

وصفات ومواطن الشركاء :

نوردين  الكنفاوي  السيد 

 151 رقم  الرااط  طريق  عنوانه)ا( 

القصر الكبير   9(152 القصر الكبير 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

نوردين  الكنفاوي  السيد 

 151 رقم  الرااط  طريق  عنوانه)ا( 

القصر الكبير   9(152 القصر الكبير 

املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  االبتدائية بالقصر الكبير  

نون ر 2)2) تحت رقم 9)5.

444I

سدير تابت

امسومير تيكنولوجي

AMSOMER TECHNOLOGY 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتداعي للشركة

سدير تابت

7) زنقة زرهون الدار البيضاء 12 

،RUE LIBERTE، 20300

 الدار البيضاء املغرب

 AMSOMER امسومير تيكنولوجي

TECHNOLOGY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي 196   

شارع السفير بن عائشة  الطابق 

الثاني الرقم 4 الدار البيضاء - 

2322) الدارالبيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجتداعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.378451

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 8) يناير 2)2) تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجتداعي  املقر 

عائشة   بن  السفير  شارع     196«

الطابق الثاني الرقم 4 الدار البيضاء 

املغرب»  الدارالبيضاء   (2322  -

 (2322  - برشيد  »دوار لخاليف  إلى 

برشيد  املغرب».

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 753466.

445I

EURODEFI

INTELSHORE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

EURODEFI

 BD ABDELMOUMEN APPT 119

 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC

INTELSHORE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتداعي )4 شارع 

عبد املومن الطابق الثاني رقم 13 - 

2362) الدار البيضاء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.(85449

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   (2(2 نون ر   13 املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسدالها  مبلغ    INTELSHORE

مقرها  وعنوان  درهم   3.222.222

املومن  عبد  شارع   4( اإلجتداعي 

الطابق الثاني رقم 13 - 2362) الدار 

:  سارة  ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 

زاائن مهدة.

و حدد مقر التصفية ب )4 شارع 

 13 رقم  الثاني  الطابق  املومن  عبد 

الدار البيضاء   PORTUGAL (2362

املغرب. 

و عين:

 NADIA  HAIMAR السيد)ة( 

 ALLE BUFFON  (4 عنوانه)ا(  و 

 69110 SAINTE FOY 69110

)ة(  كدصفي   LYON FRANCE

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

: محضر  الوثائق املتعلقة بالتصفية 

حل شركة

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 872)75.

446I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

ج. أ . إي .إس شركة قابضة حرة

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

استدرار نشاط الشركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE

زاوية شارع محدد الخامس و شارع 

ابن كثير إقامة دوس مارس رقم 44 ، 

92222، طنجة املغرب

ج. أ . إي .إس شركة قابضة حرة 

»شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجتداعي: 183 شارع 

ولي العهد املحل رقم 7) - 92222 

طنجة املغرب.

»استدرار نشاط الشركة»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.77659

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

تقرر ما   (2(2 شتن ر   32 املؤرخ في 

يلي:

عدم حل الشركة رغم الخسائر 

املسجلة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   12 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2)2) تحت رقم 35431).

447I

EL FACHTALI CONSEIL

SIDI RAHAL SAKANE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

EL FACHTALI CONSEIL

إقامة فاس الطابق التاني شقة رقم 

9 شارع موالي عبد هللا  مراكش ، 

42222، مراكش املغرب

SIDI RAHAL SAKANE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي إفامة رفم 

397 الحي الصناعي سيدي غانم  - 

42222 مراكش املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.99363

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تدت   (2(2 أكتوار   19 في  املؤرخ 

املصادقة على :
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الفقيه  عدر  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتداعية  حصة   1.222

1.222 حصة لفائدة  السيد )ة( نوال 

كرناط بتاريخ 2) أكتوار 2)2).

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

نون ر   1( بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2)2) تحت رقم 117188.

448I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

أتوليي دو طلغي دو ماروك

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE

زاوية شارع محدد الخامس و شارع 

ابن كثير إقامة دوس مارس رقم 44 ، 

92222، طنجة املغرب

أتوليي دو طلغي دو ماروك شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي املنطقة 

الحرة للتصدير التجزئة 1 القطعة 

رقم 3) - 92222 طنجة املغرب.

استقالة مسير

رقم التقييد في السجل التجاري 

.35523

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

تم قبول   (2(2 18 شتن ر  املؤرخ في 

لويك شابو و ذلك  استقالة املسير  

ابتداء من 2)2)/32/12 .

السيد كوستيك ميشل سيواصل 

مهامه كدسير وحيد للشركة

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار   (3 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2)2) تحت رقم 5757.

449I

CANOCAF SARL

COMPTOIR TRANSPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسدال الشركة

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 23 

 NADOR ،6(222 ،الناظور

MAROC

COMPTOIR TRANSPORT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي مركز 

املدينة زنقة الرااط رقم 4 - 222)6 

الناظور املغرب.

رفع رأسدال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.12529

العام  الجدع  بدقت�سى 

نون ر   23 في  املؤرخ  اإلستثنائي 

الشركة  رأسدال  رفع  تم   (2(2

درهم»   922.222,22« قدره  بدبلغ 

إلى  درهم»   122.222,22« من  أي 

طريق  عن  درهم»   1.222.222,22«

.-  :

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 11 نون ر 

2)2) تحت رقم 3539.

452I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

ISIHOME

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صندوق ال ريد 

629) ، 42222، مراكش املغرب

ISIHOME شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي زنقة 

موالي علي رقم )1مكرر؛اكس زنقة 

عبدة جليزمكتب رقم 1 الطابق 

السفلي - 42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1281(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   (7

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.ISIHOME

تأجير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جديع العقارات املفروشة.

زنقة   : االجتداعي  املقر  عنوان 

)1مكرر؛اكس زنقة  موالي علي رقم 

الطابق   1 رقم  جليزمكتب  عبدة 

السفلي - 42222 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 KHB HOLDING( الشركة 

 122 حصة بقيدة   )SARL :  1.000

درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 KHB HOLDING( الشركة 

ازلي  موالي  زنقة  عنوانه)ا(   (SARL

رقم )1 مكرر اكس زنقة عبدة جيليز  

42222 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد احدد كريم بن عبد القادر 

 4 اقامة مرجانة فيال رقم  عنوانه)ا( 

تاركة 42222 مراكش املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   1( بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2)2) تحت رقم )2)117.

451I

CLEAN PERFECT PRO

EURODEFI

EOSIT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EURODEFI

 BD ABDELMOUMEN APPT 119

 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC

EOSIT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي 119 شارع 

عبد املومن الطابق الثاني رقم 15 - 

2362) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

479473

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   13

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

.EOSIT : اإلقتضاء بدختصر تسديتها

تطوير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

,معالجة  املعلومات  تكنولوجيا 

البيانات,املشورة والتدريب.
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 119  : االجتداعي  املقر  عنوان 

شارع عبد املومن الطابق الثاني رقم 

15 - 2362) الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 52.222 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسداء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 FREDERIC PIERRE السيد 

 AV EMILE  32 عنوانه)ا(   GRAS

 ZOLA LA PEYRADE 34112

.34110 FRANTIGNAN FRANCE

 ISAMIL BEN AMAR السيد 

 RUE DU HAMEL  (8 عنوانه)ا( 

 33800  33800 BORDEAUX

.FRANCE

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

 FREDERIC PIERRE السيد 

 AV EMILE  32 عنوانه)ا(   GRAS

 ZOLA LA PEYRADE 34112

 FRONTIGNAN  34110

FRANTIGNAN FRANCE

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 7)7536.

453I

YANS TRANSFERT & SERVICES

 YANS TRANSFERT &

SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

YANS TRANSFERT & SERVICES

 AV ARAAR LOT NARJISS N° 1

 ،BRANES 2 –TANGER ، 90000

TANGER MAROC

 YANS TRANSFERT & SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي شارع 

العرعار تجزئة النرجس رقم 1 

ال رانص ) - طنجة - 92222 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

129383

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   ((

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 YANS  : بدختصر تسديتها  اإلقتضاء 

.TRANSFERT & SERVICES

تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االموال .

شارع   : االجتداعي  املقر  عنوان 

 1 رقم  النرجس  تجزئة  العرعار 

92222 طنجة   - - طنجة   ( ال رانص 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 522   : السيد عادل العصفوري 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

 522   : الكنياري  السيدة سلوى 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

العصفوري  عادل  السيد 

ابن  زنقة   1 ال رانص  عنوانه)ا( 

طنجة    92222   32 رقم  الشهيد 

املغرب.

السيدة سلوى الكنياري عنوانه)ا( 

  32 1 زنقة ابن الشهيد رقم  ال رانص 

92222 طنجة  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

العصفوري  عادل  السيد 

ابن  زنقة   1 ال رانص  عنوانه)ا( 

طنجة    92222   32 رقم  الشهيد 

املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   23 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2)2) تحت رقم -.

454I

kdmcompta@gmail.com

 STE BOISSON ABOU BAKR

EL MASALLI

شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

kdmcompta@gmail.com

 5/BD IBN ROCHD IMM ALJ 5

 ،5/BD IBN ROCHD IMM ALJ 5

OUJDA maroc ،62222

 ste boisson abou bakr el masalli

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتداعي حى 

الدرافيف ) زنقة العدل 4 رقم 9 

وجدة - 62222 وجدة املغرب.

توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.3(543

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 5) نون ر 219) تدت إضافة 

إلى نشاط الشركة  التالية  األنشطة 

الحالي :

املواد الغذائية العامة بالجدلة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

يناير   (( بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2)2) تحت رقم 99).

455I

ائتدانية ياقوت

BOULANGERIE JOUDAR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ائتدانية ياقوت

)) الطابق السفلي عدارة رقم 3) 

اشراق سكن تامنصورت ، 42322، 

مراكش املغرب

BOULANGERIE JOUDAR شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي الطابق 

االر�سي الشطر 23 حدائق الياسدين 

رقم 4) تامنصورت - 42322 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

128155

 21 عقد حر مؤرخ في  بدقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (2(2 أكتوار 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.BOULANGERIE JOUDAR
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مخ زة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
عصرية.

الطابق   : االجتداعي  املقر  عنوان 
االر�سي الشطر 23 حدائق الياسدين 
رقم 4) تامنصورت - 42322 مراكش 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 72.222 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 722   : املصطفى جودار  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد املصطفى جودار عنوانه)ا(  
الشطر 23 حدائق الياسدين رقم 4) 
تامنصورت 42322 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   
ومواطن مسيري الشركة:

السيد املصطفى جودار عنوانه)ا(  
الشطر 23 حدائق الياسدين رقم 4) 

تامنصورت 42322 مراكش املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   1( بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2)2) تحت رقم 4))117.

456I

FICOB  مكتب املحاسبة

 ESSAHEL
CONSTRUCTIONS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FICOB  مكتب املحاسبة
اقامدة ايدان, شقة 4، شارع موالي 

ادريس االول, املسيرة 1, تدارة ، 
12222، تدارة املغرب

  ESSAHEL CONSTRUCTIONS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتداعي تجزئة 

مرحات حي الغزالي رقم 58  - 222)1 
تدارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
131255

 29 عقد حر مؤرخ في  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 شتن ر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

. ESSAHEL CONSTRUCTIONS
-أعدال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء و الترميم
- منعش عقاري

- كل انواع التجارة و الخدمات.
تجزئة   : االجتداعي  املقر  عنوان 
مرحات حي الغزالي رقم 58  - 222)1 

تدارة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : السيد العربي الساهل 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد العربي الساهل عنوانه)ا( 
  58 رقم  الغزالي  حي  مرحات  تجزئة 

222)1 تدارة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد العربي الساهل عنوانه)ا( 
  58 رقم  الغزالي  حي  مرحات  تجزئة 

222)1 تدارة املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار   (1 بتاريخ  االبتدائية بتدارة  

2)2) تحت رقم 4199.
457I

N2M CONSEIL-SARL

G.E.T.C.I INGENIERIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

G.E.T.C.I INGENIERIE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي عدارة فرح 

23 حي لعرا�سي - 222)6 الناظور 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(2953

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   (6

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.G.E.T.C.I INGENIERIE

مكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

 - املختلفة  االشغال   - الدراسات 

التجارة..

عدارة   : االجتداعي  املقر  عنوان 

 6(222  - لعرا�سي  حي   23 فرح 

الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : محدد  شدالل  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  محدد  شدالل  السيد 

 35 حي اوالد بوطيب سكتور ب رقم 

222)6 الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  محدد  شدالل  السيد 

 35 حي اوالد بوطيب سكتور ب رقم 

222)6 الناظور املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 24 نون ر 

2)2) تحت رقم 3499.

459I

Solution & Quality Work

سوليتيون اند كواليتي وورك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Solution & Quality Work

رقم 1 شارع عبد العالي بنشقرون 

عدارة بلغازي ، 32222، فاس 

املغرب

سوليتيون اند كواليتي وورك شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي رقم 1 

شارع عبد العالي بنشقرون عدارة 

بلغازي - 32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

64663

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   13

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

سوليتيون اند كواليتي وورك.

وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

إشهار وايع معدات تقنية املعلومات.

 1 رقم   : االجتداعي  املقر  عنوان 

عدارة  بنشقرون  العالي  عبد  شارع 

بلغازي - 32222 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 522   : محدد  الذهمي  السيد 
حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

 522   : سعاد   الروزي  السيدة 
حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الذهمي محدد عنوانه)ا( 4 
بلوك 35 حي القدس ) ليراك 32222 

فاس املغرب.
عنوانه)ا(  السيدة الروزي سعاد  
بنشقرون   العالي  زنقة عبد   13 رقم 

32222 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  سعاد  الروزي  السيدة 
بنشقرون   العالي  زنقة عبد   13 رقم 

32222 فاس املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   12 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 3233.

462I

SUNSOLAR ELECTRIC

SUNSOLAR ELECTRIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SUNSOLAR ELECTRIC
 AV MERS SULTAN ETG 1 (6

 APPT 3 , Casablanca ، 20300،
CASABLANCA MAROC

SUNSOLAR ELECTRIC شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي شارع 
مرس السلطان شقة 3 الطابق األول 

- 2322) البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

472791
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   1(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.SUNSOLAR ELECTRIC

تسويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطاقة  أنظدة  وصيانة  ,تركيب 

الطاقة  منتجات  وجديع  الشدسية 

الشدسية والكهراائية..

شارع   : االجتداعي  املقر  عنوان 
مرس السلطان شقة 3 الطابق األول 

- 2322) البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

342 حصة    : السيد بيض أحدد 

بقيدة 122 درهم للحصة .

 332   : العلي  عبد  قرجي  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

السيد ظافر يوسف :  332 حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  أحدد  بيض  السيد 

الركاالت سيدي عبد هللا دار بوعزة 

النواصر 2))7) البيضاء املغرب.

السيد قرجي عبد العلي عنوانه)ا( 

 (7((3 بوعزة  دار  سعدان  دوار 

البيضاء املغرب.

عنوانه)ا(  يوسف  ظافر  السيد 
سالم 1 مجدوعة س زنقة 4) رقم 74 

أهل الغالم 9642) البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  أحدد  بيض  السيد 

الركاالت سيدي عبد هللا دار بوعزة 

النواصر 2))7) البيضاء املغرب

السيد قرجي عبد العلي عنوانه)ا( 

 (7((3 بوعزة  دار  سعدان  دوار 

البيضاء املغرب

عنوانه)ا(  يوسف  ظافر  السيد 
سالم 1 مجدوعة س زنقة 4) رقم 74 

أهل الغالم 9642) البيضاء املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 2( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

شتن ر 2)2) تحت رقم 3)7446.

46(I

BARENA

BARENA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BARENA

13 زنقة احدد املجاطي اقامة االلب 

طابق 1 رقم 8 املعاريف. ، 2332)، 

الدار البيضاء املغرب

BARENA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي 13 زنقة 

احدد املجاطي اقامة االلب طابق 

1 رقم 8 املعاريف. الدار البيضاء 

2332) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

479797

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   (2

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.BARENA

غرض الشركة بإيجاز : 1( صناعة 

و بيع املالبس

)( وسيط تجاري.
زنقة   13  : عنوان املقر االجتداعي 

طابق  االلب  اقامة  املجاطي  احدد 
البيضاء  الدار  املعاريف.   8 رقم   1

2332) الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : لحريشاتي  فاطدة  السيدة 

درهم   122 بقيدة  حصة   1.222

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

لحريشاتي  فاطدة  السيدة 
املجاطي  احدد  زنقة   13 عنوانه)ا( 
اقامة االلب طابق 1 رقم 8 املعاريف. 

2332) الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

لحريشاتي  فاطدة  السيدة 
املجاطي  احدد  زنقة   13 عنوانه)ا( 
اقامة االلب طابق 1 رقم 8 املعاريف. 

2332) الدار البيضاء املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 753729.

464I

FICOSAGE

STE BEST PAM SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FICOSAGE

 7eme ETAGE N° 35 LOT 9

 IMM BUREAU IDRISSIA AV BIR

 ANZARANE MOULIN IDRISSIA

ATLAS FES ، 30000، fes maroc

STE BEST PAM SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي 44 شارع 

محدد السالوي فاس - 32222 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

64727

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   2(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 STE  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.BEST PAM SARL

أكلة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

 فيفة.

44 شارع  عنوان املقر االجتداعي : 

محدد السالوي فاس - 32222 فاس 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (22.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد ورياكل جواد :  822 حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .

 622   : سفيان   ورياكل  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

السيد ورياكل محدد معاد :  622 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  جواد  ورياكل  السيد 

 6 الشقة  الصباح  اقامة  أ  عدارة 

 32222 فاس  السدن  عين  طريق 

فاس املغرب.

السيد ورياكل سفيان  عنوانه)ا( 

 6 الشقة  الصباح  اقامة  أ  عدارة 

 32222 فاس  السدن  عين  طريق 

فاس املغرب.

معاد  محدد  ورياكل  السيد 

الصباح  اقامة  أ  عدارة  عنوانه)ا( 

فاس  السدن  عين  طريق   6 الشقة 

32222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  جواد  ورياكل  السيد 

 6 الشقة  الصباح  اقامة  أ  عدارة 

 32222 فاس  السدن  عين  طريق 

فاس املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   11 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم )326.

466I

fimargec

STE FALAH ZAKARIA SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

fimargec

 Bd mohamed V IMM 6 N° 8

 BENI MELLAL ، 23000، BENI

MELLAL MAROC

 STE FALAH ZAKARIA SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 douar وعنوان مقرها اإلجتداعي

 oulad hmama oulad youssef 16

 mosquée oulad yousef centre

 kasbat tadla - 23350 kasbat

.tadla maroc

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.1535

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تدت   (2(2 يوليوز   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :

 abdel karim )ة(  تفويت السيد 

zakarya 1.000 حصة اجتداعية من 

أصل 1.222 حصة لفائدة  السيد )ة( 

يوليوز   21 بتاريخ   rachid zakarya

.(2(2

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

 1( بتاريخ  االبتدائية بقصبة تادلة  

غشت 2)2) تحت رقم 64.

467I

COOPERANDHUNTER

COOPERANDHUNTER

إعالن متعدد القرارات

COOPERANDHUNTER

)1 زنقة  الد ابن الوليد، الطابق 

الثالث، الشقة رقم 6 ، 92222، 

طنجة املغرب

COOPERANDHUNTER »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجتداعي: )1 زنقة 
 الد ابن الوليد، الطابق الثالث، 

الشقة رقم 6 - 92222 طنجة 
املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.91953
بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 28 أكتوار 2)2)
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
املوكلة من  جديع الصالحيات  إلغاء 
نبيل  السيد  الوحيد  املسير  طرف 
 (219 دجن ر   23 بن افريحة بتاريخ 
مغراية  فريح،  مونية  السيدة  إلى 

الجنسية والساكنة بطنجة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

ال يوجد تغيير في أي بند
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   25 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2)2) تحت رقم ))353).
468I

مكتب املحاسبة

حافظ نور كار
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

مكتب املحاسبة
طريق العرائش عدارة أجعون  رقم 

7 الطابق الثاني القصر الكبير ، 
152)9، القصر الكبير املغرب
حافظ نور كار   شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي حي املسيرة 
الخضراء مجدوعة حدزة شارع 

1 رقم 38 القصر الكبير  - 152)9 
القصر الكبير املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(319
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 17 أكتوار 2)2) تم تعيين 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

حفيظ محدد  كدسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  االبتدائية بالقصر الكبير  

نون ر 2)2) تحت رقم 532.

469I

SOCIETE AQUA DESERT SARL AU

 SOCIETE AQUA DESERT

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE AQUA DESERT SARL

AU

 LOT SALAM 4 BLOC H NR 17

 ES-SEMARA LOT SALAM 4

 BLOC H NR 17 ES-SEMARA،

222)7، السدارة املغرب

 SOCIETE AQUA DESERT SARL

AU  شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي تجزئة 

السالم 24 بلوك H رقم 17 السدارة 

تجزئة السالم 24 بلوك H رقم 17 

السدارة 222)7 السدارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(273

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   32

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE AQUA DESERT SARL

. AU
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غرض الشركة بإيجاز : االشغال و 

الخدمات.

تجزئة   : االجتداعي  املقر  عنوان 
17 السدارة  H رقم  24 بلوك  السالم 
 17 رقم   H بلوك   24 تجزئة السالم 

السدارة 222)7 السدارة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 SOCIETE AQUA الشركة 

DESERT SARL AU :  1.000 حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

دليل  الدين  صالح  السيد 
عنوانه)ا( حي الفتح 3 زنقة حوزة رقم 

5 السدارة 222)7 السدارة  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

دليل  الدين  صالح  السيد 
عنوانه)ا( حي الفتح 3 زنقة حوزة رقم 

5 السدارة 222)7 السدارة املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

12 نون ر  االبتدائية بالسدارة  بتاريخ 

2)2) تحت رقم 2)2)/165.

472I

BNIC

BNIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

BNIC
رقم 47 زنقة 138 حي موالي عبد هللا 

عين الشق البيضاء ، 2472)، الدار 

البيضاء املغرب

BNIC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتداعي حي موالي 

عبد هللا زنقة 138 رقم 47 عين 

الشق البيضاء - 2472) الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.174(29

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

تقرر   (2(2 يوليوز   (7 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

مبلغ    BNIC الوحيد  الشريك  ذات 

وعنوان  درهم   122.222 رأسدالها 

مقرها اإلجتداعي حي موالي عبد هللا 
زنقة 138 رقم 47 عين الشق البيضاء 

- 2472) الدار البيضاء املغرب نتيجة 

ل : توقف نشاط الشركة.

و حدد مقر التصفية ب حي موالي 

عبد هللا زنقة 138 رقم 47 عين الشق 

البيضاء  الدار   (2472  - البيضاء 

املغرب. 

و عين:

و  بخشين  لحسن   السيد)ة( 

زنقة  عبد هللا  موالي  حي  عنوانه)ا( 

البيضاء  الشق  عين   47 رقم   138

املغرب  البيضاء  الدار   (2472

كدصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

شتن ر 2)2) تحت رقم 745753.

47(I

مكتب املحاسبة

طرنس حرو�سي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مكتب املحاسبة

طريق العرائش عدارة أجعون  رقم 

7 الطابق الثاني القصر الكبير ، 

152)9، القصر الكبير املغرب

طرنس حرو�سي شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتداعي دوار 
الصوالح قيادة زوادة القصر الكبير - 

152)9 القصر الكبير املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1763

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 3) أكتوار 2)2) تقرر حل 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد طرنس حرو�سي  مبلغ 
وعنوان  درهم   122.222 رأسدالها 
مقرها اإلجتداعي دوار الصوالح قيادة 
زوادة القصر الكبير - 152)9 القصر 
الكبير املغرب نتيجة ل : حل الشركة.
دوار  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الصوالح قيادة زوادة القصر الكبير - 

152)9 القصر الكبير املغرب. 
و عين:

السيد)ة( عبد الكبير  الحرو�سي و 
عنوانه)ا( دوار الصوالح قيادة زوادة 
القصر الكبير   9(152 القصر الكبير 

املغرب كدصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  االبتدائية بالقصر الكبير  

نون ر 2)2) تحت رقم 155.

474I

HAUSBAU

HAUSBAU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

HAUSBAU
رقم 41 زنقة 4 الطابق 1 حي االسرة 
عين الشق البيضاء رقم 41 زنقة 
4 الطابق 1 حي االسرة عين الشق 
البيضاء، 2472)، الدار البضاء 

MAROC
HAUSBAU شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتداعي رقم 41 
زنقة 4 الطابق 1 حي االسرة عين 
الشق البيضاء - 2472) الدار 

البضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(5(((7

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
املؤرخ في 7) يوليوز 2)2) تقرر حل 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
مبلغ    HAUSBAU الوحيد  الشريك 
وعنوان  درهم   122.222 رأسدالها 
 4 زنقة   41 رقم  اإلجتداعي  مقرها 
الشق  عين  االسرة  حي   1 الطابق 
البضاء  الدار   (2472  - البيضاء 
نشاط  توقف   : ل  نتيجة  املغرب 

الشركة.
 41 و حدد مقر التصفية ب رقم 
عين  االسرة  حي   1 الطابق   4 زنقة 
2472) الدار  الشق البيضاء املغرب 

البيضاء املغرب. 
و عين:

و  مريزق  نرجس   السيد)ة( 
 41 4 رقم  عنوانه)ا( حي االسرة زنقة 
الدار   (2472 البيضاء  الشق  عين 
البضاء املغرب كدصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

شتن ر 2)2) تحت رقم 745754.

476I

ALLEGEANCE CONSULTING

IMMOBILIÈRE AJDIR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتداعي للشركة

ALLEGEANCE CONSULTING
ساحة الرودني تقاطع شارع طانطان 
و شارع لبنان اقامة لينى رقم 51&52 

، 92222، طنجة املغرب
  IMMOBILIÈRE AJDIR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتداعي سيدي 
البخاري شارع سكوفاسكو رقم ) 
بطنجة . - 92222 طنجة املغرب.
تحويل  املقر االجتداعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(2429

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 2) أكتوار 2)2) تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتداعي  املقر 
البخاري شارع سكوفاسكو  »سيدي 
طنجة   92222  -  . بطنجة   ( رقم 
املغرب» إلى »18 شارع مراكش اقامة 
 92222  - طنجة   4 رقم   ( الخنساء 

طنجة  املغرب».
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   12 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2)2) تحت رقم 35415).
478I

مكتب الرياني للدحاسبة

اوبتيما ميديا جلوبال
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مكتب الرياني للدحاسبة
شارع محدد داود رقم32)  تطوان ، 

93242، تطوان املغرب
اواتيدا ميديا جلواال شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتداعي شارع 

محدد داود اقامة هاجر شقة رقم 
7 الطابق الرابع - 93222 تطوان 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(3593

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تقرر   (2(2 شتن ر   21 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
اواتيدا ميديا  الوحيد  الشريك  ذات 
 122.222 رأسدالها  مبلغ  جلواال  
درهم وعنوان مقرها اإلجتداعي شارع 
رقم  شقة  هاجر  اقامة  داود  محدد 
تطوان   93222  - الرابع  الطابق   7
املغرب نتيجة ل : االزمة االقتصادية.

شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
رقم  شقة  هاجر  اقامة  داود  محدد 
تطوان   93222  - الرابع  الطابق   7

املغرب. 
و عين:

و  سعيد  ابن  حدزة   السيد)ة( 
الزهراء  قصبة  مركب  عنوانه)ا( 
بلوك س3 عدارة أ طابق 24 شقة 18 
)ة(  تطوان املغرب كدصفي   93222

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
)) شتن ر  بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2)2) تحت رقم 3724.

482I

العيون استشارات

ESMERALAD TEX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

العيون استشارات
رقم 31 شارع االمير موالي عبد هللا ، 

72222، العيون املغرب
ESMERALAD TEX شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتداعي حي القدس 

تجزئة الوفاق بلوك د رقم 371 
العيون  - 72222 العيون املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
33799

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   1(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.ESMERALAD TEX
ما  كل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
والصناعي  التجاري  بالنشاط  يتعلق 

والخدماتي .
حي   : االجتداعي  املقر  عنوان 
رقم  د  بلوك  الوفاق  تجزئة  القدس 
العيون   72222  - العيون    371

املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : السيد الغزواني البهجى 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .
 1222  : البهجى  الغزواني  السيد   

بقيدة 122 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الغزواني البهجى عنوانه)ا( 
حي القدس تجزئة الوفاق بلوك د رقم 
371 العيون  72222 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الغزواني البهجى عنوانه)ا( 
حي القدس تجزئة الوفاق بلوك د رقم 
371 العيون  72222 العيون املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   1( بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2)2) تحت رقم )71).

48(I

العيون استشارات

ALLO  HANINI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

العيون استشارات
رقم 31 شارع االمير موالي عبد هللا ، 

72222، العيون املغرب
ALLO  HANINI  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتداعي حي  ط 
الرملة 21  زنقة الراشدية رقم 186 

العيون  - 72222 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

33821

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   29

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

  ALLO  : بدختصر تسديتها  اإلقتضاء 

. HANINI

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

بالنشاط  يتعلق  ما  وكل  العامة 

الخدماتي .

: حي  ط  عنوان املقر االجتداعي 
 186 زنقة الراشدية رقم    21 الرملة 

العيون  - 72222 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

نسبي  بنيس  امين  محدد  السيد 

درهم   122 حصة بقيدة   52.222   :

للحصة .

السيدة مريم الحسني  :  52.222 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

 : السيد محدد امين بنيس نسبي 

522 بقيدة 122 درهم.

 522  : الحسني   مريم  السيدة 

بقيدة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

وصفات ومواطن الشركاء :

نسبي  بنيس  امين  محدد  السيد 

  37 حي املطار بلوك د رقم  عنوانه)ا( 

العيون  72222 العيون املغرب.

عنوانه)ا(  السيدة مريم الحسني  

مريم الحسني  72222 العيون املغرب 

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

نسبي  بنيس  امين  محدد  السيد 

  37 حي املطار بلوك د رقم  عنوانه)ا( 

العيون  72222 العيون املغرب
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باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   1( بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2)2) تحت رقم 715).

483I

العيون استشارات

LOUCA SAMAK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

العيون استشارات
رقم 31 شارع االمير موالي عبد هللا ، 

72222، العيون املغرب

LOUCA SAMAK شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي حي السالم 
رقم 396 بجدور  - 72222 بوجدور 

71222

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

33811

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   1(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.LOUCA SAMAK

تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االسداك ونقل البضائع واالاالستراد 

والتصدير .

حي   : االجتداعي  املقر  عنوان 

 72222  - بجدور    396 السالم رقم 

بوجدور 71222.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 52.222 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 522   : لوليدة   يوسف  السيد 
حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

 522  : لوليدة   يوسف  السيد   
بقيدة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسداء   
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  يوسف  لوليدة  السيد 
 8(222 حي السالم الوطية طانطان  

طانطان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  يوسف  لوليدة  السيد 
 8(222 حي السالم الوطية طانطان  

طانطان املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   1( بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2)2) تحت رقم 718).

484I

GENIE MANAGEMENT  CONSULTING

FHLO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

  GENIE MANAGEMENT
CONSULTING

 Boulevard,  Al Qods, Lot Al 157
 Majd, 1er Etage, Appart N°6, BP
 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC
FHLO شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي )3 مكرر, 
زنقة اوالد فريج, شارع بير قاسم 
السوي�سي - الرااط   - 2)122 

الرااط املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
147461

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

.FHLO : اإلقتضاء بدختصر تسديتها

الترويج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري.

عنوان املقر االجتداعي : )3 مكرر, 
قاسم  بير  شارع  فريج,  اوالد  زنقة 

السوي�سي - الرااط   - 2)122 الرااط 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

  : مسواك  ادري�سي  عدر  السيد 

122 حصة بقيدة 122 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

مسواك  ادري�سي  عدر  السيد 

شارع محدد السادس   3( عنوانه)ا( 
السوي�سي  السفراء  حكيم  بني  زنقة 

الرااط 2)122 الرااط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

مسواك  ادري�سي  عدر  السيد 

شارع محدد السادس   3( عنوانه)ا( 
السوي�سي  السفراء  حكيم  بني  زنقة 

الرااط 2)122 الرااط املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   1( بتاريخ  بالرااط   التجارية 

2)2) تحت رقم 128475.

486I

LOGIFIN

NORTH B2B
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LOGIFIN

 RUE OUED ZIZ, RES (2

 CASTILLA, 1ER ETAGE, APP N°

 5, TANGER ، 90010، TANGER

MAROC

NORTH B2B شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي إقامة 

العزيزية شارع املدلكة العراية 

السعودية، الطابق3 رقم 2)  - 

92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

129611

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   2(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.NORTH B2B

تجارة   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

املنتجات ومعدات الصيانة والنظافة

-استيراد و تصدير.

إقامة   : االجتداعي  املقر  عنوان 

العراية  املدلكة  شارع  العزيزية 
 -   (2 رقم  الطابق3  السعودية، 

92222 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد رضوان أبو حايك :  1.222 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

حايك  أبو  رضوان  السيد 
عنوانه)ا( حي الركاسع 23 زنقة 1) رقم 

12  92222 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

حايك  أبو  رضوان  السيد 
عنوانه)ا( حي الركاسع 23 زنقة 1) رقم 

12  92222 طنجة املغرب
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باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   11 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2)2) تحت رقم 51)6.

487I

CABINET LAAROUSSI CONSEIL

HYDRAU JOINTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CABINET LAAROUSSI CONSEIL

 Angle Rue Regraga et Rue Jules

 Verne Rés. la corniche GH3

RDC Appt N° 1 عم\لة  الدار 

البيضاء، 2222)، الدار البيضاء 

املغرب

HYDRAU JOINTS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتداعي ١ انبس ب 

تجزئة عزدين حي محدد - 2222) 

الدار البيضاء املدلكة املغراية.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.77514

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تقرر   (2(2 أكتوار   14 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 

مبلغ رأسدالها    HYDRAU JOINTS

مقرها  وعنوان  درهم   (2.222

انبس ب تجزئة عزدين   ١ اإلجتداعي 

البيضاء  الدار   (2222  - محدد  حي 

املدلكة املغراية نتيجة ل : افالس.

انبس   ١ و حدد مقر التصفية ب 

ب تجزئة عزدين حي محدد - 2222) 

الدار البيضاء املدلكة املغراية. 

و عين:

علي  ايت  الحسين    السيد)ة( 

عبو  سد  ولد  عنوانه)ا(  و  امحدد 

البيضاء  الدار   (2222 تطدليل 

املغرب كدصفي )ة( للشركة.
السيد)ة( محدد   رضا و عنوانه)ا(  
عين   (4 رقم  عدار4   GH1 اقامة 

السباع 2222) الدار البيضاء املغرب 

كدصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 753421.

489I

CANOCAF SARL

 BOULANGERIE PATISSERIE
RAOUI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 
رقم 7 الطابق الثاني رقم 23 

 NADOR ،6(222 ،الناظور

MAROC

 BOULANGERIE PATISSERIE

RAOUI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي شارع 

اريفيين اقامة الخطابي ) حي املطار - 

222)6 الناظور   املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(2937

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   (3

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

 BOULANGERIE PATISSERIE

.RAOUI

غرض الشركة بإيجاز : - استغال ل 

مخ زة و الحلويات.

شارع   : االجتداعي  املقر  عنوان 
حي املطار   ( اريفيين اقامة الخطابي 

- 222)6 الناظور   املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : السيدة التاقي ياسدين  

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة التاقي ياسدين  عنوانه)ا( 
 6(222 انصار  بني  الجدارك  اقامة 

الناظور  املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة التاقي ياسدين  عنوانه)ا( 
 6(222 انصار  بني  الجدارك  اقامة 

الناظور  املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ )2 نون ر 

2)2) تحت رقم 3475.
492I

FIDUCIAIRE ARQAM

LUMIERE DES YEUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسدية الشركة

FIDUCIAIRE ARQAM
 BP 11022 CPH ، 80030،

AGADIR MAROC
LUMIERE DES YEUX شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها االجتداعي بقعة 

5)56 شارع الفقيه بن صالح الحي 
املحددي - 82282 أكادير املغرب.

تغيير تسدية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

42927
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى   
تم تغيير   (2(2 نون ر   24 املؤرخ في 
 LUMIERE DES« تسدية الشركة من
 CLINIQUE LUMIERE« إلى   «YEUX

. «DES YEUX

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   13 بتاريخ  باكادير   التجارية 

2)2) تحت رقم 97125.

491I

smaticomp

ALID INVEST S.A.R.L A.U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

smaticomp

 angle bd emile zola et rue rethel

 N 20 7eme étage -، 20300،

casablanca maroc

ALID INVEST S.A.R.L A.U شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي ديار 

االندلس GH1 عدارة 4 رقم 19 

بوسكورة - )718) الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

479685

في  مؤرخ  موثق  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   (3

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 ALID  : بدختصر تسديتها  اإلقتضاء 

.INVEST S.A.R.L A.U

: تصدير و  غرض الشركة بإيجاز 

استيراد التوب و املواد التجديلة.

ديار   : االجتداعي  املقر  عنوان 
 19 رقم   4 عدارة   GH1 االندلس 

الدارالبيضاء   (718(  - بوسكورة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : احركوك  السيد  الد 
حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

 1222  : احركوك  السيد  الد   
بقيدة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسداء   
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  احركوك  السيد  الد 
درب البلدية زنقة فاتح بن حقان رقم 

31 2722) الدارايضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  احركوك  السيد  الد 
درب البلدية زنقة فاتح بن حقان رقم 

31 2722) الدارايضاء املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 753877.
49(I

HIGH EDGE CONSULTING

PROMO DEL MAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتداعي للشركة

HIGH EDGE CONSULTING
 AV Hassan 2 Bureaux Nakhil

 1er Etage, 6 Tel: 0539.966.592 /
 Mobile: 0662.218.643 / E-mail:
 contact@highedge.ma، 93000،

TETOUAN املغرب
PROMO DEL MAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتداعي حي سدسة 
طبولة رقم 167  - 93222 تطوان 

املغرب.
تحويل  املقر االجتداعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(3(51

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تم    (2(2 أكتوار   25 في  املؤرخ 
الحالي  االجتداعي  املقر  تحويل  
للشركة من »حي سدسة طبولة رقم 
إلى  تطوان املغرب»   93222  -   167
»أزال بدوضع سسمى الصفاح جداعة 

ازال - ))932 تطوان  املغرب».

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   29 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2)2) تحت رقم 5767.
493I

COFISCOM

HIJRA TP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COFISCOM
 N°6 BD MED VI HAY EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE
MAROC

HIJRA TP شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي رقم 32 
زنقة طرابلس حي الفالح  - 63322 

بركان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7441

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   (1
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 HIJRA  : اإلقتضاء بدختصر تسديتها 

.TP
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع.
 32 رقم   : عنوان املقر االجتداعي 
 63322  - زنقة طرابلس حي الفالح  

بركان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
ايروان  فالير  بولوني  السيد 
درهم   122 بقيدة  حصة   1.222   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

ايروان  فالير  بولوني  السيد 

عنوانه)ا( فرنسا 77132 يون فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

ايروان  فالير  بولوني  السيد 

عنوانه)ا( فرنسا 77132 يون فرنسا

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   11 بتاريخ  ب ركان   االبتدائية 

2)2) تحت رقم 2)2)/459.

495I

AUDINORD SARL

NEW ATLANTIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

AUDINORD SARL

 Nº58 au 6éme étage de

 la résidence LINA, angle

 boulevard Mohamed V avenue

 Tan-Tan et rue de Liban, Tanger

، 90000، TANGER MAROC

NEW ATLANTIS  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

 7RUE وعنوان مقرها اإلجتداعي

 CASABLANCA RESIDENCE

 PRINCESSE 3eme ETAGE N5

 TANGER - 90000 TANGER

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.719(5

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

تقرر حل   (2(2 نون ر   13 املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسدالها  مبلغ     NEW ATLANTIS

مقرها  وعنوان  درهم   12.222

 7RUE CASABLANCA اإلجتداعي 

 RESIDENCE PRINCESSE 3eme

 ETAGE N5 TANGER - 90000

توقف   : املغرب نتيجة ل   TANGER

النشاط الثجاري.

 7RUE ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 CASABLANCA RESIDENCE
 PRINCESSE 3eme ETAGE N5
 TANGER - 90000 TANGER

املغرب. 
و عين:

و  زيان  الدين    نور  السيد)ة( 
 31 رقم  تطوان  طريق  عنوانه)ا( 
املغرب  طنجة   92222 طنجة  

كدصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   1( بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2)2) تحت رقم 98)6.
497I

AUDINORD SARL

RETAIL TANGER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

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
RETAIL TANGER شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
 7RUE وعنوان مقرها اإلجتداعي
 CASABLANCA RESIDENCE

 PRINCESSE 3eme ETAGE N5
 TANGER - 90000 TANGER

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.7(5(3

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   (2(2 نون ر   13 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسدالها  مبلغ    RETAIL TANGER
مقرها  وعنوان  درهم   122.222
 7RUE CASABLANCA اإلجتداعي 
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 RESIDENCE PRINCESSE 3eme
 ETAGE N5 TANGER - 90000
توقف   : املغرب نتيجة ل   TANGER

النشاط التجاري .
 7RUE ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 CASABLANCA RESIDENCE
 PRINCESSE 3eme ETAGE N5
 TANGER 92222 املغرب   TANGER

املغرب. 
و عين:

و  زيان  الدين    نور  السيد)ة( 
 31 رقم  تطوان  طريق  عنوانه)ا( 
املغرب  طنجة   92222 طنجة  

كدصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   11 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2)2) تحت رقم 6199.

498I

Société somicoc

شركة ڭلوبال كير بريڤي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Société somicoc
 Rue Abbas mssadi appt 2  VN

Fes، 30000، Fes Maroc
شركة ڭلواال كير بريڤي شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتداعي اقامة 
تلدساني الطابق 4 شقة رقم 33 

شارع محدد 5 م.ج - 32222 فاس 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
64725

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   19
مسؤولية ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة   
باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
شركة   : بدختصر تسديتها  اإلقتضاء 

ڭلواال كير بريڤي.
مدرسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
التحضير لالمتحانات و التدريب على 

اللغات.
اقامة   : االجتداعي  املقر  عنوان 
 33 رقم  شقة   4 الطابق  تلدساني 
فاس   32222  - م.ج   5 شارع محدد 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسدال  مبلغ 

12.222.222 درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : مريم  بوزيان  السيدة 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  مريم  بوزيان  السيدة 

املانيا 32222 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  مريم  بوزيان  السيدة 

املانيا 32222 فاس املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   1( بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 2)2)/3275.

522I

GENIE MANAGEMENT  CONSULTING

OMEGA TEXTILE MAROC
إعالن متعدد القرارات

  GENIE MANAGEMENT
CONSULTING

 Boulevard,  Al Qods, Lot Al 157
 Majd, 1er Etage, Appart N°6, BP
 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC
 OMEGA TEXTILE MAROC

»شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتداعي: حي 

ليساسفة, الطريق 1217, كم 9, 

طريق الجديدة,  الطابق االر�سي 

- الدار البيضاء  - 2222) الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.471739

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 7) أكتوار 2)2)

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تعديل الصالحيات

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

تحيين النظام االسا�سي

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :1( رقم  بند 

مايلي: الشركة ملتزمة قانونا، بجديع 

وجديع  االدارية  الوثائق  العقود, 

بها,  املتعلقة  البنكية  العدليات 

 SONG بالتوقيع املنفصل للسيدتين

           JIE CAI و  LINGUI

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 753995.

521I

س-اطلس

E MARKETING DIGITAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

س-اطلس

الطابق االول الحي االداري شارع 

الطائف رقم 41 ، 3222)، بني مالل 

املغرب

E MARKETING DIGITAL  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتداعي 39 شارع 

اللة ياقوت الطابق الخامس اقامة 

د - 2222) الدار البيضاء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.337525

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 26 أكتوار 2)2) تقرر حل 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 E MARKETING الوحيد  الشريك 
 12.222 رأسدالها  مبلغ     DIGITAL
 39 اإلجتداعي  درهم وعنوان مقرها 
الخامس  الطابق  ياقوت  اللة  شارع 
البيضاء  الدار   (2222  - د  اقامة 
التام  التوقف   : ل  نتيجة  املغرب 

لنشاط الشركة.
و حدد مقر التصفية ب حي الهدى 
بني مالل   (3222  -  (5 رقم   5 بلوك 

املغرب. 
و عين:

معروف و  عبد العالي   السيد)ة( 
عنوانه)ا( حي الهدى بلوك 5 رقم 5) 
3222) بني مالل املغرب كدصفي )ة( 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 753833.
523I

SG LOGISTICS

SG LOGISTICS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتداعي للشركة

SG LOGISTICS
 BD MOHAMMED V IMMEUBLE
B ETAGE 9 N 901 ، 20000، الدار 

maroc البيضاء
SG LOGISTICS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

 RUE 46 وعنوان مقرها اإلجتداعي
 AL BATINIA RESIDENCE LA

 ROSE III APT N 12 2 EME ETAGE
MAARIF - 20080 الدار البيضاء 

املغرب.
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تحويل  املقر االجتداعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.342567
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تم    (2(2 شتن ر   (( في  املؤرخ 
الحالي  االجتداعي  املقر  تحويل  
 RUE AL BATINIA للشركة من »46 
 RESIDENCE LA ROSE III APT
 N 12 2 EME ETAGE MAARIF -
إلى  املغرب»  البيضاء  الدار   (2282
الطابق  ب  عدارة   5 محدد  »شارع 
الدار البيضاء    (2282  -  921 رقم   9

املغرب».
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 754224.

524I

FLASH ECONOMIE

ZOWN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

ZOWN  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي 12.زنقة 
الحرية.الطابق 3.الشقة 5 مركز 
الهبة  - 2222) الدار البيضاء  

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

469.(47
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 ماي   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

. ZOWN

 : بإيجاز  الشركة  غرض 
قطاع  في  الدعم  و  اإلستشارات 

العقارات.
12.زنقة   : عنوان املقر االجتداعي 
الحرية.الطابق 3.الشقة 5 مركز الهبة  

- 2222) الدار البيضاء  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد ادريس الصقلي :  52 حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .
52 حصة    : السيد احدد العاقل 

بقيدة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ادريس الصقلي عنوانه)ا( 
عين  البدسع  حدائق  تجزئة   49

الشقف 32222  فاس  املغرب.
عنوانه)ا(  العاقل  احدد  السيد 
 43 فيال   3 انفا  طدارس  أزير  اقامة 
الدار    (2222 النواصر  بوعزة  دار 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ادريس الصقلي عنوانه)ا( 
عين  البدسع  حدائق  تجزئة   49

الشقف 32222 فاس  املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

غشت 2)2) تحت رقم 17329.

525I

HIGH EDGE CONSULTING

PROMO DEL MAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

HIGH EDGE CONSULTING
 AV Hassan 2 Bureaux Nakhil

 1er Etage, 6 Tel: 0539.966.592 /
 Mobile: 0662.218.643 / E-mail:
 contact@highedge.ma، 93000،

TETOUAN املغرب
PROMO DEL MAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي حي سدسة 
طبولة رقم 167 - 93222 تطوان 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(3(51

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تدت   (2(2 أكتوار   25 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ابراي  أنور  )ة(  السيد  تفويت 
522 حصة اجتداعية من أصل 822 
حصة لفائدة  السيد )ة( ملياء  ابراي 

بتاريخ 25 أكتوار 2)2).
ابراي  أنور  )ة(  السيد  تفويت 
322 حصة اجتداعية من أصل 822 
حسناء  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

ابراي بتاريخ 25 أكتوار 2)2).
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
نون ر   29 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2)2) تحت رقم 5767.

526I

EL HAMZAOUI SLIMANE

STE KSIBAT TRANSFERT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EL HAMZAOUI SLIMANE
 RUE 19 N 32 AMALOU

 KHENIFRA ، 54000، KHENIFRA
MAROC

STE KSIBAT TRANSFERT شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

 KSIBT وعنوان مقرها اإلجتداعي
 HAY ANNASRE RUE 05 - 23350

KSIBAT MAROC
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1925
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   (8
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 STE  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.KSIBAT TRANSFERT

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 TRANSFERT D ARGENT

 PAYEMENT DE TOUTE

.FACTURE CHANGE

 KSIBT  : االجتداعي  املقر  عنوان 

 HAY ANNASRE RUE 05 - 23350

.KSIBAT MAROC

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 MOSTAFA BA-LAHCEN السيد

درهم   122 بقيدة  حصة   :  500

للحصة .

AYOUB EL- السيد 

MAYMOUNY :  500 حصة بقيدة 

122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

 MOSTAFA BA-LAHCEN السيد

 HAY ASSAKA AIT عنوانه)ا( 

 ISMAIL AIT ISHAK KHENIFRA

.54000 KHENIFRA MAROC

AYOUB EL- السيد 

 HAY عنوانه)ا(   MAYMOUNI

 NAHDA AIT ISHAK KHENIFRA

.54000 KHENIFRA MAROC

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

 MOSTAFA  BA-LAHCEN السيد

 HAY ASSAKA AIT عنوانه)ا( 

 ISMAIL AIT ISHAK KHENIFRA

54000 KHENIFRA MAROC

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بتاريخ  االبتدائية بقصبة تادلة  

أكتوار 2)2) تحت رقم 121.

527I
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HIGH EDGE CONSULTING

PROMO DEL MAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مدثل قانوني للشركة

HIGH EDGE CONSULTING

 AV Hassan 2 Bureaux Nakhil

 1er Etage, 6 Tel: 0539.966.592 /

 Mobile: 0662.218.643 / E-mail:

 contact@highedge.ma، 93000،

TETOUAN املغرب

PROMO DEL MAR »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتداعي: حي 

سدسة طبولة رقم 167 - 93222 

تطوان املغرب.

»تعيين مدثل قانوني  للشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(3(51

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

وتبعا   (2(2 أكتوار   25 في  املؤرخ 

تعيين  تقرر  جدد  لتعيين مسير)ين( 

املدثل)ين( القانوني)ين(: 

- ابري حسناء

شركة   PROMO DEL MAR  -  

الكائن  املحدودة  املسؤولية  ذات 

سدسة  حي  ب:  اإلجتداعي  مقرها 

طبولة رقم 167 - تطوان املغرب
عند  التجاري  السجل  رقم 

االقتضاء: 51)3)

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   29 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2)2) تحت رقم 5767.

529I

CABINET BADREDDINE

MENARA CONCASSAGE
إعالن متعدد القرارات

CABINET BADREDDINE

79) أ مسيرة 1 اقامة هني الشقة 
رقم 1 ، 2، مراكش املغرب

MENARA CONCASSAGE »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتداعي: كلم 7 رقم 

17 طريق آسفي  - - مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(5355

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في )1 يونيو 2)2)

تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

حصة   352 املوافقة على بيع  مايلي: 

عبد  زميديتى  السيد  من  اجتداعية 

من  اجتداعية  حصة   352 و  هللا 

السيد زميديتى هشام  ليكون املجدوع 

722 حصة اجتداعية لفائدة السيد 

أصبح  واالتالي  يونس   بنسليدان 

 1222 ب  للشركة  الوحيد  املساهم 

حصة اجتداعية  

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

تحويل الشكل القانوني للشركة من 

الى  شركة ذات املسؤولية املحدودة 

شركة ذات املسؤولية املحدودة  ذات 

الشريك الوحيد, 

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

من  زميديتى  لطيفة  السيدة  اقالة 

عبد  فتاح  السيد  وتعيين  التسيير 

التعريف  للبطاقة  الحامل  العالي 

و الساكن   JC15947( الوطنية رقم 

عدارة  عبد هللا  موالي  االمير  بشارع 

اللوزة رقم 33 مراكش كدسير جديد 

للشركة ملدة غير محددة مع امضائه 

الوحيد 

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

الى  للشركة  االجتداعي  املقر  تحويل 

العنوان التالي : » دوار عين دادا طريق 

أكادير مراكش »

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم *: الذي ينص على مايلي: 

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   13 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2)2) تحت رقم )5)117.

511I

SG LOGISTICS

SG LOGISTICS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسدال الشركة

SG LOGISTICS

 BD MOHAMMED V IMMEUBLE

B ETAGE 9 N 901 ، 20000، الدار 

maroc البيضاء

SG LOGISTICS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي شارع 

محدد  5 عدارة ب الطابق 9 رقم 

921 - 2282) الدار البيضاء املغرب.
رفع رأسدال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.342567

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

تم   (2(2 شتن ر   (( في  املؤرخ 
قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع 

»422.222 درهم» أي من »122.222 

عن  درهم»   522.222« إلى  درهم» 

أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 754224.

51(I

JIHA FIDUCIAIRE

TIOUSMANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين

JIHA FIDUCIAIRE

 N° 5 RUE 3908 HAY EL QODS

 DCHEIRA INEZGANE ، 86360،

INEZGANE MAROC

TIOUSMANE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتداعي: شقة رقم 

3)1 الطابق األول عدارة 6 النرجس 

حي امل ) بنسركاو  - 82227 اكادير 

املغرب.

»تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.41(23

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 25 نون ر 2)2)

مهام  مزاولة  مدة  تجديد  تقرر 

املسيرين ملدة: غير محددة سنوات.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   13 بتاريخ  باكادير   التجارية 

2)2) تحت رقم 97295.

514I

PREMIUM FINANCE

COTCODEC

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

PREMIUM FINANCE

  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH MAROC

COTCODEC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتداعي )35 اقامة 

زكرياء محاميد  - 42222 مراكش 

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.85137

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تقرر   (2(2 يوليوز   (( في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رأسدالها  مبلغ    COTCODEC

مقرها  وعنوان  درهم   122.222

اإلجتداعي )35 اقامة زكرياء محاميد  

 : مراكش املغرب نتيجة ل   42222  -

قرار الشركاء.

 35( ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 42222  - محاميد   زكرياء  اقامة 

مراكش املغرب. 
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و عين:
ليون   ميشال  اريك  السيد)ة( 

مراكش  ابواب  عنوانه)ا(  و  بنكيكي 

 42222  14 فيال   3( رقم  منطقة 

مراكش املغرب كدصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   1( بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2)2) تحت رقم 25)117.

515I

JIHA FIDUCIAIRE

TIOUSMANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

JIHA FIDUCIAIRE

 N° 5 RUE 3908 HAY EL QODS

 DCHEIRA INEZGANE ، 86360،

INEZGANE MAROC

TIOUSMANE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي شقة رقم 

3)1 الطابق األول عدارة 6 النرجس 

حي امل ) بنسركاو  - 82227 اكادير 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.41(23

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تدت   (2(2 نون ر   25 في  املؤرخ 

املصادقة على :

بنعابد   عزيز    )ة(  تفويت السيد 

حصة اجتداعية من أصل   16.522

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   16.522

نون ر   25 بتاريخ  املنصوري   سعيد  

.(2(2

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

نون ر   13 بتاريخ  باكادير   التجارية 

2)2) تحت رقم 97295.

516I

OUR EXPERT

INJAD TICHKA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

OUR EXPERT

 marrakech ، 40000، marrakech

maroc

INJAD TICHKA  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 N 7 LOT وعنوان مقرها اإلجتداعي

 399 ZONE INDUSTRILLLE

 AL MASSAR MARRAKECH  -

42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

127665

 26 عقد حر مؤرخ في  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 أكتوار 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 INJAD : اإلقتضاء بدختصر تسديتها

. TICHKA

 activité  : غرض الشركة بإيجاز 

. de dépannage

 N 7 LOT : عنوان املقر االجتداعي

 399 ZONE INDUSTRILLLE AL

 MASSAR MARRAKECH  - 40000

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

اللطيف  عبد  افقير  ايت  السيد 

درهم   122 بقيدة  حصة   1.222   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

اللطيف  عبد  افقير  ايت  السيد 

عنوانه)ا( تجزئة الهدى زنقة رقم )7 

2422) الدار  سيدي مومن البيضاء 

البيضاء  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

اللطيف  عبد  افقير  ايت  السيد 

عنوانه)ا( تجزئة الهدى زنقة رقم )7 

2422) الدار  سيدي مومن البيضاء 

البيضاء  املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

8) أكتوار  بتاريخ  التجارية بدراكش  

2)2) تحت رقم 116714.

517I

GRIFFE CONSEIL

 LOGIMILE SARL AU

»لوجيمايل»
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GRIFFE CONSEIL

9) زنقة بابوم فضاء املنار الطابق 

1 رقم 8 ، 2222)، الدار البيضاء 

املغرب

LOGIMILE SARL AU »لوجيدايل» 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي شارع 

بوركون زنقة جعفر ابن حبيب إقامة 

املشرق ) الطابق 1 رقم 3 - 2222) 

الدرالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

476771

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

LOGIMILE SARL AU »لوجيدايل».

إنشاء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

حظائر احترافية للحفظ والتخزين.

واألدوات  املعدات  اقتناء 

وامللحقات الالزمة للتشغيل.

العدليات  جديع   ، عام  وبشكل 

املالية   أو  التجارية   , الصناعية 

املنقولة أو العقارية املتعلقة بغرض 

الشركة أو التي من املحتدل أن تعزز 

تحقيقها أو تطويرها فقط..

شارع   : االجتداعي  املقر  عنوان 

بوركون زنقة جعفر ابن حبيب إقامة 

 (2222  -  3 1 رقم  ) الطابق  املشرق 

الدرالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عراقي محدد كريم :  1.222 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

كريم  محدد  عراقي  السيد 

 (5 رقم  فيال  أواا  تجزئة  عنوانه)ا( 

انفا  بوطالب  عبدالهدي  شارع 

2222) الدرالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

كريم  محدد  عراقي  السيد 

 (5 رقم  فيال  أواا  تجزئة  عنوانه)ا( 

انفا  بوطالب  عبدالهدي  شارع 

2222) الدرالبيضاء املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوار 2)2) تحت رقم -.

518I
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مينارة فينانس جروب

كواليتي سانس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مينارة فينانس جروب

)5 شارع موالي رشيد شقة رقم 

7 الطابق الرابع جليز مراكش ، 

42222، مراكش املغرب

كواليتي سانس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي )5 شارع 

موالي رشيد شقة رقم 7 الطابق 

الرابع جليز - 42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

128179

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   (1

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

اإلقتضاء بدختصر تسديتها : كواليتي 

سانس.

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العطور 

تصدير و استيراد .

)5 شارع  عنوان املقر االجتداعي : 

الطابق   7 رقم  شقة  رشيد  موالي 

الرابع جليز - 42222 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 522   : الدبدوب  محدد  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

 522   : شجاري  سفيان  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محدد الدبدوب عنوانه)ا( 

 (3 شقة   5 طابق  الفرات  زنقة   63

2222)  الدارالبيضاء املغرب.

السيد سفيان شجاري عنوانه)ا( 

عدارة   1 ب  املجدع  النخيل  حي 

  (2222 النواصر   ( الشقة   4

الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محدد الدبدوب عنوانه)ا( 

 (3 شقة   5 طابق  الفرات  زنقة   63

2222)  الدارالبيضاء املغرب

السيد سفيان شجاري عنوانه)ا( 

عدارة   1 ب  املجدع  النخيل  حي 

  (2222 النواصر   ( الشقة   4

الدارالبيضاء املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   1( بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2)2) تحت رقم 39)117.

519I

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م. ذات الشريك 

الوحيد

STE CASH  DFILIA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م. 

ذات الشريك الوحيد

2) شارع املتنبي الطابق االول بني 

مالل 2) شارع املتنبي الطتبق االول 

بني مالل، 3222)، بني مالل املغرب

 STE CASH  DFILIA SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي شارع 

الحسن الثاني رقم385 الطابق 

األر�سي بجوار مركز الحنصالي 

لألعدال ، بني مالل - 3222) بني 

مالل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
12663

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 يونيو   (2
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 STE  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.CASH  DFILIA SARL AU
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 COMMISSIONNAIRE GERANT

.D’ENTREPRISE
شارع   : االجتداعي  املقر  عنوان 
الطابق  رقم385  الثاني  الحسن 
الحنصالي  مركز  بجوار  األر�سي 
بني   (3222  - مالل  بني   ، لألعدال 

مالل املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسدال  مبلغ 

122.222,22 درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : السيد محدد اكوجيل  

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .
 1222  : السيد محدد اكوجيل    

بقيدة 122 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محدد اكوجيل  عنوانه)ا( 
شارع الحسن الثاني رقم 385 الطابق 
بني مالل   (3222 بني مالل   ، األول 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محدد اكوجيل  عنوانه)ا( 
شارع الحسن الثاني رقم 385 الطابق 
بني مالل   (3222 بني مالل   ، األول 

املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 12 نون ر 

2)2) تحت رقم 758.

5(1I

NEOEXPERT CONSULTING

ارياد سنتر
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NEOEXPERT CONSULTING

 RES RIBH D BIR ANZARANE

 RES RIBH D BIR ANZARANE، 3،

CASABLANCA MAROC

ارياد سنتر شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي شارع اللة 

الياقوة زنقة العرعار 9 اقامة كاليس 

ط4 17 - 2222) الدار البيضاء  

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

477(49

 27 عقد حر مؤرخ في  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 أكتوار 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

ارياد   : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

سنتر.

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

 دمات هاتفية.

عنوان املقر االجتداعي : شارع اللة 

الياقوة زنقة العرعار 9 اقامة كاليس 

البيضاء   الدار   (2222  -  17 ط4 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

522 حصة    : السيدة كوتر سليم 

بقيدة 122 درهم للحصة .

 522   : سيكوك  اميدة  السيدة 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
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السيدة كوتر سليم عنوانه)ا( حي 

الدار   (2222 8 6) رقم  مالي رشيد 

البيضاء  املغرب.

السيدة اميدة سيكوك عنوانه)ا( 

ثدارة   (2222  ((2 د ولد متاع رقم 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة كوتر سليم عنوانه)ا( حي 

الدار   (2222 8 6) رقم  مالي رشيد 

البيضاء  املغرب

السيدة اميدة سيكوك عنوانه)ا( 

ثدارة   (2222  ((2 د ولد متاع رقم 

املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 (( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوار 2)2) تحت رقم -.

5(3I

مكتب املحاسبة

علف الريان
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب املحاسبة

طريق العرائش عدارة أجعون  رقم 

7 الطابق الثاني القصر الكبير ، 

152)9، القصر الكبير املغرب

علف الريان شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي السفلي 

كراج دوار الصوالح قيادة سيدي 

سالمة زوادة القصر الكبير  - 152)9 

القصر الكبير  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(747

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   1(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

علف   : بدختصر تسديتها  اإلقتضاء 

الريان.

تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العلف و الحبوب .

السفلي   : املقر االجتداعي  عنوان 

سيدي  قيادة  الصوالح  دوار  كراج 

سالمة زوادة القصر الكبير  - 152)9 

القصر الكبير  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد كريدش ابراهيم  :  1.222 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

 1222  : السيد كريدش ابراهيم   

بقيدة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد كريدش ابراهيم  عنوانه)ا( 

 (5 رقم   9 الكامل شارع  حي سيدي 

القصر الكبير   9(152 القصر الكبير 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد كريدش ابراهيم عنوانه)ا( 

 (5 رقم   9 الكامل شارع  حي سيدي 

القصر الكبير  152)9 القصر الكبير  

املغرب 

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ  االبتدائية بالقصر الكبير  

نون ر 2)2) تحت رقم 562.

5(5I

 centre de developpment profesionnel des

competences

AYMANTECH

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 centre de developpment

profesionnel des competences

 n° 129 avenue omar el

 mokhrtar laayoune، 70000،

laayoune maroc

AYMANTECH   شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي تجزئة 

املسيرة الخضراء الشطر الثالث رقم 

C 414 االقامة )2   املر�سى العيون - 

72222 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

33831

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.  AYMANTECH

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشخ�سي نيابة عن ار رين.

تجزئة   : االجتداعي  املقر  عنوان 

الشطر الثالث رقم  املسيرة الخضراء 

C 414 االقامة )2   املر�سى العيون - 

72222 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد الهاشمي العر�سى :  1.222 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

العر�سى  الهاشمي  السيد 

شارع  االسداعيلية  حي  عنوانه)ا( 
العيون   132 رقم  يوسف  موالي 

72222 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

العر�سى  الهاشمي  السيد 

شارع  االسداعيلية  حي  عنوانه)ا( 
العيون   132 رقم  يوسف  موالي 

72222 العيون املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   13 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2)2) تحت رقم 2)2)/7)7).

5(6I

PREMIUM FINANCE

ENGICI COR
إعالن متعدد القرارات

PREMIUM FINANCE

  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH MAROC

ENGICI COR »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االجتداعي: شقة  رقم 

7 عدارة رقم  ) شارع زاوية النقيب 

انجل وفركل - 42222 مراكش 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.95149

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 25 أكتوار 2)2)

تم اتخاذ القرارات التالية: 
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على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
تحرير رصيد رأسدال الشركة  مايلي: 
درهم   752.222.22  ، املدفوع  الغير 
درهم(  ألف  و دسون  )سبعدائة 

مساهدة نقدية
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
تم تحديد رأسدال الشركة في مبلغ 
درهم(.   1،000،000( درهم.  مليون 
وهي مقسدة إلى عشرة آالف )12222) 
درهم لكل   )122( حصة بقيدة مائة 
منها ، تحدل األرقام من 1 إلى 12222 
، مكتتبة ومدفوعة بالكامل ، مدلوكة 

بالكامل للشريك الوحيد
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   1( بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2)2) تحت رقم 26)117.

5(7I

CABINET OUASSI

OUIDA BATIMENTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

CABINET OUASSI
عدارة كومرزيد شارع الحرية طابق 
االول مكتب رقم 3 املدينة الجديدة 

، 46222، اسفي املغرب
OUIDA BATIMENTS   شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتداعي رقم ) زنقة 
السعديين حي الصفا اعزيب الدرعي  

- 46222 اسفي املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(787

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
2)2) تم تعيين  16 شتن ر  املؤرخ في 
مسير جديد للشركة السيد)ة( ويدان  

بوشعيب كدسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار   15 بتاريخ  االبتدائية بآسفي  

2)2) تحت رقم 292).

5(8I

EKILIBRE CONSULTING

CHAGDANE INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EKILIBRE CONSULTING

 BD MOUHAMED BOUZIANE

 RES FARHITINE 16 1ETG APPT

 3 BD MOUHAMED BOUZIANE

 RES FARHITINE 16 1ETG APPT

 3، 20450، CASABLANCA

MAROC

CHAGDANE INVEST شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 ANG وعنوان مقرها اإلجتداعي

 BD LALA YACOUT ET RUE AL

 ARAAR IMM9 ETAGE 4 APPRT

 17 - 20300 CASABLANCA

MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

462589

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 مارس   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.CHAGDANE INVEST

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 PROMOTION IMMOBILIER

 ET TRAVAUX DIVERS DE

. CONSTRUCTION

 ANG  : االجتداعي  املقر  عنوان 

 BD LALA YACOUT ET RUE AL

 ARAAR IMM9 ETAGE 4 APPRT

 17 - 20300 CASABLANCA

.MAROC

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : االمين شكدان  السيد 
حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  االمين شكدان  السيد 
تجزئة زكورة عين الشق   5 زنقة   ((

2452) البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  االمين شكدان  السيد 
تجزئة زكورة عين الشق   5 زنقة   ((

2452) الدارالبيضاء املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.
5(9I

CABINET OUASSI

OUIDA BATIMENTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

CABINET OUASSI
عدارة كومرزيد شارع الحرية طابق 
االول مكتب رقم 3 املدينة الجديدة 

، 46222، اسفي املغرب
OUIDA BATIMENTS  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتداعي رقم ) زنقة  
السعديين حي صفا اعزيب ادرعي - 

46222 اسفي املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(787

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تدت   (2(2 شتن ر   16 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ويدان  احدد  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتداعية  حصة   822
)ة(   السيد  لفائدة   حصة   (.222

ايوب ويدان بتاريخ 16 شتن ر 2)2).
ويدان  احدد  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتداعية  حصة   422

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   (.222
محدد ويدان بتاريخ 16 شتن ر 2)2).
ويدان  احدد  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتداعية  حصة   422
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   (.222
شراف ويدان بتاريخ 16 شتن ر 2)2).
ويدان  احدد  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتداعية  حصة   (22
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   (.222
حدزة ويدان بتاريخ 16 شتن ر 2)2).

ويدان  احدد  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتداعية  حصة   (22
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   (.222
شتن ر   16 بتاريخ  ويدان  يوسف 

.(2(2
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
أكتوار   15 بتاريخ  االبتدائية بآسفي  

2)2) تحت رقم 292).
532I

FIDUCIAIRE EDAKHLA  مكتب حسابات الدا لة

BIO SELECT PARA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FIDUCIAIRE EDAKHLA  مكتب 
حسابات الدا لة

رقم 19 زنقة الغزالي بلوك ج) حي 
الدا لة اكادير ، 82262، اكادير 

املغرب
BIO SELECT PARA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتداعي : رقم 94 

زنقة االبرار حي تليلة اكادير  - 82222 
اكادير املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.(7917

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
2)2) تقرر حل  31 غشت  املؤرخ في 
ذات  شركة   BIO SELECT PARA
رأسدالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   42.222
حي  االبرار  زنقة   94 رقم  اإلجتداعي 
82222 اكادير املغرب  تليلة اكادير  - 
راسدال  من   3/4 لتجاوز  نتيجة 
الشركة في العجز وتوالي عجز الشركة.
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و عين:
السيد)ة( لطيفة  يلوح و عنوانه)ا( 
املغرب  اكادير   82222  1118 رقم 

كدصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجدعية الختامية 
 94 وفي رقم   (2(2 31 غشت  بتاريخ 
زنقة االبرار حي تليلة اكادير - 82222 

اكادير  املغرب.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار   26 بتاريخ  التجارية باكادير  

2)2) تحت رقم )9666.

531I

alfafisc sarl

 EL MANSOURI AUTO
 PARTS IMPORT EXPORT

E.M.A.P.I.E
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

alfafisc sarl
 QUARTIER ADMINISTRATIF;
 Place des taxis Complexe dar

 taleb ouled teima Ouled Teima،
83350، OULED TEIMA MAROC
 EL MANSOURI AUTO PARTS
  IMPORT EXPORT E.M.A.P.I.E

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتداعي مقر شركة 
ALL CARDANS MAROC جداعة 

الكفيفات اوالد تايدة  - 83352 
اوالد تايدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7159

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   1(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 EL  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 
 MANSOURI AUTO PARTS

. IMPORT EXPORT E.M.A.P.I.E

بيع قطع   : غرض الشركة بإيجاز 
غيار السيارات .

عنوان املقر االجتداعي : مقر شركة 
جداعة   ALL CARDANS MAROC
الكفيفات اوالد تايدة  - 83352 اوالد 

تايدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 522   : السيد املنصوري حسن  

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .
 522   : السيد املنصوري كدال  

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد املنصوري حسن عنوانه)ا( 
رقم    ( الحسن  شارع  الكر�سي  حي 
83352 اوالد تايدة  82) اوالد تايدة  

املغرب.
السيد املنصوري كدال عنوانه)ا( 
رقم    ( الحسن  شارع  الكر�سي  حي 
83352 اوالد تايدة  82) اوالد تايدة  

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد املنصوري حسن عنوانه)ا( 
رقم    ( الحسن  شارع  الكر�سي  حي 
83352 اوالد تايدة  82) اوالد تايدة  

املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 (1 بتاريخ  بتارودانت   االبتدائية 

أكتوار 2)2) تحت رقم 1398.
53(I

CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE SARL

DELTA PREFA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE
SARL

 RES SOFIA PALMERAIE IMM
 F N106, AV ABDELKRIM

 KHETTABI RES SOFIA
 PALMERAIE IMM F N106،

40000، MARRAKECH MAROC

DELTA PREFA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي تجزئة 

صفاء بلوك B الشقة رقم 15 

الطابق 4 شارع موالي عبدهللا 

مراكش - 42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

128135

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 ف راير   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 DELTA : اإلقتضاء بدختصر تسديتها

.PREFA

بائع مواد   : غرض الشركة بإيجاز 

ملختلف  دمات  مقاول  و  البناء 

البناء.

تجزئة   : االجتداعي  املقر  عنوان 

صفاء بلوك B الشقة رقم 15 الطابق 

 - مراكش  عبدهللا  موالي  شارع   4

42222 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسدال  مبلغ 

122.222,22 درهم، مقسم كالتالي:

السيد الحسن أزيزاو :  522 حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .

 522   : الساكني  محدد  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الحسن أزيزاو عنوانه)ا( ح 

مراكش   183 م تجزئة األحباس رقم 

42222 مراكش املغرب.

السيد محدد الساكني عنوانه)ا( 

 (75 ح م تجزئة األحباس سقار رقم 

مراكش 42222 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   
ومواطن مسيري الشركة:

السيد الحسن أزيزاو عنوانه)ا( ح 
مراكش   183 م تجزئة األحباس رقم 

42222 مراكش املغرب
السيد محدد الساكني عنوانه)ا( 
 (75 ح م تجزئة األحباس سقار رقم 

مراكش 42222 مراكش املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   1( بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2)2) تحت رقم 7697.

533I

GRIFFE CONSEIL

CHAUSSINO» شوسينو»
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

GRIFFE CONSEIL
9) زنقة بابوم فضاء املنار الطابق 
1 رقم 8 ، 2222)، الدار البيضاء 

املغرب
CHAUSSINO» شوسينو» شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتداعي  رقم 
12 تجزئة الباتول حي الصناعي 

ليساسفة - 2222)  الدار البيضاء 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.87918
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تدت   (2(2 شتن ر   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :
عراقي  رحدة   )ة(  السيد  تفويت 
5)1 حصة اجتداعية من أصل 52) 
حصة لفائدة  السيد )ة( رانيا  عراقي 

بتاريخ 28 شتن ر 2)2).
عراقي  رحدة   )ة(  السيد  تفويت 
5)1 حصة اجتداعية من أصل 52) 
حصة لفائدة  السيد )ة( محدد كديل 

عراقي بتاريخ 28 شتن ر 2)2).
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
 (6 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوار 2)2) تحت رقم 751671.

534I



عدد 5642 - 16 رايع ار ر )144 )) دسسد ر 2)2))الجريدة الرسمية   16696

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

ماي أرتيزنس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية شارع محدد الخامس و شارع 
ابن كثير إقامة دوس مارس رقم 44 ، 

92222، طنجة املغرب
ماي أرتيزنس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتداعي شارع 

املقاومة رقم 2) - 42222 مراكش 
املغرب.

استقالة مسير
رقم التقييد في السجل التجاري 

.68733
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
قبول  تم   (2(2 ماي   (9 في  املؤرخ 
و  محدد  أدى  أيت  املسير  استقالة 

ذلك ابتداء من 9) ماي 2)2)
السيدة البدوي سليدة ستواصل 

مهامها كدسيرة وحيدة للشركة
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن ر   14 بتاريخ  بدراكش  التجارية 

2)2) تحت رقم 5518.

535I

ADVISORIS

 TIMAR TANGER
MEDITERRANEE

شركة املساهدة
استدرار نشاط الشركة

ADVISORIS
 Quartier des hôpitaux, N°5

 avenue des pléiades Résidence
 IMRANE RDC APPT B1, 20100

ASABLANCA MAROC
 TIMAR TANGER
 MEDITERRANEE
»شركة املساهدة»

وعنوان مقرها االجتداعي: املنطقة 
الحرة قصر املجاز تجزئة 112 

مستودع رقم 4 واد الرمل - - طنجة 
املغرب

»استدرار نشاط الشركة»
بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
املؤرخ في 2) يوليوز 2)2) تقرر بعدم 
حل الشركة رغم الخسائر املسجلة .

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار   1( بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2)2) تحت رقم 34653).

536I

khadija building company

 KHADIJA BUILDING
COMPANY SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

khadija building company
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتداعي  - 3 زنقة 
معاد بن جبل حي ولي العهد فاس 

2)321 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التجاري : 
63513

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   (1
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 : تسديتها  بدختصر  االقتضاء 

khadija building company
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
ذات الشريك الوحيد غرض الشركة 
املتعلقة  املختلفة  األشغال   : بإيجاز 

بالبناء أو االستيراد و التصدير
عنوان املقر االجتداعي :  - 3 زنقة 
فاس  العهد  ولي  حي  جبل  بن  معاد 

2)321 املغرب
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  رأسدال  مبلغ 

122.222,22 درهم، مقسم كالتالي:

 يونس عبد الرحداني السيد:حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -

وصفات ومواطن الشركاء:

الرحداني  عبد  يونس  السيد 

زنقة معاد بن جبل حي   3 عنوانه)ا(  

ولي العهد فاس 2)321 املغرب

والعائلية  الشخصية  األسداء 

ومواطن مسيري الشركة:

)ا(   الرحداني  عبد  يونس  السيد 

زنقة معاد بن جبل حي ولي العهد   3

فاس 2)321 املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   19 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2)2) تحت رقم -.63513

537I

FIDUGRA

«OTY MARKET« S.A.R.L.AU.
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUGRA

شارع محدد الخامس عدارة امنار 

رقم 4) الطابق الثالث انزكان ، 

86152، اكادير املغرب

 «OTY MARKET« S.A.R.L.AU.

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي 5) عدارة 

رقم 7 شارع تالت حي ادرار اكادير  - 

82652 اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

44789

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 شتن ر   (9

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 OTY.  : بدختصر تسديتها  اإلقتضاء 

.«MARKET« S.A.R.L.AU

غرض الشركة بإيجاز : 1( التجارة 

في املواد الغدائية و املنتجات الغدائة 

الزراعية.

)( التجارة في منتجات النظافة..

عنوان املقر االجتداعي : 5) عدارة 
 - 7 شارع تالت حي ادرار اكادير   رقم 

82652 اكادير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسدال  مبلغ 

122.222,22 درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : السيد فيصل ابراهيمي 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد فيصل ابراهيمي عنوانه)ا( 

اقامة سانتا كروز عدارة ب شقة )72 

حي الهدى 82272 اكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد فيصل ابراهيمي عنوانه)ا( 

شقة  ب  عدارة  كروز  سانتا  اقامة 

)72 حي الهدى اكادير 82272 اكادير 

املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار   (1 بتاريخ  التجارية باكادير  

2)2) تحت رقم 96789.

538I

CORPORATE AUDIT GROUP

ABCRAD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 ABCRAD SARL

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 

مستخرج من القانون األسا�سي

الشكل : شركة محدودة املسؤولية  

                                       ABCRAD : التسدية 
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الغرض األسا�سي:  غرض الشركة 

أساسا:

املعدات  وايع  وشراء  تأجير   •

الطبية وشبه الطبية

املجاالت  في  املشورة  تقديم   •

الطبية وشبه الطبية

• استيراد وشراء وايع املستلزمات 

الطبية وشبه الطبية 

زنقة عزيز   ،67  : املقر االجتداعي 

، الدار   3 بالل ، الطابق الثاني، رقم 

البيضاء        

سنة من تاريخ التقييد   99 املدة: 

بالسجل التجاري.

 12.222 في  محدد  الرأسدال: 

حصة قيدة   122 إلى  درهم منقسم 

كل حصة 122 درهم مكتتبة ومحررة 

بالكامل عند التأسيس من طرف :

 ........HUMANITAS شركة

45 حصة اجتداعية

 12  ...... كروف  نسيدة  السيدة 

حصص اجتداعية

 15  ........... كوهن  دفيد  السيد 

حصة اجتداعية

 .... بالحسين  الفتاح  السيد عبد 

12 حصة اجتداعية

 5  ............ السيد أسامة رضوان 

حصص اجتداعية

 Richard ABITTAN السيد 

15........... حصة اجتداعية

السيدة  تعيين  تم   *   : التسيير 

الجنسية  )مغراية  منتصر  إيدان 

حاملة لبطاقة التعريف الوطنية رقم 

BE735166(  مسيرة للشركة ملدة غير 

محدودة مع كامل الصالحيات.

بالسجل  الشركة  تقييد  تم   *

رقم  تحت  البيضاء  للدار  التجاري 

475477 بتاريخ 2) أكتوار 2)2). 

قصد النشر واإلعالن 

539I

محدد معطى هللا

STAR TRANSLOGISTIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STAR TRANSLOGISTIQUE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

100000,00dhs رأسدال الشركة 

 RUE DE FES, COMPLEXE ,77

 MABROUK, BLOC D, ETAGE 7

N°19 طنجة 
رقم التقييد في السجل التجاري 

  129639

عقد موثق  بدقت�سى عقد عرفي/ 

تم  بطنجة.   (4/29/(2(2 في  مؤرخ 

شكل   « ل  األسا�سي  القانون  إعداد 

الشركة » باملديزات التالية : 

 STE STAR التسدية 

TRANSLOGISTIQUE  SARL AU

مسؤولية  ذات  شركة  الشكل: 

محدودة 

نقل   : بإيجاز  االجتداعي  غرض 

البضائع 
رأس املال : 122.222,22

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

77،شارع فاس   : املقر االجتداعي 
7 رقم  مجدع م روك بلوك د الطابق 

19 طنجة 

حصة   1222 الحصص النقدية: 

بقيدة 122 درهم للحصة

الشخصية  الشركاء  أسداء 

والعائلية وعناوينهم:

عبد املنعم بنعلي االدري�سي    – 1  

ب  الساكن   K412139 رقم  بطاقة 

كزناية طنجة 

توزيع األنصبة على الشركاء:   عبد 

املنعم بنعلي االدري�سي  1222 حصة -  

الشركة  مسيري  أسداء   

الشخصية والعائلية وعناوينهم 

االدري�سي   بنعلي  املنعم  –عبد 

ب  الساكن   K412139 رقم  بطاقة 

كزناية طنجة

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بطنجة 2)2)/11/)1 تحت 
رقم  95)6  

542I

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م. ذات الشريك 

الوحيد

MAISON D›AMANDE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م. 

ذات الشريك الوحيد

2) شارع املتنبي الطابق االول بني 
مالل 2) شارع املتنبي الطتبق االول 

بني مالل، 3222)، بني مالل املغرب

MAISON D›AMANDE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي شارع 

الرااط اقامة بزازا رقم 3 مراب بني 

مالل 3222) بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

12247

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (219 دجن ر   (5

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.MAISON D’AMANDE

مخ زة و   : غرض الشركة بإيجاز 

حلويات.

شارع   : االجتداعي  املقر  عنوان 

مراب بني   3 الرااط اقامة بزازا رقم 

مالل 3222) بني مالل املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 522   : بولعجين  محدد  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

 522   : وكيلي  ماجدة  السيدة 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محدد بولعجين عنوانه)ا( 
الرميلة رقم 181 زنقة 3  3222) بني 

مالل املغرب.

عنوانه)ا(  وكيلي  ماجدة  السيدة 
 (3222 3( 15 رقم  حي الهدى بلوك 

بني مالل املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محدد بولعجين عنوانه)ا( 
الرميلة رقم 181 زنقة 3  3222) بني 

مالل املغرب

عنوانه)ا(  وكيلي  ماجدة  السيدة 
 (3222 3( 15 رقم  حي الهدى بلوك 

بني مالل املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 24 يونيو 

2)2) تحت رقم )5).
541I

STE FIDUCIAIRE LA GLOIRE

 CENTRE DE NEPHROLOGIE

 ET DE HEMODIALYSE

MEJBAR QODS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE FIDUCIAIRE LA GLOIRE

 AVENUE DES FAR RESIDENCE

 FES CARREFOUR N° 18 4

 EME ETAGE -FES ، 30000، FES

MAROC

 CENTRE DE NEPHROLOGIE

 ET DE HEMODIALYSE MEJBAR

QODS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي رقم 52 حي 

القدس فاس  - 32122 فاس مغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

64787

في  مؤرخ  موثق  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   29

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

 CENTRE DE NEPHROLOGIE

 ET DE HEMODIALYSE MEJBAR

.QODS

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

متخصص في امراض الكلي و تصفية 

الدم..
 52 رقم   : عنوان املقر االجتداعي 

فاس   32122  - فاس   القدس  حي 

مغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيدة مج ر ريم :  1.222 حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
زنقة  السيدة مج ر ريم عنوانه)ا( 

شاكر السياب رقم 62 اقامة القدس 

شارع عالل بن عبد هللا  32122 فاس 

مغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
زنقة  السيدة مج ر ريم عنوانه)ا( 

شاكر السياب رقم 62 اقامة القدس 

شارع عالل بن عبد هللا  3122 فاس 

مغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   16 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 3133.

54(I

ALADNANE EVENTS

ALADNANE EVENTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

ALADNANE EVENTS

 CENTRE RIAD 61 AV LALLA

 YACOUT ANGLE MUSTAPHA

 EL MAANI BUREAU 68 2EME

 ETG ، 20700، CASABLANCA

MAROC

ALADNANE EVENTS  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 CENTRE وعنوان مقرها اإلجتداعي

 RIAD 61, AV LALLA YACOUT

 ANGLE MUSTAPHA EL MAANI

 BUREAU 68 2EME ETG - 20700

.CASABLANCA MAROC

تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

تم تعيين   (219 يونيو   12 املؤرخ في 

 ABRI )مسير جديد للشركة السيد)ة

HASSAN  كدسير آ ر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

رقم  تحت   (219 غشت   26

.42(1111927216(

543I

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م. ذات الشريك 

الوحيد

 BELAIDI PROMOTION

IMMOBILIERE
إعالن متعدد القرارات

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م. 

ذات الشريك الوحيد

2) شارع املتنبي الطابق االول بني 

مالل 2) شارع املتنبي الطتبق االول 

بني مالل، 3222)، بني مالل املغرب

 BELAIDI PROMOTION

IMMOBILIERE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتداعي: رقم 2) 

بلوك 11 حي التقدم بني مالل - 

3222) بني مالل املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.6743

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 24 غشت 2)2)

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

القادر  عبد  السيد  من  كل  فوت 

 ،  I(65(5 بلعيدي بطاقته الوطنية 

اي 222) سهم كاملة و السيدة امين 

  ،  I846638 الوطنية  بطاقتها  ثورية 

اي 1222 سهم كاملة أي ما مجدوعه 

يونس  السيد  لفائدة  سهم    3222

 I516874 الوطنية  بطاقته  بلعيدي 

مقابل    322.222,22   درهــم بقيدة 

122.22 درهم للسهم الواحد.

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

إلى  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

ينص  الذي   :6-7 رقم  بند 
هو  الشركة  راسدال  مايلي:    على 

السيد  لفائدة  درهم   522.222.22

سهم    5222 اي   بلعيدي  يونس 

لفائدة السيد يونس بلعيدي .                                                          

بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 

من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

إلى  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

شتن ر 2)2) تحت رقم 537.

544I

AUDIT CONSULT MOUFARREH

DAR  EL  GRILLAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AUDIT CONSULT MOUFARREH

 AVENUE LALLA MERYEM N° 21

، 30000، FES MAROC

DAR  EL  GRILLAGE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي رقم 44 

. شارع  محدد السالوي  - 32222 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

64719

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

  DAR  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.EL  GRILLAGE

غرض الشركة بإيجاز : - استيراد و 

تصدير الألسالك املجلفنة

شبكات  و صناعة  بيع  و  شراء   -

سلكية مجلفنة.

 44 رقم   : عنوان املقر االجتداعي 

 32222  - محدد السالوي   شارع    .

فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة :  99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد مفرح ادريس :  522 حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .

 522   : علي  مروان  ابو  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوانه)ا(  ادريس  مفرح  السيد 

عدارة 46 شقة رقم 16 شارع عقبة أ 

كدال 12222 الرااط املغرب.

أبو مروان علي عنوانه)ا(  السيد 

 1 رقم  النخيل شقة  حي   55 عدارة 

زواغة  2)322 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ادريس  مفرح  السيد 

عدارة 46 شقة رقم 16 شارع عقبة أ 

كدال 12222 الرااط املغرب

أبو مروان علي عنوانه)ا(  السيد 

 1 رقم  النخيل شقة  حي   55 عدارة 

زواغة  2)322 فاس املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   1( بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 3286.

545I

ملياء الحيرش

 STE TRANSPORT
 GENERALE

INTERNATIONALE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ملياء الحيرش
رقم 4 تجزئة عدار ، 4352)، سيدي 

بنور املغرب

 STE TRANSPORT GENERALE

INTERNATIONALE SARL  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

 N° 04 , وعنوان مقرها اإلجتداعي

 LOT AMMAR SIDI BENNOUR

24350 SIDI BENNOUR MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(881

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 شتن ر   ((

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

 STE TRANSPORT GENERALE

. INTERNATIONALE SARL

الشركة  غرض 

 TRANSPORT  : بإيجاز 

 ROUTIER NATIONAL ET

.INTERNATIONAL

 N° 24 ,  : عنوان املقر االجتداعي 

 LOT AMMAR SIDI BENNOUR

.24350 SIDI BENNOUR MAROC

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسدال  مبلغ 

122.222,22 درهم، مقسم كالتالي:

 522   : بوشعيب  ملنبهي  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

 522   : السيد مريد عبد العزيز 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ملنبهي بوشعيب عنوانه)ا( 

49 تجزئة ارض الخير 4352) سيدي 

بنور املغرب.

السيد مريد عبد العزيز عنوانه)ا( 

4352) سيدي بنور  143 حي االنوار 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ملنبهي بوشعيب عنوانه)ا( 

49 تجزئة ارض الخير 4352) سيدي 

بنور املغرب

السيد مريد عبد العزيز عنوانه)ا( 

4352) سيدي بنور  143 حي االنوار 

املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بتاريخ  بنور   بسيدي  االبتدائية 

شتن ر 2)2) تحت رقم 3789.

546I

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م. ذات الشريك 

الوحيد

 STE EL FILAHA EL
MAGHRIBIA

إعالن متعدد القرارات

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م. 
ذات الشريك الوحيد

2) شارع املتنبي الطابق االول بني 
مالل 2) شارع املتنبي الطتبق االول 
بني مالل، 3222)، بني مالل املغرب

   STE EL FILAHA EL MAGHRIBIA
»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتداعي: بني مالل 
رقم 2) املجدوعة 11 حي التقدم  - - 

بني مالل املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.1373

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
املؤرخ في 31 دجن ر 218)

تم اتخاذ القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم    قرار 
من  االجتداعي  املقر  تغيير  مايلي: - 
هل سوس برادية الفقيه بن صالح  
الى  CDA 3(2  ديس الزمامرة مراب 

دكالة.
على  ينص  الذي   :( رقم    قرار 
التالية:  األنشطة  زيادة  مايلي: - 
 TRAVAUX DE TOURS, VENTE
 DE MATERIELS AGRICOLES,

FABRICATIONS DE MATERIELS
على  ينص  الذي   :3 رقم    قرار 
استدعاء  الشريك  قرر  مايلي: - 
باقي رأس املال املكتتب وغير املدفوع 
تم  درهم والذي   22,  7.522 والبالغ 
طرحه من الحساب الجاري للشريك 
املغلق  الختامي  البيان  في  املوضح 

بتاريخ 31-12-2018
على  ينص  الذي   :4 رقم    قرار 
الزيادة في رأسدال الشركة  مايلي: - 
درهم،    (.185.422,22 بنسبة 
إلى  درهم  من12.222,22   لنقله 
195.422,22.) درهم بإجراء مقاصة 
املقدار  املحددة  املعينة،  الديون 
الشركة  على  الدفع  واملستحقة 

الجارية  الحسابات  في  واملسجلة 

للشركاء وذلك بزيادة 1.854) حصة 

جديدة ب 122 درهم للواحدة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تغيير املقر االجتداعي

بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

زيادة األنشطة

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

قرر الشريك استدعاء باقي رأس املال 

املكتتب وغير املدفوع

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

الزيادة في رأسدال الشركة

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  االبتدائية بالفقيه بن صالح  

19 أكتوار 2)2) تحت رقم 324.

547I

ALI OUBARKA

BERKAWI MED SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ALI OUBARKA

 KSAR TIMARZIT ALNIF

TINGHIR، 45800، تنغير املغرب

BERKAWI MED SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي قصر 

صرغين الخنك الرشيدية الرشيدية 

222)5 الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

14(13

في  مؤرخ  موثق  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   29

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.BERKAWI MED SARL

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 ENTREPRENEUR TRAVAUX

DIVERS OU CONSTRUCTION

قصر   : االجتداعي  املقر  عنوان 

صرغين الخنك الرشيدية الرشيدية 

222)5 الرشيدية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 522.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 -

والعائلية  الشخصية  األسداء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  برشاط  محدد  السيد 

عدارات الجرف عدارات د 51 رقم 93 

وجدة 62222 وجدة املغرب.

عنوانه)ا(  برشاط  حدزة  السيد 

62222 وجدة  1 وجدة   حي السدارة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  برشاط  محدد  السيد 

الجرف  عدارات  املحددي  الحي 

 62222 عدارات د 51 رقم 93 وجدة 

وجدة املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

أكتوار 2)2) تحت رقم 353.

548I

STE MAKTAB AL KHADAMAT

BLEND CAPITAL OF AFRICA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE MAKTAB AL KHADAMAT

 80BD ABDELKRIM KHATABI

 1ER ETAGE BENI MELLAL ،

23000، BENI MELLAL MAROC

 BLEND 100.000 OF AFRICA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي عدارة )1 

شارع ابن  لدون الطابق الرابع  - 

3222) بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

12619

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.BLEND 100.000 OF AFRICA

و  البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األشغال العامة

التجارة 

عنوان املقر االجتداعي : عدارة )1 

 - الرابع   الطابق  ابن  لدون  شارع 

3222) بني مالل املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : الرحدان  عبد  اغزيف  السيد 

522 حصة بقيدة 122 درهم للحصة 

السيد شعبي مهدي :  522 حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الرحدان  عبد  اغزيف  السيد 
6 رقم  عنوانه)ا( جنان الطاهر بلوك 

)  3222) بني مالل املغرب.

عنوانه)ا(  مهدي  شعبي  السيد 

 31 الحي االداري شارع الطائف رقم 

3222) بني مالل املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

الرحدان  عبد  اغزيف  السيد 
6 رقم  عنوانه)ا( جنان الطاهر بلوك 

)  3222) بني مالل املغرب

عنوانه)ا(  مهدي  شعبي  السيد 

 31 الحي االداري شارع الطائف رقم 

3222) بني مالل املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بتاريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

أكتوار 2)2) تحت رقم 739.

549I

L EXPERT DE GESTION

TAGADIRT TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

L EXPERT DE GESTION

 PORTES DE MARRAKECH

 ZONE 18 DOJA IMM 14 APPT

 04 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

TAGADIRT TRAVAUX شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتداعي الفضل 
عدارة أ 1 شقة 6 الطابق االول 

مراكش - 42222 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.14559

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تقرر   (2(2 أكتوار   15 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 

مبلغ    TAGADIRT TRAVAUX

وعنوان  درهم   122.222 رأسدالها 

أ  عدارة  الفضل  اإلجتداعي  مقرها 

 - مراكش  االول  الطابق   6 شقة   1

 : ل  نتيجة  املغرب  مراكش   42222

توقيف النشاط.

و حدد مقر التصفية ب الفضل 
االول  الطابق   6 شقة   1 أ  عدارة 

مراكش - 42222 مراكش املغرب. 

و عين:

و  محدودي  احدد   السيد)ة( 

 8 شقة  نيجيريا  28زنقة  عنوانه)ا( 

مراكش   42222 الرااط  املحيط 

املغرب كدصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   1( بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2)2) تحت رقم 117199.

552I

STE SIEL COMPTA SARL

شركة هندسير
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE SIEL COMPTA SARL

 LOT NAKHIL APPT 32 HAY

 LAHRECH ، 80120، AIT

MELLOUL maroc

شركة هندسير شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي زنقة 

1728 رقم 77 حي السعادة الدشيرة 

)8635 الدشيرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(2657

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 مارس   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

شركة   : بدختصر تسديتها  اإلقتضاء 

هندسير.

تسويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واستيراد املالبس واللوازم الرياضية..

زنقة   : االجتداعي  املقر  عنوان 

77 حي السعادة الدشيرة  1728 رقم 

)8635 الدشيرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

السيد الخطابي عبد الحق :  522 
حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

 522   : السيد اوحكا عبدالحديد 
حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

الحق  عبد  الخطابي  السيدة 
الدشيرة   8635( الدشيرة  عنوانه)ا( 

املغرب.
عبدالحديد  اوحكا  السيد 
 82222 حي الهدى اكادير  عنوانه)ا( 

اكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
الحق  عبد  الخطابي  السيد 
الدشيرة   8635( الدشيرة  عنوانه)ا( 

املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   16 بتاريخ  االبتدائية بانزكان  

2)2) تحت رقم 919.
551I

International Juris Consulting

 Monceau Participations
Holding Offshore

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

International Juris Consulting
 Ave Mohamed V  45 Apt N° 10،

90000، TANGER Tanger
 Monceau Participations

Holding Offshore شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتداعي 45 شارع 

محدد الخامس شقة رقم 12 
92222 طنجة املدلكة املغراية.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.39973
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
2)2) تقرر حل  11 شتن ر  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 Monceau Participations

مبلغ رأسدالها    Holding Offshore
مقرها  وعنوان  درهم   1.222.222
شارع محدد الخامس   45 اإلجتداعي 
12 92222 طنجة املدلكة  شقة رقم 

املغراية نتيجة ل : عدم النشاط.
و حدد مقر التصفية ب 45 شارع 
محدد الخامس شقة رقم 12 92222 

طنجة املدلكة املغراية. 
و عين:

 Denis Georges السيد)ة( 
Lucien Marie   BREUIL و عنوانه)ا( 
 Rue François Ponsard 75116  ,4

باريز قرنسا كدصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   1( بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2)2) تحت رقم 61)6.
55(I

MY LOUIZ CONCEPT SARL

ماي لويز كونسيبت
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتداعي للشركة

MY LOUIZ CONCEPT SARL
 BD YACOUB EL MANSOUR 178

، 20370، Casablanca MAROC
ماي لويز كونسيبت  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتداعي     178 

شارع سعقوب املنصور- إقامة 
البيضاء-العدارة »ج »   الدار 

البيضاء - 2372)  الدار البيضاء 
املغرب.

تحويل  املقر االجتداعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.151(89
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 15 غشت 2)2) تم  تحويل  
    « املقر االجتداعي الحالي للشركة من 
إقامة  املنصور-  سعقوب  شارع   178
البيضاء-العدارة »ج »   الدار البيضاء 
2372)  الدار البيضاء املغرب» إلى   -
سيدي  ج.ه  عدارة  املستقبل   ٖ  75«

البيضاء   الدار   (25(2  - معروف   

املغرب».

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

شتن ر 2)2) تحت رقم 72)749.

553I

مكتب موثقة

YNOBLE TRANS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مكتب موثقة

تطوان شارع الجيش امللكي اقامة 

الهناء رقم 5 ، 93222، تطوان 

املغرب

YNOBLE TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 AV وعنوان مقرها اإلجتداعي

 OUED OUM RABIE CENTRE

 COMMERCIAL SOLYMAR

 LOCALE N° 43 - 93000

TETOUAN MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(7955

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.YNOBLE TRANS

 : بإيجاز  الشركة  غرض 
.TRANSPORTS DU PERSONNEL

 AV  : االجتداعي  املقر  عنوان 
 OUED OUM RABIE CENTRE
 COMMERCIAL SOLYMAR
 LOCALE N° 43 - 93000

.TETOUAN MAROC
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسداء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد يوسف املساتي عنوانه)ا( 
البلغيتي  الحاج  محدد  شارع   49

93222 تطوان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد يوسف املساتي عنوانه)ا( 
البلغيتي  الحاج  محدد  شارع   49

93222 تطوان املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   24 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2)2) تحت رقم 5748.
554I

BOULAHYA MOHAMED SARL-AU

IMPORT FIRM SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

BOULAHYA MOHAMED SARL-
AU

ص.ب : 895  مكناس ، 52222، 
مكناس املغرب

IMPORT FIRM SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي : رقم 363 
رياض توالل I - 50000 مكناس 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.43965

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
2)2) تقرر حل  32 شتن ر  املؤرخ في 
شركة ذات   IMPORT FIRM SARL
رأسدالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 



عدد 5642 - 16 رايع ار ر )144 )) دسسد ر 2)2))الجريدة الرسمية   16702

مقرها  وعنوان  درهم   122.222
توالل  رياض   363 رقم  اإلجتداعي 

مكناس املغرب نتيجة ل   I - 50000

-  املصادقة على قرار التصفية وعلى 

الحساب النهائي للتصفية

- اقفال تصفية الشركة

- ابراء املصفي.

و عين:

 .  .  .  . و عنوانه)ا(   .   . السيد)ة( 

كدصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجدعية الختامية 

بتاريخ 32 شتن ر 2)2) وفي رقم 363 
مكناس   I  - 50000 توالل  رياض 

املغرب.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   16 بتاريخ  بدكناس   التجارية 

2)2) تحت رقم 614.

555I

ملياء الحيرش

 STE LIM BATIMENT
SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ملياء الحيرش
رقم 4 تجزئة عدار ، 4352)، سيدي 

بنور املغرب

 STE LIM BATIMENT SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 GARAGE وعنوان مقرها اإلجتداعي

 N°32 LOT AL MAHABBA SIDI

 BENNOUR SIDI BENNOUR

24350 SIDI BENNOUR MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(897

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 STE  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.LIM BATIMENT SARLAU

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 PROMOTEUR IMMOBILIER

 TRAVAUX DIVERS OU

.CONSTRUCTION

 GARAGE : عنوان املقر االجتداعي

 N°32 LOT AL MAHABBA SIDI

 BENNOUR SIDI BENNOUR

.24350 SIDI BENNOUR MAROC

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسدال  مبلغ 

122.222,22 درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسداء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

العزيز  عبد  ملزاوري  السيد 

)2 سيدي بنور   عنوانه)ا( حي القرية 

4352) سيدي بنور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

العزيز  عبد  ملزاوري  السيد 

)2 سيدي بنور  عنوانه)ا( حي القرية 

4352) سيدي بنور املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  بنور   بسيدي  االبتدائية 

نون ر 2)2) تحت رقم 2)38.

556I

AFRODITA

BOVELTAPIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

AFRODITA

 17Avenue Prince Moulay

 Abdellah ، 90020، TANGER

MAROC

BOVELTAPIS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي املنطقة 
الصناعية طريق تطوان مدر ) 

قطعة 48 - 92222 طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.17959

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تدت   (2(2 أكتوار   (7 في  املؤرخ 

املصادقة على :
أقوضاض  )ة(  السيد  تفويت 
اجتداعية من  حصة   1.242 محدد 
أصل 1.242 حصة لفائدة  السيد )ة( 
26 أكتوار  أقوضاض بوعرفة بتاريخ 

.(2(2
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
نون ر   16 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2)2) تحت رقم 35651).
557I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

GESSO MED
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة
FIDUCIAIRE EL AMRANY

 N°198 AVENUE MOHAMED
 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL KELAA DES
SRAGHNA MAROC

GESSO MED شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتداعي رقم 85 

شارع االمام مالك قلعة السراغنة - 
43222 قلعة السراغنة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(127
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تقرر   (2(2 أكتوار   15 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 
رأسدالها  مبلغ    GESSO MED
مقرها  وعنوان  درهم   82.222
االمام  شارع   85 رقم  اإلجتداعي 
مالك قلعة السراغنة - 43222 قلعة 
عجز   : ل  نتيجة  املغرب  السراغنة 

الشركة عن تغطية مصاريفها.

 85 و حدد مقر التصفية ب رقم 

 - شارع االمام مالك قلعة السراغنة 

43222 قلعة السراغنة املغرب. 

و عين:

و عنوانه)ا(  خي  مريم   السيد)ة( 
قلعة  مالك  االمام  شارع   85 رقم 

السراغنة  قلعة   43222 السراغنة 

املغرب كدصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بقلعة السراغنة  بتاريخ 29 

نون ر 2)2) تحت رقم 2)2)/91).

558I

SOUSS-FISC SARL

 SOCIETE AL MINBAR
IMPORT SERVICE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
استدرار نشاط الشركة

SOUSS-FISC SARL

 N°1 APP. N°1 AV.

 MARRAKECHE TAGHZOUTE

 INEZGANE PREFECTURE

 D›INEZGANE AIT MELLOUL،

86350، INEZGANE MAROC

 SOCIETE AL MINBAR IMPORT

SERVICE  »شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجتداعي: رقم 816 

ب حي الصناعي أيت ملول عدالة 

انزكان أيت ملول - 86152 أيت 

ملول املغرب.

»استدرار نشاط الشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.18717

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
تقرر  (2(2 أكتوار   19 في   املؤرخ 

 ما يلي:

1.    قرار بعدم حل الشركة رغم 

الخسائر املسجلة.
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الشركة  رأسدال  تخفيض      .(

بدبلغ سساوي 139.634 درهم

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

1) أكتوار  االبتدائية بانزكان  بتاريخ 

2)2) تحت رقم 5)18.

559I

SOUSS-FISC SARL

SOCIETE MB3-TRANS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOUSS-FISC SARL

 N°1 APP. N°1 AV.

 MARRAKECHE TAGHZOUTE

 INEZGANE PREFECTURE

 D›INEZGANE AIT MELLOUL،

86350، INEZGANE MAROC

 SOCIETE MB3-TRANS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي زنقة 

املسجد 413) رقم 5) اكروماعي 

الدشيرة الجهادية - 86362 الدشيرة 

الجهادية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(16(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   (7

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE MB3-TRANS SARL

-نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغيروطنيا ودوليا

املرفقة  الغير  األمتعة  -نقل 

لحساب الغير وطنيا ودوليا

العدليات  كل  عامة  بصفة  -و 

التجارية و الصناعية و املالية املنقولة 

و العقارية التي من شانها أن تساهم 

في تندية الشركة.

زنقة   : االجتداعي  املقر  عنوان 

اكروماعي   (5 رقم   (413 املسجد 

86362 الدشيرة  الدشيرة الجهادية - 

الجهادية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عادل اسقال :  522 حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .

السيد نور الدين السفيني :  522 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  اسقال  عادل  السيد 

 28 الرقم   3426 الزنقة  اسياخ  حي 

الدشيرة   86362 الجهادية  الدشيرة 

الجهادية املغرب.

السفيني  الدين  نور  السيد 

الزنقة  السباعي  ناعورة  عنوانه)ا( 

الجهادية  الدشيرة   16 الرقم   3412

86362 الدشيرة الجهادية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  اسقال  عادل  السيد 

 28 الرقم   3426 الزنقة  اسياخ  حي 

الدشيرة   86362 الجهادية  الدشيرة 

الجهادية املغرب

السفيني  الدين  نور  السيد 

الزنقة  السباعي  ناعورة  عنوانه)ا( 

الجهادية  الدشيرة   16 الرقم   3412

86362 الدشيرة الجهادية املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   12 بتاريخ  بانزكان   االبتدائية 

2)2) تحت رقم )194.
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FIDEXCEL FIDUCIAIRE SARL

 SERZAK SARL A ASSOCIE

UNIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDEXCEL FIDUCIAIRE SARL

72 زنقة ابن رشيد الطابق 3 رقم 6 

الصخور السوداء ، 2322)، الدار 

البيضاء املغرب

 SERZAK SARL A ASSOCIE

UNIQUE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي السعادة 
زنقة 7 رقم 5 الطابق ) شقة 4 

سيدي ال رنو�سي - 2612)  الدار 

البيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

412739

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (218 غشت   29

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

 SERZAK SARL A ASSOCIE

.UNIQUE

 -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

اإلستشارات ،

- املرافقة ووضع الروابط ٬

- تنظيم امللتقيات و الندوات ٬

الدراسات  الخدمات٬  تقديم   -

واملشورة..

السعادة   : عنوان املقر االجتداعي 
 4 شقة   ( الطابق   5 رقم   7 زنقة 

الدار    (2612  - ال رنو�سي  سيدي 

البيضاء  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد نور الدين زندافو :  1.222 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد نور الدين زندافو عنوانه)ا( 

56 شارع النصر 77122 مو فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد نور الدين زندافو عنوانه)ا( 

56 شارع النصر 77122 مو فرنسا

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

غشت 218) تحت رقم -.

561I

الزوين املصطفى

 AL MANBAE
D›AGRICULTURE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الزوين املصطفى

عدارة 9  زنقة بنزرت شقة 5 الطابق 

3 حدرية ، 52222، مكناس املغرب

 AL MANBAE D›AGRICULTURE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي رقم 1 

كلم 16 طريق افران من  الل عقار 

الحاجب سسمى عين كرمة جامع آيت 

علي إكدار  - 3)522 مكناس. املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

51(67

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 شتن ر   (9

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 AL  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.MANBAE D’AGRICULTURE
غرض الشركة بإيجاز : االستغالل 

الزراعي والدواجن.
 1 رقم   : االجتداعي  املقر  عنوان 
16 طريق افران من  الل عقار  كلم 
الحاجب سسمى عين كرمة جامع آيت 
علي إكدار  - 3)522 مكناس. املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد محدد كدال قباج :  1.222 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
قباج  كدال  محدد  السيد 
ابوظبي   46828 ب  ص  عنوانه)ا( 
 46828 املتحدة  العراية  االمارات 

ابوظبي االمارات العراية املتحدة.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
قباج  كدال  محدد  السيد 
ابوظبي   46828 ب  ص  عنوانه)ا( 
 46828 املتحدة  العراية  االمارات 

ابوظبي االمارات العراية املتحدة
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   12 بتاريخ  بدكناس   التجارية 

2)2) تحت رقم 767).

56(I

مستأمنة سامي للدحاسبة

 STE ISOLATION LOUROUBI
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

مستأمنة سامي للدحاسبة
حي ميدونة رقم 55 بلوك 4 الطابق 
األول بني مالل ، 3224)، بني مالل 

املغرب

 STE ISOLATION LOUROUBI

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي : رقم )) 
زنقة 6 حي الفرح سوق السبت - 

3552) سوق السبت املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.(493

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

2)2) تقرر حل  5) ف راير  املؤرخ في 

 STE ISOLATION LOUROUBI

مسؤولية  ذات  شركة   SARL AU

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم   122.222 رأسدالها 
 6 زنقة   (( رقم  اإلجتداعي  مقرها 

 (3552  - السبت  سوق  الفرح  حي 

سوق السبت املغرب نتيجة ل-عدم 

اشتغال الشركة.

و عين:

السيد)ة(  عبد العزيز  العروبي و 

عنوانه)ا( اسبانيا ******** برشلونة 

اسبانيا كدصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجدعية الختامية 

 (( وفي رقم   (2(2 ف راير   (5 بتاريخ 
 - السبت  سوق  الفرح  حي   6 زنقة 

3552) سوق السبت املغرب.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  االبتدائية بالفقيه بن صالح  

3) يونيو 2)2) تحت رقم 2)2)/92.

563I

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU

 ste PRO برو بتب اكري ش م م

)BTP AGRI (PBA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU

 HAY BARAKA SOFIA «B«

 BUREAU N°01 ، 50300،

 BOUFEKRENE MEKNES

MAROC

 ste PRO برو بتب اكري ش م م

BTP AGRI )PBA(     شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي ديار 

بوفكران عدارة 3 شقة 36 الشطر 

5 بوفكران مكناس  52222 مكناس 

بوفكران  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

51183

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

اإلقتضاء بدختصر تسديتها : برو بتب 

 ste PRO BTP AGRI اكري ش م م 

.    ()PBA

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة  او البناء )مقاول (.

ديار   : االجتداعي  املقر  عنوان 

الشطر   36 شقة   3 بوفكران عدارة 

52222 مكناس  5 بوفكران مكناس  

بوفكران  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد الراس�سي ابراهيم  :  1.222 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

 1222  : السيد الراس�سي ابراهيم    

بقيدة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الراس�سي ابراهيم  عنوانه)ا( 

اقامة  املستقبل م س  48 عدارة 433 
رقم  13سيدي معروف الدار البيضاء  

2222) الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الراس�سي  ابراهيم  عنوانه)ا( 

اقامة  املستقبل م س  48 عدارة 433 

رقم  13سيدي معروف الدار البيضاء 

2222) الدار البيضاء املغرب 

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   23 بتاريخ  بدكناس   التجارية 

2)2) تحت رقم 3542.

564I

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م. ذات الشريك 

الوحيد

STE YOUNAMEZ SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 فض رأسدال الشركة

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م. 

ذات الشريك الوحيد

2) شارع املتنبي الطابق االول بني 

مالل 2) شارع املتنبي الطتبق االول 

بني مالل، 3222)، بني مالل املغرب

  STE YOUNAMEZ SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي رقم 6 

شارع 2) غشت إقامة بهيجة الطابق 

الثالث شقة رقم 5 بني مالل - 

3222)  بني مالل املغرب.

 فض رأسدال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.8443

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

تم   (2(2 شتن ر   (1 في  املؤرخ 

بدبلغ  الشركة  رأسدال   فض 

أي  درهم»   1(8.322,22« قدره 

إلى  درهم»   521.422,22« من 

 : طريق  عن  درهم»   373.122,22«

تخفيض عدد  األسهم.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل  بتاريخ )2 نون ر 

2)2) تحت رقم 9)7.

565I
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شركة ابهوش للخدمات

RAFII PESCA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

شركة ابهوش للخدمات

شارع مكة عدارة الصالحي الطابق 

االول رقم 24 العيون ، 72212، 

العيون املغرب

RAFII PESCA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي تجزئة 

املسيرة الخضراء الشطر الثاني زنقة 

أمكالة رقم 795 املر�سى  - 72222 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

33829

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   (1

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 RAFII  : بدختصر تسديتها  اإلقتضاء 

.PESCA

إستيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تجارة  العامة،  التجارة  وتصدير، 

جديع منتجات  بيع وشراء  السدك، 

بيع  الصيد،  قوارب  تدوين  الصيد، 

الحدادة،  النجارة،  الصيد،  معدات 

أشغال مختلفة،  .

تجزئة   : االجتداعي  املقر  عنوان 

الشطر الثاني زنقة  املسيرة الخضراء 

 72222  - املر�سى    795 رقم  أمكالة 

العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسدال  مبلغ 

122.222,22 درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : بنطاهر  السيد حسن 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  السيد حسن بنطاهر  

بلوك ه رقم )16 حي الهدى  82222 

أكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  السيد حسن بنطاهر  

بلوك ه رقم )16 حي الهدى  82222 

أكادير املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   1( بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2)2) تحت رقم 2)2)/714).

566I

fadoua oualkadi comptable

ste messagerie euro maroc
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fadoua oualkadi comptable

 4RUE LALLA FATIMA ZAHRA

 ،VN ETG 2 BUREAU 10 ، 30000

فاس املغرب

  ste messagerie euro maroc

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 IMM وعنوان مقرها اإلجتداعي

 N°65 APPT 3 BAB EL GHOUL

 DHAR LMEHRAZ VN FES -

30000 FES MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

64(85

 18 عقد حر مؤرخ في  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 غشت 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 ste  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

. messagerie euro maroc

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

. (transitaire )transport terrestre

 IMM  : االجتداعي  املقر  عنوان 

 N°65 APPT 3 BAB EL GHOUL

 DHAR LMEHRAZ VN FES -

.30000 FES MAROC

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 AYOUB FRIKEL :  500 السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

 AHMED FRIKEL :  500 السيد

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 AHMED FRIKEL السيد 

 IMMB 65 APPT 3 BAB عنوانه)ا( 

 EL GHOUL DHAR MEHREZ VN

.FES 30000 FES MAROC

 AYOUB FRIKEL السيد 

 IMM 65 APPT 3 BAB عنوانه)ا( 

 EL GHOUL DHAR MEHREZ VN

.FES  30000 FES MAROC

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

 AHMED FRIKEL السيد 

 IMMB 65 APPT 3 BAB عنوانه)ا( 

  EL GHOUL DHAR EL MEHREZ

VN FES 30000 FES MAROC

 AYOUB FRIKEL السيد 

 IMM 65 APPT 3 BAB عنوانه)ا( 

 EL GHOUL DHAR MEHREZ VN

FES  30000 FES MAROC

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار   14 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 683).

567I

marrakech finance

PERFECT CURVES gym

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

marrakech finance

 Av Allal el fassi imm atlassi

 A1 n 15 marrakech، 40000،

Marrakech maroc

PERFECT CURVES gym شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي عدارة 

اطل�سي ا1 الطابق الخامس شارع 

عالل الفا�سي  - 42222 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

128249

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   (6

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.PERFECT CURVES gym

قاعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

رياضة الثقافة البدنية.

عدارة   : االجتداعي  املقر  عنوان 

شارع  الخامس  الطابق  ا1  اطل�سي 

مراكش   42222  - الفا�سي   عالل 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
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 122   : الكرواحي  الد  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الكرواحي  الد عنوانه)ا( 

عدلية باب مراكش امتداد عدارة ن 

شقة ن/4 العزوزية  42222 مراكش 

مراكش.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الكرواحي  الد عنوانه)ا( 

عدلية باب مراكش امتداد عدارة ن 

شقة ن/4 العزوزية  42222 مراكش 

مراكش

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   12 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2)2) تحت رقم 117292.

568I

مستأمنة سامي للدحاسبة

 STE ECOLE OUM RABII

PRIVEE SARL
إعالن متعدد القرارات

مستأمنة سامي للدحاسبة

حي ميدونة رقم 55 بلوك 4 الطابق 

األول بني مالل ، 3224)، بني مالل 

املغرب

 STE ECOLE OUM RABII PRIVEE

SARL »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوان مقرها االجتداعي: دوار أوالد 

بوتاتشة أوالد يوسف  - - قصبة 

تادلة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.1629

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 19 أكتوار 2)2)

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

-تفويت حصص

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

-توزيع جديد لرئسدال الشركة

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
-تغييرات في القانون األساس

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
املحجوب  الطو�سي  السيد  -تفويت 
حصة   522 أصل  من  حصة   (52

لفائدة السيد الطوبي املصطفى.
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
املحجوب  الطو�سي  السيد  -تفويت 
حصة   522 أصل  من  حصة   (52

لفائدة السيد طوبي قدور.
على  ينص  الذي   :44 رقم  بند 
السيد  بين  مشترك  -إمضاء  مايلي: 
الطوبي  والسيد  القادر  عبد  وشريح 

املصطفى.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  االبتدائية بقصبة تادلة  

نون ر 2)2) تحت رقم 124.
572I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

EFFICIENCY MAROC
إعالن متعدد القرارات

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET
FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM
 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC
EFFICIENCY MAROC »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتداعي: شارع 
املسيرة الخضراء ، بناية رقم 14 
الطابق الخامس - 2222) الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.316(65

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
املؤرخ في 32 يونيو 2)2)

تم اتخاذ القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
شوكة  السيد  الد  تفويت  مايلي: 
322 حصة اجتداعية لفائدة شركة 
شركة   EFFICIENCY GROUP
القانون  بدوجب  مبسطة  مساهدة 

 (5(222 قدره  ,برأسدال  الفرن�سي 

شارع   8 االجتداعي  ،مقرها  يورو 

الجيش الكبير 75217 باريس فرنسا، 

بباريس  التجاري  بالسجل  مسجلة 

تحت رقم 61871)))8 ، بسعر 122 

درهم للسهم  الواحد.

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

تحويل الشكل القانوني للشركة، من 

الشركة ذات املسؤولية املحدودة  إلى 

املحدودة  املسؤولية  ذات  الشركة 

ذات الشريك الوحيد

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تعيين السيد  الد شوكة مسير ا ر 

للشركة 

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

اعتداد توقيع منفصل ألحد املسيرين 

في جديع األعدال املتعلقة بالشركة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  بند 

مايلي: .أسست بين املوقعين أسفله، 

والتي  املحدثة،  للحصص  املالكين 

ذات  شركة  استقباال  تحدث  قد 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد...

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

....بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

 ،(2(2 يونيو  في32  املؤرخ  للشركة 

بتفويت  شوكة  السيد  الد  قام 

يدتلكها  التي  إجتداعية  حصة   322

الشركة  لفائدة  الشركة  دا ل 

....EFFICIENCY GROUP

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

ستدائة  في  الشركة  رأسدال  حدد 

إلى  درهم مقسدة   )  622222( ألف 

ستة أالف )6222( حصة بقيدة مائة 

تخصص كدا  درهم للحصة،   )122(

 EFFICIENCY GROUP :شركة  يلي 

بدوجب  مبسطة  مساهدة  شركة 

قدره  ,برأسدال  الفرن�سي  القانون 

 8 ،مقرها االجتداعي  يورو   (5(222

باريس   75217 شارع الجيش الكبير 

فرنسا، بستة آالف حصة إجتداعية

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 (3 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوار 2)2) تحت رقم 5588).

57(I

EXPACT PARTNERS

وينا
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EXPACT PARTNERS

 BOULEVARD D›ANFA (21

 CASABLANCA ، 20100،

Casablanca Maroc

وينا شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي 7 إقامة 
رامي، زنقة سبتة، طابق )، مكتب 8 

- 2) 222 الدار البيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

476791

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

اإلقتضاء بدختصر تسديتها : وينا.

شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

قابضة لالسهم.

إقامة   7  : عنوان املقر االجتداعي 
رامي، زنقة سبتة، طابق )، مكتب 8 - 

2) 222 الدار البيضاء  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد زكرياء نعيم :  1.222 حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  نعيم  زكرياء  السيد 

الفداء درب السلطان  2222) الدار 

البيضاء  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  نعيم  زكرياء  السيد 

الدار   (2222 درب السلطان  الفداء 

البيضاء  املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.

576I

CADES SARL

ILINNOV SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتداعي للشركة

CADES SARL

 --46BD ZERKTOUNI 1ER

 ETAGE N°3 CASA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

ILINNOV SARLAU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي 46 شارع 

الزرقطوني طابق 1 رقم 4 - 2214) 

الدار البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجتداعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.41(533

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

املؤرخ في 12 غشت 2)2) تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجتداعي  املقر 
رقم   1 شارع الزرقطوني طابق   46«

املغرب»  البيضاء  الدار   (2214  -  4

إلى »7) بس زنقة البنفسج - 22)2) 

الدار البيضاء  املغرب».

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 753196.

582I

CADES SARL

 RABAT SURF CAMP
SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CADES SARL

 --46BD ZERKTOUNI 1ER

 ETAGE N°3 CASA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 RABAT SURF CAMP SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتداعي 3 شارع 

باب ماون املدينة-الرااط - 12222 

الرااط املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 142831

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

تقرر حل   (2(2 يونيو   17 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 RABAT SURF الوحيد  الشريك 

رأسدالها  مبلغ    CAMP SARLAU

مقرها  وعنوان  درهم   12.222

اإلجتداعي 3 شارع باب ماون املدينة-

املغرب  الرااط   12222  - الرااط 

نتيجة ل : حل الشركة مبكًرا.

شارع   3 و حدد مقر التصفية ب 

 12222  - املدينة-الرااط  ماون  باب 

الرااط املغرب. 

و عين:

الحريم و  عبد الخالق   السيد)ة( 

3 شارع باب ماون املدينة- عنوانه)ا( 

املغرب  الرااط   12222 الرااط 

كدصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   25 بتاريخ  بالرااط   التجارية 

2)2) تحت رقم 61)128.

581I

REVI-CO CONSEIL ET FORMATION

E-MOTO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 REVI-CO CONSEIL ET
FORMATION

 AVENUE PRINCE MOULAY (2
 ABDELLAH 4 EME ETAGE
 BUREAU 7V.N. MEKNES ،

50000، meknes maroc
E-MOTO SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتداعي شقة 32 
إقامة بسم هللا واحة،البساتين - 

52222 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

51319
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   13
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.E-MOTO SARL
تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدراجات النارية
تصليح الدراجات النارية

استيراد وتصدير.
 32 : شقة  عنوان املقر االجتداعي 
 - واحة،البساتين  هللا  بسم  إقامة 

52222 مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 522   : بوطالقة  السيد محسن 
حصة بقيدة 52.222 درهم للحصة .

 522   : بوطالقة  بشرى  السيدة 
حصة بقيدة 52.222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محسن بوطالقة عنوانه)ا( 
1 زنقة املنبت  ب م ع 52222 مكناس 

املغرب.
السيدة بشرى بوطالقة عنوانه)ا( 
شارع السعديين البساتين   139 رقم 

52222 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة بشرى بوطالقة عنوانه)ا( 
شارع السعديين البساتين   139 رقم 

52222 مكناس املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   1( بتاريخ  بدكناس   التجارية 

2)2) تحت رقم 3723.

58(I

CABINET OUASSI

NAFOREST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

CABINET OUASSI
عدارة كومرزيد شارع الحرية طابق 
االول مكتب رقم 3 املدينة الجديدة 

، 46222، اسفي املغرب
NAFOREST شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتداعي : الرقم 

21) تجزءة ادمين  ايت ملول انزكان  
86355 انزكان  املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.18961
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 25 أكتوار 2)2) تقرر حل 
شركة ذات املسؤولية   NAFOREST
 122.222 رأسدالها  مبلغ  املحدودة 
درهم وعنوان مقرها اإلجتداعي الرقم 
21) تجزءة ادمين  ايت ملول انزكان  
86355 انزكان  املغرب نتيجة ملشاكل 

شخصية.
و عين:

و  نافع  ناصر    بن  السيد)ة( 
ادمين  تجزءة   (21 الرقم  عنوانه)ا( 
املغرب  انزكان   ملول  ايت   86355

كدصفي )ة( للشركة.
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و قد تم انعقاد الجدعية الختامية 
الرقم  وفي   (2(2 أكتوار   25 بتاريخ 
21) تجزءة ادمين ايت ملول انزكان   
انزكان    86355 انزكان   ملول  ايت 

املغرب.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   1( بتاريخ  بانزكان   االبتدائية 

2)2) تحت رقم 1966.

584I

MOUMNI CONSULTING

75A TRANSPORTE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOUMNI CONSULTING
 LOT.AL BAHR  AV. MOUSSA

 BNOU NOUSSAIR N° 8 M›DIQ
 M›DIQ، 93200، M›DIQ

MAROC
75A TRANSPORTE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتداعي شارع 
مو�سى بن نصير رقم 49) الطابق 
1 رقم) املضيق - 22)93 املضيق 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(7951

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   (7
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 75A  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.TRANSPORTE
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وتصدير  الغير  لفائدة  البضائع 

واستيراد.

شارع   : االجتداعي  املقر  عنوان 

الطابق   (49 رقم  نصير  بن  مو�سى 
املضيق   93(22  - املضيق  رقم)   1

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد ادريس فر :  1.222 حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

حي  عنوانه)ا(  فر  ادريس  السيد 

السالم شارع العلويين مدر5 املضيق 

22222 املضيق املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  أنوار  التسولي  السيد 

شارع بني معدان اقامة عين السعد 
1 بلوك أ عدارة 3ط4 رقم 18 كويلدا 

تطوان 22222 تطوان املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   24 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2)2) تحت رقم 5745.

586I

MED EXPERTISE

 INTERNATIONAL
PERFORMANCE SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MED EXPERTISE

 N°65  E1 IMM TIFAOUINE AV

 AL MOUKAOUAMA QI AGADIR

، 80000، AGADIR MAROC

 INTERNATIONAL

 PERFORMANCE SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي رقم 3) 

الطابق الرابع عدارة املستقبل شارع 

إبن العربي الحي الصناعي اكادير - 

82222 اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
45243

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
متبوعة  الشركة  تسدية 
بدختصر  اإلقتضاء  عند 
 INTERNATIONAL  : تسديتها 

.PERFORMANCE SERVICES
هندسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستشارات والتطوير.
 (3 رقم   : عنوان املقر االجتداعي 
الطابق الرابع عدارة املستقبل شارع 
 - اكادير  الصناعي  الحي  العربي  إبن 

82222 اكادير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد هشام شتوي :  122 حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .
 

السيد هشام شتوي : 122 بقيدة 
122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسداء   
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  شتوي  هشام  السيد 
بئر الرامي   (( رقم  مغرب العربي أ1 

القنيطرة 2)142 القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  شتوي  هشام  السيد 
بئر الرامي   (( رقم  مغرب العربي أ1 

القنيطرة 2)142 القنيطرة املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   1( بتاريخ  باكادير   التجارية 

2)2) تحت رقم 97277.
588I

CDH AUDIT ET CONSEILS

 AWT AIR WATER
TREATMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CDH AUDIT ET CONSEILS

 RUE D›AZILAL 34 ، 20110،

CASABLANCA MAROC

  AWT AIR WATER TREATMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتداعي 59 شارع 

الزرقطوني الطابق الثامن اقامة 

الزهور شقة رقم 4) - 2332) الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.426297

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

املؤرخ في 8) أكتوار 2)2) تقرر حل 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 AWT AIR WATER الشريك الوحيد 

رأسدالها  مبلغ     TREATMENT

مقرها  وعنوان  درهم   12.222

الزرقطوني  شارع   59 اإلجتداعي 

شقة  الزهور  اقامة  الثامن  الطابق 
البيضاء  الدار   (2332  -  (4 رقم 

املغرب نتيجة ل : فقدان راس املال.

و حدد مقر التصفية ب 59 شارع 

اقامة  الثامن  الطابق  الزرقطوني 

الزهور شقة رقم 4)  - 2332) الدار 

البيضاء املغرب. 

و عين:

السيد)ة( العربي  ملني و عنوانه)ا( 

 Via Roma n°37 San Bonifacio

ايطاليا  روما   Verona 37247

كدصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

بالدار   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

البيضاء 59 شارع الزرقطوني الطابق 

الثامن اقامة الزهور شقة رقم 4)  
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باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 753839.
589I

ALI HOUSSA

OULOUHOU ET FILS AUTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ALI HOUSSA
رقم 99)  امللعب البلدي ص-ب 86 
تنجداد الرشيدية، 622)5، تنجداد 

املغرب
 OULOUHOU ET FILS AUTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتداعي قصر 

سيدي يحيى، فركلة العليا، تنجداد، 
الرشيدية.         - 54))5 تنجداد 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

14(61
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.OULOUHOU ET FILS AUTO
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
قصر   : االجتداعي  املقر  عنوان 
سيدي يحيى، فركلة العليا، تنجداد، 
تنجداد   5((54  - الرشيدية.         

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسدال  مبلغ 

122.222,22 درهم، مقسم كالتالي:
 522   : اولوهو  عثدان  السيد 
حصة بقيدة 122,22 درهم للحصة .
522 حصة    : السيد عدر اولوهو 

بقيدة 122,22 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  اولوهو  عثدان  السيد 

الرشيدية  تنجداد  الخراات  بور 

54))5 تنجداد املغرب.
بور  السيد عدر اولوهو عنوانه)ا( 

 5((54 الرشيدية  تنجداد  الخراات 

تنجداد املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  اولوهو  عثدان  السيد 

الرشيدية  تنجداد  الخراات  بور 

54))5 تنجداد املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

أكتوار 2)2) تحت رقم )38.

592I

CABINET RAMI EXPERTISE

FAOUZI QUICK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET RAMI EXPERTISE

  Espace Rihab Fés, Avenue Allal

 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،

Fés, Maroc

FAOUZI QUICK شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي محل رقم 

) رحاب فاس عدارة E شارع عالل 

بن عبد هللا م ج  - 32222 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

64533

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   1(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.FAOUZI QUICK

مشرب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

من  دسة  أقل  به  سعدل  حليبب 

أشخاص

أقل  على  انتقائي  مطعم  احتواء 

وجبات  شخًصا  عشر  من  دسة 

سريعة.

عنوان املقر االجتداعي : محل رقم 

) رحاب فاس عدارة E شارع عالل بن 

عبد هللا م ج  - 32222 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الصدد  عبد  الفوزي  السيد 

درهم   122 بقيدة  حصة   1.222   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الصدد  عبد  الفوزي  السيد 

زنقة   11 سوسة  شارع  عنوانه)ا( 

32222  فاس  ) فاس  البانيا الزهور 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

الصدد  عبد  الفوزي  السيد 

زنقة   11 سوسة  شارع  عنوانه)ا( 

فاس   32222 فاس   ( البانيا الزهور 

املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   23 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 899).

591I

شركة ابهوش للخدمات

STE OUAHHABI TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة ابهوش للخدمات

شارع مكة عدارة الصالحي الطابق 

االول رقم 24 العيون ، 72212، 

العيون املغرب

STE OUAHHABI TRANS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي حي 

الوحدة )2 زنقة الفجيرة عدارة ابك 
رقم 24  - 72222 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

33825

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 STE  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.OUAHHABI TRANS

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع  نقل  والدولي.  الوطني 

الغير.  عن  ونيابة  الشركة  لحساب 

السلع.نقل  نقل  امل رد.  النقل 

املسافرين. النقل ال ري للسلع. تأجير 

املستخدمين  نقل  النقل.  معدات 

الغير.  أو لحساب  الخاص  للحساب 

العامة.  االستيراد والتصدير.التجارة 

التجارة .

حي   : االجتداعي  املقر  عنوان 
)2 زنقة الفجيرة عدارة ابك  الوحدة 

رقم 24  - 72222 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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الشركة:   رأسدال  مبلغ 

122.222,22 درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : وهابي  عادل  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  وهابي  عادل  السيد 

 32252 تغات   3 املنتزه  تجزئة   126

فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(   وهابي  عادل  السيد 

 32252 تغات   3 املنتزه  تجزئة   126

فاس املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   1( بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2)2) تحت رقم 2)2)/717).

593I

BT CONSEIL

LABEL FARM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BT CONSEIL

 Bureau 365 technopark

 nouceur CASA، 20000، CASA

MAROC

LABEL FARM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي 12 

شارع الحرية الدور 3 شقة 5 الدار 

البيضاء - 2222) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

476719

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 LABEL : اإلقتضاء بدختصر تسديتها

.FARM

تراية   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املاشية والزراعة

تراية الحيوانات 

تراية األبقار املنتجة لأللبان

املنتجات  جديع  وتسويق  إنتاج 

الزراعية

استيراد املوا�سي.

12 شارع  عنوان املقر االجتداعي : 

الحرية الدور 3 شقة 5 الدار البيضاء 

- 2222) الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  YOUNESS ZITOUN : السيد 

522 حصة بقيدة 122 درهم للحصة 

 HICHAM JAMIL :  500 السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

 YOUNESS ZITOUN السيد 

 LOT EL FATH 1 N 106 عنوانه)ا( 

الدار   SIDI MAAROUF 20000

البيضاء املغرب.

 HICHAM JAMIL السيد 

 N 49 RUE 25 LOT عنوانه)ا( 

 JAMIL SIDI MOUMEN (2222

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

 YOUNESS ZITOUN السيد 

 LOT EL FATH 1 N 106 عنوانه)ا( 

الدار   SIDI MAAROUF 20000

البيضاء املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

شتن ر 2)2) تحت رقم 752852.

594I

CABINET RAMI EXPERTISE

CMAN

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET RAMI EXPERTISE

  Espace Rihab Fés, Avenue Allal

 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،

Fés, Maroc

CMAN شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي 44 شارع 

محدد السالوي فاس - 32222 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

64649

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   19

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.CMAN

أعدال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

متنوعة أواناء.

 ، مقاول زرع أو صيانة الحدائق 

الحدائق ، الطرق ، إلخ.

أعدال الري

44 شارع  عنوان املقر االجتداعي : 

محدد السالوي فاس - 32222 فاس 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   422   : حديد  زاز  السيد 

بقيدة 122 درهم للحصة .

 322   : امين  محدد  زاز  السيد 
حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

حصة   322   : غيثة  زاز  السيدة 
بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

محج  السيد زاز حديد عنوانه)ا( 
أ  إليت  إقامة  السجلدا�سي  محدد 
 (2222 بوركون   3 الشقة   ( الطابق 

الدار البيضاء املغرب.
السيد زاز محدد امين عنوانه)ا( 

فرنسا 32222 فرنسا فرنسا.
السيدة زاز غيثة عنوانه)ا( 5 زنقة 
8 م ج  عبد الحديد بن نادسس شقة 

فاس 32222 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
محج  السيد زاز حديد عنوانه)ا( 
أ  إليت  إقامة  السجلدا�سي  محدد 
 (2222 بوركون   3 الشقة   ( الطابق 

الدار البيضاء املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   12 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 999).
596I

BT CONSEIL

Luxe Plastic
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسدال الشركة

BT CONSEIL
 Bureau 365 technopark

 nouceur CASA، 20000، CASA
MAROC

Luxe Plastic شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

 GP وعنوان مقرها اإلجتداعي
 Attakadoum n°17 2ème étage
Sidi Bernoussi  - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
رفع رأسدال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.368561

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تم   (2(2 أكتوار   27 في  املؤرخ 
قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع 
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من  أي  درهم»   1.522.222«

»1.222.222 درهم» إلى »522.222.) 

مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم» 

مع ديون الشركة املحددة املقدار و 

املستحقة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 927)75.

597I

امغار عبد الغافور

NIBAOUI CLEANING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

امغار عبد الغافور

شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 

1 الطابق االول تطوان ، 93222، 

تطوان املغرب

NIBAOUI CLEANING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي شارع 

بن طفيل رقم 2) تطوان - 93222 

تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(7947

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   (7

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.NIBAOUI CLEANING

تنظيف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واملركبات  االدارات  وتهيئة  واصالح 

السكنية والسياحية.

شارع   : االجتداعي  املقر  عنوان 

 93222  - تطوان   (2 بن طفيل رقم 

تطوان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيدة غادة نيباوي  :  34 حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .

33 حصة    : السيدة مروة نيباوي 

بقيدة 122 درهم للحصة .

33 حصة    : السيدة شدس ملكني 

بقيدة 122 درهم للحصة .

 السيدة غادة نيباوي  : 34 بقيدة 

122 درهم.

بقيدة   33  : السيدة مروة نيباوي 

122 درهم.

بقيدة   33  : السيدة شدس ملكني 

122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  نيباوي   غادة  السيدة 

شارع التهامي الوزاني زنقة )2 رقم )2 

تطوان 93222 تطوان املغرب.

عنوانه)ا(  نيباوي  مروة  السيدة 

شارع التهامي الوزاني زنقة 21 رقم )2 

تطوان 93222 تطوان املغرب.

عنوانه)ا(  ملكني  شدس  السيدة 

شارع التهامي الوزاني زنقة 21 رقم )2 

تطوان 93222 تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  نيباوي   غادة  السيدة 

شارع التهامي الوزاني زنقة )2 رقم )2 

تطوان 93222 تطوان املغرب

عنوانه)ا(  نيباوي  مروة  السيدة 

شارع التهامي الوزاني زنقة 21 رقم )2 

تطوان 93222 تطوان املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   24 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2)2) تحت رقم 5743.

598I

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE

LE MAITRE ARTISAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE

 AV PRINCE MY ABDELLAH

 N°24 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

LE MAITRE ARTISAN شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتداعي شقة رقم 

8) الطابق الخامس اقامة  الزيتونة 

شارع تومبل ايفيرناج مراكش - 

42222 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.77921

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   (2(2 يونيو   (5 املؤرخ في 

 LE شركة ذات املسؤولية املحدودة 

مبلغ رأسدالها    MAITRE ARTISAN

مقرها  وعنوان  درهم   122.222

الطابق   (8 رقم  شقة  اإلجتداعي 

الخامس اقامة  الزيتونة شارع تومبل 

مراكش   42222  - مراكش  ايفيرناج 

املغرب نتيجة ل : ازمة القطاع.

و حدد مقر التصفية ب شقة رقم 

الزيتونة  الطابق الخامس اقامة    (8

 - مراكش  ايفيرناج  تومبل  شارع 

42222 مراكش املغرب. 

و عين:

السيد)ة( صوفي   فويياد ايدانويل  

اقامة  تومبل  شارع  عنوانه)ا(  و 

 42222 مراكش  ايفيرناج  الزيتونة 

مراكش املغرب كدصفي )ة( للشركة.

السيد)ة( برونو  لوبي و عنوانه)ا( 

شارع تومبل اقامة الزيتونة ايفيرناج 

املغرب  مراكش   42222 مراكش 

كدصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   24 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2)2) تحت رقم 116879.

622I

BT CONSEIL

DREAM PLASTIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسدال الشركة

BT CONSEIL

 Bureau 365 technopark

 nouceur CASA، 20000، CASA

MAROC

DREAM PLASTIC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي 5)1 

منطقة الصناعية املحددية - 

2222)  املحددية املغرب.
رفع رأسدال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.(2851

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تم   (2(2 غشت   17 في  املؤرخ 
قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع 

من  أي  درهم»   6.222.222«

»1.522.222 درهم» إلى »7.522.222 

مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم» 

مع ديون الشركة املحددة املقدار و 

املستحقة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بتاريخ  باملحددية   االبتدائية 

أكتوار 2)2) تحت رقم 1416.

621I

CAB ASSISTANCE

KH SNOR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAB ASSISTANCE

 ROUTE DE TETOUAN 76

 RESIDENCE NABIL 1ER

 ETAGE N° 3 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
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KH SNOR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي حي 

تارودانت مركب ابراج طنجة بلوك 6 

مكتب رقم 13 بيس  - 92222 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

129575

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   29

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 KH  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.SNOR

-وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقارية واالستيراد والتصدير.

- شراء وايع وتأجير املباني..

حي   : االجتداعي  املقر  عنوان 

تارودانت مركب ابراج طنجة بلوك 6 

مكتب رقم 13 بيس  - 92222 طنجة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : السيد  الد احديدوش 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد  الد احديدوش عنوانه)ا( 
زنقة  ريبكة رقم 16 امزورن )32)3 

الحسيدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد  الد احديدوش عنوانه)ا( 
زنقة  ريبكة رقم 16 امزورن )32)3 

الحسيدة املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   11 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2)2) تحت رقم 35498).
62(I

امغار عبد الغافور

PROMOMTAZ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

امغار عبد الغافور
شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 
1 الطابق االول تطوان ، 93222، 

تطوان املغرب
PROMOMTAZ شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتداعي حي 

االغراس شارع غدارة الطابق االر�سي 
رقم 69 مرتيل - 93152 مرتيل 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(7967
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   (3
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.PROMOMTAZ
غرض الشركة بإيجاز : التخفيض 

العقاري.
حي   : االجتداعي  املقر  عنوان 
االغراس شارع غدارة الطابق االر�سي 
مرتيل   93152  - مرتيل   69 رقم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 52   : اشطون  عزالدين  السيد 

حصة بقيدة 1.222 درهم للحصة .
حصة   52   : ريان  يونس  السيد 

بقيدة 1.222 درهم للحصة .

 52  : اشطون  عزالدين  السيد   

بقيدة 1.222 درهم.

بقيدة   52  : ريان  يونس  السيد 

1.222 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

وصفات ومواطن الشركاء :
اشطون  عزالدين  السيد 

الوئام  ندق  شارع  عنوانه)ا( 

 93222 الزراوح ارض بنخالو تطوان 

تطوان املغرب.

عنوانه)ا(  ريان  يونس  السيد 

مرتيل تجزئة ام كلثوم شارع غانا رقم 

94 93152 مرتيل املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
اشطون  عزالدين  السيد 

الوئام  ندق  شارع  عنوانه)ا( 

 93222 الزراوح ارض بنخالو تطوان 

تطوان املغرب

عنوانه)ا(  ريان  يونس  السيد 

مرتيل تجزئة ام كلثوم شارع غانا رقم 

94 93152 مرتيل املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   29 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2)2) تحت رقم 5761.

625I

ائتدائية املحاسبة

ZAWJAN TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ائتدائية املحاسبة

شارع أبي الحسن الشادلي اقامة 

 TANGER ،92222 ، 14 شبوط رقم

املغرب

ZAWJAN TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتداعي 5 مجدع 

رياد السالم أ عدارة 5 الطابق 

االر�سي رقم 138 - 92222 طنجة 

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.84333

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

2)2) تقرر حل  11 غشت  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسدالها  مبلغ    ZAWJAN TRANS

مقرها  وعنوان  درهم   122.222

أ  السالم  رياد  مجدع   5 اإلجتداعي 

 138 رقم  االر�سي  الطابق   5 عدارة 

 : نتيجة ل  املغرب  طنجة   92222  -

الجدع العام اإلستثنائي.

5 مجدع  و حدد مقر التصفية ب 

رياد السالم أ عدارة 5 الطابق االر�سي 

رقم 138 - 92222 طنجة املغرب. 

و عين:

السيد)ة(  الد  زركان و عنوانه)ا( 

) 92222 طنجة  1 رقم  سواني زنقة 

املغرب كدصفي )ة( للشركة.

جباري  شريف  ملياء   السيد)ة( 

 58 رقم  أمنية  تجزئة  عنوانه)ا(  و 

)ة(  املغرب كدصفي  طنجة   92222

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن ر   15 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2)2) تحت رقم 4626.

626I

اورو افريك إكسبير

FARID INVEST

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

اورو افريك إكسبير

رقم 56) شارع اإلدري�سي، تجزئة 

صوفيا الوردة، تاركةـ ـ مراكش ، 

42222، مراكش املغرب

FARID INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتداعي 
 7A-6A ET 7-MAGASIN N°6

 DOUAR SRAGHNA KODIAT
 LAABID MARRAKECH - 40000

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

128(29
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   ((
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 FARID : اإلقتضاء بدختصر تسديتها

.INVEST
 La  : بإيجاز  الشركة  غرض 
 restauration, achat vente et

.restaurant de poissons
 : االجتداعي  املقر  عنوان 
 MAGASIN N°6-6A ET 7-7A
 DOUAR SRAGHNA KODIAT
 LAABID MARRAKECH - 40000

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 522.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 5.222   : العقاد  فريد  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
 (2 السيد فريد العقاد عنوانه)ا( 
زنقة بالص جورداني حي نجاح االمير  

46222 اسفي املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
 (2 السيد فريد العقاد عنوانه)ا( 
زنقة بالص جورداني حي نجاح االمير 

46222 اسفي املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   13 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2)2) تحت رقم 89)117.
612I

FIDAY SARL

NANI STORE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDAY SARL

53 شارع محدد الخامس القصبة 

ابن احدد ، 6252)، ابن احدد 

املغرب

NANI STORE SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي 55 زنقة 

صالح الدين االيوبي حي السالمة  - 

6252) ابن احدد املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1223

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 شتن ر   (4

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 NANI  : بدختصر تسديتها  اإلقتضاء 

.STORE SARL AU

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العطور بالتقسيط.

زنقة   55  : عنوان املقر االجتداعي 

 - صالح الدين االيوبي حي السالمة  

6252) ابن احدد املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيدة العكال نعدة :  122 حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  نعدة  العكال  السيدة 

حي  االيوبي  الدين  صالح  زنقة   55

السالمة 6252) ابن احدد املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  نعدة  العكال  السيدة 

حي  االيوبي  الدين  صالح  زنقة   55

السالمة 6252) ابن احدد املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  احدد   ب ن  االبتدائية 

أكتوار 2)2) تحت رقم 32.

611I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

BENSALEM FRERES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

 MIRAGE BUSINESS

CONSULTING

رقم 8 الطابق 5 الشقة 9 اقامة 

الحرية شارع فلسطين ، 32222، 

فاس املغرب

BENSALEM FRERES  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي دوار اوالد 

بنطلحة سبت االوداية مكس موالي 

سعقوب فاس - 32222 فاس املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6((73

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 16 أكتوار 2)2) تم تعيين 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

الشاهد يوسف كدسير آ ر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   12 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 3212.

614I

ائتدائية املحاسبة

CAPTEXTIL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ائتدائية املحاسبة

شارع أبي الحسن الشادلي اقامة 

 TANGER ،92222 ، 14 شبوط رقم

املغرب

CAPTEXTIL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتداعي 5 زنقة 54 

عوامة زموري تجزئة عوامة زموري 

بقعة 173 - 92222 طنجة املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.52259

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

2)2) تقرر حل  )1 شتن ر  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسدالها  مبلغ    CAPTEXTIL

مقرها  وعنوان  درهم   122.222

عوامة زموري   54 زنقة   5 اإلجتداعي 

 -  173 بقعة  زموري  عوامة  تجزئة 

92222 طنجة املغرب نتيجة ل : قرار 

الشريك الوحيد.

و حدد مقر التصفية ب 5 زنقة 54 

عوامة زموري تجزئة عوامة زموري 

بقعة 173 - 92222 طنجة املغرب. 

و عين:

و  اطريبق  فاطدة   السيد)ة( 

شارع هارون الرشيد رقم  عنوانه)ا( 

املغرب كدصفي  طنجة   92222  79

)ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار   2( بتاريخ  التجارية بطنجة  

2)2) تحت رقم 34383).

617I
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OUR EXPERT

 BORJ EL KOUTOUBIA

SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

OUR EXPERT

 marrakech ، 40000، marrakech

maroc

  BORJ EL KOUTOUBIA SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي املحاميد 7 

امام سهيلي املحل رقم ب5 الطابق 

االر�سي اسكجور مراكش  - 42222 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

127977

 (( عقد حر مؤرخ في  بدقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (2(2 شتن ر 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 BORJ  : بدختصر تسديتها  اإلقتضاء 

. EL KOUTOUBIA SERVICES

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 GARDIENNAGE DES édifices

. PUBLICS OU PRIVES

املحاميد   : عنوان املقر االجتداعي 

7 امام سهيلي املحل رقم ب5 الطابق 

 42222  - االر�سي اسكجور مراكش  

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : لحويلي   الجليل  عبد  السيد 
درهم   122 بقيدة  حصة   1.222

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
لحويلي   الجليل  عبد  السيد 
دوار اوالد الكرن اسكجور  عنوانه)ا( 
مراكش   42222 مراكش   سعادة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
لحويلي   الجليل  عبد  السيد 
دوار اوالد الكرن اسكجور  عنوانه)ا( 
مراكش   42222 مراكش   سعادة 

املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   29 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2)2) تحت رقم 117221.
6(2I

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م. ذات الشريك 

الوحيد

 STE TOUS TRAVAUX
METALIQUES SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م. 
ذات الشريك الوحيد

2) شارع املتنبي الطابق االول بني 
مالل 2) شارع املتنبي الطتبق االول 
بني مالل، 3222)، بني مالل املغرب

 STE TOUS TRAVAUX
METALIQUES SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتداعي شارع 

الحسن الثاني رقم  385  الطابق 
األر�سي، بني مالل - 3222) بني مالل 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

12679
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 STE  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

 TOUS TRAVAUX METALIQUES

.SARL

بإيجاز  الشركة  غرض 

 ENTREPRENEUR DE  :

 C O N S T R U C T I O N S

.METALIQUES

شارع   : االجتداعي  املقر  عنوان 

الطابق    385 رقم   الثاني  الحسن 

األر�سي، بني مالل - 3222) بني مالل 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسدال  مبلغ 

122.222,22 درهم، مقسم كالتالي:

 522   : وعبي�سي   محند  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

السيد نور الدين وعبي�سي  :  522 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محند وعبي�سي  عنوانه)ا( 

املنطقة الصناعية رقم 4 ب بني مالل 

3222) بني مالل املغرب.

وعبي�سي   الدين  نور  السيد 

 4 املنطقة الصناعية رقم  عنوانه)ا( 

ب بني مالل 3222) بني مالل املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محند وعبي�سي  عنوانه)ا( 

املنطقة الصناعية رقم 4 ب بني مالل 

3222) بني مالل املغرب

وعبي�سي   الدين  نور  السيد 

 4 املنطقة الصناعية رقم  عنوانه)ا( 

ب بني مالل 3222) بني مالل املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 13 نون ر 

2)2) تحت رقم 786.

6(3I

HOME COMPTA

BOIS BINE LAMDOUNE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

HOME COMPTA

 WIFAK 1 BD OUED OUARGHA

 N° 120 ETG 1 EL OULFA ،

20240، CASABLANCA MAROC

BOIS BINE LAMDOUNE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتداعي 93 زنقة 

لكنادسة بين ملدون - 2472) الدار 

البيضاء  املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.64997

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

2)2) تقرر حل  14 شتن ر  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ    BOIS BINE LAMDOUNE
وعنوان  درهم   822.222 رأسدالها 
زنقة لكنادسة   93 مقرها اإلجتداعي 

البيضاء   الدار   (2472  - ملدون  بين 

التصفية    /1  : ل  نتيجة  املغرب 

املسبقة للشركة:

وافق  اإلداري  التقرير  قراءة  بعد 

إ ضاع  تقرر  و  العام  الجدع  عليه 

الشركة للتصفية.

)/  تعيين مصف للشركة:

السيدمحدد  تعيين  الشركاء  قرر 

إعطائه  و  للشركة  مصف  وردي  
جديع الحقوق

3/  تعيين محل التصفية:

املقر  تخصيص  الجدع  قرر 

االجتداعي مقرا للتصفية..
زنقة   93 و حدد مقر التصفية ب 

الدار   (2472  - لكنادسة بين ملدون 

البيضاء  املغرب. 

و عين:

السيد)ة( محدد  وردي و عنوانه)ا( 
عين  ملدون  بين  لكنادسة  زنقة   89

الشق 2472) الدار البيضاء  املغرب 

كدصفي )ة( للشركة.



16715 الجريدة الرسميةعدد 5642 - 16 رايع ار ر )144 )) دسسد ر 2)2)) 

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 (( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوار 2)2) تحت رقم 66)751.
6(5I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

AL HAQIQA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 1 العدارة 91 الحي الحسني 
منطقة األنشطة االقتصادية ، 

46322، اليوسفية املغرب
AL HAQIQA TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتداعي : رقم 
1 زنقة 18 حي املسيرة - 46322 

اليوسفية املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.1619

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 4) أكتوار 2)2) تقرر حل 
ذات  شركة   AL HAQIQA TRANS
رأسدالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   122.222
اإلجتداعي رقم 1 زنقة 18 حي املسيرة 
نتيجة  املغرب  اليوسفية   46322  -

لتوقف أنشطة الشركة.
و عين:

و  بخوتي  العزيز   عبد  السيد)ة( 
 7 رقم   6 زنقة  النيور  حي  عنوانه)ا( 
كدصفي  املغرب  اليوسفية   46322

)ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجدعية الختامية 
رقم  وفي   (2(2 أكتوار   (4 بتاريخ 
 46322  - املسيرة  حي   18 زنقة   1

اليوسفية املغرب.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  باليوسفية   االبتدائية 

نون ر 2)2) تحت رقم 2)2)/352.
6(8I

SOCIETE FICOMAN

 SOCIETE PENISCOLA ICE

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

SOCIETE FICOMAN

 RUE SAFI REIDANCE AIDA

 APPT 7 2 ET E ETAGE) VN(

 meknes، 50000، Meknes

MAROC

 SOCIETE PENISCOLA ICE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي : رقم )14 

النعيم 6 النرجس مكناس - 52222 

املغرب املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.44(25

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في )) أكتوار 2)2) تقرر حل 

 SOCIETE PENISCOLA ICE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 
وعنوان  درهم   122.222 رأسدالها 

النعيم   14( رقم  اإلجتداعي  مقرها 

املغرب   52222  - النرجس مكناس   6

املغرب نتيجة ل-            املصادقة على 

الجدع العام  

والتصفية  حل  على  املوافقة   -

النهائية للشركة 

- قفل الشركة.

و عين:

السيد)ة( ليقاما  قدور و عنوانه)ا( 
النرجس مكناس   6 النعيم   14( رقم 

)ة(  52222 مكناس املغرب كدصفي 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجدعية الختامية 

بتاريخ 1) أكتوار 2)2) وفي رقم )14 

 52222  - النرجس مكناس   6 النعيم 

مكناس املغرب.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   11 بتاريخ  بدكناس   التجارية 

2)2) تحت رقم 628.

6(9I

مستأمنة املتنبي للدحاسبة

VPA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتداعي للشركة

مستأمنة املتنبي للدحاسبة

132 شارع املتنبي الطابق ) ، 

3222)، بني مالل املغرب

VPA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي اوالد 

سعيش سعدانيه كفاي ببني مالل - 

3222) بني مالل املغرب.

تحويل  املقر االجتداعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.7333

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 25 نون ر 2)2) تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجتداعي  املقر 

ببني  كفاي  سعدانيه  سعيش  »اوالد 

3222) بني مالل املغرب» إلى  مالل - 

»تجزئة ويفاق مجدوعة 3 رقم 3312 

تدارة - 242)1 تدارة  املغرب».

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل  بتاريخ )1 نون ر 

2)2) تحت رقم 781.

631I

مستأمنة املتنبي للدحاسبة

VPA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تقليص هدف الشركة

مستأمنة املتنبي للدحاسبة

132 شارع املتنبي الطابق ) ، 

3222)، بني مالل املغرب

VPA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها االجتداعي اوالد 

سعيش سعدانيه كفاي بني مالل - 

3222) بني مالل املغرب.

تقليص هدف الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
7333

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 7) أكتوار 2)2) تم حذف 
األنشطة التالية من نشاط الشركة 

الحالي :
الزراعية  املنتجات  وايع  تجهيز 

والغذائية
املعدات.  وتركيب  األجهزة  تاجر 
ووضع  والتغليف  والتعبئة  اإلنتاج 

العالمات
استيراد و تصدير.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل  بتاريخ )1 نون ر 

2)2) تحت رقم 783.

63(I

HOME COMPTA

BENHAMMOU SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HOME COMPTA
 WIFAK 1 BD OUED OUARGHA

 N° 120 ETG 1 EL OULFA ،
20240، CASABLANCA MAROC
BENHAMMOU SERVICE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي شارع 
الزركتوني الطابق ) الشقة 6 الدار 

البيضاء 2562) الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
4796(1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   14
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.BENHAMMOU SERVICE
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 
األشغال  و  الخضراء  املساحات 

العدومية.
شارع   : االجتداعي  املقر  عنوان 
الدار   6 الشقة   ( الزركتوني الطابق 
البيضاء  الدار   (2562 البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
الشركة:   رأسدال  مبلغ 

222.222.) درهم، مقسم كالتالي:
السيد حسن ايت باجا  :  2.222) 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حسن ايت باجا  عنوانه)ا( 
االلفة  حدائق  اقامة  ليساسفة 
 18 شقة   16 عدارة   16 مجدوعة 
البيضاء  الدار   (2192  4 الطابق 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حسن ايت باجا  عنوانه)ا( 
االلفة  حدائق  اقامة  ليساسفة 
 18 شقة   16 عدارة   16 مجدوعة 
البيضاء  الدار   (2192  4 الطابق 

املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 753823.

633I

مستأمنة املتنبي للدحاسبة

CAFE CALDA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

مستأمنة املتنبي للدحاسبة
132 شارع املتنبي الطابق ) ، 

3222)، بني مالل املغرب
CAFE CALDA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي : شارع 
املتنبي رقم 171-173 تجزئة 

البوهراوي بني مالل - 3222) بني 
مالل املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.(8(7

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تقرر حل   (2(2 نون ر   27 املؤرخ في 
CAFE CALDA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم   122.222 رأسدالها 
رقم  املتنبي  شارع  اإلجتداعي  مقرها 
173-171 تجزئة البوهراوي بني مالل 
نتيجة  املغرب  مالل  بني   (3222  -

لعدم القدرة على املنافسة.
و عين:

و  أرا�سي  املولى   عبد  السيد)ة( 
مالل  بني  لعيون  شارع  عنوانه)ا( 
3222) بني مالل املغرب كدصفي )ة( 

للشركة.
الجدعية  انعقاد  تم  قد  و 
وفي   (2(2 نون ر   27 الختامية بتاريخ 
تجزئة   171-173 رقم  املتنبي  شارع 
بني   (3222  - مالل  بني  البوهراوي 

مالل املغرب.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 13 نون ر 

2)2) تحت رقم 788.

636I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

SOCPREFA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 1 العدارة 91 الحي الحسني 
منطقة األنشطة االقتصادية ، 

46322، اليوسفية املغرب
SOCPREFA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتداعي شارع 

القوات املساعدة رقم 4 حي الحراش 
- )4625 الشداعية املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(191

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تدت   (2(2 يوليوز   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة( سدية الفاريدي 

أصل  من  اجتداعية  حصة   1.222

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   1.222

يوليوز   (1 بتاريخ  الزرزوري  عباس  

.(2(2

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

 19 بتاريخ  باليوسفية   االبتدائية 

غشت 2)2) تحت رقم 85).

639I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

SOCPREFA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم 1 العدارة 91 الحي الحسني 

منطقة األنشطة االقتصادية ، 

46322، اليوسفية املغرب

SOCPREFA  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي شارع 

القوات املساعدة رقم 4 حي الحراش 

- 46253 الشداعية املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(191

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

2)2) تم تعيين  15 يوليوز  املؤرخ في 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

الزرزوري عباس كدسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ  باليوسفية   االبتدائية 

غشت 2)2) تحت رقم 85).

641I

MOYEN ATLAS FIDUCIAIRE

 SOCIETE  EQUIPEMENT

ANSSFAL  SARL-AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتداعي للشركة

MOYEN ATLAS FIDUCIAIRE
رقم 2) زنقة 1 حي السالم ، أحداف 

AZROU MAROC ،53122 ، أزرو ،

 SOCIETE  EQUIPEMENT

ANSSFAL  SARL-AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي 12/1 ، 

نخيل ) ، احداف ازرو - 53122 ازرو 

املغرب.

تحويل  املقر االجتداعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.677

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

املؤرخ في 3) أكتوار 2)2) تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجتداعي  املقر 

 - احداف ازرو   ،  ( نخيل   ،  1/12«
 191 »رقم  إلى  ازرو املغرب»   53122

ازرو    53122  - ازرو   ( حسن  شارع  

املغرب».

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار   12 بتاريخ  بازرو   االبتدائية 

2)2) تحت رقم 677.

64(I

ste EL-ATYQY CONSULTATION SARL AU

 ste EL-ATYQY

CONSULTATION SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ste EL-ATYQY CONSULTATION

SARL AU

 CENTRE LALLA MIMOUNA

 SK EL ARBAA DU GHARB

 CENTRE LALLA MIMOUNA SK

 EL ARBAA DU GHARB، 14152،

SOUK LARBAA MAROC
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 ste EL-ATYQY CONSULTATION

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي لالميدونة 

 SOUK املركز سوق االربعاء الغرب

LARBAA 14152 لالميدونة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(6823

في  مؤرخ  موثق  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

ste EL- : اإلقتضاء بدختصر تسديتها

 ATYQY CONSULTATION SARL

.AU

 conseils  : غرض الشركة بإيجاز 

. de gestion

عنوان املقر االجتداعي : لالميدونة 

 SOUK الغرب  االربعاء  املركز سوق 

LARBAA 14152 لالميدونة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 82.222 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 822   : العتيقي  محسن  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محسن العتيقي عنوانه)ا( 

 14222 رقم3  مكناس  مجدوعة 

القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محسن العتيقي عنوانه)ا( 

 14222 رقم3  مكناس  مجدوعة 

القنيطرة املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

الغرب   االربعاء  بسوق  االبتدائية 

رقم  تحت   (2(2 نون ر   13 بتاريخ 

.493

644I

BUSINESS AUDITAX

AMAVERDE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BUSINESS AUDITAX

 RUE TABARI RESIDENCE MLY 7

 ALI CHERIF B N17 ، 90010،

TANGER MAROC

AMAVERDE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي 183 شارع 

ولي العهد الطابق األر�سي املكتب 

رقم 13  - 92222 طنجة املدلكة 

املغراية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

129651

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.AMAVERDE

إدارة  غرض الشركة بإيجاز : - 

ارا�سي الدولة الزراعية

مزرعة وإنتاج الخضروات   -

والفواكه

املنتجات  في  لتجارة    -

الزراعية- 

جديع  واستئجار  اقتناء   -

األرا�سي الزراعية الستغاللها-

استيراد األلواح الشدسية   -

حفر اربار-  -

منشآت أنظدة الري    -  -

الثروة  أنواع  جديع  تراية   -

الحيوانية

أي نشاط يتعلق بالزراعة  -

استيراد وتصدير-   -

العدليات،  كل  وعدوما   -

املالية  التجارية،  الصناعية، 

أو  املرتبطة بشكل مباشر  والعقارية 

غير مباشر بالهدف أعاله أو التي قد 

تساهم في تحقيقها 

عنوان املقر االجتداعي : 183 شارع 

ولي العهد الطابق األر�سي املكتب رقم 

13  - 92222 طنجة املدلكة املغراية.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد أوقادي فريد :  322 حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .

 322   : التبكاوي   البشير  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

 322   : الرزرازي   السيد عثدان 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

 122   : الحسين  السيد  بيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  فريد  أوقادي  السيد 

بإقامة شكيرا الطابق الخامس طنجة 

92222 طنجة املدلكة املغراية.

السيد البشير التبكاوي  عنوانه)ا( 

 (8 رقم  فلوري  فال  الضحى  مركب 

92222 طنجة املدلكة املغراية.

السيد عثدان الرزرازي  عنوانه)ا( 

 92222 الرهراه   بواانا  حي   1325

طنجة املدلكة املغراية.

عنوانه)ا(  الحسين  السيد  بيد 

زاوية زنقة السعيدية واملحددية   ،4

طنجة   ،7 رقم  ياسدينة،  إقامة 

92222 طنجة املدلكة املغراية.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الحسين  السيد  بيد 
زاوية زنقة السعيدية واملحددية   ،4
طنجة   ،7 رقم  ياسدينة،  إقامة 

92222 طنجة املدلكة املغراية
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   13 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2)2) تحت رقم 35576) .

646I

LIOTRAV MRAOC

LABOFOR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LABOFOR
13 زنقة أحدد املجاطي اقامة جبال 
األلب  الطابق 1 رقم  8 معاريف ، 

2222)، الدار البيضاء املغرب
LABOFOR  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتداعي 13 زنقة 
أحدد املجاطي اقامة جبال األلب  
الطابق 1 رقم  8 معاريف  - 2222) 

الدار البيضاء  املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

479651
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   (6
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

. LABOFOR
إجراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الدراسات - أعدال البناء - شراء وايع 

مواد البناء.
زنقة   13  : عنوان املقر االجتداعي 
األلب   جبال  اقامة  املجاطي  أحدد 
 (2222 8 معاريف  -  1 رقم   الطابق 

الدار البيضاء  املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيدة امدي اسداء :  522 حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .

 522   : سومية  حامد   السيدة 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  اسداء  امدي  السيدة 

شارع   1 رقم  فيال  الدفاع  إقامة 

الحسني  الحي  بوطالب  الهادي  عبد 

)2)2) الدار البيضاء  املغرب .

السيدة حامد  سومية عنوانه)ا( 
الشفاعة  حي   3( رقم  الر اء  زنقة 

11152 سال املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  اسداء  امدي  السيدة 

شارع   1 رقم  فيال  الدفاع  إقامة 

الحسني  الحي  بوطالب  الهادي  عبد 

)2)2) الدار البيضاء  املغرب 

السيدة حامد  سومية عنوانه)ا( 
الشفاعة  حي   3( رقم  الر اء  زنقة 

11152 الدار البيضاء  املغرب 

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم ))7538.

647I

etude maître selwa ammagui notaire

 HARMONY PREMIUM

LIVING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 etude maître selwa ammagui

notaire

 bd de la corniche immeuble

vigie ، 20000، الدارالبيضاء 

املغرب

 HARMONY PREMIUM LIVING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي بالدار 

البيضاء ، املعاريف ، لوتسيدنت 

منازل امليدون ، رقم 17 ، شارع بشير 

العلج ، الدور الخامس ، مكتب 6) - 

2222) الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4632(7

في  مؤرخ  موثق  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 ماي   (1

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.HARMONY PREMIUM LIVING

غرض الشركة بإيجاز : 

جديع  شراء  العقارية  التندية   -

املدتلكات من منقول أو عقار و جديع 

الحضرية  و  العقارية  املدتلكات 

والقروية..

التصدير  البيع  الشراء   -  -

عامة  بصفة  التجارة  و  واالستيراد 

و  املصنعة  و  الخام  املواد  لجديع 

الوكالة  للتجهيز  الصناعية  األدوات 

لهذه  بالنسبة  بالعدولة و السدسرة 

املواد .                                                                             

لجديع  عقارات  بناء   -

االستخدامات.

الشركة  مدتلكات  استغالل   -

بصفة مباشرة   سواء بكراء أ و غيره 

من طرق االستغالل.

بالتقسيم والتجزئة.  تنفيذ جديع 

العدليات املتعلقة -

مجدعات سكنية  تطبيق واناء    -

برجوازية  أو  برجوازية  اقتصادية 

مشاريع  بناء  إلى  إضافة  محضة   

سياحية تجارية صناعية

العدومية  األشغال  وكل  حرفية 

أوالخاصة أو الهندسية املدنية.

ألجل  الدراسات.البحث  جل   -
 لق آليات للنهوض بالشركة بشكل 

عام.
- البناء بصفة مباشرة أو عن طر 

ق التفويت.
-  إنتاج و  تسويق  منتجاتها أو   أي  

منتوج مشابه.
املعامالت  كل  عامة  واصفة   -
ذات  املالية  و  التجارية  الصناعية 
العالقة املباشرة أو غير املباشرة التي 

يدكنها املساهدة في تطوير الشركة.
بالدار   : االجتداعي  املقر  عنوان 
لوتسيدنت   ، املعاريف   ، البيضاء 
منازل امليدون ، رقم 17 ، شارع بشير 
العلج ، الدور الخامس ، مكتب 6) - 

2222) الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (22.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 (.222 السباعي:   دريس  السيد 
حصة بقيدة 22.222) درهم للحصة 
والعائلية  الشخصية  األسداء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه  السباعي  دريس  السيد 
 (2222 املومن   عبد  شارع   (2(

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه  السباعي  دريس  السيد 
 (2222 املومن  عبد  شارع   (2(

الدارالبيضاء املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 (4 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2)2) تحت رقم 737135.
648I

STE AGEFICO SARL

SOCONTA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسدال الشركة

STE AGEFICO SARL
)1 شارع عدر الخيام الطابق الثاني 

رقم 4 ، 92222، طنجة املغرب
SOCONTA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي 2) شارع 

هارون الرشيد - 92222 طنجة 

املغرب.

رفع رأسدال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.13465

العام  الجدع  بدقت�سى 

شتن ر   (7 في  املؤرخ  اإلستثنائي 

الشركة  رأسدال  رفع  تم   (2(2

درهم»   6.222.222« قدره  بدبلغ 

إلى  درهم»   9.222.222« من  أي 

  : طريق  عن  درهم»   15.222.222«

أرااح أو عالوات  أو  إدماج احتياطي 

إصدار في رأس املال.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   11 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2)2) تحت رقم 35484).

649I

fidia audit

BEBDARY ببداري
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fidia audit

 rue mustapha el maani (21

 2eme etage appt.12 casablanca

، 20130، casablanca maroc

BEBDARY ببداري شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي 21) زنقة 

مصطقى املعاني الطابق التاني 

الشقة )1 - 2132) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

478669

 16 عقد حر مؤرخ في  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 أكتوار 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

BEBDARY ببداري.
غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 

ع ر االنترنت
تسيير التجارة .

 (21  : االجتداعي  املقر  عنوان 
زنقة مصطقى املعاني الطابق التاني 
البيضاء  الدار   (2132  -  1( الشقة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة سهير بوعاللة :  72 حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .
حصة   32   : السيد ادريس زهير 

بقيدة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بوعاللة  سهير  السيدة 
شارع محدد الخراز اقامة اسوان رقم 

7) 93222 تطوان املغرب.
 (3 السيد ادريس زهير عنوانه)ا( 
) االلفة مجدوعة  128 الطابق  زنقة 

د 2222) الدار البضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بوعاللة  سهير  السيدة 
شارع محدد الخراز اقامة اسوان رقم 

7) 93222 تطوان املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 2222.
652I

CSY CONSEILS ET AFFAIRES

MAROCIF
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CSY CONSEILS ET AFFAIRES
 12RUE SABRI BOUJEMAA 1IERE

 ETG APT 6 CASABLANCA،
20080، CASABLANCA MAROC
MAROCIF شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتداعي 56 شارع 
موالي يوسف الطابق 3 شقة رقم 
14  - 2242) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
437(67

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (219 ماي   14
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.MAROCIF
جديع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
 ، عدليات التجارة الوطنية والدولية 
وتوزيع جديع املنتجات والبضائع غير 
السلع  جديع  وايع  املحظورة.شراء 
 ، املصنعة  األشياء  أو  املنتجات  أو 
جديع  وايع  وتوزيع  وشراء  وتصنيع 
السلع وجديع املنتجات من أي أصل 
ومن أي نوع.استيراد وتصدير التدثيل 
جديع  على  والصناعي  التجاري 

املستويات.
56 شارع  عنوان املقر االجتداعي : 
موالي يوسف الطابق 3 شقة رقم 14  

- 2242) الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : مصطفى كنين  السيد  

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  مصطفى كنين عنوانه)ا( 
درب السالمة بلوك 14 رقم 15 ق ج  

2432) الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد  مصطفى كنين عنوانه)ا( 
درب السالمة بلوك 14 رقم 15 ق ج  

2432) الدار البيضاء املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 219) تحت رقم 726988.

65(I

LIOTRAV MRAOC

EVA HOME SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EVA HOME SERVICES
13 زنقة أحدد املجاطي اقامة جبال 
األلب  الطابق 1 رقم  8 معاريف ، 

2222)، الدار البيضاء املغرب
EVA HOME SERVICES  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي 13 زنقة 
أحدد املجاطي اقامة جبال األلب  
الطابق 1 رقم 8 معاريف  - 2222)  

الدار البيضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
4792(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 EVA  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

. HOME SERVICES
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تنظيف شقق.
زنقة   13  : عنوان املقر االجتداعي 
األلب   جبال  اقامة  املجاطي  أحدد 
  (2222  - معاريف    8 رقم   1 الطابق 

الدار البيضاء املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

1.222 حصة    : السيدة ايفا بورا 

بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة ايفا بورا عنوانه)ا( سانتا 

ماريا 29222 سانتا ماريا الفلبين.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة ايفا بورا عنوانه)ا( سانتا 

ماريا 29222 سانتا ماريا الفلبين

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 73)753.

653I

IGLI POLY

 BENHADDOU
PRODUCTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

IGLI POLY

61 شارع املسيرة الخضراء زاوية 

الشيخ  تادلة ، 3722)، زاوية الشيخ  

تادلة املغرب

 BENHADDOU PRODUCTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتداعي  زنقة 

ابن الشيخ القرواني  - 2222) 

الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.354(51

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

216) تقرر حل  2) دجن ر  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 BENHADDOU الوحيد  الشريك 

رأسدالها  مبلغ    PRODUCTION

122.222 درهم.
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زنقة  وعنوان مقرها اإلجتداعي    
 (2222  - القرواني   الشيخ  ابن 
الدارالبيضاء املغرب نتيجة ل : عدم 

بلوغ األهداف املسطرة.
زنقة   14 و حدد مقر التصفية ب 
ابن الشيخ القرواني  - 2222) الدار 

البيضاء املغرب. 
و عين:

و  شكيري  حفيظة   السيد)ة( 
عنوانه)ا( ) زنقة ابو سعيد السو�سي 
 (2222 بوركون   32 ش   5 ط 
)ة(  كدصفي  املغرب  الدارالبيضاء 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 (1 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 218) تحت رقم 669649.
655I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

ESPACE TAHA ALLAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسدال الشركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 1 العدارة 91 الحي الحسني 
منطقة األنشطة االقتصادية ، 

46322، اليوسفية املغرب
ESPACE TAHA ALLAL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي رقم 4) حي 
الغدير - 46322 اليوسفية املغرب.

رفع رأسدال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.511
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تم   (2(2 أكتوار   (4 في  املؤرخ 
قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع 
 12.222« أي من  درهم»   492.222«
عن  درهم»   522.222« إلى  درهم» 
أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  باليوسفية   االبتدائية 

نون ر 2)2) تحت رقم 2)2)/351.

656I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

DIVA AAKKAR
إعالن متعدد القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صندوق ال ريد 

629) ، 42222، مراكش املغرب

DIVA AAKKAR »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االجتداعي: تجزئة 

املسار بلدجدرقم 95 ، الطابق الثاني 

، مكتب 12 طريق آسفي كم 5 - 

42222 مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.98(83

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 14 أكتوار 2)2)

تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
االجتداعي  الرأسدال  رفع  مايلي: 

 122.222,22 حاليا  يبلغ  الذي 

حصة   1.222 على  مقسم  درهم 

درهم   122,22 فئة  من  اجتداعية 

بكامله  ومحرر  الواحدة  للحصة 

درهم لرفعه   14.622.222,22 بدبلغ 

من  درهم   14.722.222,22 إلى 

املدتلكات  تقديم عقارين من   الل 

الخاصة للشريك الوحيد، أي إصدار 

جديدة  اجتداعية  حصة   146.222

درهم للواحدة والتي   122,22 بقيدة 

اكتتبت كلها وحررت بكاملها كالتالي 

 = اندف  منصف  محدد  السيد   :

146.222 حصة اجتداعية

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

7 من  6 و  املوافقة على تعديل املواد 

القانون األسا�سي للشركة

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   13 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2)2) تحت رقم 68)117.

657I

CASA COMPTES

سيف ديكو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CASA COMPTES

 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM

 4 BUREAU 10، 20390،

CASABLANCA MAROC

سيف ديكو شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتداعي 55، زنقة 

أبو األعلى زهر، حي املستشفيات  - 2 

الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.374219

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تقرر   (2(2 أكتوار   (2 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 

سيف ديكو  مبلغ رأسدالها 122.222 

 ،55 درهم وعنوان مقرها اإلجتداعي 

زنقة أبو األعلى زهر، حي املستشفيات  

 : املغرب نتيجة ل  الدار البيضاء   2  -

غياب النشاط االجتداعي.

و حدد مقر التصفية ب 55، زنقة 

 - حي املستشفيات   أبو األعلى زهر، 

22222 الدار البيضاء املغرب. 

و عين:
الصفراوي  عثدان   السيد)ة( 

فيال  الليدون  تجزئة  عنوانه)ا(  و 

املغرب  البيضاء  الدار   22222  (4(

كدصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

 ،55  : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

زنقة أبو األعلى زهر، حي املستشفيات

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 548)75.

658I

MOYEN ATLAS FIDUCIAIRE

  RESTAURANT LES DELICES

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

MOYEN ATLAS FIDUCIAIRE
رقم 2) زنقة 1 حي السالم ، أحداف 

AZROU MAROC ،53122 ، أزرو ،

  RESTAURANT LES DELICES

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتداعي رقم 114 ، 

النخيل 1 ، احداف - ازرو- - 53122 

ازرو املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(47

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تقرر   (2(2 أكتوار   1( في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 

  RESTAURANT LES DELICES

 122.222,22 مبلغ رأسدالها    SARL

درهم وعنوان مقرها اإلجتداعي رقم 

 - ازرو-   - ، احداف   1 النخيل   ،  114

53122 ازرو املغرب نتيجة ل : ضعف 

االنتاج.

و حدد مقر التصفية ب رقم 114 ، 

النخيل 1 ، احداف - ازرو- - 53122 

ازرو املغرب. 

و عين:

و  سعدي   محدد   السيد)ة( 
 1 النخيل  حي   114 رقم  عنوانه)ا( 

املغرب  ازرو   53122 ازرو  احداف 

كدصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
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باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   16 بتاريخ  بازرو   االبتدائية 

2)2) تحت رقم 47).

659I

BT CONSEIL

CONSTRULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BT CONSEIL

 Bureau 365 technopark

 nouceur CASA، 20000، CASA

MAROC

CONSTRULTING  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي 12 

شارع الحرية الدور 3 شقة 5 الدار 

البيضاء - 2222) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

477(79

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 شتن ر   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

. CONSTRULTING

اقتناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األسهم

الدراسة واالستشارات والهندسة.

التدريب والتندية الشخصية.

بيع املنتجات املتعلقة بالصناعة 

والتندية الشخصية والتدريب ؛.

12 شارع  عنوان املقر االجتداعي : 

الحرية الدور 3 شقة 5 الدار البيضاء 

- 2222) الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 HASSAN JAI :  1.000 السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(   HASSAN JAI السيد 

 rue Abou Abbas El Azfi etag  38

 02 APT 18  20000 Casablanca

.MAROC

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(   HASSAN JAI السيد 

 rue Abou Abbas El Azfi etag  38

 02 APT 18  20000 Casablanca

MAROC

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 (( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوار 2)2) تحت رقم 751187.

661I

MOYEN ATLAS FIDUCIAIRE

 STE ANOUAL  MEDICAL DE

  LA PROVINCE DE FEGUIG

SARL-AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOYEN ATLAS FIDUCIAIRE
رقم 2) زنقة 1 حي السالم ، أحداف 

AZROU MAROC ،53122 ، أزرو ،

 STE ANOUAL  MEDICAL DE LA

PROVINCE DE FEGUIG  SARL-

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي دوار انوال 

بوشاون - تالسينت . - )5)61 

تالسينت املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

523

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (217 ف راير   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 STE  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

 ANOUAL  MEDICAL DE LA

PROVINCE DE FEGUIG  SARL-

.AU

تجارة في   : غرض الشركة بإيجاز 

املنتوجات الصيدالنية.

دوار   : االجتداعي  املقر  عنوان 

انوال بوشاون - تالسينت . - )5)61 

تالسينت املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسدال  مبلغ 

12.222,22 درهم، مقسم كالتالي:

السيد نوالي موالي ا دريس :  122 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

ادريس  موالي  نوالي  السيد 

 - بوشاون  انوال  دوار  عنوانه)ا( 

تالسينت- )5)61 تالسينت املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

ادريس  موالي  نوالي  السيد 

 - بوشاون  انوال  دوار  عنوانه)ا( 

تالسينت- )5)61 تالسينت املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   13 بتاريخ  االبتدائية بفجيج  

217) تحت رقم 14.

66(I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

 NOBEL ECOLE

INTERNATIONNALE PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم 1 العدارة 91 الحي الحسني 

منطقة األنشطة االقتصادية ، 

46322، اليوسفية املغرب

 NOBEL ECOLE

 INTERNATIONNALE PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي حي 

املحددي شارع 15 نون ر رقم)2 - 

46322 اليوسفية املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(361

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تدت   (2(2 نون ر   2( في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة( عبد هللا شريف 

أصل  من  اجتداعية  حصة   522

1.222 حصة لفائدة  السيد )ة( منال 

شريف بتاريخ 23 نون ر 2)2).

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

 29 بتاريخ  باليوسفية   االبتدائية 

نون ر 2)2) تحت رقم 2)2)/)35.

663I

شركة ابهوش للخدمات

 ETABLISSEMENT BAB

ASSAHRA DE COMMERCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء فرع تابع للشركة

شركة ابهوش للخدمات

شارع مكة عدارة الصالحي الطابق 

االول رقم 24 العيون ، 72212، 

العيون املغرب

 ETABLISSEMENT BAB ASSAHRA

DE COMMERCE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتداعي الحي 
الصناعي شارع موالي يوسف رقم 

122 - 72222 العيون املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1635

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
املؤرخ في 12 نون ر 2)2) تقرر إنشاء 
فرع  تابع للشركة  تحت التسدية - و 
الكائن بالعنوان الحي الصناعي شارع 
العيون   72222  -   18 رقم  الحزام 
املغرب و املسير من طرف السيد)ة( 

الحيان مبارك.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   1( بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2)2) تحت رقم 2)2)/716).
664I

MCG

�سي في بي بي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسدال الشركة

MCG
 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.
 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC
�سي في بي بي شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتداعي كيلومتر 
)1، طريق وارزازات، دوار كزوال، 
الويدان - 42222 مراكش املغرب.

رفع رأسدال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.73(99
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تم   (2(2 يونيو   16 في  املؤرخ 
قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع 
 12.222« أي من  درهم»   352.222«
عن  درهم»   362.222« إلى  درهم» 
ديون  مع  مقاصة  إجراء    : طريق 
الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   12 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2)2) تحت رقم 117296.
665I

ALLIANCES DEVELOPPEMENT IMMOBILIER

 ALLIANCES DARNA
KENITRA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسدال الشركة

 ALLIANCES DEVELOPPEMENT
IMMOBILIER

 rue ali Abderrazak Maârif ، 16
20370، Casablanca maroc

alliances darna kenitra شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي 16 زنقة 
علي عبد الرزاق املعاريف - 2232) 

الدار البيضاء املغرب.
رفع رأسدال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.41(.397

الشريك  قرار  بدقت�سى 
 (2(2 ماي   24 في  املؤرخ  الوحيد 
بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع  تم 
أي  درهم»   39.992.222« قدره 
إلى  درهم»   162.212.222« من 
طريق  عن  درهم»   (22.222.222«
الشركة  ديون  مع  مقاصة  إجراء    :

املحددة املقدار و املستحقة.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2)2) تحت رقم 734.881.

666I

EXAM COMPTES

أجي أنتيرناسيونال
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

EXAM COMPTES
 Résidence MIHFAD C, Rue
 d›Alger, 2ème étage Apt 6 ،
26100، BERRECHID MAROC
أجي أنتيرناسيونال شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتداعي إقامة ريو، 
الجناح 4 رقم 349، شارع سيدي 

عبد الرحدان، عين الدياب - 2182) 
الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.311121

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تقرر   (2(2 أكتوار   25 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رأسدالها  مبلغ  أنتيرناسيونال   أجي 

مقرها  وعنوان  درهم   122.222,22

رقم   4 الجناح  اإلجتداعي إقامة ريو، 

الرحدان،  عبد  سيدي  شارع   ،349

الدار البيضاء   (2182  - عين الدياب 

املغرب نتيجة ل : إرادة الشركاء.

إقامة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
شارع   ،349 رقم   4 الجناح  ريو، 

 - سيدي عبد الرحدان، عين الدياب 

2182) الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

و  الجارهللا  أحدد   السيد)ة( 

عبد  سيدي  طريق   3 عنوانه)ا( 

 ،  341 شقة   1 الطابق   ، الرحدان 

إقامة ريو، عين الدياب 2182) الدار 

البيضاء املغرب كدصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 734)75.

669I

espace finance

TAPIMA طبما
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

espace finance

24) شارع إميل زوال إقامة الكرم 

رقم ) الدار البيضاء، 2322)، الدار 

maroc البيضاء

طبدا TAPIMA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي 13 زنقة 
أحدد املجاطي إقامة األلب الطابق 
األول رقم 8 املعاريف الدار البيضاء 

52)2) الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
478339

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
طبدا   : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.TAPIMA
غرض الشركة بإيجاز : إستيراد و 

تصدير املنتجات النسيجية.
زنقة   13  : عنوان املقر االجتداعي 
أحدد املجاطي إقامة األلب الطابق 
املعاريف الدار البيضاء   8 األول رقم 

52)2) الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : السيد طائع املصطفى 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد طائع املصطفى عنوانه)ا( 
درب السالمة بلوك 16 رقم 67  ق ج 

22)2) الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد طائع املصطفى عنوانه)ا( 
درب السالمة بلوك 16 رقم 67  ق ج 

22)2) الدار البيضاء املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم 451)75.

672I
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rochdi conseil

BEN ZAID TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

rochdi conseil
تجزئة القوات املساعدة رقم 143 
العيون ، 72222، العيون املغرب

BEN ZAID TRAVAUX شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتداعي شارع االمير 
موالي عبد هللا عدارة 21 رقم 25  

العيون - 72222 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
33789

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 BEN  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.ZAID TRAVAUX
و  البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشغال العامة.
شارع   : االجتداعي  املقر  عنوان 
رقم   21 االمير موالي عبد هللا عدارة 
25  العيون - 72222 العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : محدد  بنزايد  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  محدد  بنزايد  السيد 
حي السالم بلوك د الدراركة اكادير 

82222 اكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  محدد  بنزايد  السيد 

حي السالم بلوك د الدراركة اكادير 

82222 اكادير املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   11 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2)2) تحت رقم 689).

671I

cabinet de normalisation comptable sarl

TBI MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسدال الشركة

 cabinet de normalisation

comptable sarl

 bd emile zola casablanca ، (81

20300، casablanca maroc

TBI MAROC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي 649 شارع 

محدد آلخامس - 2322) الدار 

.Maroc البيضاء

رفع رأسدال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.95677

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تم   (2(2 يناير   15 في  املؤرخ 

قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع 

من  أي  درهم»   (.522.222«

»522.222.) درهم» إلى »5.222.222 

مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم» 

مع ديون الشركة املحددة املقدار و 

املستحقة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

مارس 2)2) تحت رقم 734488.

673I

EZZAHRAOUI NABIL

ASKLOUZIN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EZZAHRAOUI NABIL

  N°381 RUE SAIDIA BMO

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

ASKLOUZIN شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي املحل 

التجاري في ودادية النجاح راس 

جيري - 51222 الحاجب املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52(73

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.ASKLOUZIN

اإلستيراد   : غرض الشركة بإيجاز 

والتصدير

بيع األشجار بالتقسيط

أشغال البناء املتنوعة.

املحل   : االجتداعي  املقر  عنوان 
التجاري في ودادية النجاح راس جيري 

- 51222 الحاجب املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : السيد اعدروش هشام 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد اعدروش هشام عنوانه)ا( 
ايجيري  رأس  مسعود  أيت  دوار 

 51222 الحاجب  أكوراي  جحجوح 

الحاجب املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اعدروش هشام عنوانه)ا( 
ايجيري  رأس  مسعود  أيت  دوار 

 51222 الحاجب  أكوراي  جحجوح 

الحاجب املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   (3 بتاريخ  التجارية بدكناس  

2)2) تحت رقم 137).

674I

SUD EST CONSEIL

 ALFA MARRAKECH

TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

SUD EST CONSEIL

 Immeuble Dahir B, Apt 16,

 Bd Hassan II,  Hay Hassani ،

40130، Marrakech maroc

 ALFA MARRAKECH TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي : دوار 

اوالد شعوف بلوك ب الرقم 665 

واحة سيدي ابراهيم البور - 41125 

مراكش املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.91761

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

2)2) تقرر حل  13 غشت  املؤرخ في 

 ALFA MARRAKECH TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 
وعنوان  درهم   92.222 رأسدالها 

مقرها اإلجتداعي دوار اوالد شعوف 

سيدي  واحة   665 الرقم  ب  بلوك 

مراكش   41125  - البور  ابراهيم 

املغرب نتيجة اللتصفية الطوعّية

و عين:
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و  السدي  السيد)ة(  يرة   
عنوانه)ا( حدائق الياسدين املجدوعة 
1 عدارة 8 رقم 1 تامنصورت 42322 
مراكش املغرب كدصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجدعية الختامية 
دوار  وفي   (2(2 غشت   13 بتاريخ 
 665 الرقم  ب  بلوك  شعوف  اوالد 
واحة سيدي ابراهيم البور - 41125 

مراكش املغرب.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   29 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2)2) تحت رقم 8)1172.

677I

gest consultants

 TIME MANAGEMENT
SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

gest consultants
15 زنقة القا�سي إلياس املعاريف 

الدار البيضاء، 2122)، الدار 
البيضاء املغرب

 TIME MANAGEMENT SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتداعي 46 شارع 

الزرقطوني طابق ) شقة 6 - 2122) 
الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(7542
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تقرر   (2(2 أكتوار   1( في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 
  TIME MANAGEMENT SERVICES
درهم   12.222 رأسدالها  مبلغ 
شارع   46 اإلجتداعي  مقرها  وعنوان 
الزرقطوني طابق ) شقة 6 - 2122) 
الدار البيضاء املغرب نتيجة ل : ازمة 

اقتصادية.
و حدد مقر التصفية ب 46 شارع 
الزرقطوني طابق ) شقة 6 - 2122) 

الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

رويز  ليونيل   جورج  السيد)ة( 
مارتنيز و عنوانه)ا( 9 اقامة بارك بالزا 
 (8832  12 رقم   3 عدارة ج طابق   1
)ة(  كدصفي  املغرب  املحددية  

للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 
: 46 شارع الزرقطوني طابق ) شقة 6
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 2)7534.
679I

SUD EST CONSEIL

BAYTHERM
إعالن متعدد القرارات

SUD EST CONSEIL
 Immeuble Dahir B, Apt 16,
 Bd Hassan II,  Hay Hassani ،

40130، Marrakech maroc
BAYTHERM »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد»

وعنوان مقرها االجتداعي:  بلوك  
E6  الرقم 16 عدارة ابن تاشفين  
E4  شارع موالي عبد هللا  - 42222 

مراكش املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.47433

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
املؤرخ في )2 شتن ر 2)2)

تم اتخاذ القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
االجتداعي   املال  رأس  زيادة  مايلي: 
للشركة  بدبلغ  274522) درهم عن 
طريق تسوية الذمم املدينة السائلة 
الحالي  املبلغ  من  ليرتفع   ، والدائنة 

522222 إلى 574522) درهم.
ينص  الذي   :( رقم  قرار 
املال  رأس  تخفيض  مايلي:   على 
الى  املتراكدة  الخسائر  الستيعاب 
غاية 219)/)31/1  أي مبلغ إجدالي  
درهم.   1،374،500.00 الخسائر 

املال  رأس  سيكون  لذلك  ونتيجة 
درهم   1،200،000.00 هو  النهائي 
 من 500،000.00 درهم الحالية.

ً
بدال

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
من   للشركة  االجتداعي  املقر  تحويل 
املقر الرئي�سي الحالي: بلوك  E6  الرقم 
شارع    E4 تاشفين   ابن  عدارة   16
املقر  الى  مراكش   هللا  عبد  موالي 
الجديد: الطابق الثاني رقم 16 شارع 
الداودية الثانية  الوحدة   فلسطين 

 بدراكش                                        
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 4: الذي ينص على مايلي:  
الطابق  للشركة:  االجتداعي  املقر 
الثاني رقم 16 شارع فلسطين الوحدة 

الثانية الداودية بدراكش  
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي:   
املساهدة في رأسدال الشركة: سساهم 
بدبلغ  الفتاح  عبد  بايدو  السيد 

22222)1 درهم
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
يبلغ  االجتداعي:  املال  رأس  توزيع 
درهم   1(22222 الشركة  رأسدال 
مقسدة الى 222)1 حصة اجتداعية 
ملكية  في  بكاملها  محررة  و  مكتتبة 
الشريك الوحيد للشركة السيد بايدو 

عبد الفتاح
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   23 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2)2) تحت رقم 116811.

682I

UNIVERSAL FLEX

STE NESOS INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE NESOS INVEST
38 اقامة حيضر الجراح ،الشقة 
رقم 13 ، 2252)، الدارالبيضاء 

املغرب
STE NESOS INVEST  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي 46  

الزركتوني ، الطابق الثاني ، الشقة 

6 - كازابالنكا - )222) كازابالنكا 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

478453

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 شتن ر   (5

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 STE  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

. NESOS INVEST

 •  : بإيجاز  الشركة  غرض 

أو  العقاري  الترويج  عدليات  جديع 

اإلنشاءات  أو  الفرعية  التقسيدات 

وتأجير البضائع.

• دراسة وتنفيذ األعدال اإلنشائية 

ملبنى الهندسة املدنية.

البنية  أعدال  وتنفيذ  دراسة   •

التحتية ، وأعدال الحفر ، والصرف 

وصالت  ومد   ، والتسوية   ، الصحي 

األنابيب ، والعزل املائي.

جديع العدليات   ، وبشكل عام   •

أو  املنقولة  أو  املالية  أو  الصناعية 

تتعلق  قد  التي  العقارية  التجارية 

بشكل مباشر أو غير مباشر باألشياء 

املبينة أعاله أو التي قد تسهل تنفيذها 

وتطويرها.

  46  : االجتداعي  املقر  عنوان 

الشقة   ، الطابق الثاني   ، الزركتوني 

كازابالنكا   (222(  - كازابالنكا   -  6

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
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السيد بوافي عبد الكريم :  1.222 
حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بوافي عبد الكريم عنوانه)ا( 
  LOT N°10, IMPASSE ABDELHAK
 KADMIRI  CHANTIMAR  (2(52

كازابالنكا املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بوافي عبد الكريم عنوانه)ا( 
  LOT N°10, IMPASSE ABDELHAK
 KADMIRI  CHANTIMAR  (2(52

كازابالنكا املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 631)75.

681I

محاسبات البيروني

HI INTERIOR اش اي انطيريور
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

محاسبات البيروني
18 شارع الحسن الثاني كتبة ) 
مراكش ، 42222، مراكش املغرب
 HI INTERIOR اش اي انطيريور

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي .سعادة 
)-5-124 تاركة مراكش الطابق 
االر�سي - 42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
127565

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

اإلقتضاء بدختصر تسديتها : اش اي 

.HI INTERIOR انطيريور

الديكور   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدا لي.

.سعادة   : املقر االجتداعي  عنوان 

الطابق  مراكش  تاركة   2-5-104

االر�سي - 42222 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : السيد حدزة ابن الدين 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد حدزة ابن الدين عنوانه)ا( 

زنقة احدد شوقي عدارة بلقزيز رقم 

 42222 مراكش  الشتوي  الحي   6

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حدزة ابن الدين عنوانه)ا( 

زنقة احدد شوقي عدارة بلقزيز رقم 

 42222 مراكش  الشتوي  الحي   6

مراكش املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

6) أكتوار  بتاريخ  التجارية بدراكش  

2)2) تحت رقم 116616.

68(I

SUD EST CONSEIL

IMMO CHAARI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SUD EST CONSEIL

 Immeuble Dahir B, Apt 16,

 Bd Hassan II,  Hay Hassani ،

40130، Marrakech maroc

IMMO CHAARI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي دوار بال 

الويدان - 41123  مراكش  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

128287

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 IMMO : اإلقتضاء بدختصر تسديتها

.CHAARI

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

دوار بال   : عنوان املقر االجتداعي 

الويدان - 41123  مراكش  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : السيد ياسين الشعري 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ياسين الشعري عنوانه)ا( 

دوار العظم الويدان 41123  مراكش  

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ياسين الشعري عنوانه)ا( 

دوار العظم الويدان 41123  مراكش  

املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   11 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2)2) تحت رقم 117152.

683I

CABINET OUASSI

 TRANS ZIAD BEN
SAFOUAN

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET OUASSI

عدارة كومرزيد شارع الحرية طابق 

االول مكتب رقم 3 املدينة الجديدة 

، 46222، اسفي املغرب

 TRANS ZIAD BEN SAFOUAN

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي ))1 حي 
زهير بن ابي سالمة حي التقدم - 

46222 اسفي املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(839

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   1(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 TRANS : اإلقتضاء بدختصر تسديتها

.ZIAD BEN SAFOUAN

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير.

 1((  : االجتداعي  املقر  عنوان 

 - حي زهير بن ابي سالمة حي التقدم 

46222 اسفي املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : بنيات  السيد صفوان 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :



عدد 5642 - 16 رايع ار ر )144 )) دسسد ر 2)2))الجريدة الرسمية   16726

عنوانه)ا(  بنيات  صفوان  السيد 
99 مكرر الزنقة 13 حي كاوكي  46222 

اسفي املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بنيات  صفوان  السيد 
99 مكرر الزنقة 13 حي كاوكي  46222 

اسفي املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 2( بتاريخ  باليوسفية   االبتدائية 

نون ر 2)2) تحت رقم 345.
684I

SUD EST CONSEIL

 CHOROUK BUILDING &
CONSULTING
إعالن متعدد القرارات

SUD EST CONSEIL
 Immeuble Dahir B, Apt 16,
 Bd Hassan II,  Hay Hassani ،

40130، Marrakech maroc
 CHOROUK BUILDING &
CONSULTING »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتداعي: الرقم 

35 الطابق االول زنقة احدد اوقال 
الحارة  - 42322 مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.12(781
بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 17 شتن ر 2)2)
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
 (1(52( بيع ألف ومائتين و دسين 
حصة إجتداعية مدلوكة للسيد نور 
)بدا  حصة   5222 مصطفى صاحب 
3752 حصة غير مدفوعة و  في ذلك 
غير محررة( من شركة شروق للبناء 
واالستشارات ش.م.م ، لصالح السيد 

مطران أحدد طه
على  ينص  الذي   :( رقم  قرار 
مصطفى  نور  السيد  يتنازل  مايلي: 
هذه  على  والتزاماته  حقوقه  عن 
الحصص غير املدفوعة غير املحررة 
حصة ويحول    3752 البالغ عددها 

شروق  لشركة  بذمته  التي  ديونه 
اإلجدالي  )املبلغ  واالستشارات  للبناء 
املحررة،  غير  املدفوعة  غير  لحصته 
أي 375222 درهًدا( إلى السيد متران 

أحدد طه
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
تحول الشكل القانوني للشركة من: 
الشريك  دات  ش.م.م  إلى  ش.م.م  

الوحيد
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
تحويل الشكل القانوني للشركة من 
الى  شركة دات املسؤولية املحدودة 
شركة دات املسؤولية املحدودة دات 

الشريك الوحيد
على  ينص  الذي   :6 رقم  بند 
املساهدة في رأسدال الشركة:  مايلي: 
طه  أحدد  مطران  السيد  سساهم 
بدبلغ  1،000،000.00 درهم )مليون 
درهم(. يتم تحرير هذا املبلغ في حدود 

.25٪
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
يبلغ  للشركة:  اإلجتداعي  الرأسدل 
رأس املال االجتداعي للشركة مليون 
درهم )1،000،000.00 درهم( ، وهو 
 (10،000( آالف  عشرة  إلى  مقسم 
حصة بدائة )122.22( درهم للحصة 
، وجديعها مكتتبة بالكامل مدفوعة 
املال  رأس    .25٪ بنسبة  محررة  و 
الوحيد  للدساهم  بكامله  مخصص 

السيد مطران أحدد طه
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   29 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2)2) تحت رقم 6)1172.

685I

CABINET BOUMAHROU

SOCIETE LAORA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين

CABINET BOUMAHROU
 RUE ALLAL BEN ABDELLAH

 N° 6 CABINET BOUMAHROU،
90000، TANGER MAROC

SOCIETE LAORA TRANS »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتداعي: 183 

شارع ولي العهد الطابق األر�سي مركز 

NREA رقم 13  - 92222 طنجة 

املغرب.

»تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.1(823

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 6) أكتوار 2)2)

مهام  مزاولة  مدة  تجديد  تقرر 

محددة  غير  مدة  ملدة:  املسيرين 

سنوات.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   13 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2)2) تحت رقم 35626).

686I

gest consultants

FORTUNE MAROC
إعالن متعدد القرارات

gest consultants

15 زنقة القا�سي إلياس املعاريف 

الدار البيضاء، 2122)، الدار 

البيضاء املغرب

FORTUNE MAROC »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتداعي: كلم 18 

طريق 129 رقم 122 الحي الصناعي 

بوسكورة - - الدار البضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: -.

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 14 أكتوار 2)2)

تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

مايلي: الزيادة في الرأسدال االجتداعي 

)11.222,22(  درهم إلى    برفعه من   

ذلك  و  درهم    )14  318.422,22(

الجاري   الحساب  من  باالقتطاع 

للشركاء.  

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

اإلجتداعي  الرأسدال  في  النقص 

 (14  318.422,22( من   بخفضه 

درهم إلى   )12.222,22( درهم وذلك 

باملقاصة مع  سائر الشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

مبلغ  في  الشركة  مال  رأس  حدد 

 122 درهم مقسدة إلى    12.222,22

122 درهم  حصة إجتداعية من فئة 

للحصة الواحدة تم إكتتابها نقدا و 

تحريرها بالكامل عند اإلكتتاب.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 753419.

687I

مركز الجبايات و املحاسبة

TRANS FARA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مركز الجبايات و املحاسبة

رقم 31 الطابق الرابع عدارة امنار ، 

86352، انزكان املغرب

TRANS FARA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي دوار 

اعريبات القليعة ايت ملول - 82222 

انزكان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(1667

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   (2

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 TRANS : اإلقتضاء بدختصر تسديتها

.FARA
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غرض الشركة بإيجاز : 

عن  نيابة  األفراد  نقل  مقاول   -

الغير.

مقاول نقل البضائع نيابة عن   -

الغير..

دوار   : االجتداعي  املقر  عنوان 

اعريبات القليعة ايت ملول - 82222 

انزكان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

422 حصة    : السيد رامي محدد 

بقيدة 122 درهم للحصة .

22) حصة    : السيدة مكرم مينة 

بقيدة 122 درهم للحصة .

22) حصة    : السيد رامي حسن 

بقيدة 122 درهم للحصة .

حصة   (22   : السيد رامي رشيد 

بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد رامي محدد عنوانه)ا( دوار 

 82222 اعريبات القليعة ايت ملول 

انزكان املغرب.

السيدة مكرم مينة عنوانه)ا( دوار 

 82222 اعريبات القليعة ايت ملول 

انزكان املغرب.

السيد رامي حسن عنوانه)ا( دوار 

 82222 اعريبات القليعة ايت ملول 

انزكان املغرب.

السيد رامي رشيد عنوانه)ا( دوار 

 82222 اعريبات القليعة ايت ملول 

انزكان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد رامي محدد عنوانه)ا( دوار 

 82222 اعريبات القليعة ايت ملول 

انزكان املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   13 بتاريخ  بانزكان   االبتدائية 

2)2) تحت رقم 1985.

688I

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م. ذات الشريك 

الوحيد

BENYOT  SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسدال الشركة

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م. 

ذات الشريك الوحيد

2) شارع املتنبي الطابق االول بني 
مالل 2) شارع املتنبي الطتبق االول 

بني مالل، 3222)، بني مالل املغرب

BENYOT  SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي حي 

التجاري، ازيالل  - 222)) ازيالل  

املغرب.
رفع رأسدال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.333

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

تم   (2(2 شتن ر   15 في  املؤرخ 
قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع 

من  أي  درهم»   1.325.122«

»1.522.222 درهم» إلى »825.122.) 

درهم» عن طريق :  إدماج احتياطي أو 

أرااح أو عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   13 بتاريخ  بازيالل   االبتدائية 

2)2) تحت رقم 315.

689I

STE FIACCOF 

STE CHTIOUI MEUBLE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIACCOF

 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes maroc

STE CHTIOUI MEUBLE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي 367 
تجزئة هبة رقم 1 طريق مكناس - 

32222 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
64755

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 STE  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.CHTIOUI MEUBLE
تاجر    : بإيجاز  الشركة  غرض 
و  االستيراد  بالتقسيط   االثاث 

التصدير.
 367  : االجتداعي  املقر  عنوان 
 - مكناس  طريق   1 رقم  هبة  تجزئة 

32222 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد مصطفى الشتوي :  1.222 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .
 

والعائلية  الشخصية  األسداء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

الشتوي  مصطفى  السيد 
تغات   رياض  تجزئة   165 عنوانه)ا( 

32222 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
الشتوي  مصطفى  السيد 
تغات  رياض  تجزئة   165 عنوانه)ا( 

32222 فاس املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   13 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 2)31.

692I

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م. ذات الشريك 

الوحيد

BENYOT  SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسدال الشركة

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م. 

ذات الشريك الوحيد

2) شارع املتنبي الطابق االول بني 
مالل 2) شارع املتنبي الطتبق االول 

بني مالل، 3222)، بني مالل املغرب

BENYOT  SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي حي 

التجاري، ازيالل  - 222)) ازيالل 

املغرب.

رفع رأسدال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.333

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

تم   (2(2 شتن ر   15 في  املؤرخ 

قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع 

من  أي  درهم»   5.893.(22«

»825.122.) درهم» إلى »8.698.322 

مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم» 

مع ديون الشركة املحددة املقدار و 

املستحقة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   13 بتاريخ  بازيالل   االبتدائية 

2)2) تحت رقم 315.

691I

املركز الجهوي لالستثدار لجهة درعة تافياللت ملحقة 

ورزازات

 SOCIÉTÉ «ASAMER FOR

 TRADE AND INVESTMENT

« SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثدار لجهة درعة 

تافياللت ملحقة ورزازات
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شارع موالي رشيد عدارة دادس 

الطابق االول ورزازات، 45222، 

ورزازات املغرب

 SOCIÉTÉ «ASAMER FOR TRADE

  AND INVESTMENT « SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي دوار 

تداللت ايت والل  - 3)477  زاكورة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3361

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   (7

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

 SOCIÉTÉ «ASAMER FOR TRADE

. AND INVESTMENT « SARL AU

البناء   *  : بإيجاز  الشركة  غرض 

واالشغال املختلفة 

*التصدير واالستيراد 

* املساومة .

دوار   : االجتداعي  املقر  عنوان 
3)477  زاكورة   - تداللت ايت والل  

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : لحسن   الزقي  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  لحسن   الزقي  السيد 

  477(3 والل   ايت  تداللت  دوار 
زاكورة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  لحسن   الزقي  السيد 

  477(3 والل   ايت  تداللت  دوار 

زاكورة املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   1( بتاريخ  االبتدائية بزاكورة  

2)2) تحت رقم -.

69(I

EXPRESS TRANSPORT SERVICES SARL

اكسبرس ترنسبور سرفيس

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسدال الشركة

 EXPRESS TRANSPORT

SERVICES SARL

357 شارع محدد الخامس طابق 

 ،A6 ، 20330 السادس مساحة

الدارالبيضاء املغرب

اكس رس ترنسبور سرفيس شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي 357 شارع 

محدد الخامس طابق السادس 

مساحة A6 - 20300 الدارالبيضاء 

املغرب.

رفع رأسدال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.382(93

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تم   (2(2 مارس   2( في  املؤرخ 

قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع 

»352.222 درهم» أي من »122.222 

عن  درهم»   452.222« إلى  درهم» 

ديون  مع  مقاصة  إجراء    : طريق 

الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 2( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 2)64).

694I

شركة حسابات فاس

COULEURS D›ESPOIR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة حسابات فاس
رقم 5 قسارية السقاط البطحاء ، 

2، فاس املغرب

COULEURS D›ESPOIR شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي اقامة 

املرجان شارع عدر االدري�سي رقم 7) 

الطابق االول فاس - 32122 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

64(71

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 شتن ر   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.COULEURS D’ESPOIR

أنشطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لألطفال  وصحية  وترفيهية  فنية 

والكبار.

اقامة   : االجتداعي  املقر  عنوان 

 (7 املرجان شارع عدر االدري�سي رقم 

فاس   32122  - فاس  االول  الطابق 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 52.222 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيدة ميكوليني مونيكا كريستين 

درهم   122 بقيدة  حصة   522   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة ميكوليني مونيكا كريستين 

اقامة املرجان شارع عدر  عنوانه)ا( 

االدري�سي رقم 7) الطابق االول فاس 

32122 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة ميكوليني مونيكا كريستين 

اقامة املرجان شارع عدر  عنوانه)ا( 

االدري�سي رقم 7) الطابق االول فاس 

32122 فاس املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار   14 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 665).

695I

SOLUCIA EXPERTISE

LAHLOU JEWELLERY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOLUCIA EXPERTISE

 N°3 RUE IBN EL ARIF 2EME

 ETAGE BUREAU N°8 MAARIF

 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA MAROC

LAHLOU JEWELLERY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي رقم 11 

زنقة عزيز بالل الطابق الخامس, 

املعاريف - 2332) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

479743

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   (1

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.LAHLOU JEWELLERY
تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتسويق املجوهرات ومستلزماتها.
 11 رقم   : عنوان املقر االجتداعي 
الخامس,  الطابق  بالل  عزيز  زنقة 
البيضاء  الدار   (2332  - املعاريف 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : لحلو  محدد  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  لحلو  محدد  السيد 
 23 زنقة   25 تجزئة الحاج عبد هللا 
الدار   (2222 الرميطاج    25 رقم 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  لحلو  محدد  السيد 
 23 زنقة   25 تجزئة الحاج عبد هللا 
الدار   (2222 الرميطاج    25 رقم 

البيضاء املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 753948.

696I

UNIVERSAL FLEX

UNIVERSAL FLEX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

UNIVERSAL FLEX
38 اقامة حيضر الجراح ،الشقة 
رقم 13 ، 2252)، الدارالبيضاء 

املغرب
UNIVERSAL FLEX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 RUE  : وعنوان مقرها اإلجتداعي
 FARHAT HACHAD, 1er ETG,
 BUREAU 1,CASABLANCA -

.20150 CASBLANCAA MAROC
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.338(29

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تقرر   (2(2 أكتوار   2( في  املؤرخ 
شركة   UNIVERSAL FLEX حل 
مبلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوان  درهم   122.222 رأسدالها 
 RUE FARHAT اإلجتداعي   مقرها 
 HACHAD, 1er ETG, BUREAU
 1,CASABLANCA - 20150
نتيجة   CASBLANCAA MAROC

للدصادقة
على حساب التصفية ، - ا تتام
أعدال التصفية، - منح املصفي

إبراء تام ونهائي لتسييره.
و عين:

   HOUSSAM السيد)ة( 
 AV عنوانه)ا(  و   OUYACHOU
 ABDELKHALAK TORRES N 93
 ZGHANGHAN (2152 NADOR

MAROC كدصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجدعية الختامية 
 RUE وفي    (2(2 أكتوار   2( بتاريخ 
 FARHAT HACHAD, 1er ETG,
 BUREAU 1,CASABLANCA -

.20150 CASABLANCA MAROC
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 (4 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

شتن ر 2)2) تحت رقم 54)747.

698I

SUD EST CONSEIL

DAY PACKAGING OUTIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SUD EST CONSEIL
 Immeuble Dahir B, Apt 16,
 Bd Hassan II,  Hay Hassani ،

40130، Marrakech maroc

DAY PACKAGING OUTIL شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي تجزئة 3 

مارس الرقم 5 الطابق السفلي، - 

3242)  بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

12673

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 DAY  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.PACKAGING OUTIL

الزجاج:    : غرض الشركة بإيجاز 

تجارة بالتقسيط         

تجارة  الفالحية:  األليات   

بالتقسيط        

الزراعية:  والبذور  املاشية  علف 

تجارة بالتقسيط .

تجزئة   : االجتداعي  املقر  عنوان 

 - الطابق السفلي،   5 مارس الرقم   3

3242)  بني مالل املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : السيدة فطومة ميزاك 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة فطومة ميزاك عنوانه)ا( 

 39 الرقم   7 بلوك  مارس   3 تجزئة 

3242) بني مالل املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة فطومة ميزاك عنوانه)ا( 

 39 الرقم   7 بلوك  مارس   3 تجزئة 

3242) بني مالل املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل  بتاريخ )1 نون ر 

2)2) تحت رقم 774.

722I

LA FIDESSA

HAJAR WAYBACK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LA FIDESSA

 N°742MASSIRA1 B

MARRAKECH، 40000، مراكش 

املغرب

HAJAR WAYBACK شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي تجزئة 

الشرف املنار 1 رقم 544-1 مراكش - 

42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

128259

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   13

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 HAJAR : اإلقتضاء بدختصر تسديتها

.WAYBACK

صاحب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخفيفة  الوجبات  تحضير   - مطعم 

والسريعة.

تجزئة   : االجتداعي  املقر  عنوان 
مراكش   544-1 رقم   1 الشرف املنار 

- 42222 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
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السيد بوشكال املصطفى :  1.222 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

املصطفى  بوشكال  السيد 
 432 1 رقم  عنوانه)ا( تجزئة النخيل 

مراكش 42222 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

املصطفى  بوشكال  السيد 
 432 1 رقم  عنوانه)ا( تجزئة النخيل 

مراكش 42222 مراكش املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   12 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2)2) تحت رقم 117295.

721I

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م. ذات الشريك 

الوحيد

AGOUDI SERVICE SARL
إعالن متعدد القرارات

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م. 

ذات الشريك الوحيد

2) شارع املتنبي الطابق االول بني 
مالل 2) شارع املتنبي الطتبق االول 

بني مالل، 3222)، بني مالل املغرب

AGOUDI SERVICE SARL »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتداعي: أزيالل 

طريق بني مالل - 222)) ازيالل 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.1685

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 23 شتن ر 2)2)

تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم    قرار 

عورزيز  الد  السيد  فوت  مايلي: 

 I370055، 500 الوطنية  بطاقته 

عدر  زاكي  السيد  لفائدة  سهم 

I(75167مقابل    الوطنية    بطاقته 

 122.22 بقيدة  52.222,22درهــم 

درهم للسهم الواحد

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

تغيير الشكل القانوني للشركة من 

إلى  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

تفويت حصص

بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 

تغيير الشكل القانوني للشركة

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   13 بتاريخ  بازيالل   االبتدائية 

2)2) تحت رقم 316.

72(I

beroc conseil

SOLAFOG ELOSIG FES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

beroc conseil

 imm 60 appt 7 av zerktouni v.n

 fes ZERKTOUNI، 30000، FEZ

maroc

SOLAFOG ELOSIG FES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي عدارة 8 

إقامة حدزة  زنقة الحسين الد ي�سي 

فاس - 32222 فاس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(2699

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تدت   (2(2 يونيو   (9 في  املؤرخ 

املصادقة على :

املير  عائشة  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتداعية  حصة   522

522 حصة لفائدة  السيد )ة( محدد 

املشنق بتاريخ 9) يونيو 2)2).

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

أكتوار   27 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 2)2)/557).

723I

CABINET FICOR

EQUADIF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

CABINET FICOR

)1 زنقة األقحوان إقامة الناس 

بوسجور ، 22)2)، الدار البيضاء 

املغرب

EQUADIF شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي 13) شارع 

واد أبي رقراق الولفة  - 22)2) الدار 

البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.18315

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تدت   (2(2 يوليوز   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :

)ة( سيرج سواريني  تفويت السيد 

52) حصة اجتداعية من أصل 52) 

أوليفييه  )ة(   السيد  حصة لفائدة  

سواريني بتاريخ 15 يوليوز 2)2).

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

 (7 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

غشت 2)2) تحت رقم 1)7441.

724I

MOORISH

PEOPLE BUSINESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOORISH

39 شارع لال ياقوت الطابق 5 شقة د 

، 2282)، الدار البيضاء املغرب

people business شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي إقامة 

البوستان ) ط1 مڭازة 1 سيدي 

ال رنو�سي - 2222) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
479735

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   23
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 people : اإلقتضاء بدختصر تسديتها

.business
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.CONSEILS AUX ENTREPRISES
إقامة   : االجتداعي  املقر  عنوان 
سيدي   1 مڭازة  ط1   ( البوستان 
البيضاء  الدار   (2222  - ال رنو�سي 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : مروان  السيد  ليل 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  مروان  السيد  ليل 
الدين ط  زنقة نصيح   3 انفا  إقامة 
الدار   (2222 املعاريف  ش1)3   (

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  مروان  السيد  ليل 
الدين ط  زنقة نصيح   3 انفا  إقامة 
الدار   (2222 املعاريف  ش1)3   (

البيضاء املغرب
السيدة ثورية  ليل عنوانه)ا( 3) 
زنقة عبد السالم الخطابي ط4 ش7 

2222) الدار البيضاء املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 753944.
725I
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VENEROO

veneroo
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

VENEROO

 HAY AL QODS RUE 6 N° 45

 RDC SIDI BERNOUSSI ، 20620،

CASABLANCA MAROC

veneroo شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي حي القدس 
زنقة 6 رقم 45 الطابق السفلي 

سيدي ال رنو�سي  - 2622) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

479481

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   (7

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.veneroo

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املنتوجات عن طريق األنترنت .

حي   : االجتداعي  املقر  عنوان 
الطابق   45 رقم   6 زنقة  القدس 

 (2622  - السفلي سيدي ال رنو�سي  

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد سفيان أيت رحو :  1.222 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد سفيان أيت رحو عنوانه)ا( 
 (( رقم   8 بلوك   4 شطر  بانوراما 
البيضاء  الدار   (2622 ال رنو�سي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سفيان أيت رحو عنوانه)ا( 
 (( رقم   8 بلوك   4 شطر  بانوراما 
البيضاء  الدار   (2622 ال رنو�سي 

املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم )75363.

726I

gest consultants

B. INVEST MAROC
إعالن متعدد القرارات

gest consultants
15 زنقة القا�سي إلياس املعاريف 

الدار البيضاء، 2122)، الدار 
البيضاء املغرب

B. INVEST MAROC »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان مقرها االجتداعي: 37 زنقة 
داوود الضاهري  - - الدار البضاء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: -.
بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 2) أكتوار 2)2)
تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
مايلي:  الزيادة في الرأسدال االجتداعي 
برفعه من   )122.222,22( درهم إلى 
)222,22.)3)( درهم  و ذلك باقتطاع 
من الحساب الجاري  للشريك الوحيد
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
نقص الرأسدال اإلجتداعي بخفضه 
درهم إلى      )(3(,222..22( من مبلغ  
)122.222,22( درهم وذلك باملقاصة 

مع  سائر الشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  بند 
مايلي: حدد رأسدال الشركة في مبلغ 
122.222,22 درهم  مقسدة إلى 222 
1 حصة اجتداعية من فئة 122 درهم 
للحصة الواحدة تم اكتتابها نقدا و 

تحريرها بالكامل عند االكتتاب.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 753885.

727I

ste mifi

ZAWIPLATRE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste mifi
 rue antisarbie vn meknes ، 14

50000، meknes maroc
ZAWIPLATRE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي متجر رقم 
21 زنقة 12 رقم 323 حي اإلنارة 
مكناس - 52222 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
51265

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 شتن ر   ((
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.ZAWIPLATRE
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الجبس.
متجر   : االجتداعي  املقر  عنوان 
رقم 21 زنقة 12 رقم 323 حي اإلنارة 

مكناس - 52222 مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

الزاوي  اللطيف  عبد  السيد 
درهم   122 بقيدة  حصة   1.222   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الزاوي  اللطيف  عبد  السيد 
حي   323 رقم   12 زنقة  عنوانه)ا( 
مكناس   52222 مكناس  اإلنارة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
الزاوي  اللطيف  عبد  السيد 
حي   323 رقم   12 زنقة  عنوانه)ا( 
مكناس   52222 مكناس  اإلنارة 

املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
1) أكتوار  بتاريخ  التجارية بدكناس  

2)2) تحت رقم 3369.
728I

FIDUCIAIRE ARRAHMA HISSABAT SARL

GELATERIA ROMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتداعي للشركة

 FIDUCIAIRE ARRAHMA
HISSABAT SARL

 IMM. BEL GHAZI AVENUE 12
 ABDELALI BEN CHEKROUN

FES ، 30000، FES MAROC
GELATERIA ROMA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتداعي )1عدارة 
الزهراء تقاطع شارع ابواكر الصديق 

وحسان ابن ثابت - 32222 فاس 
املغرب.

تحويل  املقر االجتداعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3(623
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 25 مارس 2)2) تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتداعي  املقر 
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شارع  تقاطع  الزهراء  »)1عدارة 

 - ابواكر الصديق وحسان ابن ثابت 

دوار   42« إلى  فاس املغرب»   32222

السيخ جبل تغات واد فاس - 32222 

فاس  املغرب».

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   11 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 2)2)/3251.

729I

NJ BUSINESS

SINA AHRAM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتداعي للشركة

NJ BUSINESS

 BUREAUX MARINA 3EME

 ETAGE BUREAU 19 AVENUE

 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE NOUVELLE FES، 30000،

FES maroc

SINA AHRAM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي اوالد حدو 

جداعة قيادة اوالد الطيب فاس - 

32222 فاس  املغرب.

تحويل  املقر االجتداعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.629(7

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

املؤرخ في 18 غشت 2)2) تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجتداعي  املقر 

اوالد  قيادة  جداعة  حدو  »اوالد 

الطيب فاس - 32222 فاس  املغرب» 

حي  التواة  مسجد   21 »رقم  إلى 

صحراوة زواغة فاس  - 32222 فاس   

املغرب».

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   1( بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 3258.

712I

FIDUCIAIRE EL HACHEMY TIZNIT

 STE AL JANOUB SOUSS DE

TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

استدراك  طٍإ

استدراك  طٍإ وقع بالجريدة 

الرسدية

FIDUCIAIRE

 LOT AINE ZERKA TIZNIT 11(7

، 85000، TIZNIT MAROC

 STE AL JANOUB SOUSS DE

TRAVAUX  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 وعنوان مقرها اإلجتداعي رقم 

42 تجزئة العين الزرقاء تيزنيت - 

85222 تيزنيت املغرب.

بالجريدة  وقع  إستدراك  طٍإ   

الرسدية عدد 5638 بتاريخ 18 نون ر 

.(2(2

 : رقم  تجاري  سجل   : من  بدال 

6813

يقرأ : سجل تجاري رقم : 3813

الباقي بدون تغيير.

71(I

W EXPRESS SARL AU

W EXPRESS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

W EXPRESS SARL AU

 COMPLEXE RÉAL PALM BLOC 5

 C5 ÉTAGE 2 APPT 24، 90000،

TANGER MAROC

W EXPRESS SARL AU  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي 5 مركب 

ريال بالم بلوك C5 الطابق ) شقة 

4)  92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

129553

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   (1

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 W  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

. EXPRESS SARL AU

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير ) وطني ودولي( 

5 مركب   : عنوان املقر االجتداعي 
ريال بالم بلوك C5 الطابق ) شقة 4)  

92222 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسداء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  يوسف  املبارك  السيد 
مجدوعة 9 رقم 194 برج موالي عدر  

52222 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  يوسف  املبارك  السيد 
مجدوعة 9 رقم 194 برج موالي عدر  

52222 مكناس املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   12 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2)2) تحت رقم 6189.

713I

gest consultants

FORTUNE MAROC
إعالن متعدد القرارات

gest consultants

15 زنقة القا�سي إلياس املعاريف 

الدار البيضاء، 2122)، الدار 

البيضاء املغرب

FORTUNE MAROC  »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتداعي: كلم 18 

طريق 129 رقم 122 الحي الصناعي 

بوسكورة  - - الدار البضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: -.

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 16 أكتوار 2)2)

تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

مايلي: الزيادة في الرأسدال االجتداعي 

درهم   )12.222,22( من  برفعه 

و  نقدا  درهم   )5  222.222,22( إلى 

بالعدلة 

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

اصدار 922 49 حصة إجتداعية من 

122 درهم للحصة الواحدة تم  فئة  

إكتتابها نقدا و تحريرها بالكامل عند 

اإلكتتاب من طرف الشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

االسا�سي  القانون  صياغة  اعادة 

للشركة

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 753886.

714I

CKE CONSULTING

SEGULA MAROC AFRICA
شركة املساهدة

استدعاء للجدوع العامة

إعالم باستدعاء للجدع العام 

 SEGULA العادي لشركة املساهدة

MAROC AFRICA

وعنوان مقرها اإلجتداعي : 

كازانيرشور بارك 1122، شارع 

القدس، شور 13،سيدي معروف - 

72)2) الدار البيضاء املغرب.

رأس مالها 322.222 درهم.
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الجدع العام العادي املنعقد في 27 

دجن ر 2)2).

السادة مساهمي  السيدات و  إن 

 SEGULA MAROC AFRICA شركة 

 322.222 رأسدالها  شركة مساهدة 

بكازانيرشور  مقرها  الكائن  درهم، 

شور  القدس،  شارع   ،1122 بارك 

الدار   (2(72  - 13،سيدي معروف 

بالسجل  املقيدة   ، املغرب  البيضاء 

 396865 رقم  تحت  التجاري 

باملحكدة التجارية بالدار البيضاء، 

جدعية  في  للحضور  مستدعون 

بكازانيرشور  ستنعقد  سنوية  عادية 

شور  القدس،  شارع   ،1122 بارك 

الدار   (2(72 سيدي معروف،    13

البيضاء املغرب.

يوم 27 دجن ر 2)2) على الساعة 

.11
بغرض املداولة و البث في جدول 

األعدال التالي :

- قراءة تقرير مجلس اإلدارة املتعلق 

 MAS MAROC الشركات  باندماج 

 ACTIVITE TECHNIQUE و   SAS

طرف  من   DU MAROC SARLAU

 SEGULA MAROC  « الشركة 

 « AFRICA– SMAF SA

الحسابات  مدقق  تقرير  قراءة   -

الشركات  اندماج  يخص  ما  في 

 ACTIVITE و   MAS MAROC SAS

 TECHNIQUE DU MAROC

 « الشركة  طرف  من   SARLAU

 SEGULA MAROC AFRICA–

« SMAF SA

املوافقة على مشروع االندماج   -

من  املقدمة  العينية  واملساهدة 

و   MAS MAROC SAS شركتي 

 ACTIVITE TECHNIQUE DU

شركة  لصالح   MAROC SARLAU

 SEGULA MAROC AFRICA -«

«SMAF SA

- التعديل التبعي للنظام األسا�سي

القيام  قصد  السلطات   -

باالجراءات القانونية

أن  األسهم   حاملي  على  يتعين 

ملقر  بنكهم  ع ر  يرسلوا  أو  يضعوا 

الشركة  دسة أيام قبل اإلجتداع، 

شواهد املعاينة لتقييد سنداتهم في 

الحسابات لدى وسيط مالي معتدد.

يتعين على حاملي األسهم اإلسدية 

في الحسابات  أن يكونوا قد سجلوا 

إما بصفة إسدية  الصة أو بصفة 

قبل  أيام  مقدمة،  دسة  إسدية 

بدجرد  قبولهم  يتم  الجدع،  انعقاد 

إثبات هويتهم.

لم  الذين  األسهم  حاملي  إن 

الحساب  في  سنداتهم  بعد  سسجلوا 

بإيداعها  بذلك  القيام  إلى  مدعوون 

لدى مقر الشركة الكائن بكازانيرشور 

شور  القدس،  شارع   ،1122 بارك 

13،سيدي معروف،الدار البيضاء.

مستجيب  مساهم  لكل  يدكن 

 17-95 للشروط الواردة في القانون 

املتعلق بشركات املساهدة، أن يطلب 
جدول  في  القرارات  مشروع  إدراج 

األعدال، شريطة أن يبعث بطلبه إلى 

مقر الشركة بواسطة رسالة مضدونة 

قبل   
ً
يوما  15 بالتوصل،  إشعار  مع 

انعقاد الجدع العام.

716I

EL FACHTALI CONSEIL

SIDI RAHAL SAKANE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

EL FACHTALI CONSEIL

إقامة فاس الطابق التاني شقة رقم 

9 شارع موالي عبد هللا  مراكش ، 

42222، مراكش املغرب

SIDI RAHAL SAKANE  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي إفامة رفم 

397 الحي الصناعي سيدي غانم - 

42222 مراكش املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.99363

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 19 أكتوار 2)2) تم تعيين 

مسير جديد للشركة السيد)ة( كرناط 

نوال كدسير وحيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   1( بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2)2) تحت رقم 117188.

717I

MOORISH

FORSHAY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOORISH

39 شارع لال ياقوت الطابق 5 شقة د 

، 2282)، الدار البيضاء املغرب

FORSHAY شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي 61  شارع 

لال ياقوت زاوية مصطفى املعاني 

الطابق ) رقم 85 - 2282) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

479733

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   2(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.FORSHAY

 CONSEIL : غرض الشركة بإيجاز

.AUX ENTREPRISES

عنوان املقر االجتداعي : 61  شارع 

املعاني  مصطفى  زاوية  ياقوت  لال 
الدار   (2282  -  85 رقم   ( الطابق 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : مروان  السيد  ليل 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مروان  السيد  ليل 
الدين ط  زنقة نصيح   3 انفا  إقامة 

الدار   (2282 املعاريف  ش1)3   (

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  مروان  السيد  ليل 
الدين ط  زنقة نصيح   3 انفا  إقامة 

الدار   (2222 املعاريف  ش1)3   (

البيضاء املغرب

السيدة ثورية  ليل عنوانه)ا( 3) 
زنقة عبد السالم الخطابي ط4 ش7 

2222) الدار البيضاء املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم )75394.

718I

SALAMA PROMOTION

SALAMA PROMOTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

SALAMA PROMOTION

 ZONE INDUSTRIELLE 77

 SUD OUEST MOHAMMEDIA

 MOHAMMEDIA، 28810،

MOHAMMEDIA MAROC

SALAMA PROMOTION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي الحي 

الصناعي جنوب غرب املحددية - 

8812) املحددية املغرب.
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تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.18575
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تدت   (219 غشت   26 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة( جدال النصيري 
أصل  من  اجتداعية  حصة   122
)ة( سارة  السيد  22) حصة لفائدة  

النصيري بتاريخ 26 غشت 219).
تفويت السيد )ة( جدال النصيري 
أصل  من  اجتداعية  حصة   122
ليال  )ة(  السيد  حصة لفائدة    (22

النصيري بتاريخ 26 غشت 219).
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
 (7 بتاريخ  باملحددية   االبتدائية 

غشت 219) تحت رقم 1361.
719I

MOUSSAOUI HAJJI

MESKI DECOR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE
 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC
MESKI DECOR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتداعي قصر 

لعبادلة  املعاضيض عرب صباح زيز 
- 22))5 ارفود املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1(795
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تدت   (2(2 نون ر   2( في  املؤرخ 

املصادقة على :
لطرش  انور    )ة(  تفويت السيد 
52 حصة اجتداعية من أصل 1.222 
رضوان   )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

الزوير بتاريخ )2 نون ر 2)2).
الحكيم  عبد  )ة(  السيد  تفويت 
من  اجتداعية  حصة   452 الزوير 
أصل 1.222 حصة لفائدة  السيد )ة( 
رضوان  الزوير بتاريخ )2 نون ر 2)2).

تفويت السيد )ة( منير الزوير 522 
 1.222 أصل  من  اجتداعية  حصة 
رضوان   )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

الزوير بتاريخ )2 نون ر 2)2).
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 29 نون ر 

2)2) تحت رقم 1)3.

7(2I

MOORISH

WHITECOLLARS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOORISH
39 شارع لال ياقوت الطابق 5 شقة د 

، 2282)، الدار البيضاء املغرب
WHITECOLLARS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتداعي 412  شارع 
محدد الزرقطوني إقامة حدد ش1 - 

2282) الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
479731

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   2(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.WHITECOLLARS
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.CONSEILS AUX ENTREPRISES
  412  : االجتداعي  املقر  عنوان 
شارع محدد الزرقطوني إقامة حدد 
ش1 - 2282) الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : مروان  السيد  ليل 
حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مروان  السيد  ليل 
الدين ط  زنقة نصيح   3 انفا  إقامة 
الدار   (2282 املعاريف  ش1)3   (

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  مروان  السيد  ليل 
الدين ط  زنقة نصيح   3 انفا  إقامة 
الدار   (2282 املعاريف  ش1)3   (

البيضاء الدار البيضاء
السيدة ثورية  ليل عنوانه)ا( 3) 
زنقة عبد السالم الخطابي ط4 ش7 
2282) الدار البيضاء الدار البيضاء

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 753943.
7((I

gestoria siham

FATCONST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

gestoria siham
 EL JADIDAlot hakima N°131 ،

4222)، الجديدة املغرب
FATCONST شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
 HAY وعنوان مقرها اإلجتداعي

  AL QODS RUE 6 N° 45 RDC
 SIDI BERNOUSSI  - 20600

CASABLANCA MAROC
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
479115

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   (7
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.FATCONST

 Vente  : بإيجاز  الشركة  غرض 

 des matériaux de construction

Négoce

Location matériel d’engin

 Travaux de construction

Transport de marchandise

. Travaux divers

 HAY  : االجتداعي  املقر  عنوان 

  AL QODS RUE 6 N° 45 RDC

 SIDI BERNOUSSI  - 20600

.CASABLANCA MAROC

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : املهدي  القبابي  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

 1222  : املهدي  القبابي  السيد   

بقيدة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  املهدي  القبابي  السيد 

الزمامرة  الغنادرة  الطواجنة  دوار 

بنور  سيدي   (4222 بنور  سيدي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  املهدي  القبابي  السيد 

الزمامرة  الغنادرة  الطواجنة  دوار 

بنور  سيدي   (4222 بنور  سيدي 

املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 7445).

7(3I
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UNIVERSAL FLEX

UNIVERSAL FLEX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

UNIVERSAL FLEX
38 اقامة حيضر الجراح ،الشقة 
رقم 13 ، 2252)، الدارالبيضاء 

املغرب
UNIVERSAL FLEX  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 
التصفية(

 RUE 5 وعنوان مقرها اإلجتداعي
 FARHAT HACHAD, 1er ETG,
 BUREAU 1,CASABLANCA -

.20150 CASABLANCA MAROC
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.338(29

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   (2(2 نون ر   2( املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
UNIVERSAL FLEX   مبلغ رأسدالها 
مقرها  وعنوان  درهم   122.222
 RUE FARHAT  5 اإلجتداعي 
 HACHAD, 1er ETG, BUREAU
 1,CASABLANCA - 20150
نتيجة ل   CASABLANCA MAROC

: - املصادقة
على حساب التصفية ، - ا تتام
أعدال التصفية، - منح املصفي

إبراء تام ونهائي لتسييره.
 RUE  5 و حدد مقر التصفية ب 
 FARHAT HACHAD, 1er ETG,
 BUREAU 1,CASABLANCA -

8812) الدارالبيضاء املغرب. 
و عين:

  HOUSSAM السيد)ة(  
 AV عنوانه)ا(  و   OUYACHOU
 ABDELKHALAK TORRES N 93
 ZGHANGHAN  (2152 NADOR

MAROC كدصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 (4 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

شتن ر 2)2) تحت رقم 54)747.

7(5I

STE FIDUCONFIANCE

MENZEH SAISS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE FIDUCONFIANCE

 Imm 116, Bureaux Nada, Appt

 9, Bd Med V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC

MENZEH SAISS  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي رقم 

2E-140 تجزئة املنزه طريق سيدي 

حرازم فاس  - 32222 فاس املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

64579 فاس 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

. MENZEH SAISS

غرض الشركة بإيجاز : صيدلي.

2E- رقم   : عنوان املقر االجتداعي 

142 تجزئة املنزه طريق سيدي حرازم 

فاس  - 32222 فاس املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : صبو   محدد  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  صبو   محدد  السيد 
زنقة السالمة حي بئر انزران ميسور 

)5)33 ميسور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  صبو   محدد  السيد 
زنقة السالمة حي بئر انزران ميسور 

)5)33 ميسور املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   25 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 2)2)/)96).

7(6I

FIDUCIAIRE BALANCE D’OR sarlau

RIAD TAMASNA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BALANCE D›OR

sarlau

 BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 5

 RUE GHANDI 1IER ETAGE Appt

N°2 ، 60000، OUJDA MAROC

RIAD TAMASNA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي طريق تازة 

تجزئة مشيور رقم 7 وجدة - 62222  

وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

35955

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 شتن ر   (9

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 RIAD  : بدختصر تسديتها  اإلقتضاء 

.TAMASNA

غرض الشركة بإيجاز : 

استغالل مطعم، مقشدة و مقهى.

عنوان املقر االجتداعي : طريق تازة 

تجزئة مشيور رقم 7 وجدة - 62222  

وجدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 522   : إبراهيم  تدسنا  السيد  

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

السيد  تدسنا محدد :  522 حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

تدسنا إبراهيم عنوانه)ا(  السيد  

حي القدس تجزئة الطلحاوي طريق 

  62222  143 رقم  معافة  سيدي 

وجدة املغرب.

السيد  تدسنا محدد عنوانه)ا( حي 

السالم 1 فيال رقم 31 عين تاوجدات 

51122 عين تاوجدات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

تدسنا إبراهيم عنوانه)ا(  السيد  

حي القدس تجزئة الطلحاوي طريق 

  62222  143 رقم  معافة  سيدي 

وجدة املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بوجدة  بتاريخ - تحت رقم -.

7(7I

COMPTA DAY SERVICES

ديبناج مدكر
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

COMPTA DAY SERVICES

شارع محدد الخامس الرقم 423 

الطابق الرابع بني مالل ، 3222)، 

بني مالل املغرب

ديبناج مدكر شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتداعي : حي 

التقدم بلوك )) رقم 11بني مالل - 

3242) بني مالل املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.8351

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

تقرر حل   (219 نون ر   (1 املؤرخ في 

ذات مسؤولية  مدكر شركة  ديبناج 

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم   122.222 رأسدالها 

بلوك  التقدم  حي  اإلجتداعي  مقرها 
بني   (3242  - مالل  11بني  رقم   ((

مالية  لظروف  نتيجة  املغرب  مالل 

واقتصادية.

و عين:

السيد)ة( محدد  مدكر و عنوانه)ا( 

161بني مالل  الرقم   25 حي الحسني 

3242) بني مالل املغرب كدصفي )ة( 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجدعية الختامية 

حي  وفي   (2(2 أكتوار   (1 بتاريخ 
 - 11بني مالل  رقم   (( التقدم بلوك 

3242) بني مالل املغرب.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 26 ف راير 

2)2) تحت رقم 94.

7(8I

b&b business center

 21DIN GUY THIMEL

PHOTOGRAPHIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

b&b business center

 res al fatrh bd brahim (17

 roudani prolonge 1er etg n 3 ،

20390، casa maroc

 (1DIN GUY THIMEL

PHOTOGRAPHIE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتداعي 17) إقامة 
الفتح شارع ابراهيم الروداني مطول 
الطابق األول رقم 3 الدارالبيضاء 

2392) الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(77835

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تقرر   (2(2 يوليوز   (1 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 (1DIN GUY ذات الشريك الوحيد 
مبلغ    THIMEL PHOTOGRAPHIE
وعنوان  درهم   12.222 رأسدالها 
الفتح  إقامة   (17 اإلجتداعي  مقرها 
مطول  الروداني  ابراهيم  شارع 
الدارالبيضاء   3 رقم  األول  الطابق 
املغرب نتيجة  الدارالبيضاء   (2392

ل : إنعدام السيولة.
 (17 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
إقامة الفتح شارع ابراهيم الروداني 
مطول الطابق األول رقم 3 - 2392) 

الدارالبيضاء املغرب. 
و عين:

تيديل  السيد)ة( كوي كريستيان  
إقامة  الريفي  زنقة عدر  و عنوانه)ا( 
شقة   ( طابق  أ  عدارة   ( تيتريت 
املغرب  الدارالبيضاء   (2222  11

كدصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة و محل تبليغ العقود و الوثائق 
إقامة   (17  : بالتصفية  املتعلقة 
الفتح شارع ابراهيم الروداني مطول 

الطابق األول رقم 3 الدارالبيضاء
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 753735.

7(9I

CABINET ESSADKIA

NINANO-TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET ESSADKIA

 bd bir anzarane n°40 bd bir
 anzarane n° 40، 65450، taourirt

maroc
NINANO-TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتداعي زنقة 

الرااط رقم )) - 65452 العيون 
سيدي ملوك املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1(19

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 شتن ر   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.NINANO-TRANS
بإيجاز  الشركة  غرض 
 TRANSPORT DE  :
 MARCHANDISES POUR

.COMPTE AUTRUI
زنقة   : االجتداعي  املقر  عنوان 
العيون   65452  -  (( رقم  الرااط 

سيدي ملوك املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
عدامة  شطيبات  محدد  السيد 
درهم   122 بقيدة  حصة   1.222   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عدامة  شطيبات  محدد  السيد 
 92262   5 حي بواانة رقم  عنوانه)ا( 

طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عدامة  شطيبات  محدد  السيد 
 92262   5 حي بواانة رقم  عنوانه)ا( 

طنجة املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
25 نون ر  االبتدائية بتاوريرت  بتاريخ 

2)2) تحت رقم 9)3.

732I

SOLUCIA EXPERTISE

HQS TECHNOLOGIES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

SOLUCIA EXPERTISE
 N°3 RUE IBN EL ARIF 2EME

 ETAGE BUREAU N°8 MAARIF
 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA MAROC
HQS TECHNOLOGIES شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتداعي رقم 11 
زنقة عزيز بالل الطابق الخامس, 
املعاريف - 2332) الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.417(85

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   (219 نون ر   15 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ    HQS TECHNOLOGIES
وعنوان  درهم   122.222 رأسدالها 
زنقة عزيز   11 مقرها اإلجتداعي رقم 
 - املعاريف  الخامس,  الطابق  بالل 
الدار البيضاء املغرب نتيجة   (2332

ل : قرار الشركاء.
 11 و حدد مقر التصفية ب رقم 
الخامس,  الطابق  بالل  عزيز  زنقة 
البيضاء  الدار   (2332  - املعاريف 

املغرب. 
و عين:

باز و عنوانه)ا(  نجيب   السيد)ة( 
3) تجزئة ياسدينة زنقة 21 شقة 29 
الدار البيضاء   (2222 اقامة زكرياء  

املغرب كدصفي )ة( للشركة.
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وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

مارس 2)2) تحت رقم )95)73.

731I

فدكريد كونساي

RITAGCONS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فدكريد كونساي
81 زنقة يوسف بن تاشفين برشيد ، 

6122)، برشيد املغرب
RITAGCONS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتداعي 13 شارع 

محدد الخامس تجزئة اليسر الطابق 
3 سسارارشيد - 6122) برشيد 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
14(37

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.RITAGCONS
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 PROMOTEUR IMMOBILIER

.- -NÉGOCE-TRAVAUX DIVERS
13 شارع  عنوان املقر االجتداعي : 
محدد الخامس تجزئة اليسر الطابق 
برشيد   (6122  - سسارارشيد   3

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد حبيبي عبد الكريم :  1.222 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الكريم  عبد  حبيبي  السيد 

املكي  سيدي  دوارشيات  عنوانه)ا( 

برشيد 6122) برشيد املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

الكريم  عبد  حبيبي  السيد 

املكي  سيدي  دوارشيات  عنوانه)ا( 

برشيد 6122) برشيد املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   1( بتاريخ  ب رشيد   االبتدائية 

2)2) تحت رقم 1455.

73(I

ETS COMPTA HOUSE

EURO GRE TRAVAUX
إعالن متعدد القرارات

ETS COMPTA HOUSE

 BD MOHAMED V N° 25

 KHENIFRA KHENIFRA، 54000،

KHENIFRA MAROC

EURO GRE TRAVAUX  »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتداعي: تزغديوين 

تددغاس تغسالين  نيفرة - - 

 نيفرة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(563

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 12 شتن ر 2)2)

تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :21 رقم  قرار 

من  حصة   1(52 تفويت  مايلي: 

السيدة نعيدة الغزواني كلها لصالح 

شركة زيان اكلو

على  ينص  الذي   :2( رقم  قرار 

من  حصة   1(52 تفويت  مايلي: 

لصالح  كلها  نعيدة  ساعود  السيدة 

شركة زيان اكلو

على  ينص  الذي   :23 رقم  قرار 

تعيين السيد حدان باحسين  مايلي: 

مسير جديد للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

حصول اساعود عبد الغاني و ساعود 

52)1 سهم لكل واحد  سداعيل على 

منهدا و شركةZAYAN AGGLOS على 

522) سهم   

على  ينص  الذي   :1( رقم  بند 

السيد حدان باحسين  تعيين   مايلي: 

مسير جديد

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   11 بتاريخ  االبتدائية بخنيفرة  

2)2) تحت رقم 323.

733I

MOUSSAOUI HAJJI

MESKI DECOR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

MOUSSAOUI HAJJI

 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE

 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC

MESKI DECOR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

و عنوان مقرها االجتداعي قصر 

لعبادلة  املعاضيض عرب صباح زيز 

- 22))5 أرفود .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1(795

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تم تحويل   (2(2 نون ر   2( املؤرخ في 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة» إلى »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد».

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 29 نون ر 

2)2) تحت رقم 1)3.

735I

ديوان االستاذ فيصل علمي حسني، موثق بالرااط

MALABA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

ديوان االستاذ فيصل علمي حسني، 

موثق بالرااط

3 زنقة حنين أكدال ، 12222، 

الرااط املغرب

MALABA SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتداعي فاس ، 

املبنى 5 ، الطابق الثاني ، تجزئة 

م روكة ، حي بدر ، طريق راس املا 

فاس ، املبنى 5 ، الطابق الثاني ، 

تجزئة م روكة ، حي بدر ، طريق راس 

املا 32222 فاس املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(1149

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تدت   (2(2 يونيو   15 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

- تشغيل محطة وقود .

الوقود  وتوزيع  وايع  شراء   -   

بترولية  ومنتجات  التشحيم  وزيوت 

أ رى ؛ 

 - غسيل وتنظيف وتزييت وصيانة 

املركبات ذات املحركات العامة ؛

الغيار  قطع  جديع  وايع  شراء   -

األصناف  وصيانة  إلصالح  الالزمة 

املذكورة أعاله. 

- تشغيل جديع املطاعم واملقاهي 

وغرف الشاي وصاالت ارسس كريم 

ومحالت املعجنات ؛ 

أو بيع أو تسويق أغذية  شراء   -  

أو مشرواات لالستهالك في املوقع أو 

لنقلها ؛ 
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 - االستحواذ على حصة عن طريق 
املساهدة أو االندماج أو املشاركة أو 
االكتتاب في األسهم أو الوحدات أو 
السندات أو بأي طريقة أ رى في أي 
بشكل  مرتبطة  شركات  أو  شركات 
مباشر أو غير مباشر بغرض الشركة ؛ 
- وبشكل عام ، أي معاملة تجارية 
أو  منقولة  أو  مالية  أو  صناعية  أو 
بغرض  مباشرة  تتعلق  عقارية 
تعزز  أن  املحتدل  من  أو  الشركة 

تطوير الشركة.
شدل  التحيين  أن  اإلشارة  تجدر 

فقط املادة ) من عقد التأسيس.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
نون ر   25 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 2)2)/985).

736I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

LA PASSION DE BATIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH 2EME ETAGE
 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
LA PASSION DE BATIR شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتداعي شارع 
الجيش امللكي  إقامة السعدي 
مكانب للفتح الطابق الخامس 
املكتب رقم 5)  فاس  - 32222 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

64753
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   (3
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 LA  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.PASSION DE BATIR

الترويج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري و االعدال املختلفة.

شارع   : االجتداعي  املقر  عنوان 

الجيش امللكي  إقامة السعدي مكانب 

املكتب رقم  الخامس  الطابق  للفتح 

5)  فاس  - 32222 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 522   : سليغوة  الحسن  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

 522   : الخوالني  عادل  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الحسن سليغوة عنوانه)ا( 

تجزىة ملسفر حي احد فيال 41 طريق 

ايدوزار 32222 فاس املغرب.

السيد عادل الخوالني عنوانه)ا( 

تجزىة الوىام ثارع ابن الخطيب    (7

32222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الحسن سليغوة عنوانه)ا( 

تجزىة ملسفر حي احد فيال 41 طريق 

ايدوزار 32222 فاس املغرب

السيد عادل الخوالني عنوانه)ا( 

تجزىة الوىام ثارع ابن الخطيب    (7

32222 فاس املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   13 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 3115.

737I

FICOGE AG

AFRICA SPIRIT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FICOGE AG

رقم ))عدارة افران3شارع الحسن 

 AGADIR، 800000، التانى اكادير

AGADIR MAROC

AFRICA SPIRIT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتداعي رقم1 
زنقة 5)4 حى امل احشاش اكادير - 

82222 اكادير املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(2785

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   (2(2 نون ر   23 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

  AFRICA SPIRIT الوحيد  الشريك 

مبلغ رأسدالها 12.222 درهم وعنوان 
مقرها اإلجتداعي رقم1 زنقة 5)4 حى 

امل احشاش اكادير - 82222 اكادير 
بدون  الشركة   : ل  نتيجة  املغرب 

نشاط تجارى.

رقم1  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 8222  - 5)4 حى امل احشاش  زنقة 

اكادير املغرب. 

و عين:
السيد)ة( رشيد  باطر و عنوانه)ا( 

54 مجدوعة ال رتقال التقدم  82222 

الرااط املغرب كدصفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 
حى امل احشاش   4(5 زنقة  رقم1   :

اكادير

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   13 بتاريخ  باكادير   التجارية 

2)2) تحت رقم 97287.

738I

y.o.r.comptabilite

SOCIETE TRAKETUDE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

y.o.r.comptabilite

 printemps bureaux angle

 rue abdelkhalek torres et rue

 brahim roudani 6eme etage

N°40 ، 30100، FES MAROC

SOCIETE TRAKETUDE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي مكاتب 

الرايع زاوية شارع عبد الخالق 

طوريس و شارع إبراهيم الروداني 

طابق 6 رقم 42 - 32222  فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

62471

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (219 غشت   (3

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE TRAKETUDE

 TENANT- : غرض الشركة بإيجاز

UN BUREAU D’ÉTUDE

 ENTREPRENEUR DE-

TRAVAUX DIVERS

.MÉTREUR VÉRIFICATEUR-

مكاتب   : االجتداعي  املقر  عنوان 

الخالق  عبد  شارع  زاوية  الرايع 

الروداني  إبراهيم  شارع  و  طوريس 
فاس    32222  -  42 رقم   6 طابق 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد العداري علي :  522 حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .

 522   : عصام  املعلمي  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوانه)ا(  علي  العداري  السيد 
فاس  فراجي  الباشا  درب   17 رقم 

الجديد 32222  فاس املغرب.

عنوانه)ا(  عصام  املعلمي  السيد 

الغول طهر  باب   1 شقة   14 عدارة 

املهراز 32222  فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  علي  العداري  السيد 
فاس  فراجي  الباشا  درب   17 رقم 

الجديد 32222  فاس املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن ر   (3 بتاريخ  بفاس   التجارية 

219) تحت رقم 219)/3211.

739I

أسداء ميديا

 QSA AERONAUTICAL
ENGINEERING SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتداعي للشركة

أسداء ميديا

شارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

2) ال رنو�سي البيضاء، 2222)، 

البيضاء املغرب

 QSA AERONAUTICAL

ENGINEERING SERVICES  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي 61 تقاطع 

شارع اللة ياقوت ومصطفى املعاني  

- 2222) الدار البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجتداعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(752(9

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

املؤرخ في )) أكتوار 2)2) تم  تحويل  

للشركة  الحالي  االجتداعي  املقر 

ياقوت  اللة  شارع  تقاطع   61« من 

الدار   (2222  - املعاني   ومصطفى 
البيضاء املغرب» إلى »56 زنقة أونان 

الدار البيضاء     (2222  - عين السبع  

املغرب ».

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 766)75.

741I

مكتب الصابري

 L&A CONSULTING
INTERNATIONAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

مكتب الصابري
شارع مولي إسداعيل زنقة أكدير 
أبراج طنجة بلوك1الطابق الثالث 
رقم9) طنجة ، 92222، طنجة 

املغرب
 L&A CONSULTING

INTERNATIONAL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتداعي شارع مولي 
إسداعيل زنقة اكادير أبراج طنجة 

بلوك1 رقم 9)  مكتب رقم)  - 
92222 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.126139
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تقرر   (2(2 شتن ر   24 في  املؤرخ 
املسؤولية  ذات  شركة  حل 
 L&A CONSULTING املحدودة 
مبلغ رأسدالها    INTERNATIONAL
مقرها  وعنوان  درهم   122.222
اإلجتداعي شارع مولي إسداعيل زنقة 
  (9 رقم  بلوك1  أبراج طنجة  اكادير 
مكتب رقم)  - 92222 طنجة املغرب 

نتيجة ل : عدم تفاهم الشركاء.
شارع  ب   التصفية  مقر  حدد  و 
أبراج  اكادير  زنقة  إسداعيل  مولي 
مكتب رقم)     (9 رقم  طنجة بلوك1 

- 92222 طنجة املغرب. 
و عين:

السيد)ة(  امال  عروب و عنوانه)ا( 
ريكوكوسطا  مجدع  البالية  طنجة 
طنجة   92222   198 رقم   7 عدارة 

املغرب كدصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
شارع    : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
أبراج  اكادير  زنقة  إسداعيل  مولي 
مكتب رقم)    (9 رقم  طنجة بلوك1 

طنجة
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار   (7 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2)2) تحت رقم 35114).

74(I

FIDUCIAIRE BILAL

BAYAN MEDIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BILAL
 BP S64 MEKNES PRINCIPAL
 MEKNES ، 50000، MEKNES

maroc
BAYAN MEDIC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي رقم 127 
تجزئة نادية محل رقم 1 بنسودة  - 

32222 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
64711

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   (2
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.BAYAN MEDIC
بيع مواد   : غرض الشركة بإيجاز 
و  تصدير  األسنان,  صناعة  واليات 

استيراد و تجارة ك رى.

عنوان املقر االجتداعي : رقم 127 

 - بنسودة    1 تجزئة نادية محل رقم 

32222 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : ملياء  اشقاق  السيدة 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ملياء  اشقاق  السيدة 

24 بلوك ت3 النسيم املسيرة 32222 

فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ملياء  اشقاق  السيدة 

24 بلوك ت3 النسيم املسيرة 32222 

فاس املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   13 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم -.

743I

FIBEN

BADRIMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIBEN

 HASSANIA 1 EL ALIA 5(7

 ، 28800، MOHAMMEDIA

MAROC

BADRIMO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي 71) 

 Hassania I Rue 17 El Alia

Mohammedia - 20800 املحددية 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(5989

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تدت   (2(2 أكتوار   1( في  املؤرخ 

املصادقة على :
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تفويت السيد )ة( هشام البضري 
167 حصة اجتداعية من أصل 522 
محدد  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

البضري بتاريخ )1 أكتوار 2)2).
تفويت السيد )ة( هشام البضري 
333 حصة اجتداعية من أصل 522 
حصة لفائدة  السيد )ة( محدد رسني 

بتاريخ )1 أكتوار 2)2).
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية باملحددية  بتاريخ 12 نون ر 

2)2) تحت رقم 1459.
744I

تالينتيا

تالينتيا
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

تالينتيا
نوردامي ، الطابق األول ، مكتب رقم 
B-106 ، قطعة 43 أ. املنطقة الحرة 
للتصدير بطنجة ، 92292، طنجة 

املغرب
تالينتيا شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي مركز 
أعدال نوردامي ، الطابق األول ، 
مكتب رقم B-106 ، قطعة 43 أ. 
املنطقة الحرة للتصدير بطنجة - 

92292 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1294(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(2 شتن ر   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
اإلقتضاء بدختصر تسديتها : تالينتيا.
:  دمات  بإيجاز  الشركة  غرض 

هندسية.

مركز   : االجتداعي  املقر  عنوان 

 ، األول  الطابق   ، نوردامي  أعدال 

أ.   43 قطعة   ،  B-106 رقم  مكتب 

 - بطنجة  للتصدير  الحرة  املنطقة 

92292 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 1.222 الشركة:  رأسدال  مبلغ 

يورو، مقسم كالتالي:

 122  : أندلسية  تيراتيك  الشركة 

حصة بقيدة 12 يورو للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

أندلسية  تيراتيك  الشركة 

أنشا دي ال فيرجن  شارع  عنوانه)ا( 
رقم 7)، - غرناطة إسبانيا.

والعائلية  الشخصية  األسداء 

ومواطن مسيري الشركة:

روميرو  لويس  السيد  وسيه 

رويز عنوانه)ا( س / كويستا ديل بينو 
،أراانيساسيون ال بيرميجانا ، رقم 75 

18212 غرناطة إسبانيا

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   25 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2)2) تحت رقم 35331).

745I

FIDUCIAIRE HAMDELS

AMANEQ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE HAMDELS

 Cité Essalam, Appt 4 Imm 22

 Casablanca, Hay Hassani, Hay

 Essalam، 20230، CASABLANCA

maroc

AMANEQ شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتداعي 61 شارع 

الللة الياقوت الطابق4 املكتب 1)  - 

222) الدار البيضاء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.34(985

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

تقرر حل   (218 يونيو   17 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

مبلغ    AMANEQ الوحيد  الشريك 

وعنوان  درهم   12.222 رأسدالها 

الللة  شارع   61 اإلجتداعي  مقرها 

الياقوت الطابق4 املكتب 1)  - 222) 

الدار البيضاء املغرب نتيجة ل : قرار 

الشريك الوحيد.

و حدد مقر التصفية ب 61 شارع 

الللة الياقوت الطابق4 املكتب 1)  - 

2222) الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

السيد)ة( محدد اقبال  املنصوري 

بوزنيقة  الرياض   676 عنوانه)ا(  و 

13122 بوزنيقة املغرب كدصفي )ة( 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ف راير 219) تحت رقم )91)69.

746I

COMPTA DAY SERVICES

ديسماري
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

COMPTA DAY SERVICES

شارع محدد الخامس الرقم 423 

الطابق الرابع بني مالل ، 3222)، 

بني مالل املغرب

دسسداري شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي : دوار 

الحدري اوالد حددان سيدي جابر 

بني مالل - 3242) بني مالل املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.8495

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

تقرر حل   (2(2 23 مارس  املؤرخ في 

مسؤولية  ذات  شركة  دسسداري 

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 

وعنوان  درهم   122.222 رأسدالها 

مقرها اإلجتداعي دوار الحدري اوالد 

 - مالل  بني  جابر  سيدي  حددان 

3242) بني مالل املغرب نتيجة لعدم 

القدرة التنافسية والسيولة.

و عين:

و  املطيع  سعيد   السيد)ة( 

 1 حي الصفا شارع شوقي  عنوانه)ا( 

املغرب  مالل  بني   (3242 مالل  بني 

كدصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجدعية الختامية 

دوار  وفي   (2(2 مارس   23 بتاريخ 

جابر  اوالد حددان سيدي  الحدري 

بني مالل - 3242) بني مالل املغرب.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 (9 بتاريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

شتن ر 2)2) تحت رقم 2)6.

747I

FIRDAOUS TCE

FIRDAOUS TCE SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIRDAOUS TCE

 LOT EL AMAL IMM 10 N 2 ETG

 2 SIDI MOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC

FIRDAOUS TCE SARLAU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي تجزئة 

االمل عدارة 12 رقم ) طابق ) 

سيدي مومن - 2422) الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

476497

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.FIRDAOUS TCE SARLAU

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

تجزئة   : االجتداعي  املقر  عنوان 

االمل عدارة 12 رقم ) طابق ) سيدي 

مومن - 2422) الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسدال  مبلغ 

42.222.222 درهم، مقسم كالتالي:

 FIRDAOUS TCE الشركة 

درهم   122 بقيدة  حصة   :  4.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

حي  السيد محدد رزقي عنوانه)ا( 

األسرة ) زنقة 39 رقم 7) عين الشق 

2482) الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

حي  السيد محدد رزقي عنوانه)ا( 

األسرة ) زنقة 39 رقم 7) عين الشق 

2482) الدارالبيضاء املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 (2 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوار 2)2) تحت رقم 752723.

748I

GATT FIDUCIAIRE

STE REGRAGUI CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

استدراك  طٍإ

بالجريدة  وقع  استدراك  طٍإ 

الرسدية

GATT FIDUCIAIRE

شقة   86 ابن  لدون عدارة رقم 
 ،52222  ، الجديدة  املدينة   1 رقم 

مكناس املغرب

شركة    STE REGRAGUI CAR

ذات املسؤولية املحدودة

 وعنوان مقرها اإلجتداعي رقم 49 

الثاني شارع  الطابق  السنتي�سي  مدر 

 - الجديدة  املدينة  الخامس  محدد 

52222 مكناس املغرب.

بالجريدة  وقع  إستدراك  طٍإ   

الرسدية عدد 5599 بتاريخ 19 ف راير 

.(2(2

بدال من : اسم املسير السيد فتوح  

 ليل 

يقرأ : املصفي السيد ركراكي  الد 

التجدوعتي ب م ع   8 وعنوانه بلوك 

مكناس املغرب

الباقي بدون تغيير.

749I

FIBEN

BADRIMO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIBEN

 HASSANIA 1 EL ALIA 5(7

 ، 28800، MOHAMMEDIA

MAROC

BADRIMO SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي 

 DB LA RESISTANCE (71

 HASSANIA I RUE 17 EL ALIA

 MOHAMMEDIA - 20800

املحددية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(5989

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.BADRIMO SARL

تشييد   •  : غرض الشركة بإيجاز 

الجداعية  أو  الفردية  املباني  جديع 

التجارية  أو  السكنية  لالستخدامات 

أو اإلدارية أو الصناعية أو غيرها ؛

جديع  وتنفيذ  وارمجة  دراسة   •

املشاريع  وجديع  اإلنشائية  املشاريع 

املتعلقة بهذا النشاط..

 DB  (71  : عنوان املقر االجتداعي 

 LA RESISTANCE HASSANIA I

 RUE 17 EL ALIA MOHAMMEDIA

20800 - املحددية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 522   : محدد  البضري  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

 522   : هشام  البضري  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد البضري محدد عنوانه)ا( 

يخلف  بني   43 رقم  سديكراف 

املحددية 2822) املحددية املغرب.

السيد البضري هشام عنوانه)ا( 
يخلف  بني   43 رقم  سديكراف  

املحددية 2822) املحددية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد البضري محدد عنوانه)ا( 

يخلف  بني   43 رقم  سديكراف 

املحددية 2822) املحددية املغرب

السيد البضري هشام عنوانه)ا( 
يخلف  بني   43 رقم  سديكراف  

املحددية 2822) املحددية املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  باملحددية   االبتدائية 

شتن ر 2)2) تحت رقم )113.

752I

STE MAXFRUTE SARL

LH MAILLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

STE MAXFRUTE SARL
الشفاء  عين  السبع  أيت  قيادة 
صفرو   ،32222  ، صفرو  إقليم 

املغرب
ذات  شركة   LH MAILLE

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتداعي : قطعة 
116 الحي الصناعي سيدي ابراهيم - 

32222 فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.(7743

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
2)2) تقرر حل  27 غشت  املؤرخ في 
شركة ذات املسؤولية   LH MAILLE
 122.222 رأسدالها  مبلغ  املحدودة 
اإلجتداعي  مقرها  وعنوان  درهم 
سيدي  الصناعي  الحي   116 قطعة 
ابراهيم - 32222 فاس املغرب نتيجة 

اللتوقف عن مزاولة النشاط.
و عين:

و  لحنين  الهادي   السيد)ة( 
116 الحي الصناعي  عنوانه)ا( قطعة 
32222 فاس املغرب  سيدي ابراهيم 

كدصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجدعية الختامية 
قطعة  وفي   (2(2 غشت   27 بتاريخ 
116 الحي الصناعي سيدي ابراهيم - 

32222 فاس املغرب.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   11 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 2)2)/3265.

751I
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STE CENSORIUS FIDUCIAIRES SARL AU

 BLUE SPEED TRANS SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE BLUE SPEED TRANSSARL

AU

CAPITAL 100.000, 00

 LOT ALIA AV JBEL BOUGHAFER

-ZKT 5 NR 13 ETG 4 -TETOUAN

عقد التأسيس

بتاريخ  مسجل  عقد  بدقت�سى   

تأسست  بتطوان   32/12/(2(2

شركة  تتديز بالخصائص التالية 

 STE عنوان الشركة أو تسديتـــها •

  :  BLUE SPEED TRANS SARL AU

 **

الشركة   : الشركة  أغراض   •

تأسست لألغراض التالية:

 * النقل العدال 

العدليات  جديع  عام  وبشكل 

واملالية  والتجارية  الصناعية 

املرتبطة  العقارية  والغير  والعقارية 

بشكل مباشر أو غير مباشر باألغراض 

أو  مشابهة  أغراض  أو  إليها  املشار 

مداثلة. 

شارع  الكائن  االجتداعي:  املقر   •
13 الطابق  5 رقم  جبل بو غافر زنقة 

4 –تطوان- .             

• املدة : 99 سنة ابتدءا من تاريخ 

التسجيل بالسجل التجاري .
في  محدد  املال:   رأس   •

   1222 ويدثل  درهم،   122.222,22

درهم   122 بقيدة  جداعية  حصة 

للحصة مفوتة كدا يلي:

 1222  : شاكر  الهاني  السيد   •

حصة اجتداعية.

من  مسيرة  الشركة  التسيير:   •

بصفة  شاكر  الهاني  السيد  طرف 

دائدة.

• العام املحاسبي :  يبدأ األول من 

شهر يناير وينتهي في الواحد والثالثين 

من شهر دجن ر 

لتكوين االحتياط  األرااح:   5%   •
القانوني والباقي موزع بين الشركاء.

بالسجل  الشركة  تقييد  تم   •
 (7963 رقم  تحت  التجاري 
كتابة  لدى  بتاريخ.2)2)/29/11 
الضبط باملحكدة االبتدائية بتطوان.
تم   : القانوني  اإليداع   •
الجهوي  املركز  لدى  امللف  وضع 
 (596 تحت رقم   لالستثداراتطوان  

بتاريخ 2)2)/29/11     
الهاني شاكر

75(I

عادل الزميتة - محاسب-

SOUFIASS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

عادل الزميتة - محاسب-
52) حي االدارسة بلوك ) تازة ، 

35222، تازة املغرب
SOUFIASS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتداعي شقة 6 

عدارة 1 مج أ حي الحسني  - 35222 
تازة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5615

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   1(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.SOUFIASS
و  -البناء   : غرض الشركة بإيجاز 

األشغال املختلفة
-بيع  األملنيوم بالجدلة 

-أشغال الغابات.

 6 شقة   : عنوان املقر االجتداعي 

 35222  - 1 مج أ حي الحسني   عدارة 

تازة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 522.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.(52   : السيد سفيان العسري 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد سفيان العسري عنوانه)ا( 

الحسني   أ حي  مج   1 عدارة   6 شقة 

35222 تازة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سفيان العسري عنوانه)ا( 

الحسني   أ حي  مج   1 عدارة   6 شقة 

35222 تازة املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   13 بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

2)2) تحت رقم 2)2)/4)5.

753I

aglmam conseil  sarl

شركة هارمومو ش.م.م الشريك 

الوحيد
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

aglmam conseil  sarl

 immeuble yachfine BD 1

 Zeraktouni ، 54000، khenifra

maroc

شركة هارمومو ش.م.م الشريك 

الوحيد شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي شارع 

ضريح موالي بوعزة -موالي بوعوة-

 نيقرة - 54222 موالي بوعوة 

تامغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3195

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (2(2 يناير   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

شركة   : بدختصر تسديتها  اإلقتضاء 

هارمومو ش.م.م الشريك الوحيد.

اشتغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

املقاليع.

شارع   : االجتداعي  املقر  عنوان 

-موالي بوعوة- ضريح موالي بوعزة 

بوعوة  موالي   54222  -  نيقرة 

تامغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : السيد بوشعب قدوري 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بوشعب قدوري عنوانه)ا( 

54222 موالي  موالي بوعوة- نيفرة 

بوعزة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بوشعب قدوري عنوانه)ا( 

54222 موالي  موالي بوعوة- نيفرة 

بوعزة املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   (( بتاريخ  االبتدائية بخنيفرة  

2)2) تحت رقم 2)2)/)).

754I
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louardi compta

FASIPRO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

louardi compta

رقم 6) زنقة عباس املسعدي مكتب 

رقم 5 املدينة الجديدة فاس ، 

32222، فاس املغرب

FASIPRO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي : 13 ب 

تجزئة رياض الليدون تغات فاس - 

32232 فاس املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.59(33

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 28 أكتوار 2)2) تقرر حل 

مسؤولية  ذات  شركة   FASIPRO

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 

وعنوان  درهم   122.222 رأسدالها 

مقرها اإلجتداعي 13 ب تجزئة رياض 

فاس   32232  - الليدون تغات فاس 

املغرب نتيجة ملشاكل مادية و صعواة 

في التدويل.

و عين:

و  عزيز   شاف  السيد)ة( 

رياض  تجزئة  ب   13 عنوانه)ا( 

فاس   32232 فاس  تغات  الليدون 

املغرب كدصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجدعية الختامية 

ب   13 وفي   (2(2 أكتوار   28 بتاريخ 

 - الليدون تغات فاس  تجزئة رياض 

32232 فاس املغرب.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   11 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 2)2)/3276.

755I

FIDORO MULTI-SERVICES

ODE MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES

 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA MAROC

ODE MAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي قيسارية 

ملوحة، زنقة وادي الذهب، رقم 7، 

الدا لة. - 73222 الدا لة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

16547

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 ODE  : بدختصر تسديتها  اإلقتضاء 

.MAROC

التجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تجارة  في األسداك ومنتجات البحر، 

عامة، استيراد وتصدير..

قيسارية   : عنوان املقر االجتداعي 

 ،7 رقم  زنقة وادي الذهب،  ملوحة، 

الدا لة. - 73222 الدا لة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عادل بووكو :  522 حصة 

بقيدة 122,22 درهم للحصة .

522 حصة    : السيد محدد الحر 

بقيدة 122,22 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بووكو  عادل  السيد 
الدا لة 73222 الدا لة املغرب.

عنوانه)ا(  الحر  محدد  السيد 
الدا لة 73222 الدا لة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بووكو  عادل  السيد 
الدا لة 73222 الدا لة املغرب

عنوانه)ا(  الحر  محدد  السيد 
الدا لة 73222 الدا لة املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 (6 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

أكتوار 2)2) تحت رقم 968.

756I

excofi

MULTI VISA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

excofi
الشق 3 عدارة لحبابي شارع الجوالن 

ليدو فاس ، 31222، فاس املغرب
MULTI VISA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتداعي : 15 زنقة 
قطر عدارة ميكو املحل رقم 5 على 

اليسار - 32222 فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.537(1

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
2)2) تقرر حل  4) غشت  املؤرخ في 
MULTI VISA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم   12.222 رأسدالها 
قطر  زنقة   15 اإلجتداعي  مقرها 
عدارة ميكو املحل رقم 5 على اليسار 
فاس املغرب نتيجة ألزمة   32222  -

اقتصادية // املنافسة.
و عين:

و  غالمي  علمي  مريم   السيد)ة( 
شارع  النخيل  تجزئة   47 عنوانه)ا( 
فاس   32222 هللا  عبد  بن  عالل 

املغرب كدصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجدعية الختامية 
15 زنقة  2)2) وفي  5) غشت  بتاريخ 
على   5 رقم  املحل  ميكو  قطر عدارة 

اليسار - 32222 فاس املغرب.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   1( بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 2)2)/3295.

757I

expert comptable

UNIT - VEGETALIEN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

expert comptable
nador ، 62000، nador maroc

UNIT - VEGETALIEN شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتداعي حي ترقاع 
الغراية  - 222)6 الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 2
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 UNIT  : بدختصر تسديتها  اإلقتضاء 

.- VEGETALIEN
- تصدير   : غرض الشركة بإيجاز 

جديع أنواع الفواكه والخضروات.
الفواكه  أنواع  جديع  استيراد   -

والبذور والحبوب..
عنوان املقر االجتداعي : حي ترقاع 

الغراية  - 222)6 الناظور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
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والعائلية  الشخصية  األسداء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  اغراي  حدو   السيد 
الناظور    6(222 حي ترقاع الغراية  

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حدو  اغراي عنوانه)ا( حي 

ترقاع الغراية  22)6 الناظور املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 13 نون ر 

2)2) تحت رقم 3551.

758I

FIDUCIAIRE MOLIFID

LARADARI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MOLIFID

 AVENUE MOHAMED V

 RESIDENCE AL ANDALOUSE

 B BUREAU N°09 ، 92000،

LARACHE MAROC

LARADARI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي شارع 

محدد الخامس اقامة االندلس ب 

املكتب رقم 29  - 222)9 العرائش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5647

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   (6

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.LARADARI

غرض الشركة بإيجاز : - االنعاش 
العقاري

- اعدال مختلفة

االستغالل,  التسيير,  -اإلنشاء, 
األصول  لجديع  الشراء,  الكراء, 

التجارية

العدليات  جديع  عدوما  و 

التجارية, الصناعية, املالية, العقارية, 

أو غير العقارية التي لها عال قه مباشرة 

باألهداف أعاله و التي بإمكانها تطوير 

أهداف الشركة, و كذلك كل مساهدة 

مباشرة أو غير مباشرة تحت أي صفة 

في الشركات التي لها أهداف مداثلة.

شارع   : االجتداعي  املقر  عنوان 

ب  االندلس  اقامة  الخامس  محدد 

العرائش   9(222  -   29 املكتب رقم 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

522 حصة    : السيد ناجح اطيبا 

بقيدة 122 درهم للحصة .

السيد ياسين اطيبا :  522 حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  اطيبا  ناجح  السيد 

1846 تجزئة املغرب الجديد  222)9  

العرائش املغرب.

عنوانه)ا(  اطيبا  ياسين  السيد 

1846 تجزئة املغرب الجديد  222)9 

العرائش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  اطيبا  ناجح  السيد 

1846 تجزئة املغرب الجديد  222)9 

العرائش املغرب

عنوانه)ا(  اطيبا  ياسين  السيد 

1846 تجزئة املغرب الجديد  222)9 

العرائش املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعرائش  بتاريخ 11 نون ر 

2)2) تحت رقم 913.

759I

FIDLOUK

BELKHADA KSIRI TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDLOUK

16),شارع 2) غشت القصر الكبير ، 

152)9، القصر الكبير املغرب

 BELKHADA KSIRI TRANS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي حي �سي 

لحسن - 16152 مشرع بلقصيري 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

415

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.BELKHADA KSIRI TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األشخاص و البضائع.

حي �سي   : عنوان املقر االجتداعي 

بلقصيري  مشرع   16152  - لحسن 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 62.222 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 622   : السيد بالخداع الحسين 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الحسين  بالخداع  السيد 

عنوانه)ا( حي السالم شارع أيت قدرة 

22)93 املضيق املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

الحسين  بالخداع  السيد 

عنوانه)ا( حي السالم شارع أيت قدرة 

22)93 املضيق املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بلقصيري   بدشرع  االبتدائية 

16 نون ر 2)2) تحت رقم 8)).

762I

بالم فيدسس ش م م

GHANDI MEDIAS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسدال الشركة

بالم فيدسس ش م م

169 شارع محدد بوزيان , فرحتين 

9 الطابق الرابع رقم 15 سيدي 

عثدان، 2722)، الدار البيضاء 

املغرب

GHANDI MEDIAS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي ) زنقة 

الصنوار الطابق الرابع رقم )1 - 

2122) الدار البضاء املغرب.

رفع رأسدال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.396911

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تم   (2(2 أكتوار   (7 في  املؤرخ 

قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع 

 32.222« من  أي  درهم»   52.222«

درهم» إلى »82.222 درهم» عن طريق 

:  تقديم حصص نقدية أو عينية.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم )75419.

761I
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FIDUCIAIRE LAMIN

BIL CHAL TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE LAMIN

 IMM 19 BUREAU N5 ETAGE 4

 RUE MOHAMED ZERKTOUNI

FES ، 30000، FES MAROC

BIL CHAL TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي رقم 7 

شارع 1 حي سيدي بوضهير املرجة 

فاس املغرب - 32222 فاس  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

64731

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   (3

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 BIL  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.CHAL TRAVAUX

أعدال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء و كراء معدات البناء.

 7 رقم   : االجتداعي  املقر  عنوان 

املرجة  بوضهير  سيدي  حي   1 شارع 

فاس املغرب - 32222 فاس  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : بالل  الشلفي  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بالل  الشلفي  السيد 
 32222 حي بوضهار   1 شارع   7 رقم 

فاس  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بالل  الشلفي  السيد 
 32222 حي بوضهار   1 شارع   7 رقم 

فاس  املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   1( بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 3276.

764I

ا س ج كومباني سيرفيس

ا س ج كومباني سيرفس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ا س ج كومباني سيرفيس

حي الحسنية 1 رقم 834 الطابق 

السفلي املحددية ، 8832)، 

املحددية املغرب

ا س ج كومباني سيرفس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي حي 

الحسنية 1 رقم 834 الطابق السفلي 

املحددية - 8832) املحددية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(6353

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

اإلقتضاء بدختصر تسديتها : ا س ج 

كومباني سيرفس.

إدارة    -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

وصيانة  األمن  وحرص  األمالك 

املساحات الخضراء.

- صيانة املباني الخاصة والتجارية 

والصناعية.

- تأجير العقارات.

- شراء وايع وتسويق أي منتجات 

املذكورة  األنشطة  من  بأي  تتعلق 

أعاله.

- تقديم الخدمة.

- التسويق واالتصال

- التجارة اإللكترونية

- املشاركة املباشرة أو غير املباشرة 

للشركة في جديع املعامالت التجارية 

التي قد تتعلق بأحد األشياء املذكورة 

شركة  إنشاء  طريق  عن  أو  أعاله 

طريق  عن  أو  هيئة  أي  أو  جديدة 

املساهدة أو االكتتاب أو شراء األسهم 

والجدعيات  االجتداعية  الحقوق  أو 

االندماج في املشاركة أو غيرها.

املعامالت  عامة جديع  واصفة   -

والصناعية  واملالية  التجارية 

والزراعية  والعقارية  واملنقولة 

املتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر، 

كلًيا أو جزئًيا، بأحد األشياء املذكورة 

مرتبط أو مشابه  أعاله أو بأي �سيء 

العدليات  التندية  سعزز  أن  يحتدل 

االجتداعية للشركة سواء لنفسها أو 

لحساب ار رين.

حي   : االجتداعي  املقر  عنوان 

الحسنية 1 رقم 834 الطابق السفلي 

املحددية - 8832) املحددية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

52 حصة    : السيدة سسرا فتاش 

بقيدة 122 درهم للحصة .

بوطالب  العزيز  عبد  السيد 

 122 حصة بقيدة   52   : االدري�سي  

درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  فتاش  سسرا  السيدة 

س16  م   1 عدارة  النسيم  تجزئة 

املحددية  املقاومة  شارع   ( الشقة 

8832) املحددية املغرب.

بوطالب  العزيز  عبد  السيد 
االدري�سي  عنوانه)ا( حي السالم زنقة 
الدا لة الرقم 37 بنسليدان 13222 

بنسليدان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  فتاش  سسرا  السيدة 
س16  م   1 عدارة  النسيم  تجزئة 
املحددية  املقاومة  شارع   ( الشقة 

8832) املحددية املغرب
بوطالب  العزيز  عبد  السيد 
االدري�سي  عنوانه)ا( حي السالم زنقة 
الدا لة الرقم 37 بنسليدان 13222 

بنسليدان املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  باملحددية   االبتدائية 

أكتوار 2)2) تحت رقم 1337.
765I

DALIL TRAINING AND CONSULTING

 DALIL TRAINING AND
CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

 DALIL TRAINING AND
CONSULTING

 N°88 ASSIF B DAOUDIAT
 MARRAKECH ، 40000،

marrakech MAROC
 DALIL TRAINING AND

CONSULTING  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتداعي رقم 88 
اسيف ب الدوديات  - 42222 

مراكش املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.82735

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
2)2) تقرر حل  15 شتن ر  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 DALIL TRAINING الشريك الوحيد
مبلغ     AND CONSULTING
وعنوان  درهم   45.222 رأسدالها 
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اسيف ب   88 مقرها اإلجتداعي رقم 

مراكش املغرب   42222  - الدوديات  

نتيجة ل : توقف النشاط.

رقم  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 42222  - الدوديات  ب  اسيف   88

مراكش املغرب. 

و عين:

سدالل  ايت  الباتول   السيد)ة( 

ب  اسيف   88 رقم  عنوانه)ا(  و 

املغرب  مراكش   42222 الدوديات  

كدصفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

: رقم 88 اسيف ب الدوديات مراكش

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   16 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2)2) تحت رقم 117312.

768I

EVOBRO PUB

EVOBRO PUB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EVOBRO PUB

شارع بني يدر 4) رقم 6 كويلدا 

تطوان ، 93232، تطوان املغرب

EVOBRO PUB شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي شارع بني 

يدر زنقة 4) رقم 6 كويلدا تطوان - 

93222 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(64(9

في  مؤرخ  موثق  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 ف راير   23

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.EVOBRO PUB
غرض الشركة بإيجاز : الخدمات 

االشهارية.
عنوان املقر االجتداعي : شارع بني 
 - كويلدا تطوان   6 رقم   (4 يدر زنقة 

93222 تطوان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 52.222 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسداء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد أيوب السخايري عنوانه)ا( 
كويلدا   6 رقم   (4 شارع بني يدر زنقة 

39222 تطوان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد يحيى السخايري عنوانه)ا( 
كويلدا   6 رقم   (4 شارع بني يدر زنقة 

39222 تطوان املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
ف راير   25 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2)2) تحت رقم -.
769I

شركة اإلئتدانية الواسطية

SMART MEK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

شركة اإلئتدانية الواسطية
13 زنقة انتسرابي رقم 3 م.ج ، 

52222، مكناس املغرب
SMART MEK شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتداعي رقم 13 
زنقة 3 حي واد الذهب - 52222 

مكناس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.46877

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
2)2) تقرر حل  11 غشت  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسدالها  مبلغ    SMART MEK
مقرها  وعنوان  درهم   122.222
واد  حي   3 زنقة   13 رقم  اإلجتداعي 
املغرب  مكناس   52222  - الذهب 

نتيجة ل : تصفية.
 13 و حدد مقر التصفية ب رقم 
 52222  - الذهب  واد  حي   3 زنقة 

مكناس املغرب. 
و عين:

و  معيش  محدد   السيد)ة( 
واد  حي   3 زنقة   13 رقم  عنوانه)ا( 
املغرب  مكناس   52222 الذهب 

كدصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن ر   11 بتاريخ  التجارية بدكناس  

2)2) تحت رقم )54.
771I

FIDUCIAIRE HM COMPTA SNC

ZEKRIMED TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE HM COMPTA SNC
 RUE NAPLES IMMEUBLE
 DAWHA E/S N°6 ، 90000،

TANGER MAROC
ZEKRIMED TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتداعي ساحة 

ابراهيم الروداني زنقة السنا اقامة 
بيتهوفن ) الطابق الثالث رقم )8 - 

92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

129623
في  مؤرخ  موثق  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.ZEKRIMED TRANS
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطرقي للبضائع.
ساحة   : االجتداعي  املقر  عنوان 
اقامة  السنا  زنقة  الروداني  ابراهيم 
 -  8( الطابق الثالث رقم   ( بيتهوفن 

92222 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 522   : الزكري   محدد  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .
السيد بالل الزكري :  522 حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الزكري  محدد  السيد 

حي الجبيلة  92222 طنجة املغرب.
السيد بالل الزكري عنوانه)ا( حي 

الجبيلة 92222 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الزكري  محدد  السيد 

حي الجبيلة  92222 طنجة املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   11 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2)2) تحت رقم )3551).

774I

موثقة

ABBS PROMOTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

موثقة
17) شارع ابراهيم الروداني، 
التقاطع،اقامة الفتح الطابق 

األول، رقم )2، طريق الجديدة، 
الدار البيضا ء. 17) شارع ابراهيم 
الروداني، التقاطع،اقامة الفتح 
الطابق األول، رقم )2، طريق 

الجديدة، الدار البيضا ء، 2222)، 
الدار البيضاء املغرب
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ABBS PROMOTION شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي البيضاء 
زنقة سومية، إقامة شهرزاد 3، 

الطابق الخامس، رقم ))، بامليي   - 
2))2) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
479749

في  مؤرخ  موثق  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   (3
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 ABBS  : بدختصر تسديتها  اإلقتضاء 

.PROMOTION
التطوير   : بإيجاز  غرض الشركة 

العقاري، بيع و شراء العقارات.
البيضاء   : عنوان املقر االجتداعي 
 ،3 شهرزاد  إقامة  سومية،  زنقة 
 - بامليي     ،(( رقم  الطابق الخامس، 

2))2) الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
قلفاط  بن  العزيز  عبد  السيد 
درهم   33.422 حصة بقيدة   334   :

للحصة .
رقيق  بريسكي  فوزية  السيدة 
درهم   33.322 حصة بقيدة   333   :

للحصة .
 333   : السيدة صارا بن قلفاط 
حصة بقيدة 33.322 درهم للحصة .
 : بن قلفاط  العزيز  السيد عبد   

334 بقيدة 33.422 درهم.
 : رقيق  بريسكي  فوزية  السيدة 

333 بقيدة 33.322 درهم.
 333  : قلفاط  بن  صارا  السيدة 

بقيدة 33.322 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

وصفات ومواطن الشركاء :

قلفاط  بن  العزيز  عبد  السيد 
طابق  النافورة،  زنقة   13 عنوانه)ا( 
6، شقة 6، اقامة فنت 2))2) الدار 

البيضاء املغرب.
رقيق  بريسكي  فوزية  السيدة 
طابق  زنقة الفونتين،   13 عنوانه)ا( 
6، شقة 6، اقامة فنت 2))2) الدار 

البيضاء املغرب.
السيدة صارا بن قلفاط عنوانه)ا( 
الدار   (2((2 لينينكراد  زنقة   7

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
قلفاط  بن  العزيز  عبد  السيد 
طابق  النافورة،  زنقة   13 عنوانه)ا( 
6، شقة 6، اقامة فنت 2))2) الدار 

البيضاء املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 753951.
778I

tracom cg

CAFE EL ALAMI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

tracom cg
 N°8 RUE ABI NOUAIM VN ،

30000، FES MAROC
CAFE EL ALAMI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي : متاجر 
قطعة 33 الطابق األر�سي تجزئة 
املحددية زواغة العليا - 32222 

فاس املغرب .
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.4(565

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تقرر   (2(2 شتن ر   14 في  املؤرخ 
ذات  شركة   CAFE EL ALAMI حل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
الوحيد مبلغ رأسدالها 92.222 درهم 
متاجر  اإلجتداعي  مقرها  وعنوان 

تجزئة  األر�سي  الطابق   33 قطعة 
املحددية زواغة العليا - 32222 فاس 

املغرب  نتيجة الألزمة اإلقتصادية .
و عين:

و  العلمي  زينب   السيد)ة( 
1) زواغة  عنوانه)ا( تجزئة فتح رقم 
العليا 32222 فاس املغرب  كدصفي 

)ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجدعية الختامية 
تجزئة  وفي   (2(2 شتن ر   14 بتاريخ 
 32222  - زواغة العليا   (1 فتح رقم 

فاس املغرب .
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   13 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 2)2)/8)31.

782I

FIDUCIAIRE HM COMPTA SNC

BARABDES TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE HM COMPTA SNC
 RUE NAPLES IMMEUBLE
 DAWHA E/S N°6 ، 90000،

TANGER MAROC
BARABDES TRANS  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتداعي ساحة 

ابراهيم الروداني زنقة السنا اقامة 
بيتهوفن ) الطابق 3 رقم )8 - 

92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
129635

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 شتن ر   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

. BARABDES TRANS
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطرقي للبضائع.
ساحة   : االجتداعي  املقر  عنوان 
اقامة  السنا  زنقة  الروداني  ابراهيم 
بيتهوفن ) الطابق 3 رقم )8 - 92222 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 122   : السيد عبد السالم ال راق 

حصة بقيدة 1.222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
ال راق  السالم  عبد  السيد 
عنوانه)ا( حي الجيراري 5 زنقة 1 رقم 

4 92222 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
ال راق  السالم  عبد  السيد 
عنوانه)ا( حي الجيراري 5 زنقة 1 رقم 

4 92222 طنجة املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   1( بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2)2) تحت رقم 35558).

781I

SOMAZARA

SOMAZARA
إعالن متعدد القرارات

 SOMAZARA SARL
 صومازارا

شركة ذات مسؤولية محدودة وذات 
املديزات التالية:

السجل التجاري رقم: 9489)) 
العام  الجدع  محضر  بدقت�سى 
دجن ر   13 االستثنائي املنعقد بتاريخ 
تم  للشركة  االجتداعي  باملقر   (219

إقرار ما يلي: 
اإلمضاء املشترك ملسيري الشركة.
النظام  من   15 البند  تعديل 

األسا�سي وفق ما سبق
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التوقيع  بواسطة  ملزمة  الشركة 
املشترك ملسيري الشركة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 (6 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوار 2)2) تحت رقم 7)2)75.

78(I

FIDASSURCO

STE BAS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDASSURCO
 MASSIRA 1 C  SAKAN AKARI
 IMM 95 1ER ETAGE APPT 17 ،
40000، MARRAKECH MAROC
STE BAS SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتداعي حي النهضة 

شيشاوة - 41222 شيشاوة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1593

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   (3
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 STE  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.BAS SARL AU
الري   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والعدل الزراعي
واملعدات  املواد  جديع  تجارة 

الزراعية.
حي   : االجتداعي  املقر  عنوان 
شيشاوة   41222  - النهضة شيشاوة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : بوتسو  ايصر  السيد 
حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ايصر بوتسو عنوانه)ا( حي 
النهضة 41222  شيشاوة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   
ومواطن مسيري الشركة:

السيد ايصر بوتسو عنوانه)ا( حي 
النهضة 41222  شيشاوة املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بامنتانوت  بتاريخ 13 نون ر 

2)2) تحت رقم 2)2)/396.

784I

FCCA ATLAS

AMAL DARI امال داري 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
FCCA ATLAS

 AV ALLAL EL FASSI LOT RATMA
 IMM 89 APPT 5 MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC
 امال داري AMAL DARI شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتداعي بوعكاز 

بلوك 12 رقم 445 املحاميد مراكش 
- 42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
128((9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   14
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
امال    : بدختصر تسديتها  اإلقتضاء 

.AMAL DARI داري
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري 

مقاولة بناء واشغال مختلفة 

بيع وشراء.

بوعكاز   : االجتداعي  املقر  عنوان 
445 املحاميد مراكش  12 رقم  بلوك 

- 42222 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 34   : رشيد   السوساني  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

 33   : الغني  عبد  جناح  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

 33   : املختار  سليداني  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد السوساني رشيد  عنوانه)ا( 
 (85 رقم   ( برادي  تجزئة  اسكجور 

مراكش 42162 مراكش املغرب.

السيد جناح عبد الغني عنوانه)ا( 

 (39 الرقم   2( تجزئة منازل الدروة 

الدروة برشيد )2)6) برشيد املغرب.

السيد سليداني املختار عنوانه)ا( 

12 درب البقال سيدي بوعدر مراكش 

42222 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد السوساني رشيد  عنوانه)ا( 
 (85 رقم   ( برادي  تجزئة  اسكجور 

مراكش 42162 مراكش املغرب

السيد سليداني املختار عنوانه)ا( 

12 درب البقال سيدي بوعدر مراكش 

42222 مراكش املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   13 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2)2) تحت رقم 98)117.

785I

euromaritima

MEKAFRON
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

euromaritima

147 شارع محدد الخامس اقامة 

القنطرة رقم 15 ، 92222، طنجة 

املغرب

MEKAFRON شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي املنطقة 

الصناعية املجد تجزئة 791 757-  - 

92222 طنجة  املغرب .

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(58(1

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تدت   (219 ف راير   27 في  املؤرخ 

املصادقة على :

لوايز  )ة(  وليان   تفويت السيد 

52).5 حصة اجتداعية  اكليسياس  

لفائدة   حصة   12.522 أصل  من 

)ة(  و�سي لويز لوايز ريفاس   السيد 

بتاريخ 27 ف راير 219).

لوايز  )ة(  وليان   تفويت السيد 

اكليسياس   52).5 حصة اجتداعية 

لفائدة   حصة   12.522 أصل  من 
مونطينيكرو  بارسيلو  )ة(  السيد 

انكارناسيون  بتاريخ 27 ف راير 219).

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

نون ر   1( بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2)2) تحت رقم 83)6.

787I

بالم فيدسس ش م م

GHANDI MEDIAS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتداعي للشركة

بالم فيدسس ش م م

169 شارع محدد بوزيان , فرحتين 

9 الطابق الرابع رقم 15 سيدي 

عثدان، 2722)، الدار البيضاء 

املغرب

GHANDI MEDIAS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي ) زنقة 

الصنوار الطابق الرابع رقم )1 - 

2122) الدار البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجتداعي للشركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 

.396911

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 7) أكتوار 2)2) تم  تحويل  

املقر االجتداعي الحالي للشركة من ») 

زنقة الصنوار الطابق الرابع رقم )1 - 

2122) الدار البيضاء املغرب» إلى »9 

زنقة البنفسج رقم 1 مرس السلطان 

- 2122) الدار البيضاء  املغرب».

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم )75419.

788I

Sté quick bridge

GUERCIF IMPORT EXPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تغيير نشاط الشركة

Sté quick bridge

 Av MED 6 guercif ، 35100،

GUERCIF MAROC

  GUERCIF IMPORT EXPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتداعي امللك 

املسمى ملك بغدادي حوض الجدي 

هوارة اوالد رحو - 35122 جرسيف 

املغرب.

تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.1735

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

تم تغيير   (2(2 نون ر   1( املؤرخ في 

»وسيط تجاري»  نشاط الشركة من 

إلى »نقل البضائع للغير».

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بجرسيف  بتاريخ 16 نون ر 

2)2) تحت رقم 2)2)/3)9.

789I

Sté quick bridge

TOP AGRI NORD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

Sté quick bridge

 Av MED 6 guercif ، 35100،

GUERCIF MAROC

TOP AGRI NORD  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االجتداعي شارع 

محدد الخامس ملك وردة  3 الشقة 

3 الطابق األول - 35122 جرسيف 

املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1283

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

2)2) تم تغيير  25 أكتوار  املؤرخ في 

»وسيط تجاري»  نشاط الشركة من 

إلى »منعش عقاري».

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بجرسيف  بتاريخ 16 نون ر 

2)2) تحت رقم 2)2)/914.

792I

FIDUCIAIRE IBN ROCHD

STE LGR CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسدال الشركة

FIDUCIAIRE IBN ROCHD

شارع الحسن الثاني رقم 81 حي 

 avenue سيطا سوق السبت

 hassan 2 n°81 cité suta souk

sebt، 23550، سوق السبت املغرب

 STE LGR CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي اوالد 

مراح سيدي عي�سي سوق السبت - 

3552) سوق السبت املغرب.
رفع رأسدال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.(1(1

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

تم   (2(2 أكتوار   19 في  املؤرخ 
قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع 

 52.222« أي من  درهم»   842.222«

عن  درهم»   892.222« إلى  درهم» 

أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  االبتدائية بالفقيه بن صالح  

11 نون ر 2)2) تحت رقم 5)3.

791I

MOORISH

BIGBANG.MA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOORISH

39 شارع لال ياقوت الطابق 5 شقة د 

، 2282)، الدار البيضاء املغرب

BIGBANG.MA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي شارع عبد 

الكريم الخطابي اقامة جواد 129 

الطابق 3 شقة 43 كليز - 42222 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

128((7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.BIGBANG.MA

غرض الشركة بإيجاز : استشارات 

الكدبيوتر

تطوير الويب

التجارة.

عنوان املقر االجتداعي : شارع عبد 

 129 جواد  اقامة  الخطابي  الكريم 

 42222  - كليز   43 شقة   3 الطابق 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسدال  مبلغ 

44.222,22) درهم، مقسم كالتالي:

صبحي  طارق  محدد  السيد 

درهم   122 بقيدة  حصة   (.442   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

صبحي  طارق  محدد  السيد 

تجزئة  سورور  اقامة   29 عنوانه)ا( 

مراكش   42222 جيليز  حسانية 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

صبحي  طارق  محدد  السيد 

تجزئة  سورور  اقامة   29 عنوانه)ا( 

مراكش   42222 جيليز  حسانية 

املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   13 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2)2) تحت رقم 97)117.

79(I

socomif sarl

MARIA’S CONFORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

socomif sarl
زنقة محدد الحصالي عدارة 35 شقة 

رقم ) ، 14225، القنيطرة املغرب

MARIA’S CONFORT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتداعي شقة رقم 

6) الطابق السادس العدارة أ إقامة 

إمام علي املدينة العليا،القنيطرة 

KENITRA 14000 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

57131

في  مؤرخ  حر  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   2(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.MARIA’S CONFORT

إدارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عرض مستحضرات التجديل.

عنوان املقر االجتداعي : شقة رقم 

6) الطابق السادس العدارة أ إقامة 

العليا،القنيطرة  املدينة  علي  إمام 

KENITRA 14222 القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيدة فتحي مرية :  1.222 حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .

 

والعائلية  الشخصية  األسداء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(   مرية  فتحي  السيدة 

العدارة ن شقة 12 إقامة السوليتنان 

فوزي الجريني املنزه ح ي م الرااط 

1111 الرااط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(   مرية  فتحي  السيدة 

العدارة ن شقة 12 إقامة السوليتنان 

فوزي الجريني املنزه ح ي م الرااط 

1111 الرااط املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ )1 نون ر 

2)2) تحت رقم 82242.

793I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

»بـيــتـــرو مـــاجيــــك - ش.ذ.م.م.» 

التي أصبحــت  »زرابـــيـــتـــكـــس - 

ش.ذ.م.م.» .
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE

 LIBERTE N° 97 - CASABLANCA

 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC

»بـيــتـــرو مـــاجيــــك - ش.ذ.م.م.» التي 

أصبحــت  »زرابـــيـــتـــكـــس - ش.ذ.م.م.» 

. شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتداعي 12 شـــارع 

الحــريــة  الطـــابــق 3  شقـــة رقـــم 5  --  

12)2) البيضــاء  املــغـــرب .

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4((.945

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

2)2) تم تغيير  7) أكتوار  املؤرخ في 

نشاط الشركة من »مـحطـــة  ــــدمــــات 

للـسـيـــارات ،  مـفـهـــى ،  قــــاعــة  شــــاي ،  

مطعــم  و بيــع كــــل الـدـــــواد الغـــذائيــــة .» 

إلى »الـصنـــاعـــة  و املتـــاجـــرة  فـــي جــدـــيــــع 

أنــــــواع  الــــزرابــــي  و الـــدـــوكــيــــت.».

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 4)754.2.

794I

 MOHAMED EL KARRICHE COMPTABLE

AGREE

يوزرسيف دي كوسير أ إو     

YOUZARSIF DE COSER AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 MOHAMED EL KARRICHE

COMPTABLE AGREE

شارع املغرب العربي رقم ) الطابق 

األول تطوان ، 93222، تطوان 

املغرب

يوزرسيف دي كوسير أ إو     

 YOUZARSIF DE COSER AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي شارع 

أحدد البقال زنقة 2) رقم 23 

تطوان - 93222 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(7957

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

إو      أ  كوسير  دي  يوزرسيف   :

.YOUZARSIF DE COSER AU

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مالبس األعراس و الخياطة العصرية.

شارع   : االجتداعي  املقر  عنوان 
أحدد البقال زنقة 2) رقم 23 تطوان 

- 93222 تطوان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد يوسف حرات :  122 حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حرات  يوسف  السيد 
 23 2) رقم  شارع احدد البقال زنقة 

تطوان 93222 تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  حرات  يوسف  السيد 

 23 2) رقم  شارع احدد البقال زنقة 

تطوان 93222 تطوان املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   25 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2)2) تحت رقم 5753.

795I

HELP ENTREPRISE

Ö FRAMBOISES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

HELP ENTREPRISE

 23RUE BOURED 2EME ETG

 APPT 4 ROCHES NOIRES ،

20290، CASABLANCA MAROC

Ö FRAMBOISES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتداعي )1 زنقة 

ص ري بوجدعة الطابق االول الشقة 

6 - 2192) الدار البيضاء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.(88141

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   (217 يناير   32 املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسدالها  مبلغ    Ö FRAMBOISES

مقرها  وعنوان  درهم   12.222

بوجدعة  زنقة ص ري   1( اإلجتداعي 

الطابق االول الشقة 6 - 2192) الدار 

البيضاء املغرب نتيجة ل : عدم بلوغ 

الهدف.

زنقة   1( و حدد مقر التصفية ب 

ص ري بوجدعة الطابق االول الشقة 

6 - 2192) الدار البيضاء املفرب. 

و عين:
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السيد)ة( وفاء  ناصر و عنوانه)ا( 

حداوية زنقة 3 رقم 49 2462) الدار 

البيضاء املغرب كدصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ف راير 217) تحت رقم 8268)6.

796I

مكتب املحاسبة

سهيلة فارما
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب املحاسبة

9 عدارة قبيل شارع الجيش امللكي 

سيدي بنور، 4352)، سيدي بنور 

املغرب

سهيلة فارما شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي مركز اوالد 

عدران سيدي بنور. 4352) سيدي 

بنور. املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(921

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   2(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

: سهيلة  بدختصر تسديتها  اإلقتضاء 

فارما.

مدارسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مهنة الصيدلة.

عنوان املقر االجتداعي : مركز اوالد 

سيدي   (4352 عدران سيدي بنور. 

بنور. املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : السيدة سهيلة زمراوي 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة سهيلة زمراوي عنوانه)ا( 

4352) سيدي  176 تجزئة السعادة 

بنور. املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

الحاملة  زمراوي  سهيلة  السيدة 

رقم  للتعريف  الوطنية  للبطاقة 

تجزئة   176 عنوانه)ا(   MC(14252

السعادة 4352) سيدي بنور. املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ  بنور   بسيدي  االبتدائية 

نون ر 2)2) تحت رقم ))38.

797I

MANAGEMENTD3 SARL

JAZLIN INVEST

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MANAGEMENTD3 SARL

 RUE IBN KATIR RESIDENCE

 BEETHOVEN 1 1ER ETAGE

 N°51 ، 90000، TANGER

MAROC

JAZLIN INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي شارع ابن 

كثير إقامة بتهوفن 1 الطابق األول 

رقم 51 - 92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
129555

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 JAZLIN : اإلقتضاء بدختصر تسديتها

.INVEST
تسيير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقارات.
عنوان املقر االجتداعي : شارع ابن 
األول  الطابق   1 بتهوفن  إقامة  كثير 

رقم 51 - 92222 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   52   : رشيد  عياد  السيد 

بقيدة 5.222 درهم للحصة .
 52   : حكيدة  اسباع  السيدة 

حصة بقيدة 5.222 درهم للحصة .
حصة   452   : السيدة عياد لينا 

بقيدة 45.222 درهم للحصة .
452 حصة    : السيدة عياد جنة 

بقيدة 45.222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
 VAN )السيد عياد رشيد عنوانه)ا
 SPILBERGENSTRAAT 172 HS
 1257 RR 1257 AMESTERDAM

.PAYS BAS
السيدة اسباع حكيدة عنوانه)ا( 
 LAKENHALLEN ( (134AH (134

.HOFDDORP PAYS BAS
 VAN )السيدة عياد لينا عنوانه)ا
 SPILBERGENSTRAAT 172 HS
 1257 RR 1257 AMESTERDAM

.PAYS BAS
 VAN )السيدة عياد جنة عنوانه)ا
 SPILBERGENSTRAAT 172 HS
 1257 RR 1257 AMESTERDAM

.PAYS BAS

والعائلية  الشخصية  األسداء   
ومواطن مسيري الشركة:

السيدة اسباع حكيدة عنوانه)ا( 
 LAKENHALLEN ( (134AH (134

HOFDDORP PAYS BAS
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   12 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2)2) تحت رقم 35458).
798I

ste cofiguer sarl

 ES-SAHLI EL AMRAOUI
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل الشكل القانوني للشركة

ste cofiguer sarl
 av guennad tayeb 1 etage n3
guercif ، 35100، guercif maroc
 ES-SAHLI EL AMRAOUI SARL
AU شركة ذات املسؤولية املحدودة
و عنوان مقرها االجتداعي حي النكد 
تجزئة حدزة الرقم )16 - 35122 

جرسيف .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1139

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 8) أكتوار 2)2) تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة» إلى »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد».
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بجرسيف  بتاريخ 16 نون ر 

2)2) تحت رقم 2)2)/2)9.
799I

excofi

MALAK CARROSSERIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

excofi
الشق 3 عدارة لحبابي شارع الجوالن 

ليدو فاس ، 31222، فاس املغرب
MALAK CARROSSERIE  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتداعي الطابق 

األر�سي دوار الكعدة عين البيضاء - 

32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

64545

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

. MALAK CARROSSERIE

إصالح   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بيع   // // ميكانيكي  هياكل السيارات 

إكسسوارات و قطع غيار السيارات.

الطابق   : االجتداعي  املقر  عنوان 

 - األر�سي دوار الكعدة عين البيضاء 

32222 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 522   : القاسمي محدد   السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

  : الرفيع  عبد  القاسمي  السيد 

522 حصة بقيدة 122 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد القاسمي محدد  عنوانه)ا( 
أ  نرجس   1 الياسدين  زنقة   ( رقم 

32222 فاس املغرب.

الرفيع  عبد  القاسمي  السيد 
االمل  شارع   (32 رقم  عنوانه)ا( 
الشقة 21 تجزئة الوفاء طريق صفرو 

32222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد القاسمي محدد  عنوانه)ا( 
أ  نرجس   1 الياسدين  زنقة   ( رقم 

32222 فاس املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   23 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 1)9) .

822I

ste cofiguer sarl

 STE ES-SAHLI EL AMRAOUI
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

ste cofiguer sarl
 av guennad tayeb 1 etage n3
guercif ، 35100، guercif maroc
 STE ES-SAHLI EL AMRAOUI
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتداعي حي النكد 
تجزئة حدزة الرقم )16 - 35122 

جرسيف املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1139

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تدت   (2(2 أكتوار   (8 في  املؤرخ 

املصادقة على :
محدد   )ة(  السيد  تفويت 
اجتداعية  حصة   522 العدراوي 
522 حصة لفائدة  السيد  من أصل 
أكتوار   (8 بتاريخ  السهلي  )ة(  الد 

.(2(2
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بجرسيف  بتاريخ 16 نون ر 

2)2) تحت رقم 2)2)/2)9.

821I

COMICONE

GREEN VILLA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

COMICONE
رقم 1، عدارة 6، اقامة ابن سينا ، 

52222، مكناس املغرب
GREEN VILLA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي : رقم 16)، 

اقامة النصر، زنقة )، طريق اكوراي 

- 52252 مكناس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.47487

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 31 أكتوار 2)2) تقرر حل 

GREEN VILLA شركة ذات املسؤولية 

 122.222 رأسدالها  مبلغ  املحدودة 

درهم وعنوان مقرها اإلجتداعي رقم 
طريق   ،( زنقة  اقامة النصر،   ،(16

املغرب  مكناس   52252  - اكوراي 

نتيجة لقرار حل شركة لعدم مدارسة 

نشاطها التجاري مند تاسيسها سنة 

.(219

و عين:

و  الرحالي   حديد    السيد)ة( 
)، النصر  16)، زنقة  عنوانه)ا( رقم 

مكناس   52252 اكوراي  طريق   ،1

املغرب كدصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجدعية الختامية 

رقم  وفي   (2(2 أكتوار   31 بتاريخ 
طريق   ،1 النصر   ،( زنقة   ،(16

اكوراي - 52252 مكناس املغرب.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   16 بتاريخ  بدكناس   التجارية 

2)2) تحت رقم 615.

82(I

مكتب الرياني للدحاسبة

الكترو الشمال
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب الرياني للدحاسبة

شارع محدد داود رقم32)  تطوان ، 

93242، تطوان املغرب

الكترو الشدال شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي شارع 

عجدان الطابق الثالث رقم 6  - 

)9315 مرتيل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(7969

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   2(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

الكترو   : اإلقتضاء بدختصر تسديتها 

الشدال.

بيع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

وشراء االجهزة االلكترونية

- االستيراد والتصدير.

شارع   : االجتداعي  املقر  عنوان 

 -   6 رقم  الثالث  الطابق  عجدان 

)9315 مرتيل املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : ابريش  محدد  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ابريش  محدد  السيد 

شفشاون   91222 برد   باب  مركز 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ابريش  محدد  السيد 

شفشاون   91222 برد   باب  مركز 

املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   29 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2)2) تحت رقم )576.

823I
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ste cofiguer sarl

 STE EL AITA TRAVAUX

GUER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ste cofiguer sarl

 av guennad tayeb 1 etage n3

guercif ، 35100، guercif maroc

 STE EL AITA TRAVAUX GUER

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي امللك 

املسمى محدد 1 حي النكد - 35122 

جرسيف املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1915

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 STE EL : اإلقتضاء بدختصر تسديتها

.AITA TRAVAUX GUER

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة او البناء

للبضائع  والدولي  الوطني  النقل 

لحساب الغير

االستيراد والتصدير.

امللك   : االجتداعي  املقر  عنوان 

 35122  - 1 حي النكد  املسمى محدد 

جرسيف املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : السيدة العيطة حورية 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة العيطة حورية عنوانه)ا( 

 35122 النكد  الفياللي  تجزئة 

جرسيف املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة العيطة حورية عنوانه)ا( 

 35122 النكد  الفياللي  تجزئة 

جرسيف املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بجرسيف  بتاريخ 16 نون ر 

2)2) تحت رقم 2)2)/1)9.

824I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

   الب خدمات املغرب
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE

 LIBERTE N° 97 - CASABLANCA

 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC

   الب  دمات املغرب  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي 45 

شارع اطلس املعاريف  -- 2332)  

الدارالبيضاء  املــغــــرب  .

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.336.7(5

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

تدت   (2(2 نون ر   29 في  املؤرخ 

املصادقة على :

حدــــزة هيثدـــي   )ة(  تفويت السيد 

أصل  من  اجتداعية  حصة   4.222

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   4.222

نون ر   29 بتاريخ  الــوذغيــــري   مــونيـــة 

.(2(2

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 754.232.

825I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

بـيــتـــرو  مـــاجيــــك  -  ش.ذ.م.م.
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسدية الشركة

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE

 LIBERTE N° 97 - CASABLANCA

 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC

بـيــتـــرو  مـــاجيــــك  -  ش.ذ.م.م.  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتداعي 12  شــارع  

الحــريـــة  الطــابــق  الثـــالـــث  شقـــة  
رقــم  5 -- 12)2)  البيضــاء  املــغــــرب  

.

تغيير تسدية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

4((.945

 بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

2)2) تم تغيير  7) أكتوار  املؤرخ في 

تسدية الشركة من »بـيــتـــرو  مـــاجيــــك  

  - »زرابـــيـــتـــكـــس   إلى   « ش.ذ.م.م.    -

ش.ذ.م.م. » .

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 4)754.2.

826I

EXACTE FIDUCIAIRE

ساون اليكترو ذرعة باور
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EXACTE FIDUCIAIRE

 LOT AL WAHDA LOT 249 ،

26402، SOUALEM MAROC

ساون اليكترو ذرعة باور شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي 6) شارع 

مرس السلطان  شقة3 الطابق 1  

البيضاء 2492) البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

477937

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

ساون   : بدختصر تسديتها  اإلقتضاء 

اليكترو ذرعة باور.

غرض الشركة بإيجاز : كهرااء 

-الطاقة  الشدسية

تركيب املكيف     - تركيب كاميرات 

املراقبة.

6) شارع  عنوان املقر االجتداعي : 

  1 الطابق  شقة3  السلطان   مرس 

البيضاء 2492) البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد ايت �سي بابا عبد الجليل 

درهم   122 بقيدة  حصة   1.222   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الجليل  بابا عبد  �سي  يت  السيد 

زاكورة  افرا  دوار تدضرت  عنوانه)ا( 

47246  زاكورة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ايت �سي بابا عبد الجليل 

زاكورة  افرا  دوار تدضرت  عنوانه)ا( 

47246  زاكورة املغرب
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باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوار 2)2) تحت رقم 751961.

827I

STE SUD EST GESTION SARL

AGRICULTURE-
ENVIRONNEMENT-

  INDUSTRIE CONSULTING
««AEI CONSULT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

STE SUD EST GESTION SARL
رقم 26 العدارة 99 شارع موالي 

علي الشريف ، 222)5، الرشيدية 
املغرب

AGRICULTURE-
 ENVIRONNEMENT-INDUSTRIE
 «CONSULTING  «AEI CONSULT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتداعي : رقم 

23) تجزئة واد الدهب - 222)5 
الرشيدية املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.89(3
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
 (2(2 أكتوار   25 في  املؤرخ 
AGRICULTURE- حل  تقرر 

 ENVIRONNEMENT-INDUSTRIE
 «CONSULTING  «AEI CONSULT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
رأسدالها  مبلغ  الوحيد  الشريك 
مقرها  وعنوان  درهم   (2.222
واد  تجزئة   (23 رقم  اإلجتداعي 
املغرب  الرشيدية   5(222  - الدهب 

نتيجة لعدم مزاولة اي نشاط.
و عين:

و  بوطاهري  فاطدة   السيد)ة( 
 5(222 حي األطر الفالحة  عنوانه)ا( 
)ة(  كدصفي  املغرب  الرشيدية 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجدعية الختامية 

رقم  وفي   (2(2 أكتوار   25 بتاريخ 

 5(222  - الدهب  واد  تجزئة   (23

الرشيدية املغرب.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 16 نون ر 

2)2) تحت رقم 339.

828I

ste holdings missour sarl au

شركة فريكسان
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ste holdings missour sarl au

 hay essalam hay essalam،

missour ،33250 املغرب

شركة فريكسان شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي دوار 

الحدوزيين والد عبد الكريم الرميلة 

اوطاط الحاج - 33322 اوطاط 

الحاج املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1787

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

شركة   : بدختصر تسديتها  اإلقتضاء 

فريكسان.

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير.

دوار   : االجتداعي  املقر  عنوان 

الحدوزيين والد عبد الكريم الرميلة 

اوطاط   33322  - الحاج  اوطاط 

الحاج املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 ((3.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.115   : معزوز   نبيل  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

السيد محدد القصباوي :  1.115 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

 

والعائلية  الشخصية  األسداء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد نبيل معزوز عنوانه)ا( دوار 

اوطاط   33322 الحدوزيين الرميلة  

الحاج املغرب.

القصباوي   محدد  السيد 

 33322 174 زنقة الرياط   عنوانه)ا( 

اوطاط الحاج املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد نبيل معزوز عنوانه)ا( دوار 

اوطاط   33322 الحدوزيين الرميلة  

الحاج املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   16 بتاريخ  ببوملان   االبتدائية 

2)2) تحت رقم 2)2)/385.

829I

FIDUCIAIRE MOLIFID

NIAMANE CASH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MOLIFID

 AVENUE MOHAMED V

 RESIDENCE AL ANDALOUSE

 B BUREAU N°09 ، 92000،

LARACHE MAROC

NIAMANE CASH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي تجزئة 

البلدية قرب االيداع و التدبير رقم 

11  - 222)9 العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5653

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   24

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.NIAMANE CASH

تحويل    : بإيجاز  الشركة  غرض 

االموال وغيرها من الخدمات املالية;

االستغالل,  التسيير,  اإلنشاء,   -
األصول  لجديع  الشراء,  الكراء, 

التجارية;

العدليات  جديع  عدوما  و 

التجارية, الصناعية, املالية, العقارية, 

أو غير العقارية التي لها عال قه مباشرة 

باألهداف أعاله و التي بإمكانها تطوير 

أهداف الشركة, و كذلك كل مساهدة 

مباشرة أو غير مباشرة تحت أي صفة 

في الشركات التي لها أهداف مداثلة..

تجزئة   : االجتداعي  املقر  عنوان 

البلدية قرب االيداع و التدبير رقم 11  

- 222)9 العرائش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 522   : الزردوح   ايدان  السيدة 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

 522   : املودن  نعيدة  السيدة 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة ايدان الزردوح  عنوانه)ا( 

تجزئة البلدية قرب االيداع و التدبير 
رقم 11  222)9 العرائش املغرب.

عنوانه)ا(  املودن  نعيدة  السيدة 

تجزئة البلدية قرب االيداع و التدبير 
رقم 11  222)9 العرائش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
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السيدة ايدان الزردوح  عنوانه)ا( 
تجزئة البلدية قرب االيداع و التدبير 

رقم 11  222)9 العرائش املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعرائش  بتاريخ 16 نون ر 

2)2) تحت رقم 935.
812I

Société WAMSA

IFR إيفر
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

Société WAMSA
 BP 7345 AL FIDIA، 80060،

Agadir MAROC
IFR إيفر شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتداعي رقم )3 
شارع الفرابي   املنطقة الصناعية 

تاسيال 1 86362   الدشيرة الجهادية 
املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(2445
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تم تغيير   (2(2 21 غشت  املؤرخ في 
مواد  »صناعة  من  الشركة  نشاط 
الزليج و الر ام،  بيع و شراء  البناء، 
عقارية،  أشغال  املقالع،  استغالل 
و  تجهيز  أشغال  عقاري،  إنعاش 
استراد  و  ،تصدير  األرا�سي،  تجزئة 
و  الكهرااء  أشغال   négociant  ،
إلى  و الجبص»  النجارة،  الترصيص، 
تعبئة و تغليف و   : »بشكل أسا�سي 
معالجة و تحويل و تصبير الفواكه و 
الخضر و  أي مواد غدائية و أي منتوج 
زراعي أو حيواني ؛ بيع و شراء و توزيع 
و استيراد و تصدير أي منتوج غدائي 
أو زراعي ؛ و بشكل ثانوي : بيع و شراء 
و توزيع و استيراد و تصدير معدات و 
آالت و مواد استهالكية ؛  لق و إنشاء 
للتعبئة  وحدة  أي  كراء  أو  شراء  و 
التحويل  أو  املعالجة  أو  التغليف  و 
أشكاله  بكل  النقل  ؛  التصبير  أو 
الكبيرة  التجارة  ؛  اللوجيستيك  و 

و  الفالحي  االستغالل  ؛   )négoce(

و  السدسرة  ؛  الغذائية  الصناعة 

الوساطة.».

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   16 بتاريخ  بانزكان   االبتدائية 

2)2) تحت رقم 7)19.

811I

FIDUCIAIRE MOLIFID

BROSMEDIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MOLIFID

 AVENUE MOHAMED V

 RESIDENCE AL ANDALOUSE

 B BUREAU N°09 ، 92000،

LARACHE MAROC

BROSMEDIA  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي زنقة ابي 

العنان املريني الطابق االر�سي رقم 

)1 - 222)9 العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5633

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   2(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

. BROSMEDIA
غرض الشركة بإيجاز : • صندوق 

اإلنتاج السدعي البصري.

• تركيب الشبكة وال رمجة.

• أعدال الطباعة.

• إنشاء الرواوتات.

الكدبيوتر  أجهزة  وايع  شراء   •
واملعدات املكتبية.

• إنشاء مؤسسة للتدريب املنهي.
• التصديم والرسوم املتحركة.
• إنشاء وتطوير مواقع الويب.

الفنية  العروض  أعدال   •
 ، الصوت  )نظام  واملهرجانات 
معالجة الصوتيات   ، إضاءة املسرح 
املؤتدرات  قاعات  وتصديم  وارالت 

والعروض(.
االستغالل,  التسيير,  اإلنشاء,   -
األصول  لجديع  الشراء,  الكراء, 

التجارية;
العدليات  جديع  عدوما  و 
التجارية, الصناعية, املالية, العقارية, 
أو غير العقارية التي لها عال قه مباشرة 
باألهداف أعاله و التي بإمكانها تطوير 
أهداف الشركة, و كذلك كل مساهدة 
مباشرة أو غير مباشرة تحت أي صفة 

في الشركات التي لها أهداف مداثلة.
زنقة ابي   : عنوان املقر االجتداعي 
العنان املريني الطابق االر�سي رقم )1 

- 222)9 العرائش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الطريبق  الشريف  حدزة  السيد 
درهم   122 بقيدة  حصة   1.222   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الطريبق  الشريف  حدزة  السيد 
زنقة  حي املسيرة الخضراء  عنوانه)ا( 
28 152)9 القصر الكبير  الثناء رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
الطريبق  الشريف  حدزة  السيد 
زنقة  حي املسيرة الخضراء  عنوانه)ا( 
28 152)9 القصر الكبير  الثناء رقم 

املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعرائش  بتاريخ 25 نون ر 

2)2) تحت رقم 891.
81(I

Cabinet Comptable Marzofid

SOCIETE OH PLUS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Cabinet Comptable Marzofid

 Rue Ibn Aicha Résid.les huit

 paliers 5eme Etage Appt.n°51

 Guéliz MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROCA

 SOCIETE OH PLUS SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي الطابق 

الخامس الشقة رقم51 زنقة ٱبن 

عائشة إقامة ثدانية نخالت  جليز - 

42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

128(45

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   1(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE OH PLUS SARL AU

شركة   *  : غرض الشركة بإيجاز 

أعدال البناء املختلفة

األعدال   ، الفنية  املساعدة   •*

االستشارات   - التنسيق   ، الهندسية 

أعدال   ، التفاوض   - التدريب   -

الهندسة املدنية والبيئة.

الطابق   : االجتداعي  املقر  عنوان 

ٱبن  زنقة  رقم51  الشقة  الخامس 

 - جليز  عائشة إقامة ثدانية نخالت  

42222 مراكش املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : زهرة  لينزالي  السيدة 
حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  زهرة  لينزالي  السيدة 
دوار اكادير نايت لحسن ايت فاسكا 
 42222 اورير  ايت  داود  سيدي 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  زهرة  لينزالي  السيدة 
دوار اكادير نايت لحسن ايت فاسكا 
 42222 اورير  ايت  داود  سيدي 

مراكش املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   13 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2)2) تحت رقم 117326.
813I

STADIUM TRANS

STADIUM TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

STADIUM TRANS
56 زنقة إبن الونان عين السبع ، 

22)2)، البيضاء املغرب
STADIUM TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتداعي : 56 زنقة 
إبن الونان عين السبع 56 زنقة إبن 
الونان عين السبع 22)2) البيضاء 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.418867

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   (2(2 نون ر   16 املؤرخ في 
ذات  شركة   STADIUM TRANS
رأسدالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   122.222
زنقة إبن الونان عين   56 اإلجتداعي 
عين  الونان  إبن  زنقة   56 السبع 

املغرب  البيضاء   (2(22 السبع 
نتيجة لتصفية.

و عين:
و  صدقي  يوسف   السيد)ة( 
زنقة ل روك بولو   47 فيال  عنوانه)ا( 
املغرب  البيضاء   (2(22 البيضاء 

كدصفي )ة( للشركة.
السيد)ة( أمين  صدقي و عنوانه)ا( 
حي السدري مجدوعة 5 زنقة 53 رقم 
48 22)2) البيضاء املغرب كدصفي 

)ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجدعية الختامية 
زنقة   56 وفي   (2(2 نون ر   16 بتاريخ 
 (2(22  - السبع  عين  الونان  إبن 

البيضاء املغرب.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2)2) تحت رقم 8351)7.
814I

SDCF CONSEIL

DREAM BETON
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SDCF CONSEIL
 RESIDENCE ABDELMOUMEN

 CENTER ANGLE BD
 ABDELMOUMEN ET BD
 ANOUAL ETG 2, BUREAU

 202 CASABLANCA ، 20042،
casablanca Maroc

DREAM BETON شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي شارع لال 
ياقوت و زنقة العرعار عدارة 29 

إقامة جاليس الطابق 4 الشقة 17 
الدارالبيضاء  الدارالبيضاء 2222)  

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

476929
 25 عقد حر مؤرخ في  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 أكتوار 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.DREAM BETON

تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تصنيع  رئي�سي:  بشكل  البناء  مواد 
األرضيات الجاهزة ، تصنيع الجسور 

الخرسانية  املفصالت   - الخرسانية 

التكتالت  تصنيع   ، والسيراميك 

والفوهات ، الرصف الصناعي ، طالء 

األرضيات في األلواح الخرسانية

العدل الخرساني

املواقع  جديع  وتشغيل  إنشاء 
واألصول  العدل  وورش  واملحاجر 

األشغال  بشركة  املتعلقة  التجارية 

العامة أو الخاصة

ومباني  ترابية  وأعدال  تقسيدات 

وأعدال متنوعة

اعدال الطرق والصرف والتشجير 

وتنسيق الحدائق

والخاصة  العامة  األعدال 

والهندسة املدنية بأنواعها.

شارع   : االجتداعي  املقر  عنوان 

 29 لال ياقوت و زنقة العرعار عدارة 

 17 الشقة   4 إقامة جاليس الطابق 

  (2222 الدارالبيضاء  الدارالبيضاء  

الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسدال  مبلغ 

122.222,22 درهم، مقسم كالتالي:

 722   : الر اوي  لحسن  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

 322   : الر اوي  ياسين  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد لحسن الر اوي عنوانه)ا( 
عثدان  حي  الراشدية  زنقة   (77

بوزنيقة 13122 بوزنيقة املغرب.

السيد ياسين الر اوي عنوانه)ا( 
عثدان  حي  السعادة  زنقة   (77

بوزنيقة 13122 بوزنيقة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد لحسن الر اوي عنوانه)ا( 

عثدان  حي  الراشدية  زنقة   (77

بوزنيقة 13122 بوزنيقة املغرب

السيد ياسين الر اوي عنوانه)ا( 

عثدان  حي  السعادة  زنقة   (77

بوزنيقة 13122 بوزنيقة املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوار 2)2) تحت رقم -.

815I

مكتب الصابري

الكترو شيفاء
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

مكتب الصابري

شارع مولي إسداعيل زنقة أكدير 

أبراج طنجة بلوك1الطابق الثالث 

رقم9) طنجة ، 92222، طنجة 

املغرب

الكترو شيفاء شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتداعي طريق 

الرااط القديدة اقامة دار االمل 

محل رقم) طنجة - 92222 طنجة 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.79693

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

2)2) تقرر حل  28 شتن ر  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسدالها  مبلغ  شيفاء   الكترو 

مقرها  وعنوان  درهم   122.222

القديدة  الرااط  طريق  اإلجتداعي 

طنجة  رقم)  محل  االمل  دار  اقامة 

 : ل  نتيجة  املغرب  طنجة   92222  -

الركود  وتراكم الديون.

طريق  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

الرااط القديدة اقامة دار االمل محل 

رقم) - 92222 طنجة املغرب. 
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و عين:

السيد)ة( محدد   كريط اليدالحي 

زنقة  الدولة  تجزئة  عنوانه)ا(  و 

طنجة املغرب   92222  1( رقم    (2

كدصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

طريق   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

الرااط القديدة اقامة دار االمل محل 

رقم) طنجة

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار   (7 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2)2) تحت رقم 35114).

816I

FIDUCIAIRE ARQAM

PAR AND FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ARQAM

 BP 11022 CPH ، 80030،

AGADIR MAROC

PAR AND FOOD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي تجزئة 

املوساوي رقم 128 آيت ملول - 

86152 آيت ملول إنزكان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(1127

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   19

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 PAR  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.AND FOOD

غرض الشركة بإيجاز : - إستغالل 

مقهى و مطعم

- بيع املشرواات الكحولية و الغير 

كحولية لإلستهالك في مكان البيع

- اإلنعاش السياحي..

تجزئة   : االجتداعي  املقر  عنوان 

 - ملول  آيت   128 رقم  املوساوي 

86152 آيت ملول إنزكان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

59 حصة    : السيد اعلون أحدد 

بقيدة 1.222 درهم للحصة .

 42   : مصطفى  اعلون  السيد 

حصة بقيدة 1.222 درهم للحصة .

حصة   1   : عابد  اعلون  السيد 

بقيدة 1.222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد اعلون أحدد عنوانه)ا( حي 
تيكيوين   114 رقم   C بلوك  الزيتون 

82652 أكادير املغرب.

السيد اعلون مصطفى عنوانه)ا( 
127 تجزئة املوساوي آيت ملول  رقم 

86152 آيت ملول إنزكان املغرب.

عنوانه)ا(  عابد  اعلون  السيد 
128 تجزئة املوساوي آيت ملول  رقم 

86152 آيت ملول إنزكان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اعلون مصطفى عنوانه)ا( 
127 تجزئة املوساوي آيت ملول  رقم 

86152 آيت ملول إنزكان املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن ر   14 بتاريخ  االبتدائية بانزكان  

2)2) تحت رقم 2)2)/1523.

817I

فاييك ش.م.م

LUMEF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

فاييك ش.م.م
رقم )1 شارع الحسن التاني فاس. ، 

32222، فاس املغرب

LUMEF شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي : رقم )) 
زنقة النيجر  - 32222 فاس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.16169
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   (2(2 يونيو   18 املؤرخ في 
املسؤولية  ذات  شركة   LUMEF
 452.222 رأسدالها  مبلغ  املحدودة 
درهم وعنوان مقرها اإلجتداعي رقم 
فاس   32222  - النيجر   زنقة   ((

املغرب نتيجة لقرار الشركاء.
و عين:

السيد)ة( محدد رشيد   لعراس�سي 
شارع موالي عبد  بدوي و عنوانه)ا( 
5 32222 فاس  هللا طريق موزار كلم 

املغرب كدصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجدعية الختامية 
 (( وفي رقم   (2(2 يونيو   19 بتاريخ 
زنقة النيجر  - 32222 فاس املغرب.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار   2( بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 496).
818I

CKE CONSULTING

MAS MAROC
شركة املساهدة

استدعاء للجدوع العامة

إعالم باستدعاء للجدع العام 
 MAS العادي لشركة املساهدة

MAROC
وعنوان مقرها اإلجتداعي : 57 شارع 
عبد املومن، اقامة أ، الطابق ) - 

2572) الدار البيضاء املغرب.
رأس مالها 8.222.222 درهم.

في  املنعقد  العادي  العام  الجدع 
27 دجن ر 2)2).

السادة مساهمي  السيدات و  إن 
شركة   MAS MAROC شركة 
 8.222.222 رأسدالها  مساهدة 
درهم، الكائن مقرها ب57 شارع عبد 
 (2572  - ( املومن، اقامة أ، الطابق 
املقيدة   ، املغرب  البيضاء  الدار 

بالسجل التجاري تحت رقم 265)13 

باملحكدة التجارية بالدار البيضاء، 

جدعية  في  للحضور  مستدعون 

شارع  ستنعقد ب57  سنوية  عادية 

 ( الطابق  أ،   اقامة  املومن،  عبد 

2572) الدار البيضاء املغرب.

يوم 27 دجن ر 2)2) على الساعة 

.12

بغرض املداولة و البث في جدول 

األعدال التالي :

- قرار االندماج باستيعاب الشركة 

شركة  قبل  من   «MAS MAROC«

 SEGULA MAROC AFRICA -«

.«SMAF SA

املوافقة على اتفاقية االندماج   -

 SEGULA« شركة  مع  املوقعة 

«MAROC AFRICA - SMAF SA

تحت  للشركة  املسبق  الحل   -

تحفظ االنجاز النهائي لالنصهار

القيام  قصد  السلطات   -

باالجراءات القانونية

أن  األسهم   حاملي  على  يتعين 

ملقر  بنكهم  ع ر  يرسلوا  أو  يضعوا 

الشركة  دسة أيام قبل اإلجتداع، 

شواهد املعاينة لتقييد سنداتهم في 

الحسابات لدى وسيط مالي معتدد.

يتعين على حاملي األسهم اإلسدية 

في الحسابات  أن يكونوا قد سجلوا 

إما بصفة إسدية  الصة أو بصفة 

قبل  أيام  مقدمة،  دسة  إسدية 

بدجرد  قبولهم  يتم  الجدع،  انعقاد 

إثبات هويتهم.

لم  الذين  األسهم  حاملي  إن 

الحساب  في  سنداتهم  بعد  سسجلوا 

بإيداعها  بذلك  القيام  إلى  مدعوون 

لدى مقر الشركة الكائن ب57 شارع 

عبد املومن، اقامة أ، الطابق )، الدار 

البيضاء.
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مستجيب  مساهم  لكل  يدكن 

 17-95 للشروط الواردة في القانون 

املتعلق بشركات املساهدة، أن يطلب 
جدول  في  القرارات  مشروع  إدراج 

األعدال، شريطة أن يبعث بطلبه إلى 

مقر الشركة بواسطة رسالة مضدونة 

قبل   
ً
يوما  15 بالتوصل،  إشعار  مع 

انعقاد الجدع العام.
819I

CABINET EL KHALIFA

J.H  HORIZON
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET EL KHALIFA

43 - زنقة طه حسين ، 2122)، 

الدار البيضاء املغرب

J.H  HORIZON شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي 23 زنقة 

اين اورير شارع موالي يوسف  - 

2222) الدار البيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

479813

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

  J.H  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.HORIZON

تطوير   -  : غرض الشركة بإيجاز 

املشاريع العقارية 

لالستخدام  املباني  تشييد   -

السكني، التجاري، املنهي، أو االداري، 

االستعدال  أو  التأجير  أو  للبيع 

الشخ�سي وجديع املعامالت العقارية 

وكل ذلك وفقا ألحكام القانون رقم 

.07-88

زنقة   23  : عنوان املقر االجتداعي 

 - يوسف   موالي  شارع  اورير  اين 

2222) الدار البيضاء املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : السيد هشام الجامعي غزالني  

522 حصة بقيدة 122 درهم للحصة 

السيد كريم الحنفي  :  522 حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .

 : السيد هشام الجامعي غزالني    

5222 بقيدة 122 درهم.

 5222  : الحنفي   كريم  السيد 

بقيدة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

وصفات ومواطن الشركاء :

غزالني   الجامعي  هشام  السيد 

12 عين  عنوانه)ا( تجزئة ريديني رقم 

البيضاء  الدار   (2182 أنفا   دياب 

املغرب.

عنوانه)ا(  الحنفي   كريم  السيد 

 (2342   521 رقم  الليدون  تجزئة 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

غزالني   الجامعي  هشام  السيد 

12 عين  عنوانه)ا( تجزئة ريديني رقم 

البيضاء  الدار   (2182 أنفا   دياب 

املغرب

عنوانه)ا(  الحنفي   كريم  السيد 

 (2342   521 رقم  الليدون  تجزئة 

الدار البيضاء املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم )75398.

8(2I

ZEPHIR DIGITAL PHOTO

 GHALI AGRI MAROC* « *
« GAM

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ZEPHIR DIGITAL PHOTO
 AVENUE ABDELKARIM
 ELKHATABI RESIDENCE
 JAWAD IMMEUBLE 109

 APPARTEMENT  43 3EME
 ETAGE GUELIZ، 40000،

MARRAKECH MAROC
 GHALI AGRI MAROC* « GAM *

»  شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتداعي شارع عبد 
الكريم الخطابي اقامة جواد 129 
الطابق 3 شقة 43 كليز - 42222 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

128181
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 *  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 
. « GHALI AGRI MAROC* « GAM
إدارة   •  : بإيجاز  الشركة  غرض 
)بيع  العدليات التجارية أو الزراعية 

وتنفيذ مشاريع الري( ،
والشوارع  والحدائق  املتنزهات   •
أو  الصيانة  )مقاول  ذلك  إلى  وما 

الصيانة( 
أو  )تاجر  والتصدير  االستيراد   •

وسيط(
.

عنوان املقر االجتداعي : شارع عبد 
 129 جواد  اقامة  الخطابي  الكريم 
 42222  - كليز   43 شقة   3 الطابق 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد محدد افقير :  522 حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .

السيد عبد اللطيف ملهيدي :  522 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محدد افقير عنوانه)ا( حي 

 42222 الحوز  اورير  ايت  الزيتون 

مراكش املغرب.

ملهيدي  اللطيف  عبد  السيد 
عنوانه)ا( دوار الصفصافة آيت ايدور 

االودية 42222 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محدد افقير عنوانه)ا( حي 

 42222 الحوز  اورير  ايت  الزيتون 

مراكش املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   1( بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2)2) تحت رقم 42)117.

8(1I

FABRIC CARE INDUSTRIES

فابرك كير أندوستري
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FABRIC CARE INDUSTRIES

 Rue Clesy Oasis, Casablanca 18

casablanca ،20000 ، املغرب

فابرك كير أندوستري شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي 18 زنقة 

كلي�سي وازيس - 2222)  الدار 

البيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

476965

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
فابرك   : بدختصر تسديتها  اإلقتضاء 

كير أندوستري.
إنتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مواد  التنظيف،  مواد  صناعة  و 

التجديل و اللوازم املنزلية.
 18  : االجتداعي  املقر  عنوان 
الدار    (2222  - زنقة كلي�سي وازيس 

البيضاء  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسدال  مبلغ 

1.222.222 درهم، مقسم كالتالي:
 7.222   : بدع  سفيان  السيد  

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .
السيد سامرغليني :  3.222 حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  سفيان بدع عنوانه)ا( 18 
الدار    (2222 وازيس  كلي�سي  زنقة 

البيضاء  املغرب.
حي  السيد سامرغليني عنوانه)ا(  
سيدي معروف   12( املستقبل رقم 
الدار البيضاء     (2222 عين الشق   

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
 18 السيد سفيان بدع عنوانه)ا( 
الدار    (2222 زنقة كلي�سي وازيس   

البيضاء  املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 (1 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوار 2)2) تحت رقم 752874.

8((I

االتقان للحسابات

 BEST BROTHERS
FOODSTUFF

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

االتقان للحسابات

)14 شارع مراكش الطابق الثاني 
رقم 5 ، 222)6، الناظور املغرب

      BEST BROTHERS FOODSTUFF
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتداعي سوق اوالد 
ميدون بلوك ) رقم 168 - 2)2)6 

الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(2955

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 BEST  : بدختصر تسديتها  اإلقتضاء 

.     BROTHERS FOODSTUFF
غرض الشركة بإيجاز : -1 استيراد 
وتصدير املنتجات الغذائية ، وبشكل 

عام جديع املنتجات واملعدات
والبقول  الحبوب  تاجر   2-

املستوردة.
سوق   : االجتداعي  املقر  عنوان 
 -  168 رقم   ( بلوك  ميدون  اوالد 

2)2)6 الناظور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الحفيظ  عبد  امليدوني  السيد 
درهم   122 بقيدة  حصة   1.222   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الحفيظ  عبد  امليدوني  السيد 
عنوانه)ا( حي ترقاع الشرقية رقم 62 

الناظور 232)6 الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

الحفيظ  عبد  امليدوني  السيد 

عنوانه)ا( حي ترقاع الشرقية رقم 62 

الناظور 232)6 الناظور املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

أكتوار 2)2) تحت رقم 3367.

8(3I

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م. ذات الشريك 

الوحيد

STE OUSSANE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م. 

ذات الشريك الوحيد

2) شارع املتنبي الطابق االول بني 

مالل 2) شارع املتنبي الطتبق االول 

بني مالل، 3222)، بني مالل املغرب

STE OUSSANE SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتداعي دوار اوالد 

لغالم بزازة أوالد اسعيش مراب ) بني  

مالل - 3222) بني مالل املغرب.

توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.6189

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

تدت   (2(2 نون ر   23 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

 HT, الكهراائية  االعدال   -

.MT, BT

جديع األنشطة الزراعية.  -

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية ببني مالل  بتاريخ )1 نون ر 

2)2) تحت رقم 776.

8(4I

cabinet comptable chtioui

مغراوي ط ب
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

cabinet comptable chtioui

 av tlemssani n°4bis ksar el kbir

 av ahmed tlemssani n° 4 B ksar

 el kbir، 92150، ksar el kbir

maroc

مغراوي ط ب شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي حي 

بلعباس تجزئة الدمني زنقة 3 رقم 

)1 - 152)9 القصر الكبير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(745

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 غشت   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

اإلقتضاء بدختصر تسديتها : مغراوي 

ط ب.

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املستخدمين.

حي   : االجتداعي  املقر  عنوان 

بلعباس تجزئة الدمني زنقة 3 رقم )1 

- 152)9 القصر الكبير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

العزيز  عبد  املغراوي  السيد 

درهم   122 بقيدة  حصة   1.222   :

للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

العزيز  عبد  املغراوي  السيد 

حي بلعباس تجزئة الدمني  عنوانه)ا( 
زنقة 3 رقم 12 152)9 القصر الكبير 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

العزيز  عبد  املغراوي  السيد 

حي بلعباس تجزئة الدمني  عنوانه)ا( 
زنقة 3 رقم 12 152)9 القصر الكبير 

املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ  االبتدائية بالقصر الكبير  

نون ر 2)2) تحت رقم 557.

8(5I

STRAVISCO

 LEAD GENERATION SARL

AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STRAVISCO

 RUE11 PASTEUR APPT N°1

 IMM NOUR VN MEKNES ،

50050، MEKNES MAROC

 LEAD GENERATION SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي حي عباس 

املسعدي زنقة 1 رقم 13 شارع 

بئر انزران م.ج مكناس - 52222 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

51317

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 LEAD  : بدختصر تسديتها  اإلقتضاء 

.GENERATION SARL AU

-استيراد   : غرض الشركة بإيجاز 

وتصدير  دمات التسويق واالدارة.

ملفات  استشارية,اقتراح  -وكالة 

الزاناء,استخدام  على  التنقيب 

تقنيات التسويق املباشر.

املعامالت  جديع  عامة  -واصفة 

الفالحية  التجارية,االدارية,املالية 

املتعلقة  املنقولة  والغير  املنقولة 

مباشرانشاط  غير  و  مباشر  بشكل 

الشركة او ماسساهم في تطويره.

عنوان املقر االجتداعي : حي عباس 

بئر  شارع   13 رقم   1 املسعدي زنقة 

انزران م.ج مكناس - 52222 مكناس 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : امزيان   رضا  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  امزيان   رضا  السيد 

 13 رقم   1 حي عباس املسعدي زنقة 

شارع بئر انزران م.ج مكناس 52222 

مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  امزيان   رضا  السيد 

 13 رقم   1 حي عباس املسعدي زنقة 

شارع بئر انزران م.ج مكناس 52222 

مكناس املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   1( بتاريخ  بدكناس   التجارية 

2)2) تحت رقم )372.

8(6I

BLEU SKY BUSINESS

 ATELIERS TRAVAUX DE

CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BLEU SKY BUSINESS

 N°203 BD YACOUB EL

 MANSOUR 3ème ETAGE APT

 N°5 BEAUSEJOUR ، 20200،

CASABLANCA MAROC

 ATELIERS TRAVAUX DE

CONSTRUCTION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي 46 شارع 

الزرقتوني الطابق 6 املكتب 15ـ  16 

- 22)2)  الدار البيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

479241

 15 عقد حر مؤرخ في  بدقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (2(2 أكتوار 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

 ATELIERS TRAVAUX DE  :

.CONSTRUCTION

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

االشغال  ـ  املختلفة أو أشغال البناء 

العدومية.

46 شارع  عنوان املقر االجتداعي : 

الزرقتوني الطابق 6 املكتب 15 ـ 16 - 

22)2)  الدار البيضاء  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسداء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

لغفيري عنوانه)ا(   السيد  حديد  

143 محج عدر ريفي السلم 5 الطابق 

16 22)2)  الدار البيضاء  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

لغفيري عنوانه)ا(   السيد  حديد  

143 محج عدر ريفي السلم 5 الطابق 

16 22)2)  الدار البيضاء  املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم -.

8(7I

WAY CONSEIL

ALL IN EVENTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

WAY CONSEIL

 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC

ALL IN EVENTS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي شقة رقم 

15 عدارة )12 ب الشطر 5) أبواب 

مراكش - 42162 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

127987

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   23

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 ALL IN : اإلقتضاء بدختصر تسديتها

.EVENTS

األحداث   : غرض الشركة بإيجاز 

والتوزيع وتوفير الخدمات.
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عنوان املقر االجتداعي : شقة رقم 
5) أبواب  )12 ب الشطر  15 عدارة 

مراكش - 42162 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 512   : السيد  حدزة أيت الشيخ 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .
 492   : بنعلية  سليدان  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الشيخ  أيت  حدزة  السيد  
  47 رقم   E  ( املسيرة  عنوانه)ا(  

42162 مراكش املغرب.
السيد سليدان بنعلية عنوانه)ا(  
 42162  141 رقم   19 بلوك   1 أزيكي 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
الشيخ  أيت  حدزة  السيد  
 47 رقم   E  ( املسيرة  عنوانه)ا(  

42162 مراكش املغرب
السيد سليدان بنعلية عنوانه)ا( 
 42162  141 رقم   19 بلوك   1 أزيكي 

مراكش املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   29 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2)2) تحت رقم 117226.

8(8I

SDCF CONSEIL

 SANDSTORM
INTERNATIONAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SDCF CONSEIL
 RESIDENCE ABDELMOUMEN

 CENTER ANGLE BD
 ABDELMOUMEN ET BD
 ANOUAL ETG 2, BUREAU

 202 CASABLANCA ، 20042،
casablanca Maroc

 SANDSTORM

INTERNATIONAL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي شارع لال 

ياقوت و زنقة العرعار عدارة 29 

إقامة جاليس الطابق 4 الشقة 17 

الدارالبيضاء الدارالبيضاء 2222) 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

478(39

 28 عقد حر مؤرخ في  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 شتن ر 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

متبوعة  الشركة  تسدية 

بدختصر  اإلقتضاء  عند 

 SANDSTORM  : تسديتها 

.INTERNATIONAL

 ، تاجر   •  : غرض الشركة بإيجاز 

استيراد وتصدير.

نقل البضائع للحساب الخاص   •

ولآل رين.

• تشغيل املستودعات.

وتجار  البضائع  بيع  شراء   •

الجدلة والتجزئة لجديع أنواع املواد 

واملنتجات وقطع الغيار.

• تاجر مواد البناء والصيدلية.

واملواد  املنتجات  تسويق   •

الصيدالنية.

• مورد املعدات الزراعية ،

• تسويق املعدات املكتبية واملواد 

االستهالكية.

• مزود األعدال.

وكيل   ، مزود  دمة   ، وسيط   •

بالعدولة.

في  والبحث  األعدال  تطوير   •

املشاريع نيابة عن أطراف ثالثة.

املباني  أو  املباني  استئجار   •
املستخدمة كفنادق.

• املشورة وتنظيم السفر.
• النقل السياحي

برامج  مبيعات  وإدارة  تصديم   •
الكدبيوتر املتخصصة في السفر.

املنتجات  جديع  وايع  شراء   •
املتعلقة بصناعة السياحة.

شارع   : االجتداعي  املقر  عنوان 
 29 لال ياقوت و زنقة العرعار عدارة 
 17 الشقة   4 إقامة جاليس الطابق 
 (2222 الدارالبيضاء  الدارالبيضاء 

الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسدال  مبلغ 

122.222,22 درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : التيهامي  رشيد  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  التيهامي  رشيد  السيد 
حي موالي أحدد دهبي شارع موالي 
عبد العزيز رقم 1 ، الريساني ، املغرب 

452)5 الرصاني املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  التيهامي  رشيد  السيد 
حي موالي أحدد دهبي شارع موالي 
عبد العزيز رقم 1 ، الريساني ، املغرب 

452)5 الرصاني املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.
8(9I

الحسين فاضيل

HOMEY SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الحسين فاضيل
مكتب رقم 15، املجدع املنهي ،تجزئة 
) شارع عالل الفا�سي، إقامة حرف 

ب، مراكش ، 42222، مراكش 
املغرب

HOMEY SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتداعي مكتب 

رقم 15 املجدع املنهي الشطر التاني 
عدارة ب شارع عالل لفا�سي مراكش 

- 42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
128(23

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   ((
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.HOMEY SARL AU
مقهى   : بإيجاز  الشركة  غرض 

سناك.
مكتب   : االجتداعي  املقر  عنوان 
التاني  الشطر  املنهي  املجدع   15 رقم 
عدارة ب شارع عالل لفا�سي مراكش 

- 42222 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
أبوالفتح  عبدالرحيم  السيد 
درهم   122 بقيدة  حصة   1.222   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
أبوالفتح  عبدالرحيم  السيد 
 3(8 رقم  3س  املسيرة  عنوانه)ا( 

مراكش 42222 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
أبوالفتح  عبدالرحيم  السيد 
 3(8 رقم  3س  املسيرة  عنوانه)ا( 

مراكش 42222 مراكش املغرب
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باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   13 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2)2) تحت رقم 84)117.

832I

WAY CONSEIL

TAWJIH MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

WAY CONSEIL

 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC

TAWJIH MAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي شقة رقم 

14 الطابق 4 بلوك B اقامة باب 

دكالة شارع موالى عبد هللا - 42162 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

128125

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   (8

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.TAWJIH MAROC

التوجيه    : غرض الشركة بإيجاز 

وتدريب  للطالب  املدر�سي  والدعم 

الطالب وتدريبهم.

شقة   : االجتداعي  املقر  عنوان 
رقم 14 الطابق 4 بلوك B اقامة باب 

دكالة شارع موالى عبد هللا - 42162 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

522 حصة    : السيد رشيد شوقي 

بقيدة 122 درهم للحصة .

522 حصة    : السيد فريد شوقي 

بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  شوقي  رشيد  السيد 

  62 فيال   11 الشطر  ابواب مراكش 

42162 مراكش املغرب.

عنوانه)ا(  شوقي  فريد  السيد 

تسلطانت   195 رقم  أركان  كولف 

42162 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  شوقي  رشيد  السيد 

  62 فيال   11 الشطر  ابواب مراكش 

42162 مراكش املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   11 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2)2) تحت رقم 117162.

831I

IFCOF

راي كروب
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

IFCOF

 AVENUE MOHAMED 6

 ERAC CENTRE IMM G2 APPT

 7 CASABLANCA ، 20550،

casablanca MAROC
راي كروب شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي 46 شارع 

الزرقطوني الطابق ) الشقة 6 

البيضاء 2222) البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

477687

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
راي   : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

كروب.
التصدير   : غرض الشركة بإيجاز 

االستيراد والتجارة.
46 شارع  عنوان املقر االجتداعي : 
 6 الشقة   ( الطابق  الزرقطوني 

البيضاء 2222) البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد الراعي بغداد :  522 حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .
السيد الراعي احدد :  522 حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الراعي بغداد عنوانه)ا( حي 

الترقاع 999)6 الناضور املغرب.
عنوانه)ا(  احدد  الراعي  السيد 
اقامة   11 ش  ط1  اللتلند  زنقة   9
 (2222 املستشفيات  حي  الحسن 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الراعي بغداد عنوانه)ا( حي 

الترقاع 999)6 الناضور املغرب
عنوانه)ا(  احدد  الراعي  السيد 
اقامة   11 ش  ط1  اللتلند  زنقة   9
 (2222 املستشفيات  حي  الحسن 

البيضاء املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوار 2)2) تحت رقم 4)7517.
83(I

fiduazizi

 TIDE FOOUD
DISTRIBUTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

fiduazizi
شارع عدر املختار حي القدس شارع 
عدر املختار حي القدس، 7222، 

العيون املغرب

 TIDE FOOUD DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي حي ولي 
العهد شارع القوات املساعدة رقم 
116 حي ولي العهد شارع القوات 

املساعدة رقم 116 72222 العيون 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
33567

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   (3
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 TIDE  : بدختصر تسديتها  اإلقتضاء 

.FOOUD DISTRIBUTION
تسويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتوزيع وتصدير املنتجات الغذائية.
ولي  حي   : االجتداعي  املقر  عنوان 
رقم  املساعدة  القوات  شارع  العهد 
القوات  شارع  العهد  ولي  حي   116
العيون   72222  116 املساعدة رقم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  : ضالع  مصطفى  محدد  السيد 
422 حصة بقيدة 122 درهم للحصة 
 422   : السيد املصطفى مهراوي 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .
السيد عدنان ضالع :  122 حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .
122 حصة    : السيد طارق ضالع 

بقيدة 122 درهم للحصة .
 : السيد محدد مصطفى ضالع   

422 بقيدة 122 درهم.
 422  : مهراوي  املصطفى  السيد 

بقيدة 122 درهم.
السيد عدنان ضالع : 122 بقيدة 

122 درهم.
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بقيدة   122  : السيد طارق ضالع 

122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

وصفات ومواطن الشركاء :

ضالع  مصطفى  محدد  السيد 

عنوانه)ا( حي ولي العهد شارع القوات 

املساعدة املساعدة رقم  116 82222 

العيون املغرب.

مهراوي  املصطفى  السيد 

عنوانه)ا( حي ولي العهد شارع القوات 

العيون   82222  116 املساعدة رقم 

املغرب.

السيد عدنان ضالع عنوانه)ا( حي 

سيدي محدد شارع القوات املساعدة 

رقم 116 222)7 السدارة املغرب.

عنوانه)ا(  ضالع  طارق  السيد 

 77 رقم  الخضراء  املسيرة  شارع 

222)7 السدارة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عدنان ضالع عنوانه)ا( حي 

سيدي محدد شارع القوات املساعدة 

رقم 116 222)7 السدارة املغرب

عنوانه)ا(  ضالع  طارق  السيد 

 77 رقم  الخضراء  املسيرة  شارع 

222)7 السدارة املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 3) أكتوار 

2)2) تحت رقم 2)2)/551).

833I

fiduazizi

 BROAD BUSINESS

COMPANY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fiduazizi

شارع عدر املختار حي القدس شارع 

عدر املختار حي القدس، 7222، 

العيون املغرب

 BROAD BUSINESS COMPANY

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي حي ولي 

العهد شارع القوات املساعدة رقم 

116 حي ولي العهد شارع القوات 
املساعدة رقم 116 72222 العيون 

العيون

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

33569

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   (1

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.BROAD BUSINESS COMPANY

تسويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مستحضرات  وتصدير  وتوزيع 

التجديل.

ولي  حي   : االجتداعي  املقر  عنوان 

رقم  املساعدة  القوات  شارع  العهد 

القوات  شارع  العهد  ولي  حي   116
العيون   72222  116 املساعدة رقم 

العيون.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : السيد محدد مصطفى الضالع 

522 حصة بقيدة 122 درهم للحصة 

 522   : قريطيس  السيدة شيداء 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

 السيد محدد مصطفى الضالع : 

522 بقيدة 122 درهم.

 522  : قريطيس  شيداء  السيدة 

بقيدة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

وصفات ومواطن الشركاء :

الضالع  مصطفى  محدد  السيد 

عنوانه)ا( حي ولي العهد شارع القوات 
العيون   72222  116 املساعدة رقم 

املغرب.

قريطيس  شيداء  السيدة 
زنقة ايت ملول شارع   28 عنوانه)ا( 
زرمون فيال عدنان السوي�سي 12222 

الرااط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
قريطيس  شيداء  السيدة 
زنقة ايت ملول شارع   28 عنوانه)ا( 
زرمون فيال عدنان السوي�سي 12222 

الرااط املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 3) أكتوار 

2)2) تحت رقم 2)2)/)55).

834I

fiduazizi

SAHARA VITRAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fiduazizi
شارع عدر املختار حي القدس شارع 
عدر املختار حي القدس، 7222، 

العيون املغرب
SAHARA VITRAGE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتداعي تجزئة حي 
موالي رشيد منطقة العدارات رقم 
32 تجزئة حي موالي رشيد منطقة 
العدارات رقم 32 72222 العيون 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

33833
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.SAHARA VITRAGE
غرض الشركة بإيجاز : نقل السلع 

للحساب الغير.

عنوان املقر االجتداعي : تجزئة حي 

رقم  العدارات  منطقة  رشيد  موالي 

منطقة  تجزئة حي موالي رشيد   32
العيون   72222  32 رقم  العدارات 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 522   : السيد بوشعيب ليساوي 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

 522   : ليساوي  مبارك  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

 522  : السيد بوشعيب ليساوي   

بقيدة 122 درهم.

 522  : ليساوي  مبارك  السيد 

بقيدة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

وصفات ومواطن الشركاء :
ليساوي  بوشعيب  السيد 
الحي   433 رقم   5 بلوك  عنوانه)ا( 
ملول  ايت   82222 ازرو  الجديد 

املغرب.

ليساوي عنوانه)ا(  مبارك  السيد 
ازرو  الجديد  حي   449 رقم   5 بلوك 

82222 ايت ملول املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

ليساوي عنوانه)ا(  مبارك  السيد 
ازرو  الجديد  حي   449 رقم   5 بلوك 

82222 ايت ملول املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   13 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2)2) تحت رقم 2)2)/9)7).

835I

كونفورت واي طرونسبور

كونفورت واي طرونسبور
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

كونفورت واي طرونسبور

الزنقة 158 رقم 741) حي النهضة 

القنيطرة ، 14222، القنيطرة 

املغرب
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كونفورت واي طرونسبور شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي الزنقة 

158 رقم 741) حي النهضة 

القنيطرة - 14222 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

57159

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   (7

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

كونفورت واي طرونسبور.

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املستخدمين .

الزنقة   : االجتداعي  املقر  عنوان 

158 رقم 741) حي النهضة القنيطرة 

- 14222 القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 522   : محدد  الناطوس  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

 522   : السيدة الناطوس لطيفة 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الناطوس محدد عنوانه)ا( 

النهضة  حي   3471 رقم   158 الزنقة 

القنيطرة 14222 القنيطرة املغرب.

لطيفة  الناطوس  السيدة 

املخاليف  السبع  عين  عنوانه)ا( 

القنيطرة  14222 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الناطوس محدد عنوانه)ا( 

النهضة  حي   3471 رقم   158 الزنقة 

القنيطرة 14222 القنيطرة املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ )1 نون ر 

2)2) تحت رقم 6)39.

836I

fiduazizi

LAZOUZY NTIFI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

fiduazizi

شارع عدر املختار حي القدس شارع 

عدر املختار حي القدس، 7222، 

العيون املغرب

LAZOUZY NTIFI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي تجزئة حي 

موالي رشيد منطقة العدارات رقم 

)1 مجدوعة A تجزئة حي موالي 

رشيد منطقة العدارات رقم )1 

مجدوعة A 70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

33839

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   2(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.LAZOUZY NTIFI

و  البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اشغال متعددة.

تجزئة   : االجتداعي  املقر  عنوان 

العدارات  منطقة  رشيد  موالي  حي 
رقم )1 مجدوعة A تجزئة حي موالي 
 1( رقم  العدارات  منطقة  رشيد 

مجدوعة A 72222 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : السيد سعيد العزوزي 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

 1222  : العزوزي  السيد سعيد   

بقيدة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد سعيد العزوزي عنوانه)ا( 
واد  زنقة   727 تجزئة  القدس  حي 
العيون   72222  25 رقم  استرداد 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سعيد العزوزي عنوانه)ا( 
واد  زنقة   727 تجزئة  القدس  حي 
العيون   72222  25 رقم  استرداد 

املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   13 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2)2) تحت رقم 2)2)/731).

837I

fiduazizi

 ETABLISSEMENT ZIDNI DE

SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduazizi

شارع عدر املختار حي القدس شارع 

عدر املختار حي القدس، 7222، 

العيون املغرب

 ETABLISSEMENT ZIDNI DE

SERVICES شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي حي الفداء 

زنقة الشهداء رقم 57 حي الفداء 

زنقة الشهداء رقم 57 72222 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

33835

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   2(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

 ETABLISSEMENT ZIDNI DE

.SERVICES

و  البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اشغال متعددة.

عنوان املقر االجتداعي : حي الفداء 
زنقة الشهداء رقم 57 حي الفداء زنقة 
العيون   72222  57 رقم  الشهداء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

عياش  فاضل  محدد  السيد 

درهم   122 بقيدة  حصة   1.222   :

للحصة .

 : عياش  فاضل  محدد  السيد   

1222 بقيدة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عياش  فاضل  محدد  السيد 

رقم   بدون  الجديد  حي  عنوانه)ا( 

)7225 طرفاية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
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السيدة فاطدة موي�سى عنوانه)ا( 

174 حي  ط  زنقة زاوية الشيخ رقم 

الرملة )2 72222 العيون املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   13 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2)2) تحت رقم 2)2)/732).

838I

fiduazizi

 TABHIRTE DE SERVICES ET

COMMERCE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأسدال الشركة

fiduazizi

شارع عدر املختار حي القدس شارع 

عدر املختار حي القدس، 7222، 

العيون املغرب

 TABHIRTE DE SERVICES ET

COMMERCE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي الطابق 

االول حي االمل )2 رقم 338 الطابق 

االول حي االمل )2 رقم 338 72222 

العيون املغرب.

رفع رأسدال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.6(19

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

تم   (2(2 أكتوار   (2 في  املؤرخ 

قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع 

من  أي  درهم»   1.822.222«

 (.222.222« إلى  درهم»   (22.222«

تقديم حصص    : عن طريق  درهم» 

نقدية أو عينية.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   13 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2)2) تحت رقم 2)2)/8)7).

839I

fiduazizi

LES PROMOTEUR DU SUD

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fiduazizi

شارع عدر املختار حي القدس شارع 

عدر املختار حي القدس، 7222، 

العيون املغرب

  LES PROMOTEUR DU SUD

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي حي القدس 

تجزئة عصام صوفيا زنقة لكدينات 

رقم 183 حي القدس تجزئة عصام 

صوفيا زنقة لكدينات رقم 183 

72222 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

33841

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   24

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 LES  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

. PROMOTEUR DU SUD

البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واشغال متعددة.

حي   : االجتداعي  املقر  عنوان 

زنقة  صوفيا  عصام  تجزئة  القدس 

لكدينات رقم 183 حي القدس تجزئة 

رقم  لكدينات  زنقة  صوفيا  عصام 

183 72222 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عزيز معناوي :  522 حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .

السيد محسن صابر :  522 حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .

السيد عزيز معناوي : 522 بقيدة 

122 درهم.

السيد محسن صابر : 522 بقيدة 

122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  معناوي  عزيز  السيدة 

 11 شقة   46 عدارة  النعيم  تجزئة 

االلفة 2222) الدار البيضاء املغرب.

السيد محسن صابر عنوانه)ا( حي 

زنقة  صوفيا  عصام  تجزئة  القدس 

العيون   72222  183 رقم  لكدينات 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  معناوي  عزيز  السيد 

 11 شقة   46 عدارة  النعيم  تجزئة 

االلفة 2222) الدار البيضاء املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   13 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2)2) تحت رقم 2)2)/733).

842I

FIMAG

NETTOPAP

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIMAG

67 زنقة 15 رياض العالي 

الدارالبيضاء ، 2552)، 

الدارالبيضاء املغرب

NETTOPAP شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي 6) محج 

مرس السلطان الشقة 3 الطابق 1 - 

2492) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

479243

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.NETTOPAP

الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

من الشركة هو: - شراء وايع وتسويق 

الصيانة  ومواد  منتجات  جديع 

والتنظيف والنظافة و أدوات املطبخ 

املنزلي و املنهي ؛

جديع  وتصدير  استيراد   -   

املتعلقة  وارالت  واملواد  املنتجات 

باألهداف املذكورة أعاله.

 - املشاركة في أي شركة لها نفس 

الهدف؛

6) محج   : عنوان املقر االجتداعي 

مرس السلطان الشقة 3 الطابق 1 - 

2492) الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسدال  مبلغ 

122.222,22 درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : حباش  جدال  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

 1222  : حباش  جدال  السيد   

بقيدة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حباش  جدال  السيد 
 ( زنقة حداد الرويح فرانس فيل   7

2392) الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  حباش  جدال  السيد 
 ( زنقة حداد الرويح فرانس فيل   7

2392) الدار البيضاء املغرب
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باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 92)753.

841I

(S COMPTE

أبو أيوب
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

(S COMPTE

 CR OULED GOUAOUCH

 CERCLE BOUJAAD ، 25060،

BOUJAAD MAROC

أبو أيوب شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي : دوار أيت 

الحاج جداعة القروية عين قيشر  - 

)547) ابي الجعد املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.(97

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 13 نون ر 2)2) تقرر حل أبو 

أيوب شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد مبلغ رأسدالها 

مقرها  وعنوان  درهم   122.222

جداعة  الحاج  أيت  دوار  اإلجتداعي 

ابي   (547(  - قيشر   عين  القروية 

الجعد املغرب نتيجة ملساطر ادارية.

و عين:

و  حاكيمي  محدد   السيد)ة( 

جداعة  الحاج  أيت  دوار  عنوانه)ا( 

ابي   (547( قيشر   عين  القروية 

الجعد املغرب كدصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجدعية الختامية 

وفي دوار أيت   (2(2 نون ر   13 بتاريخ 

الحاج جداعة القروية عين قيشر  - 

)547) ابي الجعد املغرب.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ  الجعد   بابي  االبتدائية 

نون ر 2)2) تحت رقم 116.

84(I

مكتب املحاسبة

 RURAL HYDRAULICS AND

IRRIGATION MOROCCO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب املحاسبة

16 زنقة سال السعادة ) ، 15222، 

الخديسات املغرب

 RURAL HYDRAULICS AND

IRRIGATION MOROCCO  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي 2)) حي 

البام ) واملاس - 15222 الخديسات 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(9139

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   (8

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

 RURAL HYDRAULICS AND

. IRRIGATION MOROCCO

دراسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األالت  -بيع  الري  مشاريع  وانجاز 

الفالحية - مستشار فالحي .

حي   ((2  : عنوان املقر االجتداعي 

15222 الخديسات   - ) واملاس  البام 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : الفتاح  عبد  البوعزاوي  السيد 

342 حصة بقيدة 122 درهم للحصة 

السيد أتنان ياسين :  332 حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .

السيد أوااحا عدنان :  332 حصة 
بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

الفتاح  عبد  البوعزاوي  السيد 
 15222 واملاس  األمل  حي  عنوانه)ا( 

الخديسات املغرب.
عنوانه)ا(  ياسين  أتنان  السيد 
الخديسات   15222 حي البام واملاس 

املغرب.
عنوانه)ا(  عدنان  أوااحا  السيد 
 15222 املركز  واملاس  البام  حي 

الخديسات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
الفتاح  عبد  البوعزاوي  السيد 
 15222 واملاس  األمل  حي  عنوانه)ا( 

الخديسات املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ  بالخديسات   االبتدائية 

نون ر 2)2) تحت رقم 46)1.
843I

FIJUCOM

BUILDING HARD SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIJUCOM
 BD LAHCEN OUIDDER 88

 BENJDIA ، 20160،
CASABLANCA MAROC

 BUILDING HARD SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتداعي 12 شارع 

الحرية ،الطابق 3 ، ش 5 ، بن جدية 
، سيدي بليوط - 2)21) الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.424351

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تقرر   (2(2 أكتوار   27 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 
  BUILDING HARD SERVICES
مبلغ رأسدالها 12.222 درهم وعنوان 

الحرية  شارع   12 اإلجتداعي  مقرها 
،الطابق 3 ، ش 5 ، بن جدية ، سيدي 
البيضاء  الدار   (21(2  - بليوط 
املغرب نتيجة ل : عدم وجود العدالء 

وكثرة املنافسة.
و حدد مقر التصفية ب 12 شارع 
الحرية ،الطابق 3 ، ش 5 ، بن جدية 
، سيدي بليوط املغرب 2)21) الدار 

البيضاء املغرب. 
و عين:

و  بهرى  ابراهيم   السيد)ة( 
عنوانه)ا( 42) كوب 9 يوليوز 6322) 

برشيد املغرب كدصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم ))7538.

844I

RAIS ET ASSOCIES ADVISORS

LA SPHERE 55
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

RAIS ET ASSOCIES ADVISORS
 RUE MACHRAA BEL KSSIRI

 ATLAS FES ، 30000، FES
MAROC

LA SPHERE 55   شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي رقم 7 زنقة 
مشرع بلقصيري االطلس فاس - 

32222 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

64713
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 LA  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.  SPHERE 55

أعدال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة أعدال البناء والتجارة..
 7 رقم   : االجتداعي  املقر  عنوان 
زنقة مشرع بلقصيري االطلس فاس - 

32222 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 (22   : السيدة  وجدان لطيفة  

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

 (22   : وحدو   إبراهيم  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

السيد عبد الصدد وحدو  :  22) 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

السيد تسنيم وحدو  :  22) حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .

22) حصة    : السيد ايدن وحدو 

بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

لطيفة  السيدة  وجدان 
عنوانه)ا( ش وهران 5 زنقة نيكاراغوا 

زهور 1  32222 فاس املغرب.

عنوانه)ا(  السيد إبراهيم وحدو  
  1 زنقة نيكاراغوا زهور   5 ش وهران 

32222 فاس املغرب.

وحدو   الصدد  عبد  السيد 
عنوانه)ا( ش وهران 5 زنقة نيكاراغوا 

زهور 1  32222 فاس املغرب.

عنوانه)ا(  وحدو   تسنيم  السيد 
  1 زنقة نيكاراغوا زهور   5 ش وهران 

32222 فاس املغرب.

عنوانه)ا(  وحدو  ايدن  السيد 
  1 زنقة نيكاراغوا زهور   5 ش وهران 

32222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

لطيفة  السيدة  وجدان 
عنوانه)ا( ش وهران 5 زنقة نيكاراغوا 

زهور 1  32222 فاس املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   1( بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 3283.

845I

FIDUCIAIRE HAMDELS

TRANS BELKAID
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE HAMDELS

 Cité Essalam, Appt 4 Imm 22

 Casablanca, Hay Hassani, Hay

 Essalam، 20230، CASABLANCA

maroc

TRANS BELKAID شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتداعي الضحى 

1 الشقة 1 عدارة رقم P75 عين 

السبع الدار البيضاء - 2222) الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(44939

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

218) تقرر حل  7) دجن ر  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسدالها  مبلغ    TRANS BELKAID

مقرها  وعنوان  درهم   122.222

1 عدارة  1 الشقة  اإلجتداعي الضحى 

رقم P75 عين السبع الدار البيضاء - 

الدار البيضاء املغرب نتيجة   (2222

ل : قرار الجدع العام االستثنائي.

و حدد مقر التصفية ب الضحى 

عين   P75 رقم  عدارة   1 الشقة   1

2222) الدار  السبع الدار البيضاء - 

البيضاء املغرب. 

و عين:

و  بلقيد  هشام   السيد)ة( 

دوار ابني عامر املنصورية  عنوانه)ا( 

13122 بوزنيقة املغرب كدصفي )ة( 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

مارس 219) تحت رقم 78)695.

846I

comptoir expertise du maroc

 NATIONAL TRANSPORT
MAROC SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

comptoir expertise du maroc

 n°36 CITE EL HANAA

 BOUZNIKA ، 13100،

BOUZNIKA MAROC

 NATIONAL TRANSPORT

MAROC SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي : 

 N°1045 HAY RIAD BOUZNIKA

 BOUZNIKA 13100 BOUZNIKA

.MAROC

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.4357

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تقرر   (2(2 شتن ر   (8 في  املؤرخ 

 NATIONAL TRANSPORT حل 

ذات  شركة   MAROC SARL

رأسدالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم   12.222

 N°1245 HAY RIAD اإلجتداعي 

 BOUZNIKA BOUZNIKA 13100

نتيجة   BOUZNIKA MAROC

لنقص في املوارد املالية وعدم وجود 

فرص للشغل .

و عين:

و  املبارك  املصطفى    السيد)ة( 

 1245 رقم  الرياض  حي  عنوانه)ا( 

املغرب   بوزنيقة   13122 بوزنيقة 

كدصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجدعية الختامية 
حي  وفي   (2(2 شتن ر   (2 بتاريخ 
1245 بوزنيقة بوزنيقة  الرياض رقم 

13122 بوزنيقة املغرب.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  سليدان   ب ن  االبتدائية 

أكتوار 2)2) تحت رقم 463.

847I

PACIOFIS

بوتيت هيرو بريفي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

PACIOFIS
 BD.IDRISS AL AKBAR ET BD
 ALLAH BEN ABDELLAH IMM

 MAHDAOUI 3EME ÉTAGE
N°10، 60000، OUJDA MAROC

بوتيت هيرو بريفي شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي : حي 
التقدم تجزئة التندية شارع العرواة 

رقم 1 - 62222 وجدة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.3(447

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تقرر   (2(2 ف راير   24 في  املؤرخ 
بريفي شركة ذات  بوتيت هيرو  حل 
رأسدالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   122.222
اإلجتداعي حي التقدم تجزئة التندية 
شارع العرواة رقم 1 - 62222 وجدة 
تحقيق  الستحالة  نتيجة  املغرب 

الغرض االجتداعي للشركة .
و عين:

عزيز  الضحى   شدس  السيد)ة( 
الحسن  موالي  شارع  عنوانه)ا(  و 
  452 رياض اسلي  الشطر الثاني رقم 
)ة(  كدصفي  املغرب  وجدة   62222

للشركة.
و قد تم انعقاد الجدعية الختامية 
حي  وفي   (2(2 ف راير   24 بتاريخ 
التقدم تجزئة التندية شارع العرواة 

رقم 1 - 62222 وجدة املغرب.



عدد 5642 - 16 رايع ار ر )144 )) دسسد ر 2)2))الجريدة الرسمية   16768

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   13 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2)2) تحت رقم 2)6).

848I

fiduazizi

 ENTREPRISE
 CANALISATIONS ET

 RÉSEAUX HYDRAULIQUE
E.C.R.H

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

fiduazizi
شارع عدر املختار حي القدس شارع 
عدر املختار حي القدس، 7222، 

العيون املغرب
 ENTREPRISE CANALISATIONS
 ET RÉSEAUX HYDRAULIQUE
E.C.R.H شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي تجزئة 
الوكالة 21 بلوك c رقم 622 تجزئة 
الوكالة 21 بلوك c رقم 622 72222 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
33847

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 
 ENTREPRISE CANALISATIONS
 ET RÉSEAUX HYDRAULIQUE

.E.C.R.H
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 
مياه  شبكة  اعدال  وجديع  العامة 

الشرب.

تجزئة   : االجتداعي  املقر  عنوان 
تجزئة   622 رقم   c بلوك   21 الوكالة 
الوكالة 21 بلوك c رقم 622 72222 

العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عبد املنعم بقاش :  1.222 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .
 السيد عبد املنعم بقاش : 1222 

بقيدة 122 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد املنعم بقاش عنوانه)ا( 
اقامة رزوقي 3 عدارة 7 شقة 3 تجزئة 
 1(222 الوفاق  االربعة  الفصول 

تدارة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد املنعم بقاش عنوانه)ا( 
اقامة رزوقي 3 عدارة 7 شقة 3 تجزئة 
 1(222 الوفاق  االربعة  الفصول 

تدارة املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   13 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2)2) تحت رقم 2)2)/735).

849I

fiduazizi

RAWA GUARD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduazizi
شارع عدر املختار حي القدس شارع 
عدر املختار حي القدس، 7222، 

العيون املغرب
RAWA GUARD شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي زنقة عبدة 
رقم 87 نهج بوملان  ط الرملة 21 
زنقة عبدة رقم 87 نهج بوملان  ط 
الرملة 21 72222 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

33845

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 RAWA : اإلقتضاء بدختصر تسديتها

.GUARD

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.SÉCURITÉ
عنوان املقر االجتداعي : زنقة عبدة 
 21 نهج بوملان  ط الرملة   87 رقم 
نهج بوملان  ط   87 زنقة عبدة رقم 

الرملة 21 72222 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد رفيق طالب :  1.222 حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .

 السيد رفيق طالب : 1222 بقيدة 

122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  طالب  رفيق  السيد 
شقة س او حي   31 رقم   13 بلوك و 

الدا لة 82222 اكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  طالب  رفيق  السيد 
شقة س او حي   31 رقم   13 بلوك و 

الدا لة 8 اكادير املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   13 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2)2) تحت رقم 2)2)/734).

852I

MILIDATE SERCICE

 MILIDATE SERVICE SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MILIDATE SERCICE

شارع بئرانزران رقم  72 ، 222)8، 

طانطان املغرب

  MILIDATE SERVICE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي شارع 

بئرانزران رقم 72 - 222)8 طانطان 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5611

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   29

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

. MILIDATE SERVICE SARL AU

:  دمات  بإيجاز  الشركة  غرض 

مكتبية.

شارع   : االجتداعي  املقر  عنوان 

222)8 طانطان   -  72 بئرانزران رقم 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد اعبيد هدي :  1.222 حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
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السيد اعبيد هدي عنوانه)ا( زنقة 

 8(222  14 رقم   الجديد  12الحي 

طانطان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اعبيد هدي عنوانه)ا( زنقة 

 8(222  14 رقم  الجديد  الحي   12

طانطان املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

16 نون ر  االبتدائية بطانطان  بتاريخ 

2)2) تحت رقم 693.

851I

FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

DAOUDI 2020
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE FIDBOSS

Comptable Agréé

 appt 4 Lot RIZANA ;

 RESIDENCE LAHRECH N° 6

 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC

DAOUDI 2020 شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي رقم 19، 

الطابق الثاني، درب باب بني محدد  

- 52262 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

51349

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 يناير   (7

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.DAOUDI (2(2

مدرسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لتعليم السياقة.

 ،19 : رقم  عنوان املقر االجتداعي 
الطابق الثاني، درب باب بني محدد  - 

52262 مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد محدد الداودي          :  522 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .
السيدة نادية الفنا�سي         :  522 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .
 

والعائلية  الشخصية  األسداء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

الداودي           محدد  السيد 
عنوانه)ا( رقم )8 سراميطو 4 اسباتا  

52262 مكناس املغرب.
الفنا�سي          نادية  السيدة 
 12 عدارة   1 تجزئة املنتزه  عنوانه)ا( 
ب س شقة 9 مجاط 52222 مكناس 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
الداودي           محدد  السيد 
عنوانه)ا( رقم )8 سراميطو 4 اسباتا  

52262 مكناس املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   16 بتاريخ  بدكناس   التجارية 

2)2) تحت رقم )376.

85(I

FICODEF

 LA BOUTEILLE D›OR
RESTAURANT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FICODEF
 AVENUE DES FAR RESIDENCE
 OUMNIA N°9 ، 30000، FES

املغرب
 LA BOUTEILLE D›OR

RESTAURANT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي حي القدس 

قطعة 42، متجر رقم 5 - 32222 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

64767

 16 عقد حر مؤرخ في  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 أكتوار 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 LA  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.BOUTEILLE D’OR RESTAURANT

صاحب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مطعم .

حي   : االجتداعي  املقر  عنوان 

 -  5 رقم  متجر   ،42 قطعة  القدس 

32222 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : بنسعيد  يونس  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بنسعيد  يونس  السيد 
11 زنقة أبي حيان التوحيدي الشقة 

4 م ج 32222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بنسعيد  يونس  السيد 
11 زنقة أبي حيان التوحيدي الشقة 

4 م ج 32222 فاس املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   16 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 2)2)/3133.

853I

ste cofiguer sarl

STE M.B.BTP SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تغيير نشاط الشركة

ste cofiguer sarl

 av guennad tayeb 1 etage n3

guercif ، 35100، guercif maroc

STE M.B.BTP SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتداعي حي اوالد 

حدوسة جرسيف حي اوالد حدوسة  

جرسيف 35122  جرسيف املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1721

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

تم تغيير   (2(2 نون ر   13 املؤرخ في 

و  »التصدير  من  الشركة  نشاط 

االستراد» إلى »اشغال غابوية».

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بجرسيف  بتاريخ 16 نون ر 

2)2) تحت رقم 2)2)/4)9.

854I

ديوان االستاذ فيصل علمي حسني، موثق بالرااط

 CLINIQUE NATIONS UNIS «

« S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ديوان االستاذ فيصل علمي حسني، 

موثق بالرااط

3 زنقة حنين أكدال ، 12222، 

الرااط املغرب

 CLINIQUE NATIONS UNIS «

S.A.R.L »  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي الرااط 

زاوية زنقة ابن حنبل و زنقة ابو در - 

12126 الرااط املغرب.

تفويت حصص
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رقم التقييد في السجل التجاري 

.48575

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تدت   (2(2 شتن ر   24 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الحديد  عبد  )ة(  السيد  تفويت 

من  اجتداعية  حصة   5.792 ميري 

السيد  748.)1 حصة لفائدة   أصل 
أكتوار   29 بتاريخ  داودي  رجاء  )ة(  

.(2(2

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

نون ر   29 بتاريخ  بالرااط   التجارية 

2)2) تحت رقم 128334.

855I

إسحفيظي

إس حفيظي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

إسحفيظي

35 زنقة األمان حي الرشاد القرية 

سال ، 11224، سال املغرب

إس حفيظي شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي 35 زنقة 

األمان حي الرشاد القرية  سال 

11224 سال املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

31687

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

إس   : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

حفيظي.

و  إنشاء   : غرض الشركة بإيجاز 

تسيير موقع الكتروني تعليمي اسده 

االدوات  تسيير  كدلك  و   ostadi.ma

البيداغوجية املتعلقة باملوقع.

زنقة   35  : عنوان املقر االجتداعي 

األمان حي الرشاد القرية  سال 11224 

سال املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 999   : حفيظي  إلياس  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

1 حصة    : السيد حدزة حفيظي 

بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

إلياس حفيظي عنوانه)ا(  السيد 
القرية   الرشاد  حي  األمان  زنقة   35

11224 سال املغرب.

عنوانه)ا(  حفيظي  حدزة  السيد 
القرية   الرشاد  حي  األمان  زنقة   35

11224 سال املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

إلياس حفيظي عنوانه)ا(  السيد 
القرية   الرشاد  حي  األمان  زنقة   35

11224 سال املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   1( بتاريخ  بسال   االبتدائية 

2)2) تحت رقم 34862.

856I

MEH EXPERTISE

T.S MOHAMED AMINE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسدال الشركة

MEH EXPERTISE

48 زنقة املحطة شقة رقم 8 حي 

إقبال  ريبكة ، 3)52)،  ريبكة 

املغرب

T.S MOHAMED AMINE  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي رقم 79 

الطابق األول زنقة سال حي النهضة - 

5222)  ريبكة املغرب.

رفع رأسدال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4849

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تم   (2(2 نون ر   23 في  املؤرخ 
قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع 

 173.322« أي من  درهم»   47.622«

عن  درهم»   ((2.922« إلى  درهم» 

إدماج احتياطي أو أرااح أو    : طريق 

عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   13 بتاريخ  االبتدائية بخريبكة  

2)2) تحت رقم )85.

857I

o.b.compta

daroussi trans
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

o.b.compta

161 شارع محدد الديوري عدارة ب 
رقم 33 ، 14222، القنيطرة املغرب

daroussi trans شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي زنقة )32 

عرسة القا�سي رقم 35 - 14222 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

57189

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.daroussi trans

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املستخدمين.

عنوان املقر االجتداعي : زنقة )32 

 14222  -  35 رقم  القا�سي  عرسة 

القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد الدرو�سي محسن :  1.222 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الدرو�سي محسن عنوانه)ا( 

القنيطرة 14222 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الدرو�سي محسن عنوانه)ا( 

القنيطرة 14222 القنيطرة املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

تحت   - بتاريخ  االبتدائية بالقنيطرة  

رقم -.

858I

o.b.compta

MAMOUN TOURS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

o.b.compta

161 شارع محدد الديوري عدارة ب 

رقم 33 ، 14222، القنيطرة املغرب

MAMOUN TOURS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي 14 زنقة 

شعيب الدكالي رقم 7) - 14222 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 
57295

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   (2
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.MAMOUN TOURS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املستخدمين.
زنقة   14  : عنوان املقر االجتداعي 
 14222  -  (7 رقم  الدكالي  شعيب 

القنيطرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد زهير شرف :  1.222 حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  شرف  زهير  السيد 

القنيطرة 14222 القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  شرف  زهير  السيد 

القنيطرة 14222 القنيطرة املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
تحت   - بتاريخ  االبتدائية بالقنيطرة  

رقم -.
859I

KAOUN

KSAR ENNOJOUM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KAOUN
 N°17  LOT NASSIM ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

KSAR ENNOJOUM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي دوار ايت 

بازي جداعة ايت ايدور مراكش - 

42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

128(71

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   (4

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 KSAR  : بدختصر تسديتها  اإلقتضاء 

.ENNOJOUM

االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري و البناء

-اشغال مختلفة.

: دوار ايت  عنوان املقر االجتداعي 

 - مراكش  ايدور  ايت  جداعة  بازي 

42222 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عزيز الناجي :  1.222 حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عزيز الناجي عنوانه)ا( دوار 

غيالس جداعة و قيادة اوالد عي�سى 

الجديدة 4222) الجديدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عزيز الناجي عنوانه)ا( دوار 

غيالس جداعة و قيادة اوالد عي�سى 

الجديدة 4222) مراكش املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بدراكش  بتاريخ - تحت رقم 

.-

862I

CABINET RAMI EXPERTISE

SMART TRAVEL

إعالن متعدد القرارات

 CABINET RAMI EXPERTISE

 Espace Rihab Fés, Avenue Allal

 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،

 Fés, Maroc SMART TRAVEL &

EVENTS

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد»

و عنوان مقرها االجتداعي )1 شارع 

أحدد شوقي املحل رقم 1 املدينة 

الجديدة فاس32222 املغرب

رقم  القرارات»  متعدد  »إعالن 

 599(3 التقييد في السجل التجاري: 

االستثنائي  العام  الجدع  بدقت�سى 

املؤرخ في 15 أكتوار 2)2) تم اتخاذ 

القرارات التالية : 

قرار رقم 1: الذي ينص على ما يلي:  

تغيير تسدية الشركة

قرار رقم ) : الذي ينص على ما يلي 

: إضافة شعار للشركة 

و تبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام االسا�سي التالية: 

بند رقم ) : الذي ينص على ما يلي 

: تغيير تسدية الشركة:* االسم الحالي 

للشركة

 SMART TRAVEL & EVENTS 

االسم الجديد للشركة*

KHOULOUD TRAVEL

باملحكدة  القانوني  االيداع 

نون ر   16 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2)2) تحت رقم 3128

86(I

BUSINESS AUDITAX

SOULMATRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

BUSINESS AUDITAX

 RUE TABARI RESIDENCE MLY 7

 ALI CHERIF B N17 ، 90010،

TANGER MAROC

SOULMATRAV شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتداعي زنقة 

سجلداسة عدارة موالي علي 

الشريف رقم 17  - 92222 طنجة 

املدلكة املغراية.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.53499

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

2)2) تقرر حل  5) ف راير  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسدالها  مبلغ    SOULMATRAV

مقرها  وعنوان  درهم   122.222

عدارة  سجلداسة  زنقة  اإلجتداعي 

 -   17 رقم  الشريف  علي  موالي 

92222 طنجة املدلكة املغراية نتيجة 

ل : الحل االستباقي.

زنقة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

علي  موالي  عدارة  سجلداسة 

92222 طنجة   - ـ     17 الشريف رقم 

املدلكة املغراية. 

و عين:

و  سفياني  محدد    السيد)ة( 

عنوانه)ا( دوار بحدد ولد فرج سيدس 

املدلكة  الجديدة   (4222 اسداعيل 

املغراية كدصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   16 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2)2) تحت رقم 35664).

863I
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FIDULIMAR

T.A.M WORK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDULIMAR

 N°22 RUE TAZA HAY  EL

 HASSANY KASSTOR ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

T.A.M WORK شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي تاكدوت 

اكنيون تنغير - 45322 تنغير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

9(3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   (7

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 T.A.M  : اإلقتضاء بدختصر تسديتها 

.WORK

: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

البناء و االشغال العدومية املختلفة، 

اصالح  و  الغرس  عدلية  في  مقاول 

و  االزقة  و  الخضراء  الفضاءات 

الشوارع و املراكن، تاجر.

تاكدوت   : عنوان املقر االجتداعي 

اكنيون تنغير - 45322 تنغير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد ميدون علي :  1.222 حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  علي  ميدون  السيد 

45322 تنغير  تاكدوت اكنيون تنغير 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  علي  ميدون  السيد 

45322 تنغير  تاكدوت اكنيون تنغير 

املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   29 بتاريخ  بتنغير   االبتدائية 

2)2) تحت رقم -.

864I

CABINET RSF SARL

MJS DESIGN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET RSF SARL

 RESIDENCE  EL YOSR, AV DES

 FAR, N° 8, BUREAU N°6 –FES ،

30000، FES MAROC

MJS DESIGN  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي 11-4 الحي 

الصناعي عين الشقف الجهة )1, 

فاس.   - 32222  فاس. املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

64835

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   23

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 MJS  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

. DESIGN

مزاولة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الديكور- -أشغال  النجارة  أعدال 

أشغال مختلفة االستيراد و التصدير.

 11-4  : االجتداعي  املقر  عنوان 

الجهة  الشقف  عين  الصناعي  الحي 

)1, فاس.   - 32222  فاس. املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الصنهاجي  جالل  محدد  السيد 

درهم   122 بقيدة  حصة   1.222   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الصنهاجي  جالل  محدد  السيد 
زني ر  بكر  أبو  زنقة    16 عنوانه)ا(  

املغرب   7ملعب الخيل فاس.  الشقة 

32222  فاس. املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

الصنهاجي  جالل  محدد  السيد 
زني ر  بكر  أبو  زنقة    16 عنوانه)ا(  

املغرب   7ملعب الخيل فاس.  الشقة 

32222  فاس. املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   17 بتاريخ  بفاس   التجارية 
أبو بكر  زنقة    16 تحت رقم    (2(2
فاس.  الخيل  7ملعب  الشقة  زني ر 

املغرب .

865I

ETUDE MAITRE MAJBAR

BELLA TAWZIAA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتداعي للشركة

ETUDE MAITRE MAJBAR

 47BD MED V LOTISSEMENT

 ESSAFI 2EME ETAGE

 BERRECHID ، 26100،

BERRECHID MAROC

BELLA TAWZIAA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي الدار 

البيضاء دوار لحفاية بوسكورة - 

)718) الدار البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجتداعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في )) أكتوار 2)2) تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجتداعي  املقر 

»الدار البيضاء دوار لحفاية بوسكورة 

إلى  املغرب»  الدار البيضاء   (718(  -

»النواصر املنطقة الصناعية صابينو 

النواصر    (718(  -  492 البقعة 

املغرب».

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 753179.

866I

ste al moustakbal conseil

STE KENIZO ART SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste al moustakbal conseil

 9rue rahal meskini v.n app 11

bureau et 3 ، 30000، fes maroc

 STE KENIZO ART SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي دوار 

الحشالفة والد الطيب فاس - 

32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

64559

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 شتن ر   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 STE  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.KENIZO ART SARL AU
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بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املنتجات الفنية الرسم و الصباغة - 
مكتب التسيير واالستشارة - التداول .
دوار   : االجتداعي  املقر  عنوان 
الحشالفة والد الطيب فاس - 32222 

فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
مفكر  الفشتالي  حنان  السيدة 
درهم   122 بقيدة  حصة   1.222   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
مفكر  الفشتالي  حنان  السيدة 
عنوانه)ا( زنقة 2) رقم 6 حي السعادة 

32222 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
مفكر  الفشتالي  حنان  السيدة 
عنوانه)ا( زنقة 2) رقم 6 حي السعادة 

32222 فاس املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   24 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 8)9).
867I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

SUSHI TOWN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH 2EME ETAGE
 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
SUSHI TOWN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي فاس ، 
بلدية أكدال ، حي ملعب الخيل ، 54 
شارع عالل بن عبد هللا ، مقر إقامة 
مكتب عالل بن عبد هللا - 32222 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
64757

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 SUSHI : اإلقتضاء بدختصر تسديتها

.TOWN
غرض الشركة بإيجاز : مطعم.

 ، فاس   : االجتداعي  املقر  عنوان 
بلدية أكدال ، حي ملعب الخيل ، 54 
شارع عالل بن عبد هللا ، مقر إقامة 
 32222  - مكتب عالل بن عبد هللا 

فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
حددون  ياسين  محدد  السيد 
درهم   122 بقيدة  حصة   1.222   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
حددون  ياسين  محدد  السيد 
 1 عدارة  حورية  اقامة  عنوانه)ا( 
الشقة 4 زنقة عبيدة بن الجراح فاس 

32222 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
حددون  ياسين  محدد  السيد 
 1 عدارة  حورية  اقامة  عنوانه)ا( 
الشقة 4 زنقة عبيدة بن الجراح فاس 

32222 فاس املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   16 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 4)31.

868I

FIDUCIAIRE SIDI GHANEM    

STE ROADLESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SIDI GHANEM

 APPT N° 1  RDC   IMM G58

  RES AL IHSSANE  RTE DE

 SAFI MARRAKECH ، 400000،

MARRAKECH MAROC

STE ROADLESS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي املحل 

التجاري رقم 2) تجزئة هيلة حي 

اشرفية - 42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

128(69

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 STE  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.ROADLESS

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

املحل   : االجتداعي  املقر  عنوان 

حي  هيلة  تجزئة   (2 رقم  التجاري 

اشرفية - 42222 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : الباز  غزالن  السيدة 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الباز  غزالن  السيدة 

بوعكاز محاميد   989 رقم   16 بلوك 

42222 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الباز  غزالن  السيدة 

بوعكاز محاميد   989 رقم   16 بلوك 

42222 مراكش املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   16 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2)2) تحت رقم 117343.

869I

T.P.E SAGE CONSULTING SARL

URBAMENA TRAV

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

T.P.E SAGE CONSULTING SARL

 IMB. 57 RUE IBN MAJA

 L›HABITAT FES FES، 300000،

FES MAROC

URBAMENA TRAV  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي الشقة 

رقم 24 الطابق الثاني الزنقة )2 

بلوك C حي واد فاس  - 32222 فاس 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.54493

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

2)2) تم تعيين  5) شتن ر  املؤرخ في 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

املنصوري عبد الرفيع  كدسير آ ر

تبعا إلقالة مسير.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   1( بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 3271.

872I
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صدادسيرف

SOMADSERV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

صدادسيرف

46  شارع الزرقطوني الطابق الثاني 

الرقم 6 46  شارع الزرقطوني 

الطابق الثاني الرقم 6، 2232)، 

الدارالبيضاء املغرب

SOMADSERV شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي 46  شارع 

الزرقطوني الطابق الثاني الرقم 6 

الدارالبيضاء 2232) الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

471(49

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   (7

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.SOMADSERV

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

عنوان املقر االجتداعي : 46  شارع 

 6 الرقم  الثاني  الطابق  الزرقطوني 

الدارالبيضاء   (2232 الدارالبيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيدة بنزيدية حنان :  52 حصة 

بقيدة 1.222 درهم للحصة .

حصة   52   : السيد صالح صابر 

بقيدة 1.222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حنان  بنزيدية  السيدة 
الدارالبيضاء   (9642 مليل  تيط 

املغرب.
السيد صالح صابر عنوانه)ا( تيط 

مليل 9642) الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  حنان  بنزيدية  السيدة 
الدارالبيضاء   (9642 مليل  تيط 

املغرب
السيد صالح صابر عنوانه)ا( تيط 

مليل  9642) الدارالبيضاء املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

شتن ر 2)2) تحت رقم -.

871I

zagora consulting sarl

 SAHARA CAMEL
ADVENTURES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

zagora consulting sarl
رقم119  شارع محدد الخامس ، 

47922، زاكورة املغرب
 SAHARA CAMEL ADVENTURES
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتداعي حي امزروا 

- 47922 زاكورة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(637

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   (2(2 نون ر   11 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
  SAHARA CAMEL ADVENTURES
مبلغ رأسدالها 2.222) درهم وعنوان 
مقرها اإلجتداعي حي امزروا - 47922 
زاكورة املغرب نتيجة ل : التوقف عن 

مزاولة النشاط.
و حدد مقر التصفية ب حي امزروا 

- 47922 زاكورة املغرب. 

و عين:

 ELIZABETH السيد)ة(  

و   WILHELMINA   SCHOUT

 GROENEWOOD 57 عنوانه)ا( 

 HD  4381 VLISSINGEN Pays-Bas

كدصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   17 بتاريخ  االبتدائية بزاكورة  

2)2) تحت رقم )48.

87(I

CABINET FICOR

IMPERIAL PNEU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

CABINET FICOR

)1 زنقة األقحوان إقامة الناس 

بوسجور ، 22)2)، الدار البيضاء 

املغرب

IMPERIAL PNEU شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي كلم 22)9 

طريق الرااط عين السبع  - 2222) 

الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.((267

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تدت   (2(2 شتن ر   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة( الحسن قوااش 

أصل  من  اجتداعية  حصة   (.422

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   (.422

 27 بتاريخ   IMPERIAL   INVEST

شتن ر 2)2).

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

 (9 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

شتن ر 2)2) تحت رقم 747844.

873I

STE FIDUCIAIRE AMER FISC SARL

شركة بلغربي للنقل الطرقي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE AMER FISC

SARL

 RUE OUAZZANE IMMB 01

 DEUXIEME ETAGE NADOR ،

62000، NADOR MAROC

شركة بلغربي للنقل الطرقي شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي حي 

بويزارزان احدادن الناظور - 222)6 

الناضور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2222

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   (6

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

شركة   : بدختصر تسديتها  اإلقتضاء 

بلغربي للنقل الطرقي.

النقل   *  : بإيجاز  غرض الشركة 

الطرقي الوطني و الدولي للبضائع.

حي   : االجتداعي  املقر  عنوان 

بويزارزان احدادن الناظور - 222)6 

الناضور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : بلغربي  السيد  الد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد  الد بلغربي عنوانه)ا( حي 

 6(222 الناظور  بويزارزان احدادن 

الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد  الد بلغربي عنوانه)ا( حي 

 6(222 الناظور  بويزارزان احدادن 

الناظور املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 11 نون ر 

2)2) تحت رقم 3537.

874I

COMPTE A JOUR

CARDOC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTE A JOUR

 BP N° 5173  OLD MILMOUN

 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC

CARDOC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي حي 

العرا�سي 12 رقم 24 - 222)6 

الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(2957

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.CARDOC

بيع قطع   : غرض الشركة بإيجاز 
الغيار والسيارات.

حي   : االجتداعي  املقر  عنوان 
 6(222  -  24 رقم   12 العرا�سي 

الناظور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : فيصل  البهالي  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد البهالي فيصل عنوانه)ا( حي 
الناظور   6(222 اوالد يحيى ازغنغان 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد البهالي فيصل عنوانه)ا( ي 
الناظور   6(222 اوالد يحيى ازغنغان 

املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 16 نون ر 

2)2) تحت رقم 3559.
875I

MEH EXPERTISE

SOCIÉTÉ JIBER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسدال الشركة

MEH EXPERTISE
48 زنقة املحطة شقة رقم 8 حي 
إقبال  ريبكة ، 3)52)،  ريبكة 

املغرب
SOCIÉTÉ JIBER شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي رقم 6)) 
حي السالم - 5222)  ريبكة املغرب.

رفع رأسدال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4853
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تم   (2(2 شتن ر   32 في  املؤرخ 
قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع 

 112.222« أي من  درهم»   3(.112«

عن  درهم»   14(.112« إلى  درهم» 

إدماج احتياطي أو أرااح أو    : طريق 

عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   2( بتاريخ  االبتدائية بخريبكة  

2)2) تحت رقم 819.

876I

SOUSS-FISC SARL

 SOCIETE AL MINBAR

IMPORT SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسدال الشركة

SOUSS-FISC SARL

 N°1 APP. N°1 AV.

 MARRAKECHE TAGHZOUTE

 INEZGANE PREFECTURE

 D›INEZGANE AIT MELLOUL،

86350، INEZGANE MAROC

 SOCIETE AL MINBAR IMPORT

SERVICE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي رقم 816 

B  الحي الصناعي  ايت ملول عدالة 

انزكان ايت ملول - 86152 ايت 

ملول املغرب.

رفع رأسدال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.18717

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

تم   (2(2 نون ر   11 في  املؤرخ 

قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع 

»422.222 درهم» أي من »122.222 

عن  درهم»   522.222« إلى  درهم» 

ديون  مع  مقاصة  إجراء    : طريق 

الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   17 بتاريخ  بانزكان   االبتدائية 

2)2) تحت رقم )194.

877I

ste al moustakbal conseil

UHC MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ste al moustakbal conseil

 9rue rahal meskini v.n app 11

bureau et 3 ، 30000، fes maroc

UHC MAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي متجر رقم 

) تجزئة 17 بركة مسيرة فاس - 

32222 فاس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.55681

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تدت   (2(2 نون ر   1( في  املؤرخ 

املصادقة على :

جدل  علي  )ة(  السيد  تفويت 

حصة اجتداعية من أصل   12.222

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   (2.222

نون ر   1( بتاريخ  الكبداني  رشيد 

.(2(2

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بفاس  بتاريخ 9) شتن ر 2)2) 

تحت رقم 2218367)423111.

878I

JEFA TEX NEGOCE

JEFA TEX NEGOCE
إعالن متعدد القرارات

JEFA TEX NEGOCE

حي النور الزنقة 7 رقم 78 سيدي 

عثدان ، 2722)، الدارالبيضاء 

املغرب

JEFA TEX NEGOCE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االجتداعي: حي النور 

الزنقة 7 رقم 78 سيدي عثدان - 

2722) الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
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رقم التقييد في السجل التجاري: 

.417335

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 12 نون ر 2)2)

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

رأسدال  من  حصة   522 تفويت 

السيد  حوزة  في  هي  التي  الشركة 

كريم  السيد  إلى  عبدالرزاق  فضول 

جحا.

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

من  للشركة،  القانوني  الشكل  تغيير 

إلى  شركة ذات املسؤولية املحدودة 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد.

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

للشركة:  املشارك  املدير  إستقالة 

السيد فضول عبدالرزاق من مهامه 

كدسير مشارك.

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

السيد  للشركة:  وحيد  مسير  تعيين 

كريم جحا.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

من  للشركة،  القانوني  الشكل  تغيير 

إلى  شركة ذات املسؤولية املحدودة 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد.

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

الحصص  التفويت،جديع  بهذا 

املؤسسة لرأسدال الشركة أصبحت 

في حوزة السيد كريم جحا.

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

 1222 ل  املالك  جحا  كريم  السيد 

حصة املؤسسة لرأسدال الشركة.

على  ينص  الذي   :14 رقم  بند 

الوحيد  اإلمضاء  و  التسيير  مايلي: 

للسيد كريم جحا.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

754292- رقم  تحت   (2(2 نون ر 

.(8415

879I

socogese

«FUTUR VOYAGES«

إعالن متعدد القرارات

socogese

 Bd. Prince Héritier Résidence

 Mly El-Kamel Fès ، 30000، Fès

Maroc

»FUTUR VOYAGES» »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتداعي: زاوية زنقة 

حسن بنو تابت و بنو عزوز ملعب 

الخيل - 32222 فاس املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(6759

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 16 أكتوار 2)2)

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

استقالة ارنسة بابا بريك نسرين من 

مهامها كدسيرة

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

ت رئة ذمة املسيرين ارنسة بابا بريك 

نسرين و السيد طليل عبد القادر 

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تعيين مسيرين جدد السيد بابا بريك 

القادر  عبد  طليل  السيد  و  بواكر 

وذلك ملدة 3 سنوات

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 

مايلي: تعيين مسيرين جدد السيد بابا 

بريك بواكر و السيد طليل عبد القادر 

وذلك ملدة 3 سنوات

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   16 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 5)2/31)2).

882I

fiduciaire ficogest  

SOCIETE ANMILI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

fiduciaire ficogest

64 شارع بيرانزاران تنغير 45822 ، 

45822، تنغير املغرب

SOCIETE ANMILI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي قصر 

توروك ملعب تنجداد - 623)5 

تنجداد املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

14197

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 شتن ر   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE ANMILI

تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األموال.

قصر   : االجتداعي  املقر  عنوان 

 5(623  - تنجداد  ملعب  توروك 

تنجداد املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : احدان  ميدون  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  احدان  ميدون  السيد 

 5(623 قصر توروك ملعب تنجداد 

تنجداد املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  احدان  ميدون  السيد 

 5(623 قصر توروك ملعب تنجداد 

تنجداد املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتنغير  بتاريخ - تحت رقم -.

881I

T.P.E SAGE CONSULTING SARL

URBAMENA TRAV

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

T.P.E SAGE CONSULTING SARL

 IMB. 57 RUE IBN MAJA

 L›HABITAT FES FES، 300000،

FES MAROC

URBAMENA TRAV شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي الشقة 

رقم 24 الطابق الثاني الزنقة )2 

بلوك C حي واد فاس - 32222 فاس 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.54493

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تدت   (2(2 شتن ر   (5 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الحق  عبد  )ة(  السيد  تفويت 

من  اجتداعية  حصة   334 قصابي 

السيد  لفائدة   حصة   334 أصل 

شتن ر   (5 العاسش الهاللي بتاريخ  )ة( 

.(2(2

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

نون ر   1( بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 3271.

88(I
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Sara Facility Invest sarl

MOFICULT AGRI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسدال الشركة

Sara Facility Invest sarl
 Appt.8 Imm.2 Rue Mansour

 Eddahbi VN ، 50000، Meknès
Maroc

MOFICULT AGRI شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتداعي عدارة »ب 
5»، شقة 65، إقامة سجلداسة - 

52.222 مكناس املغرب.
رفع رأسدال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.48243

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تم   (2(2 أكتوار   14 في  املؤرخ 
قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع 
من  أي  درهم»   4.622.222«
 4.722.222« إلى  درهم»   122.222«
مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم» 
مع ديون الشركة املحددة املقدار و 

املستحقة.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   17 بتاريخ  بدكناس   التجارية 

2)2) تحت رقم 3797.

883I

T.P.E SAGE CONSULTING SARL

URBAMENA TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

T.P.E SAGE CONSULTING SARL
 IMB. 57 RUE IBN MAJA

 L›HABITAT FES FES، 300000،
FES MAROC

URBAMENA TRAV  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي الشقة 
رقم 24 الطابق الثاني الزنقة )2 

بلوك C حي واد فاس - 32222 فاس 
املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.54493
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
2)2) تم تعيين  5) شتن ر  املؤرخ في 
مسير جديد للشركة السيد)ة( الهاللي 

العاسش كدسير آ ر
تبعا إلقالة مسير.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   1( بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 3271.
884I

cabinet idrissi

 STE EL IDRISSI BUIL SARL
AU

إعالن متعدد القرارات

cabinet idrissi
 rue abdelkrim benjelloun ، 13

30000، fes maroc
 STE EL IDRISSI BUIL SARL AU
»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتداعي: رقم 14 
زنقة 9 مرجى بلوك فاس الطابق ) 

شقة 13 - 32222 فاس املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.52923

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
املؤرخ في 28 أكتوار 2)2)

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
السيد محدد االدري�سي فوت جديع 
حصصه االجتداعية اي 1222 حصة 
الواحدة  للحصة  درهم   122 بقيدة 
التي يدلكها في الشركة لفائدة السيد 
السيد صالح الدين   - ادريس باعدي 

الهاشمي و السيد حسن االدري�سي 
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
تغيير املقر االجتداعي من رقم 14 زنقة 
شقة   ( مرجى بلوك فاس الطابق   9

13 الى 43 زنقة 6 قطعة واد فاس 
على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
مايلي: تغيير الشكل القانوني للشركة 
محدودة  مسؤولية  دات  شركة  من 

مسؤولية  دات  شركة  الى  بشريك 
محدودة متعددة الشركاء

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
استقالة السيد محدد االدري�سي 

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
و  باعدي  ادريس  السيدين  تعيين 
كدسيرين  الهاشمي  الدين  صالح 

للشركة ملدة غير محدودة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
السيد محدد االدري�سي فوت جديع 
حصصه االجتداعية اي 1222 حصة 
الواحدة  للحصة  درهم   122 بقيدة 
التي يدلكها في الشركة لفائدة السيد 
السيد صالح الدين   - ادريس باعدي 

الهاشمي و السيد حسن االدري�سي 
بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 
تغيير املقر االجتداعي من رقم 14 زنقة 
شقة   ( مرجى بلوك فاس الطابق   9

13 الى 43 زنقة 6 قطعة واد فاس 
بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
محدودة  مسؤولية  دات  شركة 
مسؤولية  دات  شركة  الى  بشريك 

محدودة متعددة الشركاء
بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

استقالة السيد محدد االدري�سي 
بند رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
و  باعدي  ادريس  السيدين  تعيين 
كدسيرين  الهاشمي  الدين  صالح 

للشركة ملدة غير محدودة
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   13 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 2)2)/3111.

885I

ste al moustakbal conseil

UHC MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

ste al moustakbal conseil
 9rue rahal meskini v.n app 11
bureau et 3 ، 30000، fes maroc

UHC MAROC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

و عنوان مقرها االجتداعي متجر 

رقم ) تجزئة 17 بركة مسيرة فاس - 

32222  فاس .

تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.55681

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تم تحويل   (2(2 نون ر   1( املؤرخ في 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

»شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد» 

املحدودة».

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بفاس  بتاريخ 8) شتن ر 2)2) 

تحت رقم 2218367)423111.

886I

SOUSS-FISC SARL

SOCIETE AYOUN-TRANS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SOUSS-FISC SARL

 N°1 APP. N°1 AV.

 MARRAKECHE TAGHZOUTE

 INEZGANE PREFECTURE

 D›INEZGANE AIT MELLOUL،

86350، INEZGANE MAROC

SOCIETE AYOUN-TRANS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي رقم )3 

عدارة التجارة شارع الحسن الثاني 

أيت ملول - 86152 أيت ملول 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

(1693

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   (7

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE AYOUN-TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املستخدمين لحساب الغير

العدليات  كل  عامة  واصفة 

التجارية و الصناعية و املالية املنقولة 

و العقارية التي من شانها أن تساهم 

في تندية الشركة..
 3( رقم   : عنوان املقر االجتداعي 

الثاني  الحسن  شارع  التجارة  عدارة 
ملول  أيت   86152  - ملول  أيت 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : ابالض  محدد  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ابالض  محدد  السيد 
تجزئة الفتح ايت   28 رقم   23 بلوك 

ملول 86152 أيت ملول املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ابالض  محدد  السيد 
تجزئة الفتح ايت   28 رقم   23 بلوك 

ملول 86152 أيت ملول املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   17 بتاريخ  بانزكان   االبتدائية 

2)2) تحت رقم 1941.

888I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

AMJAW ELECTRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MIRAGE BUSINESS

CONSULTING

رقم 8 الطابق 5 الشقة 9 اقامة 

الحرية شارع فلسطين ، 32222، 

فاس املغرب

AMJAW ELECTRO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي حي الجديد 

582 زواغة العليا فاس فاس 

32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

64841

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 شتن ر   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.AMJAW ELECTRO

االثاث   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املنزلي.

حي   : االجتداعي  املقر  عنوان 

الجديد 582 زواغة العليا فاس فاس 

32222 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الراشدي  املصطفى  السيد 

درهم   122 بقيدة  حصة   1.222   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الراشدي  املصطفى  السيد 
حي   5 بلوك   4 زنقة   5 رقم  عنوانه)ا( 

العلو عين قادوس فاس 32222 فاس 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

الراشدي  املصطفى  السيد 
حي   5 بلوك   4 زنقة   5 رقم  عنوانه)ا( 

العلو عين قادوس فاس 32222 فاس 

املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   17 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم -.

892I

COMPTAMAR EXPERTISE

BRIGHT EDGE
إعالن متعدد القرارات

COMPTAMAR EXPERTISE

 AV LALLA YACOUT CASABLANCA،

20530، CASABLANCA MAROC

BRIGHT EDGE »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتداعي: رقم 4) حي العدرية 

املركب السكني القدس ج ـ ـش 9 حي ِلكريت 

البيضاء - - البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 413141.

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 15 شتن ر 2)2)

تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

اإلجتداعي  املقر  تحويل  تقرر  مايلي: 

إلى العنوان الجديد التالي املجدوعة 

الطابق   ، ) ب  السكنية البدر ج ش 

 ، السبع  عين   ،  14 رقم  الثالث 

البيضاء.

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

من  تقرر إقالة السيد يوسف أمين  

تعيين  و  للشركة  كدسير  منصبه 

كدسيرة  عدراء  البورقادي  السيدة 

جديدة للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

يقع املقر اإلجتداعي في العنوان التالي 

املجدوعة السكنية البدر ج ش ) ب ، 

14 ، عين السبع  الطابق الثالث رقم 

، البيضاء.

على  ينص  الذي   :14 رقم  بند 

مدير  قبل  من  الشركة  تسير  مايلي: 

واحد أو أكثر يتم ا تيارهم من بين 

الشركاء أو من  ارجهم ، يتم تعيينهم 

وأما ارن  بقرار من املساهم الوحيد. 

البورقادي  السيدة  تعيين  فتم   ،

الوطنية  للبطاقة  الحاملة  عدراء 

وحيدةة  كدسيرة   CD(3(319 رقم 

للشركة لفترة غير محدودة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 754328.

89(I

COMPTAMAR EXPERTISE

ATG-LBR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTAMAR EXPERTISE

 AV LALLA YACOUT

 CASABLANCA، 20530،

CASABLANCA MAROC

ATG-LBR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي 6) محج 

مرس السلطان، الطابق األول، 

الشقة 3، الدار البيضاءـ  أنفا - 

2226) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

482229

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   2(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

ATG-  : بدختصر تسديتها  اإلقتضاء 

.LBR

غرض الشركة بإيجاز : - 

اإلستشارة في تنظيم البنيات الطبية

معدات  وتسليم  نقل   -

املخت رات

معدات  وتأجير  بيع   -

املخت رات

اإلستيراد والتصدير.  -

6) محج   : عنوان املقر االجتداعي 

األول،  الطابق  السلطان،  مرس 

 - أنفا  ـ  البيضاء  الدار   ،3 الشقة 

2226) الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

1.222 حصة  السيد بناني رزق :  

بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
رقم  بناني رزق عنوانه)ا(  السيد 

 ،  8 شاطئ بوزنيقة باي غرين   (68

بوزنيقة 2222)  بوزنيقة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
رقم  بناني رزق عنوانه)ا(  السيد 

 ،  8 شاطئ بوزنيقة باي غرين   (68

بوزنيقة 2222)  بوزنيقة املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 5))754.

893I

STE ARSALAN CHAOUIA

MC RESTO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE ARSALAN CHAOUIA

املعطي  حي  امللكي  الجيش  شارع 
 ،(6222  ،  843 ص.ب   163 رقم 

SETTAT MAROC

MC RESTO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي تجزئة 

املدينة رقم 15 سطات - 6222) 

سطات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6191

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   (8

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 MC  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.RESTO

القهوة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واملطعم

مدون الحفالت.

تجزئة   : االجتداعي  املقر  عنوان 

 (6222  - سطات   15 رقم  املدينة 

سطات املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 92.222 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد محدد شراقي :  922 حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  شراقي  محدد  السيد 

شقة  فاء  عدارة   3 املجد  اقامة 

ال رجة   عين  تاشفين  ابن  شارع   14

2322) الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  شراقي  محدد  السيد 

شقة  فاء  عدارة   3 املجد  اقامة 

ال رجة   عين  تاشفين  ابن  شارع   14

2322) الدار البيضاء املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   16 بتاريخ  االبتدائية بسطات  

2)2) تحت رقم 2)/1168.

894I

MON COMPTABLE SARL

 INTERNATIONAL

PRODUCTS IMPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

MON COMPTABLE SARL

 36RUE DE BERKANE 2 EME

 ETAGE APPT 6 OUJDA ، 60000،

OUJDA MAROC

 INTERNATIONAL PRODUCTS

IMPORT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي : إقامة 

الرازي رقم 61) - 64552 جرادة 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.33499

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

تقرر حل   (2(2 نون ر   25 املؤرخ في 

 INTERNATIONAL PRODUCTS

مسؤولية  ذات  شركة   IMPORT

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 

وعنوان  درهم   42.222 رأسدالها 

رقم  الرازي  إقامة  اإلجتداعي  مقرها 

جرادة املغرب نتيجة   64552  -  (61

من  والتشطيب  النشاط  ف  إليقا 

السجل التجاري.

و عين:

السيد)ة( ياسين  زروق و عنوانه)ا( 

إقامة الرازي رقم 61) 64552 جرادة 

املغرب كدصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجدعية الختامية 

إقامة  وفي   (2(2 نون ر   25 بتاريخ 

جرادة   64552  -  (61 رقم  الرازي 

املغرب.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   17 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2)2) تحت رقم 647).

895I

CABINET BENISSA

TAYSA LOGISTICS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET BENISSA

 Avenue Hafid Ibn Abdelbar

 Résidence Al Andalouses

 Anzarane 3ème étage N° 15

 N° 127 Tanger، 90000، Tanger

Maroc

TAYSA LOGISTICS  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتداعي 7)1 شارع 

حافظ ابن عبد البار اقامة االندلس 

الظابق الثالث رقم 15 7)1 شارع 

حافظ ابن عبد البار اقامة االندلس 

الظابق الثالث رقم 15 92222 

طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.76649

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

2)2) تقرر حل  8) شتن ر  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

   TAYSA LOGISTICS الشريك الوحيد

درهم   122.222 رأسدالها  مبلغ 

7)1 شارع  وعنوان مقرها اإلجتداعي 

حافظ ابن عبد البار اقامة االندلس 

شارع   1(7  15 رقم  الثالث  الظابق 

حافظ ابن عبد البار اقامة االندلس 

 92222  15 رقم  الثالث  الظابق 

توقف   : ل  نتيجة  املغرب  طنجة 

نشاك الشركة.



عدد 5642 - 16 رايع ار ر )144 )) دسسد ر 2)2))الجريدة الرسمية   16780

و حدد مقر التصفية ب 7)1 شارع 
حافظ ابن عبد البار اقامة االندلس 
 92222  -  15 رقم  الثالث  الظابق 

طنجة املغرب. 
و عين:

و  املنصوري  رضوان   السيد)ة( 
الخضير  أحدد  سيدي  عنوانه)ا( 
)ة(  املغرب كدصفي  طنحة   (6124

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   1( بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2)2) تحت رقم 65)6.
896I

SOUSS-FISC SARL

 SOCIETE TRANSPORINO
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SOUSS-FISC SARL
 N°1 APP. N°1 AV.

 MARRAKECHE TAGHZOUTE
 INEZGANE PREFECTURE

 D›INEZGANE AIT MELLOUL،
86350، INEZGANE MAROC

 SOCIETE TRANSPORINO SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتداعي رقم 

56 زنقة حي 15) املرس الدشيرة 
الجهادية عدالة انزكان ايت ملول - 
86362 الدشيرة الجهادية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(1633

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   (1
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE TRANSPORINO SARL

.AU

-نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغيروطنيا ودوليا

املرفقة  الغير  األمتعة  -نقل 

لحساب الغير وطنيا ودوليا

العدليات  كل  عامة  بصفة  -و 

التجارية و الصناعية و املالية املنقولة 

و العقارية التي من شانها أن تساهم 

في تندية الشركة..

رقم   : االجتداعي  املقر  عنوان 

الدشيرة  املرس   (15 حي  زنقة   56

 - الجهادية عدالة انزكان ايت ملول 

86362 الدشيرة الجهادية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : املهدي  زكرياء  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  املهدي  زكرياء  السيد 

رقم 56 زنقة  15) حي املرس الدشيرة 

86362 الدشيرة الجهادية  الجهادية  

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  املهدي  زكرياء  السيد 

رقم 56 زنقة حي 15) املرس الدشيرة 

86362 الدشيرة الجهادية  الجهادية  

املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   12 بتاريخ  بانزكان   االبتدائية 

2)2) تحت رقم 1947.

897I

FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

FAHIM TRANSPORT
شركة التضامن
تفويت حصص

 FIDUCIAIRE BUSINESS

CONSEILS

 PLACE MOHAMED V N°(7

 APPART N°2 1ER ETAGE SETTAT

، 26000، SETTAT MAROC

FAHIM TRANSPORT  شركة 

التضامن

وعنوان مقرها اإلجتداعي شارع 

الصويرة الرقم 3 حي سيدي عبد 

الكريم  - 6222) سطات املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5235

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تدت   (219 دجن ر   11 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة( كريم شهيد 2) 

حصة اجتداعية من أصل 72 حصة 

عدراني  )ة(  الد  السيد  لفائدة  

بتاريخ 11 دجن ر 219).

القطبي عادل  )ة(  السيد  تفويت 

 32 أصل  من  اجتداعية  حصة   32

)ة(  الد  السيد  لفائدة   حصة 

عدراني بتاريخ 11 دجن ر 219).

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بسطات  بتاريخ 17 شتن ر 

2)2) تحت رقم 2)/1264.

898I

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU

  SAMY ATLAS  سامي اطلس

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU

 HAY BARAKA SOFIA «B«

 BUREAU N°01 ، 50300،

 BOUFEKRENE MEKNES

MAROC

  SAMY ATLAS  SARL  سامي اطلس
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتداعي  654 

الطابق ) اقامة االسداعلية الشطر
E  - 50000 مكناس  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
51389

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 شتن ر   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
سامي   : بدختصر تسديتها  اإلقتضاء 

. SAMY ATLAS  SARL  اطلس
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة, بيع مواد البناء.
 654   : االجتداعي  املقر  عنوان 
اقامة االسداعلية الشطر  ( الطابق 

E  - 50000 مكناس  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسدال  مبلغ 

212.222.) درهم، مقسم كالتالي:
السيد  اسكالي ياسين  :  12.252 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .
  : يوسف  موجان  ايت  السيد  
درهم   122 بقيدة  حصة   12.252

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(   اسكالي ياسين   السيد  
 54222 53 حي النجاح   رقم   ( زنقة 

 نيفرة  املغرب.
يوسف  موجان  ايت  السيد  
 15 رقم  الوحدة  حي  عنوانه)ا(   

45222  ورزازات  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(   اسكالي ياسين   السيد  
 54222 53 حي النجاح   رقم   ( زنقة 

 نيفرة  املغرب
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يوسف  موجان  ايت  السيد  
عنوانه)ا( حي الوحدة رقم 15 45222  

ورزازات  املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   17 بتاريخ  بدكناس   التجارية 

2)2) تحت رقم 3795.

899I

 FIDUCIAIRE ENNASSER AIT ERRAMI

ABDELKEBIR

 CANAL TRANSFERT YACH
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ENNASSER AIT
ERRAMI ABDELKEBIR

 AV DES FAR SOUK SEBT ،
3552)، سوق السبت اوالد الندة 

املغرب
 CANAL TRANSFERT YACH SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتداعي شارع 
الحسن الثاني حي الرجاء سوق 

السبت الفقيه بن صالح - 3552) 
سوق السبت اوالد الندة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : في 

طورالتقييد
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   (3
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 CANAL : اإلقتضاء بدختصر تسديتها

.TRANSFERT YACH SARL
تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
رقدية-استخالص  االموال- دمات 

الفواتير- دمة بالعدوالت..
شارع   : االجتداعي  املقر  عنوان 
سوق  الرجاء  حي  الثاني  الحسن 
 (3552  - بن صالح  الفقيه  السبت 

سوق السبت اوالد الندة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسدال  مبلغ 

15.222.222 درهم، مقسم كالتالي:

 752   : املغربي  سداح  السيدة 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

السيد عاصف يحيا :  752 حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة سداح املغربي عنوانه)ا( 

 (3552 حي الياسدين سوق السبت 

سوق السبت اوالد الندة املغرب.

الرحدان  عبد  عاصف  السيد 

السبت  سوق  لعالوة  حي  عنوانه)ا( 

الندة  اوالد  السبت  سوق   (3552

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة سداح املغربي عنوانه)ا( 

 (3552 حي الياسدين سوق السبت 

سوق السبت اوالد الندة املغرب

الرحدان  عبد  عاصف  السيد 

السبت  سوق  لعالوة  حي  عنوانه)ا( 

الندة  اوالد  السبت  سوق   (3552

املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بسوق السبت اوالد الندة  

رقم  تحت   (2(2 نون ر   17 بتاريخ 

.118/(2(2

922I

العيون استشارات

SMART INJECTORS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

العيون استشارات
رقم 31 شارع االمير موالي عبد هللا ، 

72222، العيون املغرب

SMART INJECTORS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي شارع 

مكة طريق السدارة عدارة رقم 75 - 

72222 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

32799

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 ف راير   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.SMART INJECTORS

غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 

الجديد  والسيارات،  الغيار  قطع 

واملستعدل....

شارع   : االجتداعي  املقر  عنوان 

 -  75 مكة طريق السدارة عدارة رقم 

72222 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 332   : السيد الحسن العبالوي 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

 332   : دادس  يوسف  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

  : املدس�سي  الرحيم  عبد  السيد 

342 حصة بقيدة 122 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الحسن العبالوي عنوانه)ا( 

تجزئة طيبة الفقيه بن صالح رقم 29 

3222) الفقيه بن صالح املغرب.

عنوانه)ا(  دادس  يوسف  السيد 

اقامة ايدان زاوية زنقتي القا�سي بكار 

الدار   (2222   6 ) ش  واملدارس ط 

البيضاء املغرب.

املدس�سي  الرحيم  عبد  السيد 

اقامة هالل سكن عداةر  عنوانه)ا( 

الدار   (2222  27 27 ب رقم  عدارة 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

املدس�سي  الرحيم  عبد  السيد 
اقامة هالل سكن عداةر  عنوانه)ا( 
الدار   (2222  27 27 ب رقم  عدارة 

البيضاء املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
12 ف راير  االبتدائية بالعيون  بتاريخ 

2)2) تحت رقم 6)3.

921I

 EL FRKACHI ZAKARIAA )CABINET

(COMPTABLE C.C.N

HYPER LAAROUSSI TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 EL FRKACHI ZAKARIAA
()CABINET COMPTABLE C.C.N

شارع املوحدين تجزئة االميرة 
الطابق االول رقم )2،الفنيدق ، 

93122، الفنيدق املغرب
  HYPER LAAROUSSI TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتداعي حي 

كندسسة السفلى زنقة ميضار رقم 
11 الفنيدق  - 93122 الفنيدق 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(7983
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   (7
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 HYPER : اإلقتضاء بدختصر تسديتها

. LAAROUSSI TRANS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املستخدمين لحساب الغير..
حي   : االجتداعي  املقر  عنوان 
كندسسة السفلى زنقة ميضار رقم 11 
الفنيدق  - 93122 الفنيدق املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .
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 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 82   : العرو�سي  رشيد  السيد 

حصة بقيدة 1.222 درهم للحصة .

السيدة حياة الشعيري الدامون :  

5 حصة بقيدة 1.222 درهم للحصة .

 5   : العرو�سي  فردوس  السيدة 

حصة بقيدة 1.222 درهم للحصة .

5 حصة    : السيدة مها العرو�سي 

بقيدة 1.222 درهم للحصة .

 5   : السيد محدد زيد العرو�سي 

حصة بقيدة 1.222 درهم للحصة .

 

والعائلية  الشخصية  األسداء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد رشيد العرو�سي عنوانه)ا( 

حي كندسسة السفلى زنقة ميضار رقم 

11 93122 الفنيدق املغرب.

الدامون  الشعيري  حياة  السيدة 

حي كندسسة السفلى زنقة  عنوانه)ا( 

الفنيدق    93122  11 رقم  ميضار 

املغرب.

العرو�سي  فردوس  السيدة 

حي كندسسة السفلى زنقة  عنوانه)ا( 

ميضار  93122 الفنيدق املغرب.

العرو�سي عنوانه)ا(  السيدة مها 

حي كندسسة السفلى زنقة ميضار رقم 

11 93122 الفنيدق املغرب.

العرو�سي  زيد  محدد  السيد 

حي كندسسة السفلى زنقة  عنوانه)ا( 

الفنيدق   93122  11 رقم  ميضار 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد رشيد العرو�سي عنوانه)ا( 

حي كندسسة السفلى زنقة ميضار رقم 

11 93122 الفنيدق املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   12 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2)2) تحت رقم 5777.

92(I

centre d’affaires sicilia

 شركة ملقاري ايموبيلي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

centre d›affaires sicilia

vn safi ، 46000، safi maroc

 شركة ملقاري ايدوايلي شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي الرقم 14 

تجزئة الزهور حي سعادة اسفي - 

46222 اسفي املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

12993

في  مؤرخ  حر  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

اإلقتضاء بدختصر تسديتها :  شركة 

ملقاري ايدوايلي.

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

الرقم   : االجتداعي  املقر  عنوان 

14 تجزئة الزهور حي سعادة اسفي - 

46222 اسفي املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد ملقاري عبد السالم  :  522 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

522 حصة    : السيد ملقاري مراد 

بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السالم   عبد  ملقاري  السيد 

اسكندرية   زنقة  مكرر   3 عنوانه)ا( 

حي اعزيب درعي اسفي 46222 اسفي 

املغرب.

 3 عنوانه)ا(  مراد  ملقاري  السيد 

اعزيب  حي  اسكندرية   زنقة  مكرر 

درعي اسفي 46222 اسفي املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السالم   عبد  ملقاري  السيد 

اسكندرية   زنقة  مكرر   3 عنوانه)ا( 

حي اعزيب درعي اسفي 46222 اسفي 

املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   16 بتاريخ  بآسفي   االبتدائية 

2)2) تحت رقم -.

924I

hicham zoufi

EKCO SPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

hicham zoufi

 lot chateau n 71 temara ،

12000، TEMARA MAROC

EKCO SPORT  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي حي الهناء 

رقم 49 سيدي يحيى زعير تدارة - 

222)1 تدارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

131(67

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   (2

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 EKCO : اإلقتضاء بدختصر تسديتها

. SPORT

بيع االت   : غرض الشركة بإيجاز 
الرياضة  صاالت  وتجهيز  الرياضية 

واستراد االت الرياضة.
عنوان املقر االجتداعي : حي الهناء 
 - تدارة  زعير  يحيى  سيدي   49 رقم 

222)1 تدارة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : السيد مصطفى الغول  

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مصطفى الغول  عنوانه)ا( 
عين   5 قطاع  النصر  حي   894 رقم 

عودة 222)1 تدارة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مصطفى الغول  عنوانه)ا( 
عين   5 قطاع  النصر  حي   894 رقم 

عودة 222)1 تدارة املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   17 بتاريخ  بتدارة   االبتدائية 

2)2) تحت رقم 4353.

926I

 EL FRKACHI ZAKARIAA )CABINET

(COMPTABLE C.C.N

SCARF ASMIRA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 EL FRKACHI ZAKARIAA
()CABINET COMPTABLE C.C.N

شارع املوحدين تجزئة االميرة 
الطابق االول رقم )2،الفنيدق ، 

93122، الفنيدق املغرب
SCARF ASMIRA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي شارع 
محدد الخامس عدارة الفنيدق 

)11 الطابق الرابع متجر رقم 1)1 
الفنيدق. - 93122 الفنيدق املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(7979

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   2(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 SCARF : اإلقتضاء بدختصر تسديتها

.ASMIRA

-استيراد   : غرض الشركة بإيجاز 

و تصدير وتوزيع االقدشة و االثواب،

-تجارة األقدشة بالجدلة ، .

شارع   : االجتداعي  املقر  عنوان 

الفنيدق  عدارة  الخامس  محدد 

 1(1 رقم  الرابع متجر  الطابق   11(

الفنيدق. - 93122 الفنيدق املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 322.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 322   : أصريحي  لحسن  السيد 

حصة بقيدة 1.222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد لحسن أصريحي عنوانه)ا( 

حي كندسسة العليا زنقة 14 أ رقم 3)  

93122 الفنيدق املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد لحسن أصريحي عنوانه)ا( 

حي كندسسة العليا زنقة 14 أ رقم 3)  

93122 الفنيدق املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   12 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2)2) تحت رقم 5775.

928I

 fiduciaire tangeroise d’expertise comptable

sarl

LANKSHIRE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 fiduciaire tangeroise d›expertise

comptable sarl

  (2RESD EL AKHAWAINE RUE

 MOUTANABI ETAGE N°3 APPT

 N°4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

LANKSHIRE SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي 2) اقامة 

اال وين زنقة املتنبي طابق 3 شقة 

رقم  - 92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

127327

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (2(2 يونيو   (9

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.LANKSHIRE SARL AU

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوطني الدولي الطرقي للبظائع

استراد وتصدير

توزيع املنتوجات بصفة عامة.

عنوان املقر االجتداعي : 2) اقامة 

شقة   3 طابق  املتنبي  زنقة  اال وين 

رقم  - 92222 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : املنعم   عبد  الصوفي  السيد 

درهم   122 بقيدة  حصة   1.222

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

املنعم   عبد  الصوفي  السيد 

ال ركة  زنقة  ابراهيم  ولد  عنوانه)ا( 
رقم 18 232)6 الناضور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  جواد  الصوفي  السيد 

حي اوالد ابراهيم زنقة ال ركة رقم16  

232)6  الناضور املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   (8 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2)2) تحت رقم 33348).

912I

اورو افريك إكسبير

MESSAGERIE TAGHZAOUI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

اورو افريك إكسبير
رقم 56) شارع اإلدري�سي، تجزئة 

صوفيا الوردة، تاركةـ ـ مراكش ، 

42222، مراكش املغرب

 MESSAGERIE TAGHZAOUI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي رقم 89 

عدارة 4 كدية العبيد دوار الفران 

مراكش - 42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

128(61

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   29

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.MESSAGERIE TAGHZAOUI

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

االرساليات.
 89 رقم   : عنوان املقر االجتداعي 

الفران  دوار  العبيد  كدية   4 عدارة 

مراكش - 42222 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : يونس  تغزاوي  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  يونس  تغزاوي  السيد 
مراكش   43 رقم   3 عباد  سيدي 

42222 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  يونس  تغزاوي  السيد 
مراكش   43 رقم   3 عباد  سيدي 

42222 مراكش املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   16 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2)2) تحت رقم 117339.

911I

املركز الجهوي لالستثدار لجهة درعة تافياللت ملحقة 

ورزازات

 STE  ISMAIL BEN MOHA

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثدار لجهة درعة 

تافياللت ملحقة ورزازات

شارع موالي رشيد عدارة دادس 

الطابق االول ورزازات، 45222، 

ورزازات املغرب
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  STE  ismail ben moha sarl au

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي دوار امان 

اقدار واكليم - 3)458 تنغير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

721/383

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 مارس   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

  STE  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

. ismail ben moha sarl au

غرض الشركة بإيجاز : *: اإلعدال 

املتنوعة او البناء.

عنوان املقر االجتداعي : دوار امان 

اقدار واكليم - 3)458 تنغير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 82.222 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 822   : السيد اسداعيل املنوني  

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

املنوني   اسداعيل  السيد 

واكليم  اقدار  امان  دوار  عنوانه)ا( 

3)458 تنغير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

املنوني   اسداعيل  السيد 

واكليم  اقدار  امان  دوار  عنوانه)ا( 

3)458 تاوريرت املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   25 بتاريخ  االبتدائية بتنغير  

2)2) تحت رقم -.

913I

.sté. fidev SARL - A.U

TRANS MOZONA 91
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

.sté. fidev SARL - A.U

مكناس - 498 اديور اجداد ابني 

امحدد ، 52222، مكناس املغرب

TRANS MOZONA 91 شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتداعي  عدارة 

5، زنقة تطوان، الطابق 7، شقة 

رقم -22 ) م.ج(. - 52222 مكناس 

املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.48(15

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تم تغيير   (2(2 يوليوز   16 املؤرخ في 

السلع  »نقل  من  الشركة  نشاط 

)أمتعة غير مصحواة( لحساب الغير. 

)أقل من 5˛3 طنا(.   » إلى »نقل السلع 

)أمتعة غير مصحواة( لحساب الغير. 

)أكثر من 5،3 طنا(».

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

29 أكتوار  بتاريخ  التجارية بدكناس  

2)2) تحت رقم 3156.

915I

مركز تنغير للدحاسبة و التسيير

O.S.K.2 TRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مركز تنغير للدحاسبة و التسيير

رقم 394 تجزئة ادسس نغير شارع 

محدد الخامس تنغير اقليم تنغير، 

45822، تنغير املغرب

O.S.K.2 TRAV شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي دوار 

افساط تغزوت  - 45822 تنغير 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

935

في  مؤرخ  حر  عقد  بدقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.O.S.K.( TRAV

و  البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشغال املختلفة

بيع مواد البناء

االستيراد و التصدير.

دوار   : االجتداعي  املقر  عنوان 

تنغير   45822  - تغزوت   افساط 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عدر الغازي :  1.222 حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عدر الغازي عنوانه)ا( دوار 

تنغير   45822 افساط تغزوت تنغير 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عدر الغازي عنوانه)ا( دوار 

تنغير   45822 افساط تغزوت تنغير 

املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   16 بتاريخ  بتنغير   االبتدائية 

2)2) تحت رقم -.

916I

CARREFOUR BUSINESS

 NASIRI نصيري ترافو
TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NASIRI TRAVAUX نصيري ترافو  

 شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 - وعنوان مقرها االجتداعي قصر 

أوالد عقبة عرب الصباح زيز ارفود - 

22))5 أرفود املغرب

- تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

14(93

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى   -
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

االقتضاء بدختصر تسديتها :

 NASIRI ترافو  نصيري   

. TRAVAUX

- غرض الشركة بإيجاز :

اعدال البناء املختلفة   -

التجارة الحرة   -

اعدال النظافة   -

قصر   : االجتداعي  املقر  عنوان 

أوالد عقبة عرب الصباح زيز ارفود 
رمز ال ريد :22))5 أرفود 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222  : ناصيري سفيان  السيد: 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة.

 1222  : ناصيري سفيان  السيد: 

بقيدة 122 درهم.
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والعائلية  الشخصية  األسداء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه  سفيان  ناصيري  السيد 

قصر أوالد عقبة ارفود 22))5 أرفود 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه  سفيان  ناصيري  السيد 

قصر أوالد عقبة ارفود 22))5 أرفود 

املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 29 نون ر 

2)2) تحت رقم 429.

917I

Ste AQUA SALZARO SARL

STE EL mahbas sahara sarl
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Ste AQUA SALZARO SARL

حي محدد بن عبدهللا زنقة املحددية 

رقم 24 السدارة، 222)7، السدارة 

املغرب

STE EL mahbas sahara sarl شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي شارع 

لحبيب ولد البالل رقم 18 - 222)7 

السدارة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(281

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   24

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 STE EL : اإلقتضاء بدختصر تسديتها

.mahbas sahara sarl

و  البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أشغال مختلفة.

شارع   : االجتداعي  املقر  عنوان 
 7(222  -  18 لحبيب ولد البالل رقم 

السدارة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 522   : حسينة  الباد  السيدة 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .
  : ملين  محدد  سيدي  زيو  السيد 
522 حصة بقيدة 122 درهم للحصة 
والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  حسينة  الباد  السيدة 
حي العودة رقم )5) 222)7 السدارة  

املغرب.
ملين  محدد  سيدي  زيو  السيد 
البالل  ولد  لحبيب  شارع  عنوانه)ا( 

رقم 28 222)7 السدارة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  حسينة  الباد  السيدة 
حي العودة رقم )5) 222)7 السدارة 

املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
16 نون ر  االبتدائية بالسدارة  بتاريخ 

2)2) تحت رقم 2)2)/169.

918I

Ste AQUA SALZARO SARL

 STE LOUTCHA TRAV SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Ste AQUA SALZARO SARL
حي محدد بن عبدهللا زنقة املحددية 
رقم 24 السدارة، 222)7، السدارة 

املغرب
 STE LOUTCHA TRAV SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتداعي حي السالم 
II بلوك B رقم 27 - 222)7 السدارة 

املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(277

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 STE  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.LOUTCHA TRAV SARL AU

و  البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أشغال مختلفة.

حي   : االجتداعي  املقر  عنوان 

 7(222  -  27 رقم   B بلوك   II السالم 

السدارة املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : السيد البيالل لوشاعى 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد البيالل لوشاعى عنوانه)ا( 

حي السالم II بلوك B رقم 27 222)7 

السدارة  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد البيالل لوشاعى عنوانه)ا( 

حي السالم II بلوك B رقم 27 222)7 

السدارة  املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

)1 نون ر  االبتدائية بالسدارة  بتاريخ 

2)2) تحت رقم 2)2)/167.

919I

Ste AQUA SALZARO SARL

 STE ELJANOUB EL JADID

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Ste AQUA SALZARO SARL

حي محدد بن عبدهللا زنقة املحددية 

رقم 24 السدارة، 222)7، السدارة 

املغرب

 STE ELJANOUB EL JADID SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي حي السالم 

I بلوك N رقم 83 - 222)7 السدارة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(275

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   ((

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 STE  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.ELJANOUB EL JADID SARL

و  البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أشغال مختلفة.

حي   : االجتداعي  املقر  عنوان 

 7(222  -  83 رقم   N بلوك   I السالم 

السدارة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد ايت الجديدة عبد الدايم :  

522 حصة بقيدة 122 درهم للحصة 

522 حصة    : السيد كريم أحدد 

بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
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السيد ايت الجديدة عبد الدايم  

 21 رايب  الوحدة  مخيم  عنوانه)ا( 
رقم ))4 222)7 السدارة  املغرب.

عنوانه)ا(  كريم  احدد  السيد 
 (16 رقم   21 رايب  الوحدة  مخيم 

222)7 السدارة  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ايت الجديدة عبد الدايم  

 21 رايب  الوحدة  مخيم  عنوانه)ا( 
رقم ))4 222)7 السدارة  املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

11 نون ر  االبتدائية بالسدارة  بتاريخ 

2)2) تحت رقم 2)2)/166.

9(2I

Ste AQUA SALZARO SARL

 STE T. D SAHARA ELJADIDA
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Ste AQUA SALZARO SARL

حي محدد بن عبدهللا زنقة املحددية 
رقم 24 السدارة، 222)7، السدارة 

املغرب

 STE T. D SAHARA ELJADIDA

SARL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي تجزئة 

الوحدة بلوك لزاب  F رقم 562 

مكرر - 222)7 السدارة  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1781

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (219 نون ر   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 STE T. : اإلقتضاء بدختصر تسديتها

.D SAHARA ELJADIDA SARL
و  البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أشغال مختلفة.
تجزئة   : االجتداعي  املقر  عنوان 
الوحدة بلوك لزاب  F رقم 562 مكرر 

- 222)7 السدارة  املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد ايت الجديدة عبد الدايم  
درهم   122 بقيدة  حصة   1.222   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ايت الجديدة عبد الدايم  
 21 رايب  الوحدة  مخيم  عنوانه)ا( 

رقم ))4 222)7 السدارة  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ايت الجديدة عبد الدايم  
 21 رايب  الوحدة  مخيم  عنوانه)ا( 

رقم ))4 222)7 السدارة املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
15 نون ر  االبتدائية بالسدارة  بتاريخ 

219) تحت رقم 219)/186.

9(1I

Ste AQUA SALZARO SARL

TO COCO RAW
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Ste AQUA SALZARO SARL
حي محدد بن عبدهللا زنقة املحددية 
رقم 24 السدارة، 222)7، السدارة 

املغرب
TO COCO RAW شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتداعي حي التقدم 

شارع الجيش امللكي رقم 2)1 - 
222)7 السدارة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(285

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   2(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 TO  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.COCO RAW

تدويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

و  املأكوالت  جديع  مدول  الحفالت. 

األطعدة. تنظيم الحفالت و امللتقيات 

و املهرجانات.

حي   : االجتداعي  املقر  عنوان 

التقدم شارع الجيش امللكي رقم 2)1 

- 222)7 السدارة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 522   : عبدهللا   لنصار  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

السيد ال ريكي محدد :  522 حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  السيد لنصار عبدهللا  
زنقة تنجداد رقم )4 222)7 السدارة  

املغرب.

عنوانه)ا(  محدد  ال ريكي  السيد 

 7(222  65 رقم  الصناعي  الحي 

السدارة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ال ريكي محدد   السيد 

 7(222  65 رقم  الصناعي  الحي 

السدارة املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

17 نون ر  االبتدائية بالسدارة  بتاريخ 

2)2) تحت رقم 2)2)/171.

9((I

Ste AQUA SALZARO SARL

 STE RIO AMÉNAGEMENT

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Ste AQUA SALZARO SARL

حي محدد بن عبدهللا زنقة املحددية 
رقم 24 السدارة، 222)7، السدارة 

املغرب

 STE RIO AMÉNAGEMENT SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي شارع بئر 

انزران زنقة محدد الدويهي رقم 21 

- 222)7 السدارة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(283

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   2(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 STE  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.RIO AMÉNAGEMENT SARL

و  البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أشغال مختلفة.

عنوان املقر االجتداعي : شارع بئر 

انزران زنقة محدد الدويهي رقم 21 - 

222)7 السدارة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

محدد  سيدي  الحدودي  السيد 

سالم :  522 حصة بقيدة 122 درهم 

للحصة .

السيد عالمي محدد األمين :  522 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
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محدد  سيدي  الحدودي  السيد 

سالم عنوانه)ا( شارع عالل بن عبد 

هللا رقم 2) 222)7 السدارة  املغرب.

األمين  محدد  عالمي  السيد 

رقم  الدويهي  محدد  زنقة  عنوانه)ا( 

21 222)7 السدارة  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

محدد  سيدي  الحدودي  السيد 

سالم عنوانه)ا( شارع عالل بن عبد 

هللا رقم 2) 222)7 السدارة املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

16 نون ر  االبتدائية بالسدارة  بتاريخ 

2)2) تحت رقم 2)2)/172.

9(4I

Fiduciaire jazouli mohammed

ESTONIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسدال الشركة

Fiduciaire jazouli mohammed

5 شارع ابو بكر الصديق فاس، 

32222، فاس املغرب

ESTONIA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي تجزئة 

الوفاء 4 بلدية ساسس رقم 348 

فاس 32222 فاس املغرب.

رفع رأسدال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.45163

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تم   (2(2 مارس   31 في  املؤرخ 

قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع 

»922.222 درهم» أي من »122.222 

عن  درهم»   1.222.222« إلى  درهم» 

إدماج احتياطي أو أرااح أو    : طريق 

عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   29 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 2)995/2).

9(5I

Fiduciaire jazouli mohammed

ESTONIA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل الشكل القانوني للشركة

Fiduciaire jazouli mohammed

5 شارع ابو بكر الصديق فاس، 

32222، فاس املغرب

ESTONIA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

و عنوان مقرها االجتداعي تجزئة 

الوفاء 4 بلدية ساسس رقم 348 

فاس 32222 فاس .

تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.45163

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 31 مارس 2)2) تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

»شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد» 

املحدودة».

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   29 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 2)995/2).

9(6I

Fiduciaire jazouli mohammed

ESTONIA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

Fiduciaire jazouli mohammed

5 شارع ابو بكر الصديق فاس، 

32222، فاس املغرب

ESTONIA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي تجزئة 

الوفاء 4 بلدية ساسس رقم 348 

فاس 32222 فاس املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.45163

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تدت   (2(2 مارس   31 في  املؤرخ 

املصادقة على :

رضوان كديزو  )ة(  تفويت السيد 

أصل  من  اجتداعية  حصة   5.222

12.222 حصة لفائدة  السيد )ة( نور 

الدين كديزو بتاريخ 31 مارس 2)2).

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

نون ر   29 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 2)995/2).

9(7I

Fiduciaire jazouli mohammed

ESTONIA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

Fiduciaire jazouli mohammed

5 شارع ابو بكر الصديق فاس، 

32222، فاس املغرب

ESTONIA  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي تجزئة 

الوفاء 4 بلدية ساسس رقم 348 

فاس 32222 فاس املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.45163

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تم تعيين   (2(2 مارس   31 املؤرخ في 

مسير جديد للشركة السيد)ة( كديزو 

نور الدين كدسير آ ر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   29 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 2)995/2).

9(8I

fiduciairelaperformance

سوفي تراكس

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fiduciairelaperformance

 rue safi hay nasr meknes

meknes، 50000، meknes maroc

سوفي تراكس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي رقم 15 

درب 18 شارع املسيرة حي الرياض 

 meknes 52222 - ويسالن مكناس

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

52925

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 شتن ر   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

سوفي   : بدختصر تسديتها  اإلقتضاء 

تراكس.

ترافوا   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ديفير او  كونستريكسيون

االستيراد والتصدير.

 15 رقم   : عنوان املقر االجتداعي 

الرياض  حي  املسيرة  شارع   18 درب 

 meknes  52222  - ويسالن مكناس 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : عكراوي   الحكيم  عبد  السيد 

522 حصة بقيدة 122 درهم للحصة 

السيد عبد الغني عكراوي :  522 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسداء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عكراوي   الحكيم  عبد  السيد 

واد  غنام  اوالد  دوار  عنوانه)ا( 

مكناس   52222 مكناس  الجديدة 

املغرب.

عكراوي  الغني  عبد  السيد 

شارع   18 درب   15 رقم  عنوانه)ا( 

 52222 املسيرة حي الرياض ويسالن 

مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عكراوي   الحكيم  عبد  السيد 

واد  غنام  اوالد  دوار  عنوانه)ا( 

 meknes  52222 مكناس  الجديدة 

املغرب

عكراوي  الغني  عبد  السيد 

شارع   18 درب   15 رقم  عنوانه)ا( 

 52222 املسيرة حي الرياض ويسالن 

meknes املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

16 أكتوار  بتاريخ  التجارية بدكناس  

2)2) تحت رقم 22)3.

9(9I

أسداء ميديا

EAU TS MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

أسداء ميديا

شارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

2) ال رنو�سي البيضاء، 2222)، 

البيضاء املغرب

EAU TS MAROC  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي اقامة 

رياض الحديقة م8 بناية س سيدي 

مومن  - 2222) الدار البيضاء 

املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

466229

 16 عقد حر مؤرخ في  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 مارس 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 EAU  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

. TS MAROC

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

-األشغال  وكل الحرف املوازية  البناء 

الخاصة والعدومية  .

اقامة   : االجتداعي  املقر  عنوان 
بناية س سيدي  رياض الحديقة م8 

البيضاء  الدار   (2222  - مومن  

املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (22.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 (.222   : السيد املصطفى عياش 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد املصطفى عياش عنوانه)ا( 

شقة رقم   7 اقامة ايدان ب الطابق 

36 شارع محدد بوزيان 2222) الدار 

البيضاء املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد املصطفى عياش عنوانه)ا( 

شقة رقم   7 اقامة ايدان ب الطابق 

36 شارع محدد بوزيان 2222) الدار 

البيضاء املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز 2)2) تحت رقم 3)7398.

932I

Audifisc Maroc

ليدك
تعيين متصرفين

ليدك ش. م

املقر االجتداعي : 48 زنقة محدد 

الديوري - الدار البيضاء 

السجل التجاري:الدار البيضاء - 

 82617

 تعيين متصرفين جدد بدجلس 

اإلدارة

للجدع  عرفي  عقد  بدقت�سى   -  1

 91 بتاريخ  املنعقد  املختلط  العام 

شركة  مساهدو  قرر   ،(2(2 ف راير 

ليدك )ش.م( مايلي :

- تعيين متصرفة مستقلة السيدة 

الحاملة  كواش  الودغيري  ضياء 

 BK رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

إقامة   1( 153343 املقيدة في قطاع 

حي  الدلب  شارع  اسسانسن  بني 

الرياض الرااط

تعيين متصرف مستقل السيد   -

الحامل  حليدة   ابن  أمين  محدد 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

بلوك   ( واملقيم بقطاع    A3164(5
7 زنقة اليقطين حي الرياض  س رقم 

، الرااط.

آنا  السيدة  متصرفة  تعيين   -

الحاملة لجواز السفر رقم  جيروس  
11، زنقة  XDD390133 واملقيدة في 

78122 –  سان جيرمان  فيو مار�سي 

أون لي

 Rue du Vieux Marché 78100

.Saint-Germain-en-Laye

تنتهي والية املتصرفين الجدد عند 

ا تتام الجدعية العامة التي تبث في 

حسابات السنة املالية املنتهية في 31 

دجن ر ))2).

ملحضر  القانوني  اإليداع  تم   --2

التجارية  باملحكدة  القرار  هذا 

بالدارالبيضاء بتاريخ 28 أكتوار2)2) 

تحت عدد 749222. 

ملخص قصد النشر

931I

JEBBOUR ABDELGHANI

SARI BUILDING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JEBBOUR ABDELGHANI

25 شارع املسيرة اتلخضراء اقامة 

سفير رقم 14 ، 92222، طنجة 

املغرب

SARI BUILDING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي الطابق 

تحت ار�سي املركز التجاري مالبطا 

مول تجزئة طنجيس قطعة ب 

طنجة البالية  طنجيس ب )1  

طنجة 92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

129193

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 SARI  : بدختصر تسديتها  اإلقتضاء 

.BUILDING

تشتغل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الشركة في مجال البناء ومهام أ رى

اشغال البناء و التعدير

انجاز أشغال متنوعة.

الطابق   : االجتداعي  املقر  عنوان 

مالبطا  التجاري  املركز  ار�سي  تحت 

مول تجزئة طنجيس قطعة ب طنجة 

طنجة    1( ب  طنجيس  البالية  

92222 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : صديق  قالح  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  صديق  قالح  السيد 
 92222  15 رقم   1 تجزئة شيكا فيال 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  صديق  قالح  السيد 
 92222  15 1 رقم  تجزئة شيكا فيال 

طنجة املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار   (6 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2)2) تحت رقم 5)58.

93(I

مكتب الشنتوف

 CONGELADO

MANHATTAN SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسدال الشركة

مكتب الشنتوف
شارع الحسن الثاني الطابق االول 

رقم 9 ، 93222، تطوان املغرب

 CONGELADO MANHATTAN

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 HAY وعنوان مقرها اإلجتداعي

 KABRIRA MALALIENNE -

.94000 TETOUAN MAROC
رفع رأسدال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.(181

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تم   (2(2 شتن ر   29 في  املؤرخ 
قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع 

من  أي  درهم»   1.322.222«

 1.622.222« إلى  درهم»   322.222«

درهم» عن طريق :  إدماج احتياطي أو 

أرااح أو عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتطوان  بتاريخ 28 أكتوار 

2)2) تحت رقم 4697.

933I

مكتب الشنتوف

 ABDELMAJID TRANSS SARL

AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

مكتب الشنتوف
شارع الحسن الثاني الطابق االول 

رقم 9 ، 93222، تطوان املغرب

 ABDELMAJID TRANSS SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي شارع 

جامع مزواق درب الشجرة رقم 8  - 

93222 تطوان املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(453

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

تدت   (2(2 أكتوار   1( في  املؤرخ 

املصادقة على :

املجيد  عبد  )ة(  السيد  تفويت 

1.222 حصة اجتداعية  اوالد بلحاج 

لفائدة   حصة   1.222 أصل  من 

السيد )ة( عبد العالي مستوفي بتاريخ 

)1 أكتوار 2)2).

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بتطوان  بتاريخ 3) أكتوار 

2)2) تحت رقم 4842.

934I

STE FIDUCONFIANCE

MENUISERIE 3 J
إعالن متعدد القرارات

STE FIDUCONFIANCE

 Imm 116, Bureaux Nada, Appt

 9, Bd Med V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC

MENUISERIE 3 J »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتداعي: رقم 7، 
دار املرني�سي، زنقة  السعديين، 

املدينة الجديدة، فاس - 32222 
فاس املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(7(41
بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 25 أكتوار 2)2)
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
تسجيل وفاة السيد العربي جليل 

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
االجتداعية  الحصص  توزيع  اعادة 

لفائدة ورثة السيد العربي جليل 
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
الحامل  محدد  جليل  السيد  تعيين 
رقم   الوطنية  التعريف  للبطاقة 
CD(83979 مسير ثاني للشركة ملدة 

غير محدودة
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
االسا�سي  القانون  صياغة  اعادة 

للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
ينص  الذي  و7:   6 رقم  بند 
الحصص  توزيع  إعادة  مايلي:  على 
االجتداعية  و رأسدال الشركة لفائدة 

ورثة السيد العربي جليل
على  ينص  الذي   :16 رقم  بند 
محدد   جليل  السيد  تعيين  مايلي: 
مسير ثاني  للشركة ملدة غير محدودة

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   24 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 2)2)/943).
935I

sofoget

 ZYRYAH TRAITEUR
BOULANGERIE PATISSERIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

 ZYRYAH TRAITEUR

 BOULANGERIE PATISSERIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي  القنيطرة 

78) مغرب عربي د   14222 

القنيطرة  املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.54591

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تدت   (2(2 يونيو   13 في  املؤرخ 

املصادقة على :

محدد كنون  )ة(   تفويت السيد 

922 حصة اجتداعية من أصل 922 

حصة لفائدة  السيد )ة(  حدزة كنون 

بتاريخ 13 يونيو 2)2).

كنون  رياض  )ة(   السيد  تفويت 

122 حصة اجتداعية من أصل 122 

حصة لفائدة  السيد )ة(  حدزة كنون 

بتاريخ 13 يونيو 2)2).

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 25 نون ر 

2)2) تحت رقم 79956.

936I

sofoget

 ZYRYAH TRAITEUR

BOULANGERIE PATISSERIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

 ZYRYAH TRAITEUR

  BOULANGERIE PATISSERIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي  القنيطرة 

78) مغرب عربي د   14222 

القنيطرة  املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 

.54591

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تم تعيين   (2(2 يونيو   13 املؤرخ في 

مسير جديد للشركة السيد)ة(  كنون  

حدزة كدسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 25 نون ر 

2)2) تحت رقم 79956.

937I

iso fidus

JOBDONE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

iso fidus

حي األمال )2  رقم 42 مكتب رقم 26 

طابق الثاني تيط مليل دارالبيضاء ، 

9642)، دارالبيضاء املغرب

JOBDONE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي حي امال ) 

رقم ف ب 42 مكتب رقم 26 طابق 

) تيط مليل الدارالبيضاء - 9642) 

الدارالبيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

479419

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   1(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.JOBDONE

البيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والخدمات،  للدنتجات  اإلنترنت  ع ر 

تصدير الخدمات ع ر اإلنترنت.

: حي امال  عنوان املقر االجتداعي 
) رقم ف ب 42 مكتب رقم 26 طابق 
 (9642  - تيط مليل الدارالبيضاء   (

الدارالبيضاء  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 522   : العيا�سي  السيد  الد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .
 522   : قوبع  مصطفى  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  العيا�سي  السيد  الد 
الطابق   7(5 عدارة  الفلين  حي 
 13222 بنسليدان   23 الرقم  االول 

بنسليدان املغرب.
عنوانه)ا(  قوبع  مصطفى  السيد 
 21 23 عدارة س طابق  اقامة الغابة 
الرقم 25 املحددية 8832) املحددية 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  العيا�سي  السيد  الد 
الطابق   7(5 عدارة  الفلين  حي 
 13222 بنسليدان   23 الرقم  االول 

بنسليدان املغرب
عنوانه)ا(  قوبع  مصطفى  السيد 
 21 عدارة س طابق   23 قامة الغابة 
الرقم 25 املحددية 8832) املحددية 

املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 753599.
938I

AA CONSULTING S.A.R.L

      تور كابيطال
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AA CONSULTING S.A.R.L
14 ،  شارع  باريس الطابق الثاني 
رقم )) ، 2222)، الدار البيضاء 

املغرب

      تور كابيطال شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي اقامة 

ميترواليتان زاوية شارع الكورنيش 

و زنقة ابو الوقت  لف الطابق ) 

مكتب رقم 4 - 2222) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

479671

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

اإلقتضاء بدختصر تسديتها :       تور 

كابيطال.

غرض الشركة بإيجاز : الخدمات 

اإلستشارية في كل مجاالت التسيير، 

التجاري،  املالي،  في املجال  و  اصة 

املوارد البشرية، التسويق، الضريبي، 

القانوني...؛

الهندسة املالية؛

 التجارة والخدمات التجارية؛ 

األنشطة العقارية؛

أطر  و  ملسيري  املستدر  التكوين 

الشركات و املقاوالت ؛

بكل  القيام  عامة  واصفة   -

  , الصناعية  التجارية،  العدليات 

املنقولة التي لها  العقارية أو   املالية, 

صلة مباشرة أو غير مباشرة بالهدف 

أو  مداثلة  أهداف  وأي  االجتداعي، 

أو  مباشرة  صلة  لها  التي  مرتبطة 

أو  االجتداعي،  بالهدف  مباشرة  غير 

ألهداف أ رى مشابهة أو مداثلة أو 

قابلة لدعم تحقيق التندية والتوسع

اقامة   : االجتداعي  املقر  عنوان 

الكورنيش  شارع  زاوية  ميترواليتان 

 ( الطابق  الوقت  لف  ابو  زنقة  و 

مكتب رقم 4 - 2222) الدار البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 John-David, Nathaniel السيد 

 122 O’HANA :  100 حصة بقيدة 

درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

 John-David, Nathaniel السيد 

شارع عبد   ،66 عنوانه)ا(   O’HANA

الكريم  طابي 2222) الدار البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

 John-David, Nathaniel السيد 

شارع عبد   ،66 عنوانه)ا(   O’HANA

الكريم  طابي 2222) الدار البيضاء 

املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 753867.

939I

أسداء ميديا

HALIFAX TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

أسداء ميديا

شارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

2) ال رنو�سي البيضاء، 2222)، 

البيضاء املغرب

HALIFAX TRANS  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي حي القدس 
زنقة 6 الرقم 45 ال رنو�سي  - 2222) 

الدار البيضاء  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

477655

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   1(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

. HALIFAX TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير .

حي   : االجتداعي  املقر  عنوان 

القدس زنقة 6 الرقم 45 ال رنو�سي  - 

2222) الدار البيضاء  املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : السيد أيت الطالب علي عزيز  

622 حصة بقيدة 122 درهم للحصة 

  : السيدة أيت الطالب علي نادية  

422 حصة بقيدة 122 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عزيز   علي  الطالب  أيت  السيد 

حي السالم فرح مجدوعة  عنوانه)ا( 

األلفة    11 شقة   132 عدارة   8(

2222) الدار البيضاء  املغرب .

نادية   علي  الطالب  أيت  السيدة 

ك  عدارة  زيان  اوالد  حي  عنوانه)ا( 

شقة 3 ط س  2222) الدار البيضاء  

املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عزيز   علي  الطالب  أيت  السيد 

حي السالم فرح مجدوعة  عنوانه)ا( 

األلفة    11 شقة   132 عدارة   8(

2222) الدار البيضاء  املغرب 

نادية   علي  الطالب  أيت  السيدة 

ك  عدارة  زيان  اوالد  حي  عنوانه)ا( 

الدار البيضاء    (2222 3 طس   شقة 

املغرب 

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوار 2)2) تحت رقم 3)7516.

942I

أسداء ميديا

RAMADAN CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

أسداء ميديا

شارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

2) ال رنو�سي البيضاء، 2222)، 

البيضاء املغرب

RAMADAN CAR  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتداعي اقامة 

البيضاء ) زنقة بوشعيب مقداد باب 

ب1 الطابق 3 شقة )3  - 2222) 

الدالر البيضاء  املغرب .

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.359141

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تقرر   (2(2 أكتوار   14 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 RAMADAN الوحيد  الشريك  ذات 

CAR   مبلغ رأسدالها 122.222 درهم 

اقامة  اإلجتداعي  مقرها  وعنوان 

البيضاء ) زنقة بوشعيب مقداد باب 

 (2222  -   3( شقة   3 الطابق  ب1 

 : نتيجة ل  املغرب   الدالر البيضاء  

عدم تاالشتغال .

اقامة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

البيضاء ) زنقة بوشعيب مقداد باب 

 (2222  -   3( شقة   3 الطابق  ب1 

الدار البيضاء  املغرب . 

و عين:

و  املراوح   أيوب    السيد)ة( 

شارع املقاومة بلفدير    85 عنوانه)ا( 

املغرب   البيضاء   الدار   (2222

كدصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 727)75.

941I

هيلت تيش ميدكال

هيلت تيش ميدكال
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

هيلت تيش ميدكال

حي النصر الجديد رقم الدار 792 ، 

16222، سيدي قاسم املغرب

هيلت تيش ميدكال شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي حي النصر 

الجديد رقم الدار 792 - 16222 

سيدي قاسم املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(8677

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 شتن ر   (4

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

هيلت   : بدختصر تسديتها  اإلقتضاء 

تيش ميدكال.

غرض الشركة بإيجاز : - التجارة.

األجهزة  وصيانة  وايع  شراء   -

وكذلك  الطبية  واملستلزمات  واملواد 

أجهزة التكييف.

أعدال  بدختلف  التجارة   -

االستيراد والتصدير.

- املشاركة املباشرة أو غير املباشرة 

تجارية  عدليات  أي  في  للشركة 

بأحد  مرتبطة  تكون  قد  صناعية 

األشياء املذكورة أعاله.

عنوان املقر االجتداعي : حي النصر 

 16222  -  792 الدار  رقم  الجديد 

سيدي قاسم املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد نبيل بديل :  1.222 حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
زنقة  السيد نبيل بديل عنوانه)ا( 

37 العدارة 136 الشقة ) حي املالهفة 

16222 سيدي قاسم املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
زنقة  السيد نبيل بديل عنوانه)ا( 

37 العدارة 136 الشقة ) حي املالهفة 

16222 سيدي قاسم املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  االبتدائية بسيدي قاسم  

نون ر 2)2) تحت رقم 473.

94(I

DO YOUR BEST

MHA MARBRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DO YOUR BEST

 MOHAMMEDIA ، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

MHA MARBRE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي لبيطة 

ببلوك 5 رقم 12 العالية املحددية - 

8832) املحددية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

(6167

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 شتن ر   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 MHA  : بدختصر تسديتها  اإلقتضاء 

.MARBRE

غرض الشركة بإيجاز : الر ام.

لبيطة   : االجتداعي  املقر  عنوان 

 - العالية املحددية   12 5 رقم  ببلوك 

8832) املحددية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 522   : مصطفى  الخيدر  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

السيد الخيدر حسن :  522 حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الخيدر مصطفى عنوانه)ا( 

يخلف  بني  املحددي  الحي   51

الحددية 8815) املحددية املغرب.

عنوانه)ا(  حسن  الخيدر  السيد 

يخلف  بني   21 املحددي  الحي 

الحددية 8815) املحددية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الخيدر مصطفى عنوانه)ا( 

يخلف  بني  املحددي  الحي   51

الحددية 8815) املحددية املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بتاريخ  باملحددية   االبتدائية 

شتن ر 2)2) تحت رقم 1311.

943I

Société marocaine de révision des comptes

PRESSING RIVIERA
إعالن متعدد القرارات

 Société marocaine de révision

des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63

 résidence le Yacht, immeuble

 B 5éme étage bureau N° 139 ،

20000، CASABLANCA MAROC

PRESSING RIVIERA »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االجتداعي: 34, زنقة 

احدد اكراد الوازيس  - 2222) الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.386219

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 8) شتن ر 2)2)

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

قرار الشريك الوحيد بالشركة الرفع 

 122.222 من  الشركة  راسدال  من 

درهم عن طريق   739.222 درهم الى 

للشريك  الجاري  الحساب  ادماج 

الوحيد.

على  ينص  الذي   :( رقم  قرار 

مايلي: قرار الشريك الوحيد بالشركة 

من  الخفض  غازي  كريدة  السيدة 
 539.922 بدبلغ  الشركة  راسدال 

التقليص من  درهم وذلك من اجل 

الخسائر املتراكدة.

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

قرر الشريك الوحيد السيدة كريدة 

من   7 و   6 الفصلين  تعديل  غازي 

القانون االسا�سي

على  ينص  الذي   :4 رقم  قرار 

قرر الشريك الوحيد السيدة  مايلي: 

كريدة غازي تحيين القانون االسا�سي 

للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

مبلغ  غازي  كريدة  السيدة  اودعت 

22.222) درهم كحصة نقدية 

على  ينص  الذي   :7 رقم  بند 

يحدد الراسدال االجتداعي في  مايلي: 

 ((222( 22.222) درهم مقسدة الى 

درهم   122 بقيدة  اجتداعية  حصة 

لكل حصة مرقدة من 1 الى 222) .

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 753429.

944I

FIDUCIAIRE AL MOUSSANADA

FACILITY  EVENT’S
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتداعي للشركة

FIDUCIAIRE AL MOUSSANADA

  HAY TARGA 872

 -MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

FACILITY  EVENT’S شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي زاوية 

سعقوب املنصورعدارة اال ميرة 3 

الطابق الثاني مكتب رقم 1) جليز  

مراكش مراكش 42222 مراكش 

املغرب.

تحويل  املقر االجتداعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.94871

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 15 شتن ر 2)2) تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجتداعي  املقر 
»زاوية سعقوب املنصورعدارة اال ميرة 

3 الطابق الثاني مكتب رقم 1) جليز  

مراكش   42222 مراكش  مراكش 

النخيل  نور  قامة  »ا  إلى  املغرب» 

مراكش   النخيل   (2 شقة  أ  عدارة 

مراكش 42222  مراكش  املغرب».

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   11 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2)2) تحت رقم 7658  .

945I

CABINET BAHMAD

PROTINA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتداعي للشركة

CABINET BAHMAD

إقامة مراكش بالزا عدارة د 1 شقة 

ب 1) الطابق الثاني جليز مراكش 

إقامة مراكش بالزا عدارة د 1 شقة 

ب 1) الطابق الثاني جليز مراكش، 

42222، مراكش املغرب

PROTINA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي شقة رقم 

6 تقاطع زنقة طارق ابن زياد وابن 

عائشة، تجزئة إكسيل سيور إقامة 

-18 - 42222 مراكش  املغرب.

تحويل  املقر االجتداعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.93943

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

املؤرخ في 21 شتن ر 2)2) تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجتداعي  املقر 

تقاطع زنقة طارق ابن   6 »شقة رقم 

إكسيل  تجزئة  عائشة،  وابن  زياد 

مراكش    42222  -  18- سيور إقامة 

تقاطع   ،6 رقم  »مكتب  إلى  املغرب» 

بناية  سوريا،  وشارع  لبنان  شارع 

شدس، شقة رقم 6 جيليز  - 42222 

مراكش   املغرب».

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   12 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2)2) تحت رقم 117122.

946I

AA CONSULTING S.A.R.L

PSV MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

AA CONSULTING S.A.R.L

14 ،  شارع  باريس الطابق الثاني 

رقم )) ، 2222)، الدار البيضاء 

املغرب
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PSV MAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي املجدع 

الصناعي بوسكورة مجدوعة رقم 3 - 

2222) الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.133757

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تدت   (2(2 شتن ر   12 في  املؤرخ 

املصادقة على :

 MICHEL )ة(  السيد  تفويت 

اجتداعية  حصة   PATUREL 7.512

لفائدة   حصة   7.512 أصل  من 

السيد )ة( GROUPE PSV SA بتاريخ 

9) يوليوز 2)2).

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 55)753.

947I

M F B C

سكا ن سيتي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

M F B C

134 ز اوية شا رع اوال د زيا ت و زتقة 

اسوا ت عدا ر ة  B الطا بق 4 رقم 7 

، 2522)، الد ا ر البيصا ء املغر ب

سكا ن سيتي  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي 13 شارع 

ا براهيم الروداني زنقة احدد اتدجا 

طي ا قامة الب الطا بق 

اال ول رقم 8 املعا ريف - 2332) 

الدار البيضا ء املغر ب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

476515

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 شتن ر   (8

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

اإلقتضاء بدختصر تسديتها : سكا ن 

سيتي .

بناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لـ:  املخصصة  العقارية  املجدعات 

اإلسكان   ، السياحي  االستخدام 

أو  اإليجار  أو  للبيع  أنواعه  بجديع 

أو  التجاري  االستغالل   ، الصناعي 
التطوير العقاري   ، الريا�سي أو الفني 

بشكل عام

تحقيق أو تنفيذ ، بشكل مباشر أو 

غير مباشر أو باالشتراك أو باملشاركة 

أعدال  لجديع   ، ثالثة  أطراف  مع 

وجديع   ، املدنية  الهندسة  أو  البناء 

واألعدال اإلنشائية لحسابها   ، املهن 

أو لحساب أطراف ثالثة

تجديد أو صيانة أي أثر تاريخي أو 

ديني

شراء أو بيع أو تبادل أي أرض

التجارة والشراء والبيع واالستيراد 

واملعالجة  والتحويل  والتصدير 

والتدثيل  والتصنيع  والتعبئة 

والتصدير  والتوزيع  والسدسرة 

أو  منتج  ألي  عام  بشكل  والتجارة 

سلعة و / أو املواد الخام

العدليات  جديع   ، أعم  وبشكل 

أو  املالية  أو  الصناعية  أو  التجارية 

املتعلقة بشكل  العقارية  أو  املنقولة 

كلًيا أو جزئًيا   ، مباشر أو غير مباشر 

، بإحدى العدليات املشار إليها أعاله 

من أجل تسهيل نشاط النوع وكذلك 

أي مشاركة مباشرة أو غير مباشر بأي 

شكل من األشكال ، في الشركات التي 

تسعى لتحقيق أهداف مداثلة أو ذات 

صلة..

13 شارع  عنوان املقر االجتداعي : 

ا براهيم الروداني زنقة احدد اتدجا 

طي ا قامة الب الطا بق 

 (2332  - 8 املعا ريف  اال ول رقم 

الدار البيضا ء املغر ب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عي�سي سا لم :  122 حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .

322 حصة    : السيد محدد منير 

بقيدة 122 درهم للحصة .

السيد محدد اشكا و :  122 حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .

122 حصة    : السيد احدد عسو 

بقيدة 122 درهم للحصة .

 152   : السيدة ا ينا س الشا مي 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

 152   : مي  الشا  محدد  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

 122   : السيد مصطفى اوفو �سي 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عي�سي سا لم عنوانه)ا(  حي 

) سيدي مومن  الوالء ف ب فصيلة 

)242) الدار البيضا ء 

املغر ب.

عنوانه)ا(   منير  محدد  السيد 

تجزئة ادريس املحددي مجدوعة او 

 hh 20170 اقا مة املنا ر

الدار البيضا ء املغر ب.

عنوانه)ا(  و  اشكا  محدد  السيد 

 11 38 رقم  نقة   2( تجزئة الحسنية 

ح ح  2462) الدار البيضا ء املغر ب.

عنوانه)ا(  عسو  احدد  السيد 

تجزئة املد ينة رقم 14

 كا ليفو رنيا 2)24) الدار البيضا 

ء املغر ب.

السيدة ا ينا س الشا مي عنوانه)ا( 

4 زنقة جبل 

 (2452 م  السال  حي  �سي  العيا 

الدار البيضا ء 

املغر ب.

السيد محدد الشا مي عنوانه)ا( 

 23 ط  مجا  ملوية  زنقة   86 فيال 

النخيل الشدا لي  364)1 مراكش 

املغر ب.

�سي  اوفو  مصطفى  السيد 
 59 رقم  في  بيل  تجزئة  عنوانه)ا(  
سيدي معروف 2152) الدار البيضا 

ء املغر ب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  لم  سا  عي�سي  السيد 
)) حي الوالء ف ب فصيلة ) سيدي 

مومن )242) الدار البيضا ء 
املغر ب

 28 السيد محدد منير عنوانه)ا( 
تجزئة ادريس املحددي مجدوعة او 
2172) الدار البيضا ء  اقا مة املنا ر 

املغر ب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 (2 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوار 2)2) تحت رقم -.
948I

FORTY SEVEN IMPORT EXPORT

 FORTY SEVEN IMPORT
EXPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 FORTY SEVEN IMPORT
EXPORT

 AV IBN SINA APPT 6 AGDAL 79
 RABAT ، 10000، RABAT

MAROC
 FORTY SEVEN IMPORT

EXPORT شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي شارع ابن 
سينا الطابق الثاني عدارة 79 شقة 
6 أكدال الرااط    - 12292 الرااط  

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
147213

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:



عدد 5642 - 16 رايع ار ر )144 )) دسسد ر 2)2))الجريدة الرسمية   16794

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 FORTY : اإلقتضاء بدختصر تسديتها

.SEVEN IMPORT EXPORT
استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتسويق بالستيك املطبخ.
عنوان املقر االجتداعي : شارع ابن 
شقة   79 سينا الطابق الثاني عدارة 
الرااط    12292  - أكدال الرااط      6

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222 السيدة الحسن سقري  :  

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الحسن سقري عنوانه)ا(  السيد 
سال   7 املعدورة رقم  تجزئة حدائق 
الجديدة   سال   11122 الجديدة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
الحسن سقري عنوانه)ا(  السيد 
سال   7 املعدورة رقم  تجزئة حدائق 
الجديدة   سال   11122 الجديدة 

املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوار   (( بتاريخ  التجارية بالرااط  

2)2) تحت رقم 127953.
949I

STE HTCPRO SARL

DIAMANT TEAM
إعالن متعدد القرارات

STE HTCPRO SARL
 RUE MLY ABDERAHMANE ، 38

14000، KENITRA MAROC
DIAMANT TEAM »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتداعي: 38 زنقة 
موالي عبد الرحدان شقة رقم 5 - 

14222 القنيطرة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.52581

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 21 أكتوار 2)2)

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

إضافة نشاط للشركة 

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

تغيير املقر األسا�سي للشركة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :3 رقم  بند 

التسويف   -  : نشاط الشركة  مايلي: 

 - تجارة   - التجديل  ملستحضرات 

التلقيح اإلصطناعي

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

بلوك ل الطابق   137  : مقر الشركة 

الثاني الحوزية القنيطرة

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ )1 نون ر 

2)2) تحت رقم 82254.

952I

MONO FISC CONSULTING

�سي ج م ترانسفير
إعالن متعدد القرارات

MONO FISC CONSULTING

 LOT SIDI SAID N°348 DRARGA

 AGADIR ، 80000، Agadir

MAROC

�سي ج م ترانسفير »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االجتداعي: سوترافو 

عدارة رقم 3 متجر رقم 1 حد 

السوالم  - - حد السوالم  املغرب .

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.13623

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في )1 أكتوار 2)2)

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
الى  محدودة  مسوولية  ذات  شركة 
شركة ذات شركة مسوولية محدودة 

شريك وحيد
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي:  
 922 الحسين  اعنيزا  السيد  تفويت 
درهم   122 بقيدة  اجتداعية  حصة 
لكل منها،لفائدة السيد اعنيزا انوار, و  
تفويت السيدة البشاري الغزال 122 
درهم   122 بقيدة  اجتداعية  حصة 

لكل منها،لفائدة السيد اعنيزا انوار
على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
اعنيزا  السيد  استقالة  مايلي: 
الوطنية  للبطاقة  الحامل  الحسين 
البشاري  والسيدة    V8(691 رقم 
الغزال الحامل للبطاقة الوطنية رقم 
مهامهدا كدسيرين  من    M595954
الحامل  انوار  اعنيزا  السيد  وتعيين 
 wa239432 رقم  الوطنية  للبطاقة 

كدسير جديد
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
النظام  من   13  1,6,7 البنود  تغيير 

االسا�سي للشركة 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
الى  محدودة  مسوولية  ذات  شركة 
شركة ذات شركة مسوولية محدودة 

شريك وحيد
على  ينص  الذي   :6-7 رقم  بند 
بدبلغ  املال  رأس  تحديد  تم  مايلي: 
122.222,22 درهم نقدا الكل مقسم 
درهم   122 من  حصة   1222 إلى 
يدتلكها الشريك الوحيد السير اعنيزا 
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل  انوار 

 wa239432
بند رقم 13: الذي ينص على مايلي: 
الحامل  انوار  اعنيزا  السيد  تعيين 
 wa239432 رقم  الوطنية  للبطاقة 

كدسير جديد
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   1( بتاريخ  ب رشيد   االبتدائية 

2)2) تحت رقم 1457.
951I

beta conseil

ALLINEVENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

beta conseil
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ALLINEVENT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتداعي 12 زنقة 

الحرية الطابق الثالت الشقة رقم 5 

الحرية الدار البيضاء. - 2322) الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.387143

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

2)2) تقرر حل  24 شتن ر  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسدالها  مبلغ    ALLINEVENT

مقرها  وعنوان  درهم   122.222
الطابق  الحرية  زنقة   12 اإلجتداعي 

الدار  الحرية   5 رقم  الشقة  الثالت 

البيضاء  الدار   (2322  - البيضاء. 

املغرب نتيجة ل : توقيف النشاط.
زنقة   12 و حدد مقر التصفية ب 

 5 الحرية الطابق الثالت الشقة رقم 

الحرية الدار البيضاء. - 2322) الدار 

البيضاء املغرب. 

و عين:

السيد)ة( انور   مكرم و عنوانه)ا( 
  17 رقم   491 عدارة  النسيم  حى 

املغرب  البيضاء  الدار   1(19(

كدصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 (3 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوار 2)2) تحت رقم )75155.

95(I
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CAMCG Consulting

INSTITUT CAMCG SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CAMCG Consulting
 lotissement Amine,BD Abou

 Baker KADIRI SIDI MAAROUF ،
20000، casablanca maroc

INSTITUT CAMCG SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتداعي  شارع عبد 

املومن, 12), حدائق عبد املومن, 
مجدوعة )1, الشقة ). - )224) 

الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(81329

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تقرر   (2(2 أكتوار   (( في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 
مبلغ    INSTITUT CAMCG SARL
وعنوان  درهم   122.222 رأسدالها 
مقرها اإلجتداعي  شارع عبد املومن, 
مجدوعة  حدائق عبد املومن,   ,(12
)1, الشقة ). - )224) الدارالبيضاء 

املغرب نتيجة ل : حل الشركة.
و حدد مقر التصفية ب  شارع عبد 
املومن,  عبد  حدائق   ,(12  , املومن 
 (224(  -  .( الشقة   ,1( مجدوعة 

الدارالبيضاء  املغرب . 
و عين:

و  عزيز   سديرة    السيد)ة( 
نسيم  تجزئة   , ليساسفة  عنوانه)ا( 
 (2192  45 شقة   ,1( اسالن عدارة 
)ة(  كدصفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 753445.

953I

MANAGEX

 HERBES AROMATIQUES
 FRUITS ET LÉGUMES DU

MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

MANAGEX
رقم 35 زنقة الشهداء حي الحسني 

بركان ، 62322، بركان املغرب
 HERBES AROMATIQUES
 FRUITS ET LÉGUMES DU

MAROC  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتداعي رقم 59 
زنقة ضوايات  مدر 1 حي املسيرة  - 

63322 بركان  املغرب .
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3(39

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
219) تقرر حل  16 دجن ر  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 HERBES AROMATIQUES
 FRUITS ET LÉGUMES DU
 12.222 مبلغ رأسدالها     MAROC
درهم وعنوان مقرها اإلجتداعي رقم 
59 زنقة ضوايات  مدر 1 حي املسيرة  
 : نتيجة ل  املغرب   بركان    63322  -

عدم النشاط .
 59 و حدد مقر التصفية ب رقم 
 - حي املسيرة    1 زنقة ضوايات مدر 

63322 بركان  املغرب . 
و عين:

و  الحسين   مومني    السيد)ة( 
عنوانه)ا( رقم 59 زنقة ضوايات  مدر 
63322 بركان  املغرب   1 حي املسيرة  

كدصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   29 بتاريخ  ب ركان   االبتدائية 

2)2) تحت رقم 2)2)/133.

954I

SOUHAL CONSULTING

M.A.M.A ELECTRIQUE

إعالن متعدد القرارات

SOUHAL CONSULTING

 RUE YOUGOSLAVIE IMM

 EL MELLAK 82-A APPT 14

 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

M.A.M.A ELECTRIQUE  »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتداعي: دوار اوالد 

مبارك الوداية  - - مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.95337

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 27 أكتوار 2)2)

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

مي عبد هللا اوزور   تفويت السيد    -

أصل  من  اجتداعية  حصة   (22

22) حصة لفائدة السيد مراد ايت 

املرصلي بتاريخ 2)2)/26/12

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

- استقالة  السيد مي عبد هللا اوزور 

من منصبه كدسيرثاني  للشركة

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

املرصلي   ايت  مراد  السيد  تعيين   -

وملدة  للشركة  وحيد  مسير  و  شريك 

غير محدودة  

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي:  

الشكل القانوني للشركة شركة ذات 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   1( بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2)2) تحت رقم 117187.

955I

ste sabah info

 STE ABOUAB EL KHAIR
NEGOCE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste sabah info

 n08 bnechlikha benguerir ،

43150، benguerir maroc

 STE ABOUAB EL KHAIR

NEGOCE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي حي 

الرياض 1 الرقم 544/ ا ابن جرير 

ابن جرير 43152 ابن جرير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(4(7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 STE  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.ABOUAB EL KHAIR NEGOCE

تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

معدات و مستلزمات املكاتب  /تجارة 

معدات الكومبيوتر / التجارة/.

حي   : االجتداعي  املقر  عنوان 

الرياض 1 الرقم 544/ ا ابن جرير ابن 

جرير 43152 ابن جرير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيدة الزوهرة الغندور :  1.222 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

 السيدة الزوهرة الغندور : 1222 

بقيدة 122 درهم.



عدد 5642 - 16 رايع ار ر )144 )) دسسد ر 2)2))الجريدة الرسمية   16796

والعائلية  الشخصية  األسداء   

وصفات ومواطن الشركاء :
الغندور  الزوهرة  السيدة 

 183 الرقم  الفرح  حي  عنوانه)ا( 

43152 ابن جرير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
الغندور  الزوهرة  السيدة 

 183 الرقم  الفرح  حي  عنوانه)ا( 

43152 ابن جرير املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بابن جرير  بتاريخ )1 نون ر 

2)2) تحت رقم 187.

956I

beta conseil

GLOBAL TRADERS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

beta conseil
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GLOBAL TRADERS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتداعي  زنقة 

الحرية الطابق الثالت الشقة رقم6  

الحرية الدار البيضاء. - 2322) الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(8(797

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تقرر   (2(2 شتن ر   24 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 GLOBAL الوحيد  الشريك  ذات 

TRADERS  مبلغ رأسدالها 122.222 
درهم وعنوان مقرها اإلجتداعي  زنقة 

الحرية الطابق الثالت الشقة رقم6  

الحرية الدار البيضاء. - 2322) الدار 

البيضاء املغرب نتيجة ل : توقف عن 

النشاط.

زنقة   12 و حدد مقر التصفية ب 

 6 الحرية الطابق الثالت الشقة رقم 

الحرية الدار البيضاء. - 2322) الدار 

البيضاء املغرب. 

و عين:

السيد)ة( حداد  سوام و عنوانه)ا( 
 8 73 مجدوعة  رقم  شارع لال اسداء 

الدار   (242( سيدى مومن الجديد 

البيضاء املغرب كدصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 (3 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوار 2)2) تحت رقم 751553.

957I

مكتب عادل اليعقوبي

WHITE SUENO, SARL-AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب عادل اليعقوبي

54 شارع الحرية الطابق 1 رقم 

 TANGER ،92222 ،7 طنجة

MAROC

 WHITE SUENO, SARL-AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي ساحة 

ابراهيم الروداني، زنقة ال سينا، 

إقامة بيطهوفن )، الطابق 3 رقم )8 

)عند مرااح بيزنيس سانطر( طنجة 

92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

129641

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 WHITE : اإلقتضاء بدختصر تسديتها

.SUENO, SARL-AU

غرض الشركة بإيجاز : إن الشركة 

أو  باملغرب  لحسابها  كهدف  لها 
لحساب الغير و في كل البلدان األ رى 
وحدها أو بدشاركة أشخاص أ رى 

ذاتية أو معنوية األهداف التالية:

أساسا : تنظيم كل أنواع الحفالت 

وكل أنشطة مدون الحفالت ملختلف 

و  الجداعي  املطعم  التظاهرات، 

 دمات املطعدة لكل الحفالت.

وكراء  بالكراء  األ ذ  استغالل، 

كل  استغالل  و  تسيير  إنشاء،   ،

البيتزا،  محالت  السناك،  املطاعم، 

و  مثلجات  الشاي،  قاعات  مقاهي، 

كل املركبات السياحية وكل ما يتعلق 

بديدان تدويل و تنظيم الحفالت.

سواء  املطعدة  أنشطة  كل 

األ ذ  أو  املكام  بعين  باالستهالك 

ع ر  البيع  أو  التوصيل  مع  دمات 

األنتيرنيت، االستيراد و التصدير و كل 

العدليات التجارية وتقديم الخدمات 

سواء باملغرب أو بالخارج.

تنظيم و استغالل كل التظاهرات 

و  العروض  وقاعات  والحفالت 

املؤتدرات وغيرها.

االستراد و التصدير االتجار، األ ذ 

تدثيل،توزيع  شراء،  بيع  باملشاركة، 

كل  في  العدولة  و  الوساطة  وإيداع، 

مجددة،  أو  طرية  الغذائية،  املواد 

بالجدلة، نصف الجدلة و التقسيط 

وفي كل املواد التي لها عالقة بأي من 

األهداف أعاله.

في كل الشركات  باملشاركة  األ ذ 

املشابهة  أو  املداثلة  املسؤسسات  و 

أو  جديدة  حصص  باقتناء  سواء 

الرفع من قيدة رأس املال.

كل  وتقييم  تسيير  و  بيع  اقتناء 

امللكيات العقارية.

العدليات  كل   : عدوما  وأكثر 

املالية،  الصناعية،  التجارية، 

العقارية و الغير العقارية التي تتعلق 

مباشرة ري  غير  أو  مباشرة  بطريقة 

أو  ذكرها  الشالف  األهداف  من 

املداثلة أو املشابهة. .

ساحة   : االجتداعي  املقر  عنوان 
سينا،  ال  زنقة  الروداني،  ابراهيم 
إقامة بيطهوفن )، الطابق 3 رقم )8 

طنجة  )عند مرااح بيزنيس سانطر( 

92222 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 12.222 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 122   : أميدة  كوكوش  السيدة 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة كوكوش أميدة عنوانه)ا( 
شارع أكادير رقم 58 الطابق 4 رقم 2) 

فال فلوري 92222 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة كوكوش أميدة عنوانه)ا( 
شارع أكادير رقم 58 الطابق 4 رقم 2) 

فال فلوري 92222 طنجة املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   1( بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2)2) تحت رقم 35561).

958I

beta conseil

ILYNA DEAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

beta conseil

 149BD LALLA YACOUT N° 58

 DERB OMAR CASABLANCA ،

20000، casablanca maroc

ILYNA DEAL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
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وعنوان مقرها اإلجتداعي 44 شارع 
الزاير ابن العوام الطابق الثانى 

الشقة رقم 3 الصخور السوداء - 
2323) الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.199943
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
2)2) تقرر حل  27 شتن ر  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد ILYNA DEAL  مبلغ 
وعنوان  درهم   (22.222 رأسدالها 
44 شارع الزاير ابن  مقرها اإلجتداعي 
 3 العوام الطابق الثانى الشقة رقم 
الدار   (2323  - السوداء  الصخور 
البيضاء املغرب نتيجة ل : توقف عن 

النشاط.
و حدد مقر التصفية ب 44 شارع 
الثانى  الطابق  العوام  ابن  الزاير 
 - السوداء  الصخور   3 رقم  الشقة 

2323) الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

السيد)ة( بواكر  سوام و عنوانه)ا( 
 (( الشقة   9 رقم  ياسر  ال  ساحة 
بلفدير 2322) الدار البيضاء املغرب 

كدصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 (3 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوار 2)2) تحت رقم 751554.

959I

beta conseil

 TRANSACTION SYSTEME
SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

beta conseil
 149BD LALLA YACOUT N° 58
 DERB OMAR CASABLANCA ،

20000، casablanca maroc

 TRANSACTION SYSTEME

SERVICES شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتداعي 12 زنقة 

الحرية الطابق الثالت الشقة رقم 5 

الحرية الدار البيضاء. - 2322) الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.447567

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

املؤرخ في 25 أكتوار 2)2) تقرر حل 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 TRANSACTION الوحيد  الشريك 

مبلغ    SYSTEME SERVICES

وعنوان  درهم   122.222 رأسدالها 

الحرية  زنقة   12 اإلجتداعي  مقرها 

الحرية   5 الطابق الثالت الشقة رقم 

الدار   (2322  - البيضاء.  الدار 

البيضاء املغرب نتيجة ل : توقف عن 

النشاط.

زنقة   12 و حدد مقر التصفية ب 

 5 الحرية الطابق الثالت الشقة رقم 

الحرية الدار البيضاء. - 2322) الدار 

البيضاء املغرب. 

و عين:

و  نيفى  القادر   عبد  السيد)ة( 

عنوانه)ا( كاردن لوفت عدارة 9 شقة 

الدار البيضاء   (7((3 دار بوعزة   12

املغرب كدصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 57)753.

962I

محاسبات الدار البيضاء

NAJAMO نجمو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إضافة تسدية تجارية أو شعار 

محاسبات الدار البيضاء
159 شارع سعقوب املنصور الدار 
البيضاء ، 2382)، الدار البيضاء 

املغرب
نجدو NAJAMO »شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد»

وعنوان مقرها االجتداعي: 12-8 
زنقة اسلي حي الراسين - 2222) 

الدارالبيضاء املغرب.
»إضافة تسدية تجارية أو شعار»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.3(1(93
بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
تقرر   (2(2 أكتوار   25 في  املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وهو:
ED BURGER

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 754238.

961I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE ائتدانية الثقة العيون

LAAYOUNE

OUFAE FISH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
 FIDUCIAIRE ائتدانية الثقة العيون

CONFIANCE LAAYOUNE
شارع عالل بن عبد هللا املر�سى 

العيون ، 222)7، املر�سى العيون 
املغرب

OUFAE FISH  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي تجزئة 
املسيرة الخضراء زنقة القدس 

رقم   51  شقة 21 املر�سى العيون. - 
)7222 املر�سى العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

33795

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   (7

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

. OUFAE FISH

تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والتصدير  االستيراد  األسداك 

 – والتجارة  العامة  والتجارة 

جديع  واستيراد  وتصدير  تسويق 

والر ويات  األسداك  أنواع 

والقشريات.............

تجزئة   : االجتداعي  املقر  عنوان 

القدس  زنقة  الخضراء  املسيرة 

رقم   51  شقة 21 املر�سى العيون. - 

)7222 املر�سى العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 522   : الشامي  محدد  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

 522   : الشامي  ابراهيم  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الشامي  محدد  السيد 

 6(222 الحدراء  الساقية  شارع   (8

الناظور املغرب.

السيد ابراهيم الشامي عنوانه)ا( 

 6(222 الحدراء  الساقية  شارع   (8

الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الشامي  محدد  السيد 

 6(222 الحدراء  الساقية  شارع   (8

الناظور املغرب



عدد 5642 - 16 رايع ار ر )144 )) دسسد ر 2)2))الجريدة الرسمية   16798

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   11 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2)2) تحت رقم 2)2)/696).

96(I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE ائتدانية الثقة العيون

LAAYOUNE

ENNAHDA PRODUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ائتدانية الثقة العيون
CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عالل بن عبد هللا املر�سى 
العيون ، 222)7، املر�سى العيون 

املغرب
  ENNAHDA PRODUCTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي زنقة 
الصويرة  رقم   )9  املر�سى العيون. - 

)7222 املر�سى العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
33797

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

. ENNAHDA PRODUCTION
 - بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
تركيب   - شحن   - صيانة   - إصالح 
تاجر طفايات حريق  طفايات حريق  
طفايات  تاجر  مستورد  تجزئة  تاجر 
مستورد.بيع  تجزئة  تاجر  حريق 
صيانة   - ومتنوعة  وقائية  مواد 
وفحص - إعادة شحن جديع معدات 

الحريق.........

زنقة   : االجتداعي  املقر  عنوان 
الصويرة  رقم   )9  املر�سى العيون. - 

)7222 املر�سى العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : بقشاوي  السيد  الد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  الد بقشاوي عنوانه)ا( 7 
حي الرشاد ) 5222)  ريبكة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد  الد بقشاوي عنوانه)ا( 7 
حي الرشاد ) 5222)  ريبكة  املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   11 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2)2) تحت رقم 2)2)/697).

963I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE ائتدانية الثقة العيون

LAAYOUNE

Y.A.T.C SUD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ائتدانية الثقة العيون
CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عالل بن عبد هللا املر�سى 
العيون ، 222)7، املر�سى العيون 

املغرب
Y.A.T.C SUD   شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتداعي حي 

الصناعي  رقم   21  املر�سى العيون - 
)7222 املر�سى العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
338(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   1(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 Y.A.T.C : اإلقتضاء بدختصر تسديتها

.  SUD

جديع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أعدال البناء والهدم والتجديد العام 

السكنية  وغير  السكنية  للدباني 

والتشطيبات.  اإلنشائية  واألعدال 

جديع اعدال الحفر والتسوية والردم 

والصرف واالسدنت والرصف...........

حي   : االجتداعي  املقر  عنوان 

الصناعي  رقم   21  املر�سى العيون - 

)7222 املر�سى العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 522   : الطفية  ياسين  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

 522   : الطفية  السيد مصطفى 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الطفية  ياسين  السيد 

زنقة الزاير بن عوام رقم 71  )7222 

املر�سى العيون املغرب.

السيد مصطفى الطفية عنوانه)ا( 

زنقة الزاير بن عوام رقم )7  )7222 

املر�سى العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الطفية  ياسين  السيد 

زنقة الزاير بن عوام رقم 71  )7222 

املر�سى العيون املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   13 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2)2) تحت رقم 2)2)/6)7).

964I

STE HTCPRO SARL

 BEN KHADRA TRADING

COMPANY LIMITED
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إضافة تسدية تجارية أو شعار 

STE HTCPRO SARL

 RUE MLY ABDERAHMANE ، 38

14000، KENITRA MAROC

 BEN KHADRA TRADING

COMPANY LIMITED »شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االجتداعي: السعادة 

3 مجدوعة ت) محل رقم 12 إسالن 

الحي املحددي السعادة 3 مجدوعة 

ت) محل رقم 12 إسالن الحي 

املحددي 82282 أكادير املغرب.

»إضافة تسدية تجارية أو شعار»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.43379

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 11 نون ر 2)2) تقرر إضافة 

شعار تجاري للشركة وهو:

الشهادة  رقم   CHEESE FARM  

بتاريخ   (((3749 السلبية  

11/11/(2(2

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

نون ر   17 بتاريخ  باكادير   التجارية 

2)2) تحت رقم 855).

965I

cabinet el kharraz mohamed dia eddine

STE FRUITGURU   فرويكورو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 cabinet el kharraz mohamed dia

eddine

 résidence al andalus av

 Mohamed yazidi bloc g apt

 4 tetouan ، 93000، tetouan

maroc
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   STE FRUITGURU   فرويكورو

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي شارع 

تانسيفت رقم 14 تجزئه املنطلق - 

93152 مرتيل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(7857

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   29

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.  STE FRUITGURU   فرويكورو

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

املواد  وايع  توزيع  تصدير;استيراد; 

الغذائيه.

شارع   : االجتداعي  املقر  عنوان 

 - املنطلق  تجزئه   14 رقم  تانسيفت 

93152 مرتيل املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسدال  مبلغ 

122.222,22 درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : يونس الجزولي  السيد  

حصة بقيدة 122,22 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

يونس الجزولي عنوانه)ا(  السيد  
منتجع باالفيستا بلوك 3 رقم ا 4 كابو 

نيكرو 93152 مرتيل املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

يونس الجزولي عنوانه)ا(  السيد  
منتجع باالفيستا بلوك 3 رقم ا 4 كابو 

نيكرو 93152 مرتيل املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتطوان  بتاريخ 1) أكتوار 

2)2) تحت رقم 4819.
966I

مستامنة شامة

MAYANAD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

مستامنة شامة
شارع املسيرة رقم )14 الطابق االول 

الناظور شارع املسيرة رقم )14 
الطابق االول الناظور، 222)6، 

الناظور املغرب
MAYANAD شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتداعي زاوية شارع 

املسيرة و شارع الشباب - 222)6 
الناظور املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(2153
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تم تغيير   (2(2 نون ر   23 املؤرخ في 
نشاط الشركة من »استيراد البضائع 
و  »بيع  إلى  البقوليات»  و  الحبوب 

توزيع املواد الغذائية».
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 12 نون ر 

2)2) تحت رقم 6)35.
967I

FIDUC KECH

CAFE SNACK
عقد تسيير حر ألصل تجاري )األشخاص 

الطبيعيون(
عقد تسيير حر ألصل تجاري

 CAFE SNACK
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 
السيد)ة(    أعطى   (2(2 نون ر   2(
للبطاقة  )ة(  الحامل  فخري  بوشتى 
املسجل   GN9685 رقم    الوطنية 
باملحكدة   22222 التجاري  بالسجل 
التجارية بدراكش حق التسيير الحر 
 M/2( لألصل التجاري الكائن ب رقم

2) حدائق  21 مجدوعة  مد ل رقم 

 42222  - تامنصورت  الياسدين 

مصطفى  للسيد)ة(  املغرب  مراكش 

للبطاقة  )ة(  الحامل  اوزينب  ايت 

 1 ملدة    PA(14842 الوطنية رقم   

و   (2(1 يناير   21 من  تبتدئ  سنة 

تنتهي في 31 دجن ر 1)2) مقابل مبلغ 

شهري 7.222  درهم.

968I

مستامنة شامة

 ALIMENTATION LA BELLE
VUE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مستامنة شامة
شارع املسيرة رقم )14 الطابق االول 

الناظور شارع املسيرة رقم )14 

الطابق االول الناظور، 222)6، 

الناظور املغرب

 ALIMENTATION LA BELLE VUE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي )14 شارع 

املسيرة الطابق األول - 222)6 

الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(2977

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   29

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.ALIMENTATION LA BELLE VUE

غرض الشركة بإيجاز : بيع و شراء 

اللحوم الدواجن  

تسويق جديع  املنتوجات الغذائية 

 دمة التوزيع و التوصيل.

 14(  : االجتداعي  املقر  عنوان 

 6(222 شارع املسيرة الطابق األول - 

الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : الدواللي  السيد محدد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

 السيد محدد الدواللي : 122222 

بقيدة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

وصفات ومواطن الشركاء :

الدواللي عنوانه)ا(  السيد محدد 

الغراية احدادن  دوار بني بوغدارن  

الناظور 222)6 الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

الدواللي عنوانه)ا(  السيد محدد 

احدادن  الغراية  بوغدارن  بني  دوار 

الناظور 222)6 الناظور املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ )1 نون ر 

2)2) تحت رقم 3545.

969I

مستامنة شامة

MOJAYA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مستامنة شامة
شارع املسيرة رقم )14 الطابق االول 

الناظور شارع املسيرة رقم )14 

الطابق االول الناظور، 222)6، 

الناظور املغرب

MOJAYA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي شارع 

املسيرة رقم )14 الطابق االول - 

222)6 الناظور املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(29(3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   (7

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.MOJAYA

غرض الشركة بإيجاز : نقل السلع 

و االمتعة الوطني و الدولي

الغير  لحساب  البضائع  نقل 

الوطني و الدولي

استيراد البضائع.

شارع   : االجتداعي  املقر  عنوان 

 - االول  الطابق   14( رقم  املسيرة 

222)6 الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : الهواري  احدد  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

 122222  :  السيد احدد الهواري 

بقيدة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الهواري  احدد  السيد 

 6(222 الناظور  ميدون  اوالد  حي 

الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الهواري  احدد  السيد 

 6(222 الناظور  ميدون  اوالد  حي 

الناظور املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 23 نون ر 

2)2) تحت رقم 3494.

972I

CANOCAF SARL

HIND GARDE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسدال الشركة

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 23 

 NADOR ،6(222 ،الناظور

MAROC

HIND GARDE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي شارع )4 
رقم 37 تاويدة - 222)6 الناظور 

املغرب.

رفع رأسدال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.11825

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

تم   (2(2 أكتوار   (6 في  املؤرخ 

قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع 

»322.222 درهم» أي من »122.222 

عن  درهم»   422.222« إلى  درهم» 

طريق :  -.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ )1 نون ر 

2)2) تحت رقم 3543.

971I

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI

MZOUDY TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI

 HAY AL AMAL AV «D«  IMM

 227 APPT 1 SALE ، 11160، SALE

MAROC

MZOUDY TRAV شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي : 18 زنقة 

الكارا حي االنبعات/سال - 11282 

سال املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.17457

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تقرر   (219 دجن ر   19 في  املؤرخ 

شركة   MZOUDY TRAV حل 

مبلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وعنوان  درهم   42.222 رأسدالها 

زنقة الكارا حي   18 مقرها اإلجتداعي 

11282 سال املغرب   - االنبعات/سال 

نتيجة لالزمة االقتصادية.

و عين:

و  اليوسفي   عبد هللا    السيد)ة( 

زنقة سيبارا  الدار الحدراء  عنوانه)ا( 

سال املغرب    112(2 سال   (69 رقم 

كدصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجدعية الختامية 

18 زنقة  219) وفي  11 دجن ر  بتاريخ 

 11282  - االنبعات/سال  حي  الكارا 

سال املغرب.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

ف راير   26 بتاريخ  بسال   االبتدائية 

2)2) تحت رقم 34265.

97(I

cherkaouaudit

VILATI CUISINE MODERNE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسدال الشركة

cherkaouaudit

 bd moulay youssef résidence

 yassine 2  1er etage ، 90010،

tanger maroc

  VILATI CUISINE MODERNE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي املنطقة 

الصناعية مغوغة طابق تحت أر�سي 

رقم 985  - 92222 طنجة  املدلكة 

املغراية .

رفع رأسدال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.94969

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

تم   (2(2 أكتوار   (2 في  املؤرخ 

قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع 

»122.222 درهم» أي من »422.222 

عن  درهم»   522.222« إلى  درهم» 
ديون  مع  مقاصة  إجراء    : طريق 

الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   29 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2)2) تحت رقم 35372).

973I

IMEXFID

BOUG MATIS TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

IMEXFID

 RTE MOHMED 6 GH 5 APPT 15

 RESIDENCE ANASSER، 20000،

CASABLANCA MAROC

BOUG MATIS TRAVAUX شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي إقامة 

الصفاء 51 شارع رحال املسكيني 

الطابق الثالث رقم 13 - 2482) 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

478739

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 BOUG : اإلقتضاء بدختصر تسديتها

.MATIS TRAVAUX

مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

و  اإلنشاءات  أو  املتنوعة  األعدال 

التهيئة.

إقامة   : االجتداعي  املقر  عنوان 

املسكيني  رحال  شارع   51 الصفاء 

الطابق الثالث رقم 13 - 2482) الدار 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسدال  مبلغ 

1.222.222 درهم، مقسم كالتالي:

 5.222   : السيد بوكريعة محدد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

السيد عناني كريم :  5.222 حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بوكريعة محدد عنوانه)ا( 

إقامة صالح باء زنقة ) شقة 18 س م 

2422) الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.

عنوانه)ا(  كريم  عناني  السيد 

 11 رقم   1 بلوك   1 النجد  تجزئة 

 (4232 الجديدة  الثاني  الطابق 

الجديدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بوكريعة محدد عنوانه)ا( 

إقامة صالح باء زنقة ) شقة 18 س م 

2422) الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب

عنوانه)ا(  كريم  عناني  السيد 

 11 رقم   1 بلوك   1 النجد  تجزئة 

الطابق الثاني الجديدة 4232) الدار 

البيضاء املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 878)75.

974I

cafge

LYNE’S CORNER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

cafge

 Mustapha el maani، (34

20130، casablanca maroc

LYNE’S CORNER  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي 12 شارع 

الحرية الطابق الثالث رقم 5 الدار 

البيضاء 2222) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

4798(1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   ((

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 LYNE’S : اإلقتضاء بدختصر تسديتها

. CORNER

غرض الشركة بإيجاز : 

ومستحضرات  منتجات   -

التجديل

 -  صالون التجديل 

- تجارة.

12 شارع  عنوان املقر االجتداعي : 

الدار   5 الثالث رقم  الطابق  الحرية 

البيضاء  الدار   (2222 البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

بقيدة   122  : السيدة امال زهني  

622 درهم.

بقيدة   122  : السيد نجيب زهني  

422 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  زهني  امال  السيدة 

 (1 شقة   9 البدارة  عحي  طحاء 

2222) الدار البيضاء  املغرب.

السيد نجيب زهني  عنوانه)ا( حي 

 (2222  (1 شقة   9 عدارة  البطحاء 

الدار البيضاء  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد نجيب زهني  عنوانه)ا( حي 

 (2222  (1 شقة   9 عدارة  البطحاء 

الدار البيضاء  املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 754245.

975I

Les bons comptes

C2MTEX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Les bons comptes

 bd mes 6 dar touzani ، 1175

20000، Casablanca Maroc

C2MTEX شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي 46 شارع 

الزرقطوني الطابق ) الشقة رقم 6 - 

2222) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

479761

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   2(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.C2MTEX
غرض الشركة بإيجاز : -تصدير و 

استيراد
-مفاوض تجاري .

46 شارع  عنوان املقر االجتداعي : 
الزرقطوني الطابق ) الشقة رقم 6 - 

2222) الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : دامي  املهدي  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  دامي  املهدي  السيد 
الديار الجديدة زنقة 8 رقم4  2222) 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  دامي  املهدي  السيد 
الديار الجديدة زنقة 8 رقم4  2222) 

الدار البيضاء املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 753958.

976I

Les bons comptes

INFOZAK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Les bons comptes
 bd mes 6 dar touzani ، 1175

20000، Casablanca Maroc
INFOZAK شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتداعي 46 شارع 

الزرقطوني الطابق ) الشقة رقم 6 - 
2222) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

479763

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.INFOZAK

دراسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصديم املواقع اإللكترونية .

46 شارع  عنوان املقر االجتداعي : 

الزرقطوني الطابق ) الشقة رقم 6 - 

2222) الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : بوهالل  زكرياء  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بوهالل  زكرياء  السيد 

 34 رقم   ( عدارة   3 شطر  األزهر 

البيضاء  الدار   (2222 برنو�سي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بوهالل  زكرياء  السيد 

 34 رقم   ( عدارة   3 شطر  األزهر 

البيضاء  الدار   (2222 برنو�سي 

املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 753957.

977I

FIDUCIAIRE NOUACEUR

VICTORIAN CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE NOUACEUR

 83-LOT EL MADINA 1 N 81

 APP 5 1ER ETAGE DEROUA ،

26200، BERRECHID MAROC

VICTORIAN CAR   شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي الطابق 

السفلي رقم 49 تجزئة نبيلة مخلوف 

الدورة الكارة الدورة الكارة 22)6) 

برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

14(41

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   (1

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.  VICTORIAN CAR

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق .

الطابق   : االجتداعي  املقر  عنوان 

السفلي رقم 49 تجزئة نبيلة مخلوف 

 (6(22 الدورة الكارة الدورة الكارة 

برشيد املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : السيد محدد عدراوي  

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محدد عدراوي  عنوانه)ا( 
49 تجزئة نبيلة مخلوف الدورة  رقم 

الكارة 22)6) برشيد املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  السيد زكرياء عدراوي  
49 تجزئة نبيلة مخلوف الدورة  رقم 

الكارة 22)6) برشيد املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   1( بتاريخ  ب رشيد   االبتدائية 

2)2) تحت رقم -.

978I

International Juris Consulting

 SAURET CONSULTANTS
IMMOBILIER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

International Juris Consulting

 Ave Mohamed V  45 Apt N° 10،

90000، TANGER Tanger

 SAURET CONSULTANTS

IMMOBILIER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي 183 شارع 

ولي العهد، مركزNREA  محل رقم 

13 92222 طنجة املدلكة املغراية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

129743

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

 SAURET CONSULTANTS

.IMMOBILIER

إدارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املدتلكات السياحية.

عنوان املقر االجتداعي : 183 شارع 

ولي العهد، مركزNREA  محل رقم 13 

92222 طنجة املدلكة املغراية.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 52.222 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 Sauret Consultants الشركة 

 Maroc Holding Offshore sarl

122 درهم  AU :  475 حصة بقيدة 

للحصة .

 Véronique Suzanne السيدة 

Flavignard ép. Sauret  :  25 حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

 Sauret Consultants الشركة 

 Maroc Holding Offshore

العهد،  ولي  شارع   183 عنوانه)ا( 

 92222 65 NREA، محل رقم  مركز 

طنجة املدلكة املغراية.

 Véronique Suzanne السيدة 

 FLAVIGNARD ép. SAURET

 Rue Jean  Inglessi N°14  )عنوانه)ا

Fondettes 37230 فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

 Véronique Suzanne السيدة 

 FLAVIGNARD ép. SAURET

 Rue Jean  Inglessi N°14  )عنوانه)ا

Fondettes 37230 فرنسا

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   16 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2)2) تحت رقم 6429.

979I

sofoget

JAR EDEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

JAR EDEN شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتداعي 189 بير 

الرامي جنواية محل رقم ) - 14222 

kenitra املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

57111

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   2(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 JAR  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.EDEN

صياغة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصنيع منتجات النظافة التجديلية 

واملكدالت الغذائية

التجديل  مستحضرات  بيع 

والنظافة واملكدالت الغذائية

الديكور  منتجات  تسويق 

واملفروشات.

بير   189  : عنوان املقر االجتداعي 

الرامي جنواية محل رقم ) - 14222 

kenitra املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 522   : بوتخيل  يونس  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

 322   : املدغري  زينب  السيدة  

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

السيد عدر السني بن جامع :  22) 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

 522  : بوتخيل  يونس  السيد   

بقيدة 122 درهم.

 322  : املدغري  زينب  السيدة  

بقيدة 122 درهم.

السيد عدر السني بن جامع : 22) 

بقيدة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بوتخيل  يونس  السيد 

القنيطرة   14222 املغرب  القنيطرة 

املغرب.
السيدة  زينب املدغري عنوانه)ا( 

الرااط   ****** املغرب  الرااط  

املغرب.

جامع  بن  السني  عدر  السيد 

 **** املغرب  القنيطرة  عنوانه)ا( 

القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بوتخيل  يونس  السيد 

القنيطرة   14222 املغرب  القنيطرة 

املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 11 نون ر 

2)2) تحت رقم 82219.

982I

sofoget

TRANS PAGHIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

TRANS PAGHIA  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي  القنيطرة 

3) شارع أنوال عدارة فلوري 11 

مكتب 4 ميدوزا   14222  شوراق 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.54957

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

تم تعيين   (2(2 نون ر   23 املؤرخ في 

السيد)ة(   للشركة  جديد  مسير 

شوراق  وليد كدسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ )1 نون ر 

2)2) تحت رقم 82248.

981I

PRIVILEGE CABINET

CRYSTAL MED SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

PRIVILEGE CABINET

 MSALLAH RUE URUGUAY

 NO 7 TANGER MSALLAH RUE

 URUGUAY NO 7 TANGER،

90000، TANGER TANGER

CRYSTAL MED SARL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتداعي 1 زنقة 

42 العليا الشرف - 92222 طنجة 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.52729

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

املؤرخ في 17 يوليوز 2)2) تقرر حل 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 CRYSTAL MED الوحيد  الشريك 

SARL  مبلغ رأسدالها 122.222 درهم 

زنقة   1 اإلجتداعي  مقرها  وعنوان 

طنجة   92222  - الشرف  العليا   42

املغرب نتيجة ل :   سارة نصف رأس 

مال الشركة / شدة املنافسة.

و حدد مقر التصفية ب 1 زنقة 42 

92222 طنجة  العليا الشرف املغرب 

املغرب. 

و عين:

املسفيوي  هشام   السيد)ة( 

ابن  زنقة  النزاهة  حي  عنوانه)ا(  و 

عطية رقم 4) 92222 طنجة املغرب 

كدصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

زنقة   1  : الوثائق املتعلقة بالتصفية 

42 العليا الشرف

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   13 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2)2) تحت رقم 35611).

98(I

sofoget

SOCEITE PH ASSIHA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

SOCEITE PH ASSIHA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي سيدي 

عالل التازي 13 و 14 عدارة تيشور 

الحي الصناعي - 14222 سيدي 

عالل  التازي املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(6821

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 شتن ر   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.SOCEITE PH ASSIHA
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غرض الشركة بإيجاز : صيدالني.

سيدي   : االجتداعي  املقر  عنوان 

عدارة تيشور   14 و   13 عالل التازي 

الحي الصناعي - 14222 سيدي عالل  

التازي املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 322.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد  انس كوزة :  3.222 حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .

 السيد  انس كوزة : 3222 بقيدة 

122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  كوزة  انس  السيد  

القنيطرة 14222 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  كوزة  انس  السيد  

القنيطرة 14222 القنيطرة املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

الغرب   االربعاء  بسوق  االبتدائية 

بتاريخ 13 نون ر 2)2) تحت رقم ***.

983I

aice compta

FLAWLESS COSMETICS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc

FLAWLESS COSMETICS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي 13زنقة 

أحدد املجاتي اقامة جبال االلب 

الطابق 1 رقم 8 حي املعاريف  - 

2332) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

478955

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   (1

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.FLAWLESS COSMETICS

تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتسويق وتوزيع جديع مستحضرات 

التجديل بالجدلة والتجزئة.

13زنقة   : املقر االجتداعي  عنوان 

االلب  جبال  اقامة  املجاتي  أحدد 

 - املعاريف   حي   8 رقم   1 الطابق 

2332) الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 333,33   : الزاوي  السيد محدد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

 333,33   : السيد محدد الجدلي 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

 333,34   : السيد مروان بومها  

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محدد زاوي عنوانه)ا( زنقة 

3 شقة  دريس بن عبد السالم طابق 

البيضاء   الدار   (2332 معاريف   7

املغرب.

عنوانه)ا(  الجدلي  محدد  السيد 

بلفدير    7 شقة  لوكاتلي  زنقة   (6

2322) الدار البيضاء  املغرب.

عنوانه)ا(  بومها   مروان  السيد 

اقامة البستان ) عدارة ب الرقم 17 

تابريكت   11212 سال  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محدد زاوي عنوانه)ا( زنقة 

3 شقة  دريس بن عبد السالم طابق 

البيضاء   الدار   (2332 معاريف   7

املغرب

عنوانه)ا(  الجدلي  محدد  السيد 

بلفدير    7 شقة  لوكاتلي  زنقة   (6

2322) الدار البيضاء  املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

شتن ر 2)2) تحت رقم 27)753.

984I

sofoget

labotest

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسدال الشركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

labotest شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي  املنطقة 

الصناعية الجديدة رم 31 أ بير 

الرامي   14222  القنيطرة املغرب.

رفع رأسدال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.(6957

العام  الجدع  بدقت�سى 

نون ر   2( في  املؤرخ  اإلستثنائي 

الشركة  رأسدال  رفع  تم   (2(2

درهم»   52.222.222« قدره  بدبلغ 

إلى  درهم»   (2.222.222« من  أي 

  : طريق  عن  درهم»   72.222.222«

أرااح أو عالوات  أو  إدماج احتياطي 

إصدار في رأس املال.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ )1 نون ر 

2)2) تحت رقم 82245.

985I

NE CONSULTING & SERVICES SARL AU

 3M GLOBE SERVICES SARL

AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 NE CONSULTING & SERVICES

SARL AU

 RUE LIBERTE N10 3EME ETAGE

 APP N6 ، 20000، CASABLANCA

MAROC

 3M GLOBE SERVICES SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي 12 زنقة 

الحرية الطابق التالث شقة رقم 5 - 

2222) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

478757

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 3M  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.GLOBE SERVICES SARL AU

غرض الشركة بإيجاز : النجارة.
زنقة   12  : عنوان املقر االجتداعي 

 -  5 الحرية الطابق التالث شقة رقم 

2222) الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : اسامة  ابريجا  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  اسامة  ابريجا  السيد 

17 س  16 الرقم  ) الزنقة  حي ال ركة 

م 2222) الدار البيضاء املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  اسامة  ابريجا  السيد 

17 س  16 الرقم  ) الزنقة  حي ال ركة 

م 2222) الدار البيضاء املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 888)75.

986I

sofoget

TRANS PAGHIA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

TRANS PAGHIA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي  القنيطرة 

3) شارع أنوال عدارة فلوري 11 

مكتب 4 ميدوزا   14222  القنيطرة 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.54957

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

تدت   (2(2 نون ر   1( في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة(  محسن  ماسة 

أصل  من  اجتداعية  حصة   1.222

1.222 حصة لفائدة  السيد )ة(  وليد  

شوراق بتاريخ )1 نون ر 2)2).

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ )1 نون ر 

2)2) تحت رقم 82248.

987I

SMOUNIAMINA

 SOCIETE IMPRIMERIE

BOUCHELA  SARL-AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SMOUNIAMINA

 IMMB 13 RUE MARMOUCHA

 ET SEBTA APPT 8 ATLAS FES ،

30000، FES MAROC

 SOCIETE IMPRIMERIE

BOUCHELA  SARL-AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي 327  

تـجـزئـة  هـيـبــة  طــريـق  مـكــنــاس رقــم 1  

فــاس - 32222 فـــاس الـدــغــرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

64785

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   (2

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE IMPRIMERIE  :

.BOUCHELA  SARL-AU

مـخــتــلــف   : غرض الشركة بإيجاز 

اعـدـال الطـبـاعـة  و الـنسـخ.

  327  : االجتداعي  املقر  عنوان 

تـجـزئـة  هـيـبــة  طــريـق  مـكــنــاس رقــم 1  

فــاس - 32222 فـــاس الـدــغــرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسدال  مبلغ 

122.222,22 درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : بــوشلـة  انــوار   السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بــوشلـة  انــوار   السيد 
حـي السدري ج ر 4 زنقة 11 رقم 35 

32222 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

الـدــغــرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بــوشلـة  انــوار   السيد 
حـي السدري ج ر 4 زنقة 11 رقم 35 

32222 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

الـدــغــرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   16 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 2)2)/)313.

988I

SMOUNIAMINA

 SOCIETE RIAD SEBTI

FAMILY SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

SMOUNIAMINA

 IMMB 13 RUE MARMOUCHA

 ET SEBTA APPT 8 ATLAS FES ،

30000، FES MAROC

 SOCIETE RIAD SEBTI FAMILY

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي رقـم 

4 زنـقـة مصر شارع ابن الخـطـيب 

طــريـق امــوزار فــاس - 32222 فــاس 

الـدـغــرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.53789

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تدت   (2(2 غشت   12 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة( عــثدــان السـبـتي 

22) حصة اجتداعية من أصل 422 

يــوســف  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

لسـبـتي بتاريخ 12 غشت 2)2).

لسـبـتي  فــرح  )ة(  السيد  تفويت 

152 حصة اجتداعية من أصل 322 

فـتــيــحـــة  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

 ــلــيــفــي بتاريخ 12 غشت 2)2).

تفويت السيد )ة( صــوفـيــا لسـبـتي 

152 حصة اجتداعية من أصل 322 

فـتــيــحـــة  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

 ــلــيــفــي بتاريخ 12 غشت 2)2).

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

نون ر   16 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 2)2)/3151.

989I

amina zouheir

ب.س برودري
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

amina zouheir

 n°475 lotissment wifaq route

 ain smen zouagha haute ،

30000، fes maroc

ب.س برودري شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي حي سيدي 

علي قرية با محدد تاونات - 34252 

تاونات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1733

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

ب.س   : بدختصر تسديتها  اإلقتضاء 

برودري.
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جديع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
اعدال التطريز بدساعدة الحاسوب 
-التعاقد مع الباطن في اعدال التطريز 
لالسواق الدا لية و الخارجية-جديع 
اعدال الخياطة التقليدية و الحديثة 
جديع  بيع  و  -االستيراد.الشراء 
بقطاع  املتعلقة  السلع  و  املنتجات 

املالبس.
عنوان املقر االجتداعي : حي سيدي 
 34252  - علي قرية با محدد تاونات 

تاونات املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 522   : فيصل  الشتيوي  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .
 522   : حددي  بنكس  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الشتيوي فيصل عنوانه)ا( 
قرية با محدد تاونات 34252 تاونات 

املغرب.
عنوانه)ا(  حددي  بنكس  السيد 
قرية با محدد تاونات 34252 تاونات 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الشتيوي فيصل عنوانه)ا( 
قرية با محدد تاونات 34252 تاونات 

املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتاونات  بتاريخ 2) أكتوار 

2)2) تحت رقم 2)2)/312.
992I

PETROLASER

PETROLASER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PETROLASER
رقم 48) تجزئة نسدة 1 شارع 

محدد بوزيان  موالي رشيد  الدار 
البيضاء ، 2662)، الدار البيضاء 

املغرب

PETROLASER شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي رقم 48) 

تجزئة نسدة 1 شارع محدد بوزيان 

موالي رشيد الدار البيضاء - 2662) 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

478515

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.PETROLASER

تركيب و   : غرض الشركة بإيجاز 

صيانة ارالت و املعدات الصناعية.
عنوان املقر االجتداعي : رقم 48) 

شارع محدد بوزيان   1 تجزئة نسدة 

موالي رشيد الدار البيضاء - 2662) 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد اسداعيل  وناتي :  1.222 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

اسداعيل  وناتي  السيد 

بلوك   1 حي موالي رشيد  عنوانه)ا( 
 (2662 البيضاء   41 14 رقم  زنقة   (

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

اسداعيل  وناتي  السيد 
بلوك   1 حي موالي رشيد  عنوانه)ا( 
 (2662 البيضاء   41 14 رقم  زنقة   (

الدار البيضاء املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم )67)75.

991I

فيدسسير بسدة شركة دات املسؤولية املحدودة دات 

الشريك الوحيد

ثي جي ئي ماروك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

فيدسسير بسدة شركة دات 
املسؤولية املحدودة دات الشريك 

الوحيد
تجزئة عثدان زنقة )1 رقم 39-37 
عين الشق الدار البيضاء ، 2472)، 

الدار البيضاء املغرب
ثي جي ئي ماروك شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتداعي 13 زنقة 
أحدد املجاطي إقامة األلب الطابق 
1 رقم 8 - 2372) الدار البيضاء  

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.376131

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
219) تقرر حل  31 دجن ر  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
ماروك   ئي  جي  ثي  الوحيد  الشريك 
مبلغ رأسدالها 12.222 درهم وعنوان 
أحدد  زنقة   13 اإلجتداعي  مقرها 
رقم   1 املجاطي إقامة األلب الطابق 
املغرب  البيضاء   الدار   (2372  -  8

نتيجة ل : ظروف اقتصادية.
زنقة   13 و حدد مقر التصفية ب 
أحدد املجاطي إقامة األلب الطابق 
البيضاء   الدار   (2372  -  8 رقم   1

املغرب. 
و عين:

و  ملوكي  إيدان   السيد)ة(  
)3 عدارة  ) زنقة  الساملية  عنوانه)ا( 

البيضاء   الدار   (2722  1 شقة   38

املغرب كدصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 525)75.

99(I

مستامنة شامة

LE BORD DE RIF
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مستامنة شامة
شارع املسيرة رقم )14 الطابق االول 

الناظور شارع املسيرة رقم )14 

الطابق االول الناظور، 222)6، 

الناظور املغرب

LE BORD DE RIF شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي )14 شارع 

املسيرة الطابق األول - 222)6 

الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(2975

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   29

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 LE  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.BORD DE RIF
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غرض الشركة بإيجاز : بيع  وشراء 

اللحوم و الدواجن

تسويق  جديع املواد الغدائية

 دمة التوصيل و التوزيع.

 14(  : االجتداعي  املقر  عنوان 

 6(222 شارع املسيرة الطابق األول - 

الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : السيد ابراهيم الدواللي 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

السيد ابراهيم الدواللي : 122222 

بقيدة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ابراهيم الدواللي عنوانه)ا( 

دوار بني بوغدارن الغراية احدادا بني 

بويفرور 222)6 الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ابراهيم الدواللي عنوانه)ا( 

دوار بني بوغدارن الغراية احدادا بني 

بويفرور 222)6 الناظور املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ )1 نون ر 

2)2) تحت رقم 3546.

993I

EXPACT PARTNERS

EXPACT PARTNERS
إعالن متعدد القرارات

EXPACT PARTNERS

 BOULEVARD D›ANFA (21

 CASABLANCA ، 20100،

Casablanca Maroc

EXPACT PARTNERS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االجتداعي: 21)، 

شارع انفا، راسين، الطابق 4 - 

2222) الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: -.

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
املؤرخ في 14 أكتوار 2)2)

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تغيير تسدية الشركة
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

تغيير العنوان 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  بند 
مايلي:  تم  تغيير تسدية الشركة  من  
الى    AUDEC PARTNERS MAROC

 EXPACT PARTNERS
بند رقم ): الذي ينص على مايلي:  
تم  تغييرمقر الشركة من 3))، شارع 
شارع   ،(21 الى   7 زرقطوني الطابق 

انفا، راسين، الطابق 4
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 753395.
994I

ficogedek sarl au

F.H DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ficogedek sarl au
 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes
maroc

F.H DISTRIBUTION شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتداعي محل رقم 

167 النعيم ) مكناس - 52252 
مكناس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.47995
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
 (2(2 أكتوار   15 في  املؤرخ 
مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 

 F.H الوحيد  الشريك  محدودة ذات 
رأسدالها  مبلغ    DISTRIBUTION
مقرها  وعنوان  درهم   122.222
 ( النعيم   167 اإلجتداعي محل رقم 
املغرب  مكناس   52252  - مكناس 

نتيجة ل : انعدام النشاط التجاري.
محل  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
رقم 167 النعيم ) مكناس - 52252 

مكناس املغرب. 
و عين:

و  حدداوي  مسعود   السيد)ة( 
الدسغو�سي  تجزئة   6 رقم  عنوانه)ا( 
الوفاق سيدي سعيد 52252 مكناس 

املغرب كدصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   13 بتاريخ  بدكناس   التجارية 

2)2) تحت رقم 613.
995I

FINCOSA MARRAKECH

ABOU YASSIR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتداعي للشركة

FINCOSA MARRAKECH
شارع عبد الكريم الخطابي اقامة 
رقية عدارة 182 بلوك B الطابق 

االول الشقة 7 ، 42222، مراكش 
املغرب

ABOU YASSIR  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتداعي رقم 

42 املحاميد 5  - 42222 مراكش 
املغرب.

تحويل  املقر االجتداعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.65739
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 32 يناير 2)2) تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتداعي  املقر 
 42222  -   5 املحاميد   42 »رقم 

رقم  »املحل  إلى  املغرب»  مراكش 

مراكش    42222  -  5 املحاميد   39

املغرب».

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   16 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2)2) تحت رقم 117313.

996I

SMOUNIAMINA

SOCIETE AVERIA  SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SMOUNIAMINA

 IMMB 13 RUE MARMOUCHA

 ET SEBTA APPT 8 ATLAS FES ،

30000، FES MAROC

SOCIETE AVERIA  SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي محل رقـم 

7 زنقــة  مــرمــوشــة  اطــلــس  فــاس - 

32222 فــاس الـدــغــرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

64541

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE AVERIA  SARL

اعـدـــال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مـخـتـلـفــة و البـنـاء

و  االملنيـوم  و  النـجارة  مـقـاولة 

املعدن.

عنوان املقر االجتداعي : محل رقـم 

 - فــاس  اطــلــس   مــرمــوشــة   زنقــة    7

32222 فــاس الـدــغــرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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الشركة:   رأسدال  مبلغ 
122.222,22 درهم، مقسم كالتالي:

 342   : السيد عبدالعزيز ا ـنـافـو 
حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

 332   : ا ــنــافــو  امـيـن  السيد 
حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

السيدة حـلـيدــة  مـوصـداق :  332 
حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

ا ـنـافـو  عبدالعزيز  السيد 
عنوانه)ا( حـي الفرح ) تجزئة العرصة 
رقم 3   فـاس 32222 فــاس الـدــغــرب.
عنوانه)ا(  ا ــنــافــو  امـيـن  السيد 
   3 تجزئة العرصة رقم   ( حـي الفرح 

فـاس 32222 فــاس الـدــغــرب.
مـوصـداق  حـلـيدــة   السيدة 
عنوانه)ا( حـي الفرح ) تجزئة العرصة 
رقم 3   فـاس 32222 فــاس الـدــغــرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
ا ـنـافـو  عبدالعزيز  السيد 
عنوانه)ا( حـي الفرح ) تجزئة العرصة 
رقم 3   فـاس 32222 فــاس الـدــغــرب

عنوانه)ا(  ا ــنــافــو  امـيـن  السيد 
   3 تجزئة العرصة رقم   ( حـي الفرح 

فـاس 32222 فــاس الـدــغــرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   23 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 923).

997I

FIDICOM

 VALESAN BATIMENT
TRAVAUX DIVERS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDICOM
 AV ORAN N° 10 RUE BERLIN
 ZOHOUR 1 FES FES، 30000،

FES MAROC
 VALESAN BATIMENT TRAVAUX

DIVERS  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي رقم 15 

متجر رقم 3 عدارة 15 تجزئة دليلة 

مجدوعة الضحى بنسودة  - 32222 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

64781

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   (2

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

 VALESAN BATIMENT TRAVAUX

. DIVERS

األشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة للبناء .

 15 رقم   : عنوان املقر االجتداعي 

تجزئة دليلة   15 عدارة   3 متجر رقم 

 32222  - مجدوعة الضحى بنسودة  

فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : كحيلو  امينة  السيدة 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  كحيلو  امينة  السيدة 

العليا  زواغة  بلوك س حي   36 رقم 

32222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  كحيلو  امينة  السيدة 

العليا  زواغة  بلوك س حي   36 رقم 

32222 فاس املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   16 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم -.

998I

FICOSAGE

 STE INVESTIR RAZANE

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FICOSAGE

 7eme ETAGE N° 35 LOT 9

 IMM BUREAU IDRISSIA AV BIR

 ANZARANE MOULIN IDRISSIA

ATLAS FES ، 30000، fes maroc

 STE INVESTIR RAZANE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي 123 أ 

تجزئة رياض الياسدين متجر 34 

طريق عين الشقف فاس - 32222 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

64765

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 STE  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.INVESTIR RAZANE SARL

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

أ   123  : االجتداعي  املقر  عنوان 

 34 متجر  الياسدين  رياض  تجزئة 

 32222  - طريق عين الشقف فاس 

فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسدال  مبلغ 

1.222.222 درهم، مقسم كالتالي:

 5.222   : نجيب   تحيفة  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

 5.222   : محدد  تحيفة  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  نجيب   تحيفة  السيد 

عين  طريق  الزيتون  تجزئة   1(

الشقف 32222 فاس املغرب.

 5 السيد تحيفة محدد عنوانه)ا( 

زنقة األرجوان شقة 4 شارع ابن االثير 

فاس 32222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  نجيب   تحيفة  السيد 

عين  طريق  الزيتون  تجزئة   1(

الشقف 32222 فاس املغرب

 5 السيد تحيفة محدد عنوانه)ا( 

زنقة األرجوان شقة 4 شارع ابن االثير 

فاس 32222 فاس املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   16 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 3117.

999I

MOORISH

Bertely invest
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOORISH

39 شارع لال ياقوت الطابق 5 شقة د 

، 2282)، الدار البيضاء املغرب

Bertely invest  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي 412 شارع 

الزرقطوني إقامة حامد الشقة 1 - 

2242) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

478983

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 Bertely : اإلقتضاء بدختصر تسديتها

. invest

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتأجير العقارات..

 412  : االجتداعي  املقر  عنوان 

شارع الزرقطوني إقامة حامد الشقة 

1 - 2242) الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 122   : الجزولي  عدنان  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عدنان الجزولي عنوانه)ا( 

18 زنقة الصنعاني طابق 4 شقة )1 

إقامة داكير حي راسين الدار البيضاء 

2222) الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عدنان الجزولي عنوانه)ا( 

18 زنقة الصنعاني طابق 4 شقة )1 

إقامة داكير حي راسين الدار البيضاء 

2222) الدار البيضاء املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم )3)753.

1222I

مكتب الدراسات املحاسباتية والتسيير

FB2L 
إعالن متعدد القرارات

مكتب الدراسات املحاسباتية 

والتسيير

شارع محدد الخامس عدارة بنطالب 

الطابق الثاني املكتب رقم 6 ، 

35122، جرسيف املغرب

 FB2L »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد»

 DR :وعنوان مقرها االجتداعي

 OLED DRISS RAS LAKSAR  -

GUERCIF 35100 املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.1589

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في )2 نون ر 2)2)

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

رأسدال  رفع  يقرر  الوحيد  الشريك 

الشركة بدبلغ 621222 درهم ليرتفع 

من 99222 درهم إلى 722222 درهم.

 7222 الى  الرأسدال الجديد مقسم 

للواحدة   درهم   122 بقيدة  حصة 

الوحيد  الشريك  بالكامل  مخصصة 

السيد محدد بركاط

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

ثالث  اضافة  يقرر  الوحيد  الشريك 

أنشطة : نقل البضائع لصالح الغير - 
التجارة - منعش عقاري

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

نشاط الشركة

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
راسدال الشركة 

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

تقسيم راسدال الشركة

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بجرسيف  بتاريخ 16 نون ر 

2)2) تحت رقم 2)2)/))9.

1221I

SOUHAL CONSULTING

PREFA BLOC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

SOUHAL CONSULTING

 RUE YOUGOSLAVIE IMM

 EL MELLAK 82-A APPT 14

 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

PREFA BLOC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي الرقم 738 

تجزئة املسار باملجاد طريق اسفي  - 

42222 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.63423

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تدت   (2(2 أكتوار   12 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الكبير   عبد  )ة(  السيد  تفويت 

حصة اجتداعية من   4.522 بوملان  

السيد  4.222) حصة لفائدة   أصل 

أكتوار   12 بتاريخ  توفيق بوملان   )ة( 

.(2(2

الكبير   عبد  )ة(  السيد  تفويت 

حصة اجتداعية من   1.522 بوملان  

السيد  4.222) حصة لفائدة   أصل 

أكتوار   12 بتاريخ  اشرف بوملان   )ة( 

.(2(2

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

نون ر   1( بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2)2) تحت رقم 117186.

122(I

ENOSIS SARL AU

ENOSIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ENOSIS SARL AU

)132 كلم 1 املنطقة الصناعية 

-جرف األصفر-جداعة موالي عبد 

هللا ، 4225)، الجديدة املغرب

ENOSIS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي )132 

كلم 1 املنطقة الصناعية بالجرف 

األصفر -جداعة موالي عبد هللا - 

4225) الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

17169

في  مؤرخ  موثق  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 شتن ر   (3

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.ENOSIS

غرض الشركة بإيجاز : االستثدار 

في أسهم الشركات.

 132(  : االجتداعي  املقر  عنوان 

بالجرف  الصناعية  املنطقة   1 كلم 

 - هللا  عبد  موالي  -جداعة  األصفر 

4225) الجديدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسدال  مبلغ 

7.622.222)1 درهم، مقسم كالتالي:

 1.(76.222   : السيد أنوار را�سي 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

 

والعائلية  الشخصية  األسداء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 7( السيد أنوار را�سي عنوانه)ا( 
زنقة  و   الدكالي  زاوية شارع شعيب 

الجديدة   (4222 دوالنوي  الدكتور 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
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 7( السيد أنوار را�سي عنوانه)ا( 
زنقة  و   الدكالي  زاوية شارع شعيب 

الجديدة   (4222 دوالنوي  الدكتور 

املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بتاريخ  بالجديدة   االبتدائية 

أكتوار 2)2) تحت رقم 5563).

1223I

CABINET BOUMAHROU

STE MEDITRANS SARL
إعالن متعدد القرارات

CABINET BOUMAHROU

 RUE ALLAL BEN ABDELLAH

 N° 6 CABINET BOUMAHROU،

90000، TANGER MAROC

STE MEDITRANS SARL »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتداعي: ) شارع 

ابن البنا - 92222 طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.4629

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 4) شتن ر 2)2)

تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

كان  التي  حصة   1222 هبة  مايلي: 

الحفيظ  عبد  السيد  يدتلكها 

 LE PROVOST للسيدة  الشتواني  

لترتفع    FRANCOISE MARIE

3222 إلى  الحصص التي تدتلكها من 

4222 حصة  

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

قبول استقالة السيد عبد الحفيظ 

الشتواني و براءة ذمته

على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 

 LE السيدة  املسيرين  تعيين  مايلي: 

 PROVOST FRANCOISE MARIE

و السيد كريم بن الهاشمي و السيد 

كدسيرين  الهاشمي  بن  فيصل 

أحد من املسيرين  للشركة و إمضاء 

يلزم الشركة  

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
رأسدال الشركة حدد في  1.222.222 
حصة   12.222 إلى  مقسدة  درهم 
122 درهم للحصة الواحدة  من فئة 
 LE  : السيدة   : كالتالي  مقسدة 
  PROVOST FRANCOISE MARIE
بن  كريم  والسيد   4222 حصة 
الهاشمي 222) حصة والسيد فيصل 
السيد  و  حصة   (222 الهاشمي  بن 

كدال بن الهاشمي 222) حصة 
بند رقم 13: الذي ينص على مايلي: 
 LE PROVOST السيدة  املسيرين 
السيد  و   FRANCOISE MARIE
كريم بن الهاشمي و السيد فيصل بن 

الهاشمي
على  ينص  الذي   :16 رقم  بند 
مايلي: اإلمصاء، يلزم الشركة إمضاء 

واحد ألحد املسيرين 
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   13 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2)2) تحت رقم 35622).
1224I

PROCESSING F

PROCESSING F
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PROCESSING F
46 شارع الزرقطوني الطابق الثاني 
الرقم 6 ، 2222)، الدارالبيضاء 

املغري
PROCESSING F شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتداعي 46 شارع 
الزرقطوني الطابق الثاني الرقم 6 - 

2222) الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

479263
في  مؤرخ  موثق  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.PROCESSING F
 , تطوير   : بإيجاز  الشركة  غرض 
تثدين و معالجة املنتوجات الغذائية .
46 شارع  عنوان املقر االجتداعي : 
 -  6 الزرقطوني الطابق الثاني الرقم 

2222) الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 82.222 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عدنان برحوا  :  422 حصة 

بقيدة 42.222 درهم للحصة .
 422   : السيد رفيق عادل عباس 
حصة بقيدة 42.222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسداء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  برحوا   عدنان  السيد 
حي   6 شقة  انوال  اقامة   16 قطاع 

الرياض  12222 الرااط املغرب.
عباس  عادل  رفيق  السيد 
طابق  لكبير  عرصة   15 عنوانه)ا( 
 (2222 الزمرد   اقامة   3 شفة   1

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  برحوا  البكاي  السيد 
حي   6 شقة  انوال  اقامة   16 قطاع 

الرياض  12222 الرااط املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوار 2)2) تحت رقم -.
1225I

مكتب الرياني للدحاسبة

كويك كار واش
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

مكتب الرياني للدحاسبة
شارع محدد داود رقم32)  تطوان ، 

93242، تطوان املغرب
كويك كار واش  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي املحل 

الواقع بتجزئة جولف قطعة 137 

املجاهدين - 92222 طنجة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.124(19

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في )) أكتوار 2)2) تم تعيين 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

اليون�سي نعيدة كدسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   16 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2)2) تحت رقم 35652).

1226I

CABINET BOUMAHROU

 STE GENERATION

EDUCATION SARL
إعالن متعدد القرارات

CABINET BOUMAHROU

 RUE ALLAL BEN ABDELLAH

 N° 6 CABINET BOUMAHROU،

90000، TANGER MAROC

 STE GENERATION EDUCATION

SARL »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوان مقرها االجتداعي: شارع 

الزياتن قطعة البساتين رقم 45  - 

92222 طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.59479

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 15 أكتوار 2)2)

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

الزيادة في رأسدال الشركة

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

األسا�سي  القانون  صياغة  إعادة 

للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
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على  ينص  الذي   :7 رقم  بند 
الشركة   رأسدال  في  الزيادة  مايلي: 
 122.222 من  ليرتفع  ب1.422.222 

إلى 1.522.222 درهم 
بند رقم 8: الذي ينص على مايلي: 
محددا  أصبح  الشركة  رأسدال 
إلى  مقسدة  درهم    1.522.222 في 
درهم   122 فئة  حصة من   15.222
للحصة الواحدة  كلها مقسدة كالتالي 
4522 حصة و الزهرة  املفضل وايا   :
وايا  عدر  و  حصة   4522 الحدوتي 
4522 حصة و ياسين وايا 752 حصة 

و سوزان وايا 752 حصة 
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   13 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2)2) تحت رقم 35599).

1227I

innovation

STE BK ONE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

innovation
 arset lamdelssi bab jdid fes ، 11

30000، fes maroc
STE BK ONE SARL AU  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي شارع 
مطران  ليل مطران فضاء نور 
مكتب رقم 18 املدينة الجديدة  

فاس - 32222 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
64331

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 شتن ر   (1
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 STE BK : اإلقتضاء بدختصر تسديتها

. ONE SARL AU

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للنداء و اإلتصال.

شارع   : االجتداعي  املقر  عنوان 

نور  فضاء  مطران  مطران  ليل 

مكتب رقم 18 املدينة الجديدة  فاس 

- 32222 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد شليح منير :  1.222 حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
رقم  السيد شليح منير عنوانه)ا( 

املسيرة  شارع  السالم  إقامة   1(3

الخضراء النرجس فاس 32222 فاس  

املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
رقم  السيد شليح منير عنوانه)ا( 

املسيرة  شارع  السالم  إقامة   1(3

الخضراء النرجس فاس 32222 فاس  

املغرب 

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوار   16 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم ))7).

1228I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

 GESTION TECHNIQUE DES

EAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

 GESTION TECHNIQUE DES

EAUX  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي تجزئة 
رقم 49 بلوك ل حي الهدى اكادير - 

82222 اكادير املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.12839

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 3) أكتوار 2)2) تم تعيين 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

القد�سي حسن كدسير آ ر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   16 بتاريخ  باكادير   التجارية 

2)2) تحت رقم 6)971.

1229I

العيون استشارات

KIFA TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

العيون استشارات
رقم 31 شارع االمير موالي عبد هللا ، 

72222، العيون املغرب

KIFA TRANSPORT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي شارع راس 

الخيدة حي الوحدة )2 رقم )7  - 

72222 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

33225

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   14

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 KIFA  : بدختصر تسديتها  اإلقتضاء 

.TRANSPORT

كل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مايتعلق بنشاط النقل وجديع انواعه 

....

شارع   : االجتداعي  املقر  عنوان 
  7( )2 رقم  راس الخيدة حي الوحدة 

- 72222 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 522   : سيداتي  لحداد  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

السيد لحداد البشير :  522 حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد لحداد سيداتي عنوانه)ا( 

زنقة ايران بدون رقم حي الوحدة )2  

72222 العيون املغرب.

عنوانه)ا(  البشير  لحداد  السيد 

حي   (5 زنقة  الخيدة  راس  شارع 

الوحدة )2  72222 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد لحداد سيداتي عنوانه)ا( 

زنقة ايران بدون رقم حي الوحدة )2  

72222 العيون املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

14 شتن ر  االبتدائية بالعيون  بتاريخ 

2)2) تحت رقم 147).

1212I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE TELEPHONIQUE

MAROC SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
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 SOCIETE TELEPHONIQUE
MAROC SARL AU  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتداعي قصر 
كبا الخنك الراشيدية - 222)5 

الراشيدية املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تدت   (2(2 نون ر   1( في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة( حديد  الدرموح  
أصل  من  اجتداعية  حصة   1.222
1.222 حصة لفائدة  السيد )ة( علي 

الدرموح  بتاريخ )1 نون ر 2)2).
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 16 نون ر 

2)2) تحت رقم 336.
1211I

EL MAQHOR ABDELHAK

 STE EL GANNOUNY AL
AMAL SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

EL MAQHOR ABDELHAK
شارع الفداء تجزئة سديرة تاونات  
34222  املغرب تاونات، 34222، 

تاونات املغرب
 STE EL GANNOUNY AL AMAL

SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي : دوار 
تاونات لوطة بوهودة تاونات - 

34222 تاونات املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.969

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تقرر   (2(2 شتن ر   (9 في  املؤرخ 
 STE EL GANNOUNY AL حل 
AMAL SARL شركة ذات املسؤولية 
 122.222 رأسدالها  مبلغ  املحدودة 
اإلجتداعي  مقرها  وعنوان  درهم 
تاونات  بوهودة  لوطة  تاونات  دوار 

ل-  نتيجة  املغرب  تاونات   34222  -

غياب اي رقم معامالت .

و عين:

الكنوني و  عبدالكريم   السيد)ة( 

دوار تاونات لوطة بوهودة  عنوانه)ا( 

املغرب  تاونات   34222 تاونات 

كدصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجدعية الختامية 

دوار  وفي   (2(2 شتن ر   (4 بتاريخ 

 - تاونات  بوهودة  لوطة  تاونات 

34222 تاونات املغرب.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

32 شتن ر  بتاريخ  االبتدائية بتاونات  

2)2) تحت رقم 22.

121(I

UNIVERS JOUHARI

SADA TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتداعي للشركة

UNIVERS JOUHARI

82 شارع موالي سليدان الطابق ) 

الرقم 1 عين السبع ، 2592)، الدار 

البيضاء املغرب

SADA TRANSPORT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي 3 زنقة 

محدد االبداري بوركون - 2242) 

الدار البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجتداعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.169595

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

املؤرخ في )2 يناير 215) تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجتداعي  املقر 

 - بوركون  االبداري  محدد  زنقة   3«

إلى  املغرب»  البيضاء  الدار   (2242

»عدارة ) حي القدس تجزئة J الطابق 

3 رقم 4) سيدي ال رنو�سي - 2612). 

الدار البيضاء  املغرب».

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 (( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 216) تحت رقم 59)627.

1213I

MOORISH

KALARI SERVICES GROUPE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

MOORISH

39 شارع لال ياقوت الطابق 5 شقة د 

، 2282)، الدار البيضاء املغرب

 KALARI SERVICES GROUPE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتداعي 39 شارع 

لال الياقوت الطابق 5 الشقة د 

املغرب 2282) الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.347531

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

املؤرخ في 26 أكتوار 2)2) تقرر حل 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 KALARI SERVICES الشريك الوحيد

 12.222 رأسدالها  مبلغ    GROUPE

 39 اإلجتداعي  درهم وعنوان مقرها 

شارع لال الياقوت الطابق 5 الشقة د 

املغرب 2282) الدار البيضاء املغرب 

إستحالة إستدرار نشاط   : نتيجة ل 

الشركة.

و حدد مقر التصفية ب 39 شارع 

 - د  الشقة   5 الطابق  الياقوت  لال 

2282) الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

العشعا�سي و  محدد    السيد)ة( 

عنوانه)ا( زنقة بن الجياللي تاج الدين 

شقة أ إقامة ياسدين   1 درج ب ط 

البيضاء  الدار   (2222 املعاريف 

املغرب كدصفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 
 5 الطابق  الياقوت  لال  شارع   39  :

الشقة د
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 754222.

1214I

KAMA SERVICE

MAZZANI TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

KAMA SERVICE
شقة رقم ) إقامة أميرة سيدي بنور 

، 4352)، سيدي بنور املغرب
MAZZANI TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتداعي املساكنة 
بدكتب كاما سرفيس الشقة رقم ) 
إقامة أميرة  - 4352) سيدي بنور 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(927
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.MAZZANI TRAVAUX
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء و األشغال العامة
التجارة

اإلستيراد و التصدير.
: املساكنة  عنوان املقر االجتداعي 
 ( بدكتب كاما سرفيس الشقة رقم 
بنور  سيدي   (4352  - أميرة   إقامة 

املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسدال  مبلغ 

122.222,22 درهم، مقسم كالتالي:

 522   : املزاني  ابراهيم  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

 522   : السيد عبد الهادي  طار 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  املزاني  ابراهيم  السيد 

الزمامرة  الغنادرة  املعاكيف  دوار 

22)4) الزمامرة املغرب.

الهادي  طار  عبد  السيد 

جداعة  الورادغة  دوار  عنوانه)ا( 

الجديدة   (4223 هللا  غبد  موالي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  املزاني  ابراهيم  السيد 

الزمامرة  الغنادرة  املعاكيف  دوار 

22)4) الزمامرة املغرب

الهادي  طار  عبد  السيد 

جداعة  الورادغة  دوار  عنوانه)ا( 

الجديدة   (4223 هللا  غبد  موالي 

املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ  بنور   بسيدي  االبتدائية 

نون ر 2)2) تحت رقم 5)38.

1215I

AUDINORD SARL

E-HANDLINGS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

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

E-HANDLINGS  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتداعي 

 AV MOULAY ISMAIL 16

 RESIDENCE ISMAILIA ENTRE

 SOL N° 12  - 90000 TANGER

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.9(1(1

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تقرر   (2(2 أكتوار   13 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رأسدالها  مبلغ     E-HANDLINGS

مقرها  وعنوان  درهم   122.222

 AV MOULAY ISMAIL اإلجتداعي 

 16 RESIDENCE ISMAILIA ENTRE

 SOL N° 12  - 90000 TANGER

النشاط  توقف   : ل  نتيجة  املغرب 

التجاري .

ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 AV MOULAY ISMAIL 16

 RESIDENCE ISMAILIA ENTRE

SOL N° 12  - 90000 طنجة املغرب. 

و عين:

و  احرضان   ناصر   السيد)ة( 

 21 زنقة  االندلس  تجزئة  عنوانه)ا( 
رقم 12 قطغة رقم 66 92222 طنجة 

املغرب كدصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   13 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2)2) تحت رقم 6)63.

1216I

SOFICODEX

BR NRGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOFICODEX

41 زنقة ابن بطوطة الطابق الثاني 

و الثالث ، درب عدر ، )223)، الدار 

البيضاء املغرب

BR NRGOCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي )1، 

املدينة الخضراء بوسكورة، كازا 

كرين تاون - 2522) الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

479879

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   ((

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 BR  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.NRGOCE

شراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وايع جديع املنتجات واملواد والسلع 

واملنتجات الغذائية.

متجر البقاله.

شبه الجدلة أو   ، تجارة الجدلة   

التجزئة لجديع املنتجات الغذائية.

تدثيل جديع العالمات التجارية   

الوطنية أو األجنبية وكذلك التجارة 

وتوزيع  وشحن   ، والدولية  الوطنية 

والسلع  واملواد  املنتجات  جديع 

الغذائية.

العدليات  جديع   ، أعم  وبشكل   

أو  املالية  أو  التجارية  أو  الصناعية 

أو  مباشر  بشكل  املتعلقة  العقارية 

التي  أو  الشركة  بغرض  مباشر  غير 

بدا  من املحتدل أن تعزز مصالحها 

األشكال  جديع  في  التعاون  ذلك  في 

في جديع العدليات أو الشركات أو   ،

أو  التي لديها كائن مشابه  الشركات 

ثانوي.

 ،1(  : االجتداعي  املقر  .عنوان 

املدينة الخضراء بوسكورة، كازا كرين 

تاون - 2522) الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 522   : الحاف�سي  هناء  السيدة 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

حصة   452   : السيدة ريم لحلو 

بقيدة 122 درهم للحصة .

السيد ابراهيم شكري :  52 حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .

 522  : الحاف�سي  هناء  السيدة   

بقيدة 122 درهم.

بقيدة   452  : لحلو  ريم  السيدة 

122 درهم.

السيد ابراهيم شكري : 52 بقيدة 

122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة هناء الحاف�سي عنوانه)ا( 

)2 تجزئة سهام طابق 21، كاليفورني 

2322) الدارالبيضاء املغرب.

 8 عنوانه)ا(  لحلو  ريم  السيدة 

شقة   ،3 زنقة االمام االلو�سي طابق 

الدارالبيضاء   (2322 بوركون   ،5

املغرب.

السيد ابراهيم شكري عنوانه)ا( 

شارع ديهيرمنت رقم 79، بولو 2322) 

الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة هناء الحاف�سي عنوانه)ا( 

)2 تجزئة سهام طابق 21، كاليفورني 

2322) الدارالبيضاء املغرب

السيد ابراهيم شكري عنوانه)ا( 

شارع ديهيرمنت رقم 79، بولو 2322) 

الدارالبيضاء املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 754282.

1217I
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SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

 GESTION TECHNIQUE DES

EAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

 GESTION TECHNIQUE DES

EAUX  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي تجزئة 

رقم 49 بلوك ل حي الهدى اكادير - 

82222 اكادير املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.12839

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 3) أكتوار 2)2) تم تعيين 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

القد�سي رشيد  كدسير آ ر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   16 بتاريخ  باكادير   التجارية 

2)2) تحت رقم 6)971.

1218I

سيكدا جيستيون

STE GOUID FAW
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

سيكدا جيستيون

شارع محدد الخامس مدر تدكروت 

رقم 1 ورزازات، 45222، ورزازات 

املغزب

STE GOUID FAW شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي رقم 6) حي 
الحسنية  ورزازات - 45222 ورزازات 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
111(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   23
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 STE  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.GOUID FAW
: -1 ياطة  غرض الشركة بإيجاز 

أزياء لإلنتاج السيندائي
-2بيع مالبس جاهزة لالرتداء

-3 أعدال أو إنشاءات متنوعة
-4 التجارة.

 (6 رقم   : عنوان املقر االجتداعي 
 45222  - ورزازات  الحسنية   حي 

ورزازات املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : مينة لحسيني  السيدة 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسداء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  لحسيني  مينة  السيدة 
ورزازات   (6 رقم  الحسنية  تجزئة 

45222 ورزازات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  لحسيني  مينة  السيدة 
ورزازات   (6 رقم  الحسنية  تجزئة 

45222 ورزازات املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
تحت   - بتاريخ  بورزازات   االبتدائية 

رقم -.
1219I

ACCOMPT CONSULTING

ACTUNOW

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ACCOMPT CONSULTING

 BD MOHAMED ABDOU N° 18

 BIS RESIDENCE HAMZA 3EME

 ETAGE BUREAU N° 11 OUJDA ،

60000، OUJDA MAROC

ACTUNOW شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي زنقة 

شريف االدري�سي رقم 124 مكرر 

جرادة - 62222 جرادة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

336(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (219 أبريل   ((

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.ACTUNOW

التطوير   : بإيجاز  غرض الشركة 

التواصل  وسائل  ع ر  التسويق   /

ع ر  الشراء  وسيطة   / االجتداعي 

اإلنترنت.

زنقة   : االجتداعي  املقر  عنوان 

مكرر   124 رقم  االدري�سي  شريف 

جرادة - 62222 جرادة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 ACTUNOW :  100 الشركة 

حصة بقيدة 12.222 درهم للحصة .

 122  : السباع  مهدي  السيد   

بقيدة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  السباع  مهدي  السيد 

 (2 الريحان رقم  زنقة  االندلس  حي 

مكرر وجدة 62222 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  السباع  مهدي  السيد 

 (2 الريحان رقم  زنقة  االندلس  حي 

مكرر وجدة 62222 وجدة املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

ماي   27 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

219) تحت رقم 1435.

12(2I

UNIVERS JOUHARI

SADA TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

UNIVERS JOUHARI

82 شارع موالي سليدان الطابق ) 

الرقم 1 عين السبع ، 2592)، الدار 

البيضاء املغرب

SADA TRANSPORT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي 3 زنقة 

محدد االبداري بوركون - 2162) 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

169595

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (227 يونيو   (6

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 SADA  : اإلقتضاء بدختصر تسديتها 

.TRANSPORT

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطرقي للبضائع.
زنقة   3  : االجتداعي  املقر  عنوان 

 (2162  - بوركون  االبداري  محدد 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 122   : املصطفى  بنوالة  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بنوالة املصطفى عنوانه)ا( 
عين   (5 رقم   14 زنقة   ( اس رونس 

السبع 2592) الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بنوالة املصطفى عنوانه)ا( 
عين   (5 رقم   14 زنقة   ( اس رونس 

السبع 2592) الدار البيضاء املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

غشت 227) تحت رقم 99391).

12(1I

SAFI CONSULTANT

BEN SELLAM SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SAFI CONSULTANT

عدارة ميدونة الطابق الثاني حي 

الجريفات اسفي ، 46222، اسفي 

املغرب

BEN SELLAM SERVICES شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتداعي رقم 27 
اقامة الغروب شارع الحسن الثاني 

حي سعيدة 1 - 46222 اسفي 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7395
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
2)2) تقرر حل  32 شتن ر  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 BEN SELLAM الوحيد  الشريك 
SERVICES  مبلغ رأسدالها 122.222 
درهم وعنوان مقرها اإلجتداعي رقم 
الحسن  شارع  الغروب  اقامة   27
46222 اسفي   -  1 الثاني حي سعيدة 
صعواة املنافسة   : املغرب نتيجة ل 

دا ل سوق الشغل.
 27 و حدد مقر التصفية ب رقم 
الثاني  الحسن  الغروب شارع  اقامة 
حي سعيدة 1 - 46222 اسفي املغرب. 

و عين:
و  موليم  سالم    السيد)ة( 
شارع عبدالسالم   19 رقم  عنوانه)ا( 
اسفي   46222 الجد  مجيد حي بالد 

املغرب كدصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   11 بتاريخ  بآسفي   االبتدائية 

2)2) تحت رقم 164).

12((I

AGIN SARL

OTHBA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

AGIN SARL
 RUE RABIA APT 2 AGDAL 17

 RABAT ، 12000، RABAT
MAROC

OTHBA SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي سيكتور 4 
رقم ))7 حي السالم سال - 222)1 

سال املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.7(97

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تدت   (2(2 أكتوار   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :
والد  ياسين  )ة(  السيد  تفويت 
من  اجتداعية  حصة   522 مبطول 
)ة(  السيد  522 حصة لفائدة   أصل 
 ليفة والد مبطول بتاريخ 15 أكتوار 

.(2(2
والد  ياسين  )ة(  السيد  تفويت 
من  اجتداعية  حصة   (22 مبطول 
)ة(  السيد  22) حصة لفائدة   أصل 

دليلة زرود بتاريخ 15 أكتوار 2)2).
والد  ياسين  )ة(  السيد  تفويت 
من  اجتداعية  حصة   152 مبطول 
)ة(  السيد  152 حصة لفائدة   أصل 
محدد والد مبطول بتاريخ 15 أكتوار 

.(2(2
والد  ياسين  )ة(  السيد  تفويت 
من  اجتداعية  حصة   152 مبطول 
)ة(  السيد  152 حصة لفائدة   أصل 
 15 بتاريخ  مبطول  والد  اسداعيل 

أكتوار 2)2).
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
نون ر   17 بتاريخ  بسال   االبتدائية 

2)2) تحت رقم 35368.
12(3I

AGIN SARL

OTHBA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

AGIN SARL
 RUE RABIA APT 2 AGDAL 17

 RABAT ، 12000، RABAT
MAROC

OTHBA SARL  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي سيكتور 4 
رقم ))7 حي السالم سال - 222)1 

سال املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7(97

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 15 أكتوار 2)2) تم تعيين 

والد  السيد)ة(  للشركة  مسير جديد 

مبطول  ليفة  كدسير وحيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   17 بتاريخ  بسال   االبتدائية 

2)2) تحت رقم 35368.

12(4I

FIDUCIAIRE DE SAFI «FIDUSAF

SALON DE THE CARAMEL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

FIDUCIAIRE DE SAFI «FIDUSAF

 2RUE KHADIR GHAILANE SAFI

، 46000، SAFI MAROC

 SALON DE THE CARAMEL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتداعي رقم 29 و 

12 اقامة )1 تجزئة الضوحة شارع 

بغداد - 46222 اسفي املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.8911

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في )2 نون ر 2)2) تدت إضافة 

إلى نشاط الشركة  التالية  األنشطة 

الحالي :

وجبة  فيفة- مطعم-  تشغيل 

مطعم يبتزا -مدول الحفالت- الطعام 

أو  املحدلة  السندويشات  السريع- 

معجنات-بيع  الفور-  على  تستهلك 

املشرواات غير الكحولية .

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

نون ر   16 بتاريخ  بآسفي   االبتدائية 

2)2) تحت رقم 198).

12(5I
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AGIN SARL

OTHBA SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

AGIN SARL

 RUE RABIA APT 2 AGDAL 17

 RABAT ، 12000، RABAT

MAROC

OTHBA SARL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

و عنوان مقرها االجتداعي سيكتور 

4 رقم))7 حي السالم سال - 222)1 

سال .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7(97

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 15 أكتوار 2)2) تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

»شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد» 

املحدودة».

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   17 بتاريخ  بسال   االبتدائية 

2)2) تحت رقم 35368.

12(6I

STE GEST CLA COM SARL

 STE INSTITUT TINGHIR DE

 COIFFURE  ET DE BEAUTE

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE GEST CLA COM SARL

 LOT DES FONCTIONNAIRES

 B5 3EME ETAGE AVE MED V

 TINGHIR ، 45800، TINGHIR

MAROC

 STE INSTITUT TINGHIR DE

 COIFFURE  ET DE BEAUTE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي رقم ر 92 
تجزئة اسراس تنغير - 45822 تنغير 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

941
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 شتن ر   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 
 STE INSTITUT TINGHIR DE
.COIFFURE  ET DE BEAUTE SARL
مدرسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
التكوين في تعليم الحالقة و التجديل.

عنوان املقر االجتداعي : رقم ر 92 
45822 تنغير   - تجزئة اسراس تنغير 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسدال  مبلغ 

122.222,22 درهم، مقسم كالتالي:
  : السيد موالي محدد اسداعيلي  
52) حصة بقيدة 122 درهم للحصة 
السالم  عبد  موالي  السيد 
 122 52) حصة بقيدة    : اسداعيلي 

درهم للحصة .
 522   : اولغازي   مبارك  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
اسداعيلي  محدد  موالي  السيد 
عنوانه)ا( املسيرة ) ب اقامة الشروق 
مراكش   42222 مراكش   7 شقة   (

املغرب.
السالم  عبد  موالي  السيد 
حي   52 رقم  عنوانه)ا(  اسداعيلي 

اسراس تنغير 45822 تنغير املغرب.
عنوانه)ا(  السيد مبارك اولغازي  
 45822 تنغير  اسراس  حي   52 رقم 

تنغير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

اسداعيلي  محدد  موالي  السيد 

عنوانه)ا( املسيرة ) ب اقامة الشروق 

تنغير   45822 مراكش   7 شقة   (

املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   17 بتاريخ  بتنغير   االبتدائية 

2)2) تحت رقم 4)6.

12(7I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

DIVERS DHY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

DIVERS DHY  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي محل 

 لف سوق مركز ميراللفت سيدي 

افني - 85222 تيزنيت املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(343

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تدت   (219 أبريل   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :
حسن موزون  )ة(  تفويت السيد 

342 حصة اجتداعية من أصل 342 

ادريس  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

وحدوش بتاريخ 21 أبريل 219).
)ة( يوسف موزون  تفويت السيد 

332 حصة اجتداعية من أصل 332 

ادريس  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

وحدوش بتاريخ 21 أبريل 219).

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

أبريل   (3 بتاريخ  االبتدائية بتيزنيت  

219) تحت رقم 117.

12(8I

ديوان األستاذة منى أولهري موثقة

»البداية أندوستري إي نيكوس» 

 ALBIDAYA INDUSTRIE ET«

« NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ديوان األستاذة منى أولهري موثقة

ساحة الروداني، إقامة رضوان 

ب، الطابق 1، رقم 32. ، 92222، 

طنجة املغرب

»البداية أندوستري إي نيكوس» 

 ALBIDAYA INDUSTRIE ET«

NEGOCE » شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي زنقة ابن 
زيدون، إقامة ال  يرالدا، الطابق 

األر�سي. - 92222 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(4391

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تدت   (2(2 أكتوار   1( في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة( نزهة مزيان 19 

حصة اجتداعية من أصل 88 حصة 

مزيان  محدد  )ة(  السيد  لفائدة  

بتاريخ )1 أكتوار 2)2).

تفويت السيد )ة( نزهة مزيان 18 

حصة اجتداعية من أصل 88 حصة 

)ة( عدر مزيان بتاريخ  لفائدة  السيد 

)1 أكتوار 2)2).

تفويت السيد )ة( نزهة مزيان 17 

حصة اجتداعية من أصل 88 حصة 

لفائدة  السيد )ة( صالح الدين مزيان 

بتاريخ )1 أكتوار 2)2).

تفويت السيد )ة( نزهة مزيان 17 

حصة اجتداعية من أصل 88 حصة 

لفائدة  السيد )ة( طارق مزيان بتاريخ 

)1 أكتوار 2)2).

تفويت السيد )ة( نزهة مزيان 17 

حصة اجتداعية من أصل 88 حصة 

مزيان  توفيق  )ة(  السيد  لفائدة  

بتاريخ )1 أكتوار 2)2).
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باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
نون ر   12 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2)2) تحت رقم 6145.

12(9I

EL MAQHOR ABDELHAK

STE FERICHA CASH SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EL MAQHOR ABDELHAK
شارع الفداء تجزئة سديرة تاونات  
34222  املغرب تاونات، 34222، 

تاونات املغرب
STE FERICHA CASH SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتداعي دوار 

تدزكانة تدزكانة تاونات - 34222 
تاونات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1745

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   2(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 STE  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.FERICHA CASH SARL
غرض الشركة بإيجاز : - تسهيالت 
دوار   : االجتداعي  املقر  عنوان 
 34222  - تاونات  تدزكانة  تدزكانة 

تاونات املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 522   : عبدهللا  الكنوني  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .
 522   : منصف  الكنوني  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الكنوني عبدهللا عنوانه)ا( 

 34222 دوار تدزكانة تدزكانة تاونات 

تاونات املغرب.

السيد الكنوني منصف عنوانه)ا( 

 34222 دوار تدزكانة تدزكانة تاونات 

تاونات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الكنوني عبدهللا عنوانه)ا( 

 34222 دوار تدزكانة تدزكانة تاونات 

تاونات املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   11 بتاريخ  االبتدائية بتاونات  

2)2) تحت رقم )45.

1232I

ديوان األستاذة منى أولهري موثقة

 FOOD« «فود أنطونس«

« INTENS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ديوان األستاذة منى أولهري موثقة

ساحة الروداني، إقامة رضوان 

ب، الطابق 1، رقم 32. ، 92222، 

طنجة املغرب

 « FOOD INTENS« «فود أنطونس«

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي رقم 8، 
زنقة املتنبي  - 92222 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.46319

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تدت   (2(2 أكتوار   1( في  املؤرخ 

املصادقة على :

 6 نزهة مزيان  )ة(  تفويت السيد 

حصة اجتداعية من أصل 32 حصة 

مزيان  محدد  )ة(  السيد  لفائدة  

بتاريخ )1 أكتوار 2)2).

 6 نزهة مزيان  )ة(  تفويت السيد 

حصة اجتداعية من أصل 32 حصة 

)ة( عدر مزيان بتاريخ  لفائدة  السيد 

)1 أكتوار 2)2).

 6 نزهة مزيان  )ة(  تفويت السيد 
حصة اجتداعية من أصل 32 حصة 
لفائدة  السيد )ة( صالح الدين مزيان 

بتاريخ )1 أكتوار 2)2).
 6 نزهة مزيان  )ة(  تفويت السيد 
حصة اجتداعية من أصل 32 حصة 
لفائدة  السيد )ة( طارق مزيان بتاريخ 

)1 أكتوار 2)2).
 6 نزهة مزيان  )ة(  تفويت السيد 
حصة اجتداعية من أصل 32 حصة 
مزيان  توفيق  )ة(  السيد  لفائدة  

بتاريخ )1 أكتوار 2)2).
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
نون ر   12 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2)2) تحت رقم 6146.

1231I

UNIVERS JOUHARI

SADA TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسدال الشركة

UNIVERS JOUHARI
82 شارع موالي سليدان الطابق ) 

الرقم 1 عين السبع ، 2592)، الدار 
البيضاء املغرب

SADA TRANSPORT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتداعي 3 زنقة 
محدد االبداري بوركون - 2162) 

الدار البيضاء املغرب.
رفع رأسدال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.169595

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
رفع  تم   (212 مارس   1( في  املؤرخ 
رأسدال الشركة بدبلغ قدره »92.222 
إلى  درهم»   12.222« أي من  درهم» 
»122.222 درهم» عن طريق :  تقديم 

حصص نقدية أو عينية.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أبريل 212) تحت رقم 351945.

123(I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

DIVERS DHY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

DIVERS DHY  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

و عنوان مقرها االجتداعي محل 

 لف  سوق مركز مير اللفت تيزنيت - 

85222 تيزنيت .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(343

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

219) تم تحويل  21 أبريل  املؤرخ في 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة» إلى »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد».

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   (3 بتاريخ  االبتدائية بتيزنيت  

219) تحت رقم 117.

1233I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

 STE « HAMDOUNE ET FILS

HOTELIERE «SARL AU
إعالن متعدد القرارات

 SOCIETE FIDU SOUMAYA

SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI

 BUREAU FATH 2EME ETAGE

 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc

 STE « HAMDOUNE ET FILS

HOTELIERE «SARL AU »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد»



عدد 5642 - 16 رايع ار ر )144 )) دسسد ر 2)2))الجريدة الرسمية   16818

وعنوان مقرها االجتداعي: رقم8 
سيدي الخياط البطحة فاس - 

32222 فاس املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.47931

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
املؤرخ في 15 أكتوار 2)2)

تم اتخاذ القرارات التالية: 
الذي ينص على  قرار رقم األول: 
املالي  الوضع  الوضع  تحليل  مايلي: 
املال  رأس  و  فض  زيادة  الشركة 

تقليل الخسائر
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي  األول:  رقم  بند 
املالي  الوضع  الوضع  تحليل  مايلي: 
املال  رأس  و  فض  زيادة  الشركة 

تقليل الخسائر
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   11 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 2)2)/3253.

1234I

ديوان األستاذة منى أولهري موثقة

 QUALITE« «كاليطي إيموبيلير«
«IMMOBILIERE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

ديوان األستاذة منى أولهري موثقة
ساحة الروداني، إقامة رضوان 

ب، الطابق 1، رقم 32. ، 92222، 
طنجة املغرب

 QUALITE« «كاليطي إيدوايلير«
IMMOBILIERE» شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتداعي زنقة ابن 
زيدون، إقامة ال  يرالدا، الطابق 
األر�سي. - 92222 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.37769
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تدت   (2(2 أكتوار   1( في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة( نزهة  مزيان 14 

حصة اجتداعية من أصل 73 حصة 

مزيان  محدد   )ة(  السيد  لفائدة  

بتاريخ )1 أكتوار 2)2).

تفويت السيد )ة( نزهة مزيان 14 

حصة اجتداعية من أصل 73 حصة 

لفائدة  السيد )ة( عدر  مزيان بتاريخ 

)1 أكتوار 2)2).

تفويت السيد )ة( نزهة مزيان 15 

حصة اجتداعية من أصل 73 حصة 

لفائدة  السيد )ة( صالح الدين مزيان 

بتاريخ )1 أكتوار 2)2).

تفويت السيد )ة( نزهة مزيان 15 

حصة اجتداعية من أصل 73 حصة 

لفائدة  السيد )ة( طارق مزيان بتاريخ 

)1 أكتوار 2)2).

تفويت السيد )ة( نزهة مزيان 15 

حصة اجتداعية من أصل 73 حصة 

مزيان  توفيق  )ة(  السيد  لفائدة  

بتاريخ )1 أكتوار 2)2).

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

نون ر   12 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2)2) تحت رقم 6144.

1235I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

 MIRAGE BUSINESS

CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسدال الشركة

 MIRAGE BUSINESS

CONSULTING

رقم 8 الطابق 5 الشقة 9 اقامة 

الحرية شارع فلسطين ، 32222، 

فاس املغرب

 MIRAGE BUSINESS

CONSULTING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي 414 زنقة 

طنطان تجزئة الوفاء طريق صفرو 

فاس - 32222 فاس املغرب.

رفع رأسدال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.42(77

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تم   (2(2 شتن ر   (5 في  املؤرخ 

قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع 

 12.222« أي من  درهم»   122.222«

عن  درهم»   112.222« إلى  درهم» 

أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   13 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 3283.

1236I

ZHAR AHMED

N SA TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسدال الشركة

ZHAR AHMED

 HAY QODS BENSOUDA ، 11

30030، FES MAROC

N SA TRAV شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي زنقة 

أصيلة رقم )1 تجزئة اإلدريسية 

مكتب األندلس الطابق األول املكتب 

28 األطلس فاس - 32222 فاس 

املغرب.

رفع رأسدال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.53155

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تم   (2(2 شتن ر   (4 في  املؤرخ 

قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع 

من  أي  درهم»   6.922.222«

 7.222.222« إلى  درهم»   122.222«

درهم» عن طريق :  إدماج احتياطي أو 

أرااح أو عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   16 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 2)2)/)314.

1237I

ADVOLIS

 SIDI YAHYA COUSCOUS

PATES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسدال الشركة

ADVOLIS

 N°59,BD MED V,IMM

 AMRANI,3EME ETAGE OUJDA،

60000، oujda MAROC

 SIDI YAHYA COUSCOUS PATES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي طريق 

الجزائر تجزئة البخاري رقم 31 - 

62222 وجدة املغرب.

رفع رأسدال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.19273

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تم   (2(2 شتن ر   (5 في  املؤرخ 

قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع 

أي  درهم»   1.722.222,22«

إلى  درهم»   122.222,22« من 

  : عن طريق  درهم»   1.822.222,22«

تقديم حصص نقدية أو عينية.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   17 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2)2) تحت رقم 648).

1238I

وص أْمبوْر إكْسُبور
ُ
سيليستيال نيك

وص أْمبوْر 
ُ
سيليستيال نيك

إكْسُبور
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

وص أْمبوْر إكْسُبور
ُ
سيليستيال نيك

61 شارع اللة الياقوت تقاطع 

مصطفى املعاني رقم 16 الطابق 4, 

مركز رياض, الدارالبيضاء ، 32)2)، 

الدارالبيضاء املغرب

وص أْمبوْر إكْسُبور 
ُ
سيليستيال نيك

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتداعي 61 شارع 
اللة الياقوت تقاطع مصطفى املعاني 

رقم 16 الطابق 4, مركز رياض - 
32)2) الدارالبيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
479121

في  مؤرخ  موثق  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   (1
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

وص أْمبوْر إكْسُبور.
ُ
سيليستيال نيك

غرض الشركة بإيجاز : بيع، شراء، 
استيراد و تصدير منتجات متنوعة.

61 شارع  عنوان املقر االجتداعي : 
اللة الياقوت تقاطع مصطفى املعاني 
 - رياض  مركز   ,4 الطابق   16 رقم 

32)2) الدارالبيضاء  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
122 حصة    : السيد حدزة كدال 

بقيدة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حدزة كدال عنوانه)ا( درب 
 (2532  34 رقم   39 الزنقة  الفقراء 

الدارالبيضاء  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حدزة كدال عنوانه)ا( درب 
 (2532  34 رقم   39 الزنقة  الفقراء 

الدارالبيضاء  املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 (3 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوار 2)2) تحت رقم -.

1239I

ائتدانية لرفيد

MARBIIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتدانية لرفيد

شارع مالك ابن مرحل’ زنقة طنجة, 

عدارة املحيط, طابق الثاني رقم:14 

، 222)9، العرائش املغرب

MARBIIA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي تجزئة 

املنار 1 رقم 178 - 222)9 العرائش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5641

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.MARBIIA

غرض الشركة بإيجاز : مقهى

محل للحالقة

اعدال مختلفة.

تجزئة   : االجتداعي  املقر  عنوان 

222)9 العرائش   -  178 1 رقم  املنار 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 752   : الخياري  حادة  السيدة 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

السيد املهدى بحرو :  52) حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة حادة الخياري عنوانه)ا( 

 (18 بلوك ا الرقم   ( حي اللة مريم 

222)9 العرائش املغرب.

عنوانه)ا(  بحرو  املهدى  السيد 

تجزئة البلدية الطابق التاني رقم )1 

222)9 العرائش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة حادة الخياري عنوانه)ا( 

 (18 بلوك ا الرقم   ( حي اللة مريم 

222)9 العرائش املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعرائش  بتاريخ 12 نون ر 

2)2) تحت رقم 1268.

1242I

RAIHANA ET AYOUB GESTION  

STRATUS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تغيير نشاط الشركة

RAIHANA ET AYOUB GESTION

درب العساس رقم 37 سيبع مراكش 

، 42222، مراكش املغرب

STRATUS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتداعي عدارة ج 

الطابق السفلي رقم 9 بوكار - 42222 

مراكش املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.89285

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

تم تغيير   (2(2 شتن ر   2( املؤرخ في 

 - مالي  »وسيط  من  الشركة  نشاط 

بيع أجهزة وارامج الكدبيوتر   - تاجر 

إلى »بيع  وأنظدة شبكات الكدبيوتر» 

مواد غدائية عامة - التوزيع - تاجر».

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   29 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2)2) تحت رقم 7495.

1241I

FIL CONSEIL

 SOCIETE DE(      

 REALISATION DES PROJETS

PUBLICS (R2p
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIL CONSEIL

رقم 5 شارع الجيش امللكي املدينة 

الجديدة ، 52222، مكناس املغرب

 SOCIETE DE REALISATION(      

         DES PROJETS PUBLICS )R2p

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي رقم 76 

درب سيدي لحبيب الزيتون مكناس 

- 52222 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

51377

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 شتن ر   (9

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

       : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE DE REALISATION DES(

.        PROJETS PUBLICS )R2p

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطرق

اشغال  مختلفة

املتاجرة

 76 رقم   : عنوان املقر االجتداعي 

درب سيدي لحبيب الزيتون مكناس 

- 52222 مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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الشركة:   رأسدال  مبلغ 

1.222.222 درهم، مقسم كالتالي:
بويحياوي  العزيز  عبد  السيد 

درهم   122 حصة بقيدة   12.222   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
بويحياوي  العزيز  عبد  السيد 

بني  علي  موالي  درب   6 عنوانه)ا( 

امحدد  52222 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
بويحياوي  العزيز  عبد  السيد 

بني  علي  موالي  درب   6 عنوانه)ا( 

امحدد  52222 مكناس املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   17 بتاريخ  بدكناس   التجارية 

2)2) تحت رقم 3778.

124(I

RAIHANA ET AYOUB GESTION  

JAAFAR AUTO PLUS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتداعي للشركة

RAIHANA ET AYOUB GESTION

درب العساس رقم 37 سيبع مراكش 

، 42222، مراكش املغرب

JAAFAR AUTO PLUS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي تجزئة 

املسار رقم 86)  - 42222 مراكش 

املغرب.

تحويل  املقر االجتداعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.945(3

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

املؤرخ في 27 شتن ر 2)2) تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجتداعي  املقر 

 42222  -   (86 املسار رقم  »تجزئة 

الكرم  »تجزئة  إلى  املغرب»  مراكش 

رقم 19) - 42222 مراكش  املغرب».

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   29 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2)2) تحت رقم 7493.

1243I

 centre de developpment profesionnel des

competences

 CENTRE EDUCATION ET

 SPORT BOUSSAKSSOU

PRIVE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 centre de developpment

profesionnel des competences

 n° 129 avenue omar el

 mokhrtar laayoune، 70000،

laayoune maroc

 CENTRE EDUCATION ET

 SPORT BOUSSAKSSOU PRIVE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي تجزئة 

االمل ) رقم 338 ب رقم  3233 - 

72222 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

33871

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

 CENTRE EDUCATION ET SPORT

.BOUSSAKSSOU PRIVE

غرض الشركة بإيجاز : التعليم و 

الرياضة.

تجزئة   : االجتداعي  املقر  عنوان 

 -  3233 ب رقم    338 رقم   ( االمل 

72222 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : بوسكسو  علي  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بوسكسو  علي  السيد 

 962 حي القدس تجزئة الراحة رقم 

العيون 222)) ازيالل املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بوسكسو  علي  السيد 

 962 حي القدس تجزئة الراحة رقم 

العيون 222)) ازيالل املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   17 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2)2) تحت رقم 2)2)/754).

1244I

cabinet comptabe et fiscal benaboud

لوجستيك اورو مديتراني 

 LOGISTIQUE EURO غربي

MEDITERRANEE GHARBI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 cabinet comptabe et fiscal

benaboud

 AVENUE CHAHID AKACHAR 65

 65 AVENUE CHAHID

 AKACHAR، 90060، TANGER

Maroc

لوجستيك اورو مديتراني 

 LOGISTIQUE EURO غربي

  MEDITERRANEE GHARBI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي زنقة 

تارودانت مجدع  ابراج طنجة بلوك 

6 رقم 13 مكرر طنجة  - 92222 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

129813

في  مؤرخ  حر  عقد  بدقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

مديتراني  اورو  لوجستيك   :

 LOGISTIQUE EURO غربي 

. MEDITERRANEE GHARBI

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير.

زنقة   : االجتداعي  املقر  عنوان 

تارودانت مجدع  ابراج طنجة بلوك 6 

رقم 13 مكرر طنجة  - 92222 طنجة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الغربي  الحديد  عبد  السيد 

درهم   122 بقيدة  حصة   1.222   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الغربي  الحديد  عبد  السيد 

درادب  الجبل  طريق   16 عنوانه)ا( 

92222 طنجة املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

الغربي  الحديد  عبد  السيد 

درادب  الجبل  طريق   16 عنوانه)ا( 

92222 طنجة املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   17 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2)2) تحت رقم 6492.

1245I

ميسال فود

ميسال فود
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ميسال فود

5) شارع املقاومة الحي الجديد ، 

65822، تاوريرت املغرب

ميسال فود شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي 5) شارع 

املقاومة الحي الجديد - 65822 

تاوريرت املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1((5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

اإلقتضاء بدختصر تسديتها : ميسال 

فود.

غرض الشركة بإيجاز : مطعم .

5) شارع  عنوان املقر االجتداعي : 

 65822  - الجديد  الحي  املقاومة 

تاوريرت املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : محدد  لعروبي  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  محدد  لعروبي  السيد 

الجديد  الحي  املقاومة  شارع   (5

65822 تا وريرت املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  محدد  لعروبي  السيد 

الجديد  الحي  املقاومة  شارع   (5

65822 تاوريرت املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

)1 نون ر  االبتدائية بتاوريرت  بتاريخ 

2)2) تحت رقم 2)2)/81).

1246I

 INSTITUT LABEL DE GESTION ET(

 DES AFFAIRES )EL KASMI ABDEL JALIL

COMPTABLE AGREE

AH3 TRANS    أه3 طرانس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 INSTITUT LABEL DE GESTION(

 ET DES AFFAIRES )EL KASMI

 ABDEL JALIL COMPTABLE

AGREE

إقامة جنان الرحدة السالم ) 

عدارة 1 شقة 3 اهل لغالم سيدي 

ال رنو�سي الدار البيضاء سيدي 

ال رنو�سي الدار البيضاء، 2522)، 

الدار البيضاء املغرب

AH3 TRANS    أه3 طرانس شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي سالم 

)2 مجدوعة بيتي سكن الشطر 

)2 عدارة 26 مد ل م س س رقم 

191 اهل غالم البيضاء - 2222) 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

482263

 14 عقد حر مؤرخ في  بدقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (2(2 شتن ر 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 AH3  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

TRANS    أه3 طرانس.

نقل   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

شاحنة  بواسطة   BPE الخرسانة 

 لط الخرسانة 8 * 4

بواسطة  املواد  جديع  نقل   -

شاحنة قالبة وصينية

- النقل املحلي والدولي للبضائع

- نقل البضائع بالحاويات

- النقل بال ريد السريع والشاحنات 

بالرافعة.

سالم   : االجتداعي  املقر  عنوان 

 2( مجدوعة بيتي سكن الشطر   2(

 191 26 مد ل م س س رقم  عدارة 

اهل غالم البيضاء - 2222) البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : العزيز   عبد  حافظ  السيد 

درهم   122 بقيدة  حصة   1.222

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

العزيز  عبد  حافظ  السيد 

بيتي  مجدوعة   2( سالم  عنوانه)ا( 

مد ل   26 عدارة   2( سكن الشطر 

م س س رقم 191 اهل غالم البيضاء 

2222) البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

العزيز  عبد  حافظ  السيد 

بيتي  مجدوعة   2( سالم  عنوانه)ا( 

مد ل   26 عدارة   2( سكن الشطر 

م س س رقم 191 اهل غالم البيضاء 

2222) البيضاء املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم )837).

1247I

AIT RAZOUK  MOULOUD  

 STE CARRIERE SABLE D›OR

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

AIT RAZOUK  MOULOUD

 N 14  2 EME ETAGE  AV

 YOUSSEF IBN TACHFINE  SETTI

 MASSOUDA SEFROU ، 31000،

SEFROU Maroc

 STE CARRIERE SABLE D’OR

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتداعي عدارة رقم 

18 شارع محدد الخامس صفرو   

31222 صفرو املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.12(5

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   (219 نون ر   (7 املؤرخ في 

 STE شركة ذات املسؤولية املحدودة

  CARRIERE SABLE D’OR SARL

درهم   122.222 رأسدالها  مبلغ 

وعنوان مقرها اإلجتداعي عدارة رقم 

صفرو    الخامس  محدد  شارع   18

31222 صفرو املغرب نتيجة ل : عدم 

تحقيق الهدف االجتداعي للشركة.

عدارة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

رقم 18 شارع محدد الخامس صفرو 

- 31222 صفرو املغرب. 

و عين:
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و  ادريس  بواكري   السيد)ة( 

عنوانه)ا( عدارة رقم 18 شارع محدد 

صفرو   31222 صفرو  الخامس 

املغرب كدصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بصفرو  بتاريخ 19 أكتوار 

2)2) تحت رقم 2)2)/27).

1248I

METREK COMPTA PRO

 STE ALSMAR NOUR AL

GHARB

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتداعي للشركة

METREK COMPTA PRO

 KISSARIAT AL HOUDA AV MED

 V 1ER ETAGE N 4 ، 14200، SIDI

SLIMANE MAROC

 STE ALSMAR NOUR AL GHARB

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي تجزئة 

املسيرة ف.ب 9) الطبق الثاني - 

8832) املحددية املغرب.

تحويل  املقر االجتداعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.57253

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 29 أكتوار 2)2) تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجتداعي  املقر 

الطبق   (9 ف.ب  املسيرة  »تجزئة 

الثاني - 8832) املحددية املغرب» إلى 

زنقة املعدورة عدارة ب مكتب   3(«

رقم 6 - 14222 القنيطرة  املغرب».

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 29 نون ر 

2)2) تحت رقم 1)38.

1249I

AIT RAZOUK  MOULOUD  

STE  FIYADI  ALLAH  SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

AIT RAZOUK  MOULOUD

 N 14  2 EME ETAGE  AV

 YOUSSEF IBN TACHFINE  SETTI

 MASSOUDA SEFROU ، 31000،

SEFROU Maroc

  STE  FIYADI  ALLAH  SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتداعي رقم 526 

حي بودرهم  صفرو - 31222 صفرو 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.669

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

2)2) تقرر حل  3) شتن ر  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

STE  FIYADI  ALLAH  SARL   مبلغ 
وعنوان  درهم   52.222 رأسدالها 

حي   526 رقم  اإلجتداعي  مقرها 

صفرو   31222  - صفرو  بودرهم  

املغرب نتيجة ل : عدم تحقيق الهدف 

االجتداعي .

و حدد مقر التصفية ب رقم 526 

31222 صفرو   - حي بودرهم  صفرو 

املغرب. 

و عين:

و  رو�سي   عبد املالك   السيد)ة( 
بودرهم   حي   526 رقم  عنوانه)ا( 

املغرب  صفرو   31222 صفرو 

كدصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بصفرو  بتاريخ 19 أكتوار 

2)2) تحت رقم 2)2)/26).

1252I

STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU  

TARAMIDE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI

SARL AU

الطابق الثالث شارع عالل ابن عبد 

هللا رقم )3 الريش ، 422)5، الريش 

املغرب

TARAMIDE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي قصر 

اوسروتو سيدي عياد الريش       - 

422)5 الريش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(519

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.TARAMIDE

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

،انشاء و اصالح الحدائق ،  املختلفة 

الحراسة .

قصر   : االجتداعي  املقر  عنوان 

 - اوسروتو سيدي عياد الريش       

422)5 الريش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : السيد صبان ايوب    

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  السيد صبان ايوب    
 (2 حي  السو�سي  املختار  زنقة   55

غشت     422)5 الريش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(   السيد صبان ايوب    
 (2 حي  السو�سي  املختار  زنقة   55

غشت 422)5 الريش املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   17 بتاريخ  االبتدائية بديدلت  

2)2) تحت رقم 184.

1251I

POWER BUSINESS DECISION

 POWER BUSINESS
)DECISION(SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

POWER BUSINESS DECISION

 N12 RUE IBNOU KHALOUIA

 RESIDENCE AMINA APPAT N 5

 CASABLANCA CASABLANCA،

20200، CASABLANCA MAROC

 POWER BUSINESS

DECISION(SARL( شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي رقم )1, 
زنقة ابن  لوية ,إقامة أمينة شقة 

رقم5 الدار البيضاء، املغرب - 

22)2) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

479293

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

متبوعة  الشركة  تسدية 

بدختصر  اإلقتضاء  عند 

 POWER BUSINESS  : تسديتها 

.(DECISION(SARL



16823 الجريدة الرسميةعدد 5642 - 16 رايع ار ر )144 )) دسسد ر 2)2)) 

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

استشارات  والخدمات:  االستشارات 

اإلدارية  االستشارات  األعدال، 

في  واملساعدة  واملالية  والقانونية 

الدراسات والتكوين.

رقم   : االجتداعي  املقر  عنوان 

أمينة  ,إقامة  ابن  لوية  زنقة   ,1(

 - املغرب  الدار البيضاء،  شقة رقم5 

22)2) الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة  .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   322   : السيد كريم بلواد 

بقيدة 122 درهم للحصة .

السيد محدد فضيل :  322 حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .

السيد عبد الكريم بن جواد :  422 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

حي  بلواد عنوانه)ا(  السيد كريم 

املغرب العرايرقم 55 بلوك 1 22)4) 

تدارة املغرب.

عنوانه)ا(  فضيل  محدد  السيد 

إقامة معوضة زنقة سلدان الفار�سي 

 (2(22 برجا  عين  ج  مبنى   12 رقم 

الدار البيضاء املغرب.

جواد  بن  الكريم  عبد  السيد 

صالح  والد   ، عزوز  والد  عنوانه)ا( 

22)2) الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

جواد  بن  الكريم  عبد  السيد 

صالح  والد   ، عزوز  والد  عنوانه)ا( 

22)2) الدار البيضاء املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم -.

125(I

CABINET CONSULTING TOGESTION SARL

شركة اهل الخليل لإلنتاج
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET CONSULTING

TOGESTION SARL

 av. hassan II bloc 1 N° 21 ،

222)7، السدارة املغرب

شركة اهل الخليل لإلنتاج شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي حي 

الوحدة بلوك س الرقم 369 

السدارة - 222)7 السدارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(279

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   1(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

شركة   : بدختصر تسديتها  اإلقتضاء 

اهل الخليل لإلنتاج.

االنتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السدعي البصري.

حي   : االجتداعي  املقر  عنوان 

الوحدة بلوك س الرقم 369 السدارة 

- 222)7 السدارة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد غالي  ليل :  1.222 حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد غالي  ليل عنوانه)ا( زنقة 

الدحة ولد حديدة حي موالي ادريس 

السدارة   7(222  1( الرقم  االول 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد غالي  ليل عنوانه)ا( زنقة 

الدحة ولد حديدة حي موالي ادريس 

السدارة   7(222  1( الرقم  االول 

املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

13 نون ر  االبتدائية بالسدارة  بتاريخ 

2)2) تحت رقم 2)2)/168.

1253I

WAY CONSEIL

 RESSOURCES EN EAU SUD

OUEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

WAY CONSEIL

 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 RESSOURCES EN EAU SUD

OUEST  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي شقة رقم 

1) عدارة C  أنوار تجزيئة االزدهار - 

45222 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.74449

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تدت   (2(2 شتن ر   18 في  املؤرخ 

املصادقة على :

محدد املراجي  )ة(  تفويت السيد 

522 حصة اجتداعية من أصل 522 

حصة لفائدة  السيد )ة( نيبل محدد 

نبيل ملام بتاريخ 18 شتن ر 2)2).

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

نون ر   29 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2)2) تحت رقم 117219.

1254I

WAY CONSEIL

 RESSOURCES EN EAU SUD
OUEST

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
 RESSOURCES EN EAU SUD
OUEST   شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتداعي شقة رقم 
1) عدارة C أنور تجزيئة االزدهار - 

45222 مراكش املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.74449

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
2)2) تم تعيين  18 شتن ر  املؤرخ في 
ملام  السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

نيبل محدد نبيل  كدسير وحيد
تبعا إلقالة مسير.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   29 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2)2) تحت رقم 117219.
1255I

JORI HIRING AGENCY -JHA

JORI HIRING AGENCY JHA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 JORI HIRING AGENCY JHA
شركة محدودة املسؤولية

شارع سعقوب املنصور عرصة باطا 
عدارة ٣ شقة ٦جليز مراكش 

رقم التقييد في السجل التجاري 
1265(7

في  مؤرخ  موثق  عقد  بدقت�سى  
مراكش   ١٢ غشت

ل  األسا�سي  القانون  إعداد  تم 
شركة محدودة املسؤولية

 باملديزات التالية:
شكل الشركة : شركة محدودة الم

سؤولية                               
 JORI HIRING الشركة  تسدية 

 AGENCY JHA
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التعيين  بإيجاز:  الشركة  غرض 

والوساطة في التوظيف

وعروض  طلبات  بين  التوفيق   -

العدل دون أن يكون الوسيط جزًءا 

من عالقة العدل الناتجة

تتعلق  أ رى  أي  دمة  عرض   -

بالبحث عن عدل أو تهدف إلى تعزيز 

االندماج املنهي للباحثين عن عدل

بهدف وضعهم  تعيين موظفين   -

ثالث  شخص  تصرف  تحت  مؤقًتا 

ُيصلح  الذي  »املستخدم»  ُيدعى 

مهامهم ويتحكم في تنفيذها

شارع  االجتداعي:  املقر  عنوان 

سعقوب املنصور عرصة باطا عدارة ٣ 

شقة ٦جليز مراكش               

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : ٩٩ سنة  

الشركة:  رأسدال  مبلغ 

١٠٠٠٠٠٬٠٠  درهم 

حصة    ٥٠٠ العينية:  الحصص 

بقيدة ٢٠٠ درهم للحصة 

الشخصية  الشركاء  أسداء 

والعائلية وعناوينهم:

سارة  السيدة  مسيرالشركة 

سعقوب  شارع  الساكنة   الدرهاوي 

شقة   ٣ املنصور عرصة باطا عدارة 

٦جليز مراكش مسير الشركة

السيد   - الشركة  مسيرمشارك 

شارع سعقوب  نبيل تكيوط الساكن  

شقة   ٣ املنصور عرصة باطا عدارة 

٦جليز مراكش. 

توزيع األنصبة على الشركاء   

٥٠٪ لكل شريك ٢٥٠ حصة لكل 

شريك :    

أسداء مسيري الشركة الشخصية 

والعائلية وعناوينهم:

سارة  السيدة  مسيرالشركة 

سعقوب  شارع  الساكنة   الدرهاوي 

شقة   ٣ املنصور عرصة باطا عدارة 

٦جليز مراكش 

السيد   -: للشركة  مسيرمشارك 

شارع سعقوب  نبيل تكيوط الساكن  

شقة   ٣ املنصور عرصة باطا عدارة 

٦جليز مراكش.

مراكش  ب.  القانوني  اإليداع  تم 

رقم  تحت   ٢٠٢٠ شتن ر   ١٢ بتاريخ 

١١٥٦١٢

1256I

مكتب املحاسبة  اليطفتي أوالد سالم محدد

ELECTING

إعالن متعدد القرارات

مكتب املحاسبة  اليطفتي أوالد 

سالم محدد

47 شارع املكسيك الطابق األول رقم 

7 طنجة ، 92222، طنجة املغرب

ELECTING  »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوان مقرها االجتداعي: إقامة 

اليدنية بلوك A1 الطابق األر�سي 

األعلى الرقم 15 العزيب الحاج قدور  

- - طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.97285

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 25 نون ر 2)2)

تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

املصادقة على تفويت السيد  مايلي: 

حصة   522 الدين  نور  الصنايبي 

حصة   522 أصل  من  اجتداعية 

نسرين  الصنايبي  السيدة  لفائدة 

بتاريخ 25 نون ر 2)2).

على  ينص  الذي   :( رقم  قرار 

املوافقة على استقالة السيد  مايلي: 

الصنايبي نور الدين من مهامه كدسير 

البطيوي  السيد  وتعيين  للشركة  

عادل كدسير وحيد للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
تنقسم  مساهدة نقدية في الشركة  
السيد البطيوي    : على النحو التالي 
السيدة  و  درهم   52.222 عادل 

الصنايبي نسرين 52.222 درهم
على  ينص  الذي   :7 رقم  بند 
 : الشركة  رأسدال  مبلغ  مايلي:  
 : كالتالي  مقسم  122.222درهم 
522 حصة    : السيد عادل البطيوي 
درهم للحصة و السيدة    122 بقيدة 
الصنايبي نسرين :  522 حصة بقيدة 

122 درهم للحصة.
على  ينص  الذي   :13 رقم  بند 
تعيين السيد البطيوي عادل  مايلي: 
مسير وحيد للشركة ملدة غير محددة.

على  ينص  الذي   :16 رقم  بند 
يتم توقيع جديع الوثائق من  مايلي: 

طرف السيد البطيوي عادل.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   16 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2)2) تحت رقم 35671).
1257I

WAY CONSEIL

 RESSOURCES EN EAU SUD
OUEST

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتداعي للشركة

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
 RESSOURCES EN EAU SUD
OUEST  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتداعي شقة رقم 
1) عدارة C أنور تجزيئة االزدهار - 

45222 مراكش املغرب.
تحويل  املقر االجتداعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.74449

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 18 شتن ر 2)2) تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتداعي  املقر 
أنور تجزيئة   C 1) عدارة  »شقة رقم 
املغرب»  مراكش   45222  - االزدهار 
إلى »رقم 32 تجزئة املصدودي عدلية 

مراكش    42162  - تاركة  الياقوت 

املغرب».

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   29 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2)2) تحت رقم 117219.

1258I

FIDULIMAR

RAYANO SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDULIMAR

 N°22 RUE TAZA HAY  EL

 HASSANY KASSTOR ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

RAYANO SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي رقم 31 

حي دوار الشدس - 45222 ورزازات 

املغري.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.4735

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تدت   (2(2 نون ر   24 في  املؤرخ 

املصادقة على :

بدر   عتدان  )ة(  السيد  تفويت 

522 حصة اجتداعية من أصل 522 

امبارك  )ة(   السيد  لفائدة   حصة 

بوهاشم بتاريخ 24 نون ر 2)2).

بدر  محدد   )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتداعية  حصة   522

522 حصة لفائدة  السيد )ة( محدد 

تامولد بتاريخ 24 نون ر 2)2).

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

17 نون ر  بتاريخ  االبتدائية بورزازات  

2)2) تحت رقم 593.

1259I
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STE GARDENIA BEAUTE

سناك
فسخ عقد تسيير حر ألصل تجاري 

)األشخاص الطبيعيون(

فسخ عقد تسيير حر ألصل تجاري

سناك 

 27 في  مؤرخ  حر  عقد  بدقت�سى 

تم فسخ عقد التسيير    (2(2 نون ر 

السيد)ة(  طرف  من  املوقع  الحر 

محدد الحكو�سي )بصفته)ا( مالك)ة( 

لألصل التجاري( الحامل)ة( للبطاقة 

  E422155 رقم   للتعريف  الوطنية 

س   3 املسيرة  بالعنوان  القاطن)ة( 

مراكش املغرب   42222  -   642 رقم 

والسيد)ة( محدد  حجوب )بصفته)ا( 

مسير)ة( حرا )ة((  الحامل)ة( للبطاقة 

 MC39373 الوطنية للتعريف رقم  

شارع عالل   32 بالعنوان  القاطن)ة( 

سيدي بنور   (4352  - بن عبد هللا  
التجاري  بالسجل  واملسجل  املغرب 

تحت   بدراكش  التجارية  باملحكدة 

عدد 292)13 .

1262I

( FIDUCIAIRE LHAZMIR MOHAMED  ) FLM

  SOCIETE  MAHARZI WILAN

)SARL (AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE LHAZMIR

) MOHAMED  ) FLM

رقم 32 مكرر زنقة شيخ الإلسالم 

بلعربي الواد لحدر ، 222)5، 

الرشيدية املغرب

  SOCIETE  MAHARZI WILAN

SARL )AU( شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي قصر اوالد 

احسين السيفة - 22))5 ارفود 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

14313

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   (2

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

  SOCIETE  MAHARZI WILAN

.(SARL (AU

بقال   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

بالتقسيط

- متجر التغذية العامة.

قصر   : االجتداعي  املقر  عنوان 

اوالد احسين السيفة - 22))5 ارفود 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسدال  مبلغ 

122.222,22 درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : السيد دادان محارزي 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد دادان محارزي عنوانه)ا( 

 5((22 قصر اوالد احسين السيفة 

ارفود املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد دادان محارزي عنوانه)ا( 

 5((22 قصر اوالد احسين السيفة 

ارفود املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 16 نون ر 

2)2) تحت رقم 2)2)/1225.

1261I

(219

كرونو دكوم
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

(219
rabat maroc ،42222 ، املغرب

كرونو دكوم شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي طابق ) 
شارع احفير شقة 3 حسان - 11222 

الرااط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

147637
في  مؤرخ  موثق  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
كرونو   : بدختصر تسديتها  اإلقتضاء 

دكوم.
غرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 
 ، الشركة هو في املغرب وفي الخارج 
نيابة  أو  نفسها  عن  باألصالة  سواء 

عن أطراف ثالثة:
والتأثيث  والديكور  التجهيز   -
واملعدات والبناء والبستنة واالستيراد 

والتصدير.
بشكل  واالتصال  اإلعالن  مهن   -

عام.
وكذلك أي نوع من العدل املحدد 
فيدا يتعلق باألعدال السابقة وما إلى 

ذلك.
املعامالت  جديع   ، أعم  وبشكل 
أو  املالية  أو  التجارية  أو  املدنية 
 ، العقارية  أو  املنقولة  أو  الصناعية 
املتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر 
كلًيا أو جزئًيا بواحدة أو أ رى من   ،
وذلك  أعاله  إليها  املشار  املعامالت 
نشاط  تطوير  أو  تعزيز  أو  لتسهيل 
املشاركات  جديع  وكذلك   ، الشركة 
بأي شكل   ، املباشرة أو غير املباشرة 
من األشكال ، في الشركات املغراية أو 

األجنبية التي تسعى لتحقيق أهداف 

مداثلة أو ذات صلة.

 ( طابق   : عنوان املقر االجتداعي 

شارع احفير شقة 3 حسان - 11222 

الرااط املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسداء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد  الد بن الضو عنوانه)ا( 
 (2 رقم   11 شارع   14 كودية  بلوك 

الدارالبيضاء   (2222 محددي  حي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد  الد بن الضو عنوانه)ا( 
 (2 رقم   11 شارع   14 كودية  بلوك 

الدارالبيضاء   (2222 محددي  حي 

املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   17 بتاريخ  بالرااط   التجارية 

2)2) تحت رقم 5521.

126(I

UNION IMPORT EXPORT

 UNION IMPORT EXPORT

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

UNION IMPORT EXPORT

32 زنقة محدد حوديقي، فضاء 

مكاتب H32، املعارف - ، 2332)، 

الدار البيضاء املغرب

 UNION IMPORT EXPORT SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي 32 زنقة 

 ،H32 محدد حوديقي، فضاء مكاتب

املعارف -   - 2332)  الدار البيضاء 

املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

478785

 13 عقد حر مؤرخ في  بدقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (2(2 أكتوار 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

 UNION IMPORT EXPORT SARL

.AU

االستيراد    : غرض الشركة بإيجاز 

و التصدير و توزيع البضائع .

زنقة   32  : عنوان املقر االجتداعي 

 ،H32 محدد حوديقي، فضاء مكاتب

الدار البيضاء    (2332  -    - املعارف 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 522.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسداء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  امين  الصادق  السيد 

 111 1 فيال رقم  اقامة طداريس انفا 

الدار   (7((3 النواصر  بوعزة  دار 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  امين  الصادق  السيد 

 111 1 فيال رقم  اقامة طداريس انفا 

الدار   (7((3 النواصر  بوعزة  دار 

البيضاء املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 7232).

1263I

noura com

MALAK CLEAN

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

noura com

 hay bouchta rue 10n 15 RUE

 CNA GAGA N 15 TANGER،

90000، tanger maroc

MALAK CLEAN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتداعي شارع 

أوكالبتيس رقم 9 ،السعادة رقم 65، 

الطابق األر�سي،برانص٢،طنجة - 

92222 طنجة طنجة.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.(357(1

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

تقرر حل   (2(2 نون ر   19 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

  MALAK CLEAN الوحيد  الشريك 

درهم   122.222 رأسدالها  مبلغ 

شارع  اإلجتداعي  مقرها  وعنوان 

أوكالبتيس رقم 9 ،السعادة رقم 65، 

 - طنجة   ،( األر�سي،برانص  الطابق 

92222 طنجة طنجة نتيجة ل : أنهاء 

آألشغال.

شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

أوكالبتيس رقم 9 ،السعادة رقم 65، 

 - طنجة   ،( األر�سي،برانص  الطابق 

92222 طنجة املغرب. 

و عين:

السيد)ة( محدد العربي  املساوي 

 92222 الغآزي  بير  حي  عنوانه)ا(  و 

طنجة املغرب كدصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   17 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2)2) تحت رقم 6452.

1264I

BUMACOF SARL

AROMDI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسدال الشركة

BUMACOF SARL
355شارع محدد الخامس الطابق 
4رقم 57، 2322)، الدار البيضاء 

املدلكة املغراية
AROMDI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتداعي تجزئة لينا  

رقم316   ط) سيدي معروف  - 
2)25) الدار البيضاء املغرب.

رفع رأسدال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.336573
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تم   (219 دجن ر   31 في  املؤرخ 
قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع 
من  أي  درهم»   1.222.222«
»1.522.222 درهم» إلى »522.222.) 
درهم» عن طريق :  إدماج احتياطي أو 
أرااح أو عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 (3 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

شتن ر 2)2) تحت رقم 741129.

1265I

أستاذة سامية أمان

SOL BAY SARL-AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

أستاذة سامية أمان
2)3 شارع الزيراوي الدار البيضاء، 

2252)، الدار البيضاء املغرب
SOL BAY SARL-AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي 65) شارع 

الزرقطوني الطابق 9 الرقم )9 الدار 

البيضاء املعاريف 2332) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

473(25

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 شتن ر   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 SOL  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.BAY SARL-AU

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 IMMEUBLES, PROMOTEUR

.IMMOBILIER

 (65  : االجتداعي  املقر  عنوان 

شارع الزرقطوني الطابق 9 الرقم )9 

الدار البيضاء املعاريف 2332) الدار 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسدال  مبلغ 

12.222,22 درهم، مقسم كالتالي:

 122   : حديوي  غزالن  السيدة 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة غزالن حديوي عنوانه)ا( 

شارع كولف تاجورا رقم 8 فيال شيكا 

الدار   (2182 غيثة عين الذئاب  

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة غزالن حديوي عنوانه)ا( 

شارع كولف تاجورا رقم 8 فيال شيكا 

غيثة عين الذئاب 2)
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باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 (3 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

شتن ر 2)2) تحت رقم -.

1266I

املركز الجهوي لالستثدار لجهة بني مالل  نيفرة - 

ملحقة  نيفرة

 groupe AIT BELKACEM
IKHWAN

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثدار لجهة بني 
مالل  نيفرة - ملحقة  نيفرة

مقر ملحقة غرفة بني مالل - نيفرة 
بخنيفرة الحي االداري -  طريق 
تادلة، 54222،  نيفرة املغرب
 groupe AIT BELKACEM

IKHWAN شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي رقم 1 زنقة 
احطاب  نيفرة  نيفرة 54222 

 نيفرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3561

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 groupe : اإلقتضاء بدختصر تسديتها

.AIT BELKACEM IKHWAN
بيع لوازم   : غرض الشركة بإيجاز 

الهاتف النقال و الثابت.
 1 رقم   : االجتداعي  املقر  عنوان 
زنقة احطاب  نيفرة  نيفرة 54222 

 نيفرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 62.222 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 622   : نيكوري  فاطدة  السيدة 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة فاطدة نيكوري عنوانه)ا( 

527 حي واد الدهب  45222 ورزازات 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة فاطدة نيكوري عنوانه)ا( 

527 حي واد الدهب  45222 ورزازات  

املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   11 بتاريخ  االبتدائية بخنيفرة  

2)2) تحت رقم )32.

1267I

AMJ MANAGEMENT

C.OLAS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMJ MANAGEMENT

زنقة  االردن  اقامة يامنة   ) الطابق 

االول رقم 32   طنجة ، 92222، 

طنجة املغرب

C.OLAS SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي برانص 

شارع العرعار رقم 32 طنجة طنجة 

92222 طنجة املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1298(3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   2(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.C.OLAS SARL AU
مقهى   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ومطعم.
برانص   : االجتداعي  املقر  عنوان 
طنجة طنجة   32 شارع العرعار رقم 

92222 طنجة املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 122   : السلمي   محدد  السيد 

حصة بقيدة 1.222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  السيد محدد السلمي  
 23 63 طابق  حي الفرح رقم القطعة 
 92222 طنجة   مكادة  بني   25 رقم 

طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  السيد محدد السلمي  
 23 63 طابق  حي الفرح رقم القطعة 
 92222 طنجة   مكادة  بني   25 رقم 

طنجة  املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   17 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2)2) تحت رقم 35769).
1268I

MLM FINANCE

 TEXTILE CONFECTION
BYOUD

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MLM FINANCE
 RÉSIDENCE AKANSOUSS
 N°23 APT N°2 1ER ETAGE
 RUE TRIK BNOU ZIYAD

 GUELIZ MARRAKECH، 40000،
marrakech maroc

 TEXTILE CONFECTION BYOUD

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي دوار 

الفردي جداعة الويدان مراكش 

مراكش 42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

126171

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.TEXTILE CONFECTION BYOUD

غرض الشركة بإيجاز : تصديم و 

 ياطة املالبس.

دوار   : االجتداعي  املقر  عنوان 

مراكش  الويدان  جداعة  الفردي 

مراكش 42222 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 122   : فتيحة  بيوض  السيدة 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة بيوض فتيحة عنوانه)ا( 

دوار العربي بن بوزيد جداعة الويدان 

مراكش 42222 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة بيوض فتيحة عنوانه)ا( 

دوار العربي بن بوزيد جداعة الويدان 

مراكش 42222 مراكش مراكش
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باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن ر   27 بتاريخ  التجارية بدراكش  

2)2) تحت رقم )3)115.

1269I

segex

DRAGON MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

segex

 rue Abdelkrim Benjelloun IMB

 16  , App 12 FES BP 2324 ،

30000، fes MAROC

DRAGON MAROC  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي  القطعة 
13 شرفاء عين امير الطابق 1 االول 

الشقة 4 فاس - 32222 فاس 

املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

64733

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

. DRAGON MAROC

االستيراد   : غرض الشركة بإيجاز 

و التصدير .

القطعة    : عنوان املقر االجتداعي 
االول   1 عين امير الطابق  13 شرفاء 

الشقة 4 فاس - 32222 فاس املغرب 

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد كريم مريدة :  1.222 حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مريدة  كريم  السيد 

االمرات  عجدان   ((451 ص.ب 

العراية املتحدة  32222 فاس املغرب 

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  مريدة  كريم  السيد 

االمرات  عجدان   ((451 ص.ب 

العراية املتحدة  32222 فاس املغرب 

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   13 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 3296.

1272I

FIDULIMAR

RAYANO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

FIDULIMAR

 N°22 RUE TAZA HAY  EL

 HASSANY KASSTOR ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

RAYANO SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي رقم 31 

حي دوار الشدس - 45222 ورزازات 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4735

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تم تعيين   (2(2 نون ر   24 املؤرخ في 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

بوهاسم يوسف كدسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

17 نون ر  بتاريخ  االبتدائية بورزازات  

2)2) تحت رقم 593.

1271I

Soconef sarl

STRAIM MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STRAIM MAROC

59 شارع موالي عبد العزيز رقم 4 

اقامة موالي عبد العزيز القنيطرة ، 

14222، القنيطرة املغرب

STRAIM MAROC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي 59 شارع 

موالي عبد العزيز رقم 4 اقامة 

موالي عبد العزيز القنيطرة - 14222 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

57179

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   1(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.STRAIM MAROC

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األفراد

نقل البضائع

استيراد وتصدير

شراء وايع معدات النقل.

59 شارع  عنوان املقر االجتداعي : 

موالي عبد العزيز رقم 4 اقامة موالي 

 14222  - القنيطرة  العزيز  عبد 

القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : فضيل  رشيد  السيد 
حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  فضيل  رشيد  السيد 
 14222 افكا    35 رقم   (29 زنقة 

القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  رشيد  فضيل  السيد 
 14222 افكا    35 رقم   (29 زنقة 

القنيطرة املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 16 نون ر 

2)2) تحت رقم )8228.

127(I

بن علي لألستشارة ش م م

surveillance 911
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

بن علي لألستشارة ش م م
)95 تجزئة املسار طريق أسفي 

مراكش ، 42222، مراكش املغرب
surveillance 911  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتداعي شقة 4 
الطابق 1 )95 تجزئة املسار طريق 
أسفي  - 42222 مراكش املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.82277
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
املؤرخ في 15 أكتوار 2)2) تم تعيين 
مسير جديد للشركة السيد)ة(  أميدة 

قابل كدسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   16 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2)2) تحت رقم 7827.

1273I
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anaouch

CENTRE AMÉRICAIN PRIVE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

anaouch
 marrakech ، 40000، marrakech

maroc
 CENTRE AMÉRICAIN PRIVE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي رقم 7 
مكرر املسيرة  1 د مراكش - 42222 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
94377

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (219 ف راير   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.CENTRE AMÉRICAIN PRIVE
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اللغات.
 7 رقم   : االجتداعي  املقر  عنوان 
 42222  - 1 د مراكش  مكرر املسيرة  

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : محدد  موليك  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  محدد  موليك  السيد 
 42222 د مراكش   1 املسيرة    7 رقم 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  محدد  موليك  السيد 
 42222 د مراكش   1 املسيرة    7 رقم 

مراكش املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
ف راير   19 بتاريخ  التجارية بدراكش  

219) تحت رقم 873)12.

1274I

CABINET COMPTABLE AMRAOUI

 SOCIETE CHEGATIK DE
TRAVAUX

إعالن متعدد القرارات

 CABINET COMPTABLE
AMRAOUI

 Appt. 10 Imm. In Khaldoune Av
 Ibn Khaldoune VN Safi SAFI،

46000، SAFI MAROC
 SOCIETE CHEGATIK DE

TRAVAUX  »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة»

وعنوان مقرها االجتداعي: دوار ادوز 
فم العنصر بني مالل - 3222) بني 

مالل املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.6345

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
املؤرخ في 21 أكتوار 2)2)

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي:  
املصادقة على  بتفويت السيد جعفر 
322 حصة لفائدة السيد  الشكدالي 

محدد عتقي
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي:  
مسيرا  عتيقي  محدد  السيد  تعين 

وحيد ملدة غير محددة 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  بند 
من  الشركة  شكل  في  تعديل  مايلي: 
الي  شركة ذات املسؤولية املحدودة 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد

بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 

 62.222 في  الشركة  رأسدال  حدد 

حصة بدبلغ   622 درهم مقسدة الى 

في  جديعا  حصة  لكل  درهم   122

ملكية السيد عتقي

على  ينص  الذي   :41 رقم  بند 

سعهد تسير الشركة الى السيد  مايلي: 

محدد عتيقي ملدة غير محددة

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

أكتوار 2)2) تحت رقم 654.

1275I

SODIGECO SARL

 DRESS AFRICAN

 MOROCCO MODE SARL

AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SODIGECO SARL

11 شارع الدا لة الطابق 3 رقم 8 ، 

52222، مكناس املغرب

 DRESS AFRICAN MOROCCO

MODE SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي إقامة 

سيليكت الطابق 5 رقم 12  - 

52222 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

51125

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 شتن ر   (9

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 DRESS : اإلقتضاء بدختصر تسديتها

 AFRICAN MOROCCO MODE

.SARL AU

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 CONFECTION ET ACTIVITÉS

.ARTISANALES

إقامة   : االجتداعي  املقر  عنوان 
سيليكت الطابق 5 رقم 12  - 52222 

مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 122   : سعيدي  حبيبة  السيدة 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة حبيبة سعيدي عنوانه)ا( 

 3 طابق   ( تجزئة ايت اسقاطو   95

شقة 9  32252 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة حبيبة سعيدي عنوانه)ا( 

 3 طابق   ( تجزئة ايت اسقاطو   95

شقة 9  32252 فاس املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

3) أكتوار  بتاريخ  التجارية بدكناس  

2)2) تحت رقم 4)34.

1276I

BLEU SKY BUSINESS

STUDIO VALUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

BLEU SKY BUSINESS

 N°203 BD YACOUB EL

 MANSOUR 3ème ETAGE APT

 N°5 BEAUSEJOUR ، 20200،

CASABLANCA MAROC

STUDIO VALUE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
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وعنوان مقرها اإلجتداعي 23) شارع 
سعقوب املنصور الطابق 3 رقم 5 

بوسيجور - 22)2)  الدار البيضاء  
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.397(29
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
2)2) تقرر حل  12 غشت  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
  STUDIO VALUE الوحيد  الشريك 
مبلغ رأسدالها 12.222 درهم وعنوان 
23) شارع سعقوب  مقرها اإلجتداعي 
املنصور الطابق 3 رقم 5 بوسيجور - 
22)2)  الدار البيضاء  املغرب نتيجة 

ل : عدم وجود مشاريع جديدة.
 (23 ب   التصفية  مقر  حدد  و 
شارع سعقوب املنصور الطابق 3 رقم 
5 بوسيجور - 22)2)  الدار البيضاء  

املغرب. 
و عين:

و  بوزمان  وفاء       السيد)ة(  
عنوانه)ا(   14 زنقة الخطيب العراقي 
البيضاء   الدار    (2(22 املعاريف  

املغرب كدصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

شتن ر 2)2) تحت رقم 745381.

1277I

مكتب املحاسبة

AGRICULTORA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب املحاسبة
5 زنقة عبد املومن بن علي ، 
222)5، الرشيدية املغرب

AGRICULTORA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي رقم )2 

زنقة القنادسة  - 222)5 الرشيدية 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

14311

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.AGRICULTORA

1( مقاول  غرض الشركة بإيجاز : 

والضخ  املياه  أنابيب  وصيانة  إنشاء 

والري الزراعي

)( التاجر

3( مقاول أعدال متنوعة.

 2( رقم   : عنوان املقر االجتداعي 

الرشيدية   5(222  - زنقة القنادسة  

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسدال  مبلغ 

122.222,22 درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : عادل  اونابي  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  عادل  اونابي  السيد 

عدارة 83 شقة 28 حي الفتح  12222 

الرااط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  عادل  اونابي  السيد 

عدارة 83 شقة 28 حي الفتح  12222 

الرااط املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 16 نون ر 

2)2) تحت رقم 1294.

1278I

FINCOSA MARRAKECH

AL BAIDA AL MOBARAKA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسدال الشركة

FINCOSA MARRAKECH

شارع عبد الكريم الخطابي اقامة 
رقية عدارة 182 بلوك B الطابق 

االول الشقة 7 ، 42222، مراكش 

املغرب

AL BAIDA AL MOBARAKA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي دار السالم 

تجزئة 11 املحل رقم 9 دائرة سعادة  

- 42222 مراكش املغرب.
رفع رأسدال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.88759

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تم   (2(2 نون ر   12 في  املؤرخ 
قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع 

من  أي  درهم»   11.222.222«

»122.222 درهم» إلى »11.122.222 

مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم» 

مع ديون الشركة املحددة املقدار و 

املستحقة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   13 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2)2) تحت رقم )7)117.

1279I

رادكوم

ARICH CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

رادكوم

12 زنقة عقبة بن نافع برشيد ، 

6122)، برشيد املغرب

ARICH CAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي الطابق 
االول البقعة رقم 12 تجزئة نصر هللا 

- 6122) برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

14(75
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 ARICH : اإلقتضاء بدختصر تسديتها

.CAR
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
الطابق   : االجتداعي  املقر  عنوان 
االول البقعة رقم 12 تجزئة نصر هللا 

- 6122) برشيد املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
522 حصة    : السيد الضو رشيد 

بقيدة 122 درهم للحصة .
 522   : الصغير  محدد  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الضو رشيد عنوانه)ا( دوار 
برشيد   (6122 رياح  الزياني  اوالد 

املغرب.
عنوانه)ا(  الصغير  محدد  السيد 
 (6222 ج   ق   51 رقم  ف  بلوك 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
الشرقاوي  فاطدة  السيدة 
ج   ق   51 رقم  ف  بلوك  عنوانه)ا( 

6222) البيضاء املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   19 بتاريخ  ب رشيد   االبتدائية 

2)2) تحت رقم 1485.
1282I
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مكتب الدراسات املحاسباتية والتسيير

TAYBI SMART WORK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

مكتب الدراسات املحاسباتية 
والتسيير

شارع محدد الخامس عدارة بنطالب 
الطابق الثاني املكتب رقم 6 ، 

35122، جرسيف املغرب
TAYBI SMART WORK شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها االجتداعي تجزئة بالد 
محدد رقم 6-1 صندوق ال ريد رقم 

377 - 35122 جرسيف املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1699

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تم   (2(2 أكتوار   16 في  املؤرخ 
»االشغال  من  الشركة  نشاط  تغيير 
الغابوية» إلى »دراسة و انجاز مشاريع 

الري بالتنقيط».
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بجرسيف  بتاريخ 19 نون ر 

2)2) تحت رقم 2)2)/5)9.

1281I

SMT CONSULTING

داتا كونسلتينغ سيستم
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SMT CONSULTING
 Imm Daki appt N1 RUE EL

 JAHID HIVERNAGE، 40000،
MARRAKECH MAROC

داتا كونسلتينغ سيستم شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتداعي اقامة 
الداكي ايفرناج شقة رقم 1 زنقة 

الجاحض مراكش  - 2)422 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

7616

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

داتا   : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

كونسلتينغ سيستم.

تطوير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعلوماتي وتقنيات الحاسوب.

اقامة   : االجتداعي  املقر  عنوان 

زنقة   1 رقم  شقة  ايفرناج  الداكي 

الجاحض مراكش  - 2)422 مراكش 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 122   : ملليح  بن  هشام  السيد 

حصة بقيدة 1.222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد هشام بن ملليح عنوانه)ا( 

 31122 تولوز فرنسا   31122 ساتي 

تولوز فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد هشام بن ملليح عنوانه)ا( 

 31122 تولوز فرنسا   31122 ساتي 

تولوز فرنسا

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   11 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2)2) تحت رقم )11714.

128(I

EL MAQHOR ABDELHAK

STE RMILA CASH SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

EL MAQHOR ABDELHAK

شارع الفداء تجزئة سديرة تاونات  

34222  املغرب تاونات، 34222، 

تاونات املغرب

 STE RMILA CASH SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي زنقة 

سوريا تجزئة الوفاق الرميلة تاونات 

- 34222 تاونات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1747

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   29

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 STE  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.RMILA CASH SARL AU

غرض الشركة بإيجاز : تسهيالت.

زنقة   : االجتداعي  املقر  عنوان 

سوريا تجزئة الوفاق الرميلة تاونات 

- 34222 تاونات املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : محدد  العدال  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  محدد  العدال  السيد 

شارع سبتة حي اوالد سعيد تاونات 

34222 تاونات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  محدد  العدال  السيد 

شارع سبتة حي اوالد سعيد تاونات 

34222 تاونات املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   17 بتاريخ  االبتدائية بتاونات  

2)2) تحت رقم )46.

1283I

.sté. fidev SARL - A.U

إيليكدور
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

.sté. fidev SARL - A.U

مكناس - 498 اديور اجداد ابني 

امحدد ، 52222، مكناس املغرب

إيليكدور شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي 

اإلسداعيلية 1، إقامة ياسدين، 

الطابق 5، الشقة 12 - )م.ج( - 

52222 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

51357

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   (6

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

إيليكدور.

تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املستلزمات الكهراائية العامة،   
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للبناء  الكهراائية  األشغال 

وللصناعة، 

إنجاز وتنفيذ جديع األشغال التي 

مباشرة  غير  أو  مباشرة  عالقة  لها 

بدجال الكهرااء.   .

 : االجتداعي  املقر  عنوان 

ياسدين،  إقامة   ،1 اإلسداعيلية 

 - )م.ج(   -  12 الشقة   ،5 الطابق 

52222 مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : السيدة ايدان الزراعلي 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة ايدان الزراعلي عنوانه)ا( 

ياسدين،  إقامة   ،1 اإلسداعيلية 

الطابق 5، الشقة 12 - )م.ج( 52222 

مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة ايدان الزراعلي عنوانه)ا( 

ياسدين،  إقامة   ،1 اإلسداعيلية 

الطابق 5، الشقة 12 - )م.ج( 52222 

مكناس املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بدكناس   التجارية 

رقم  تحت   (2(2 نون ر   12

.3768/17.11.(2(2

1284I

.ELBARDOUI P.P

PILLOTRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ELBARDOUI P.P

 Hay tassahoul rue 10 n 21

 Bourgogne Hay tassahoul rue

n 21 B.P 20050 10، الدارايضاء 

املغرب

 PILLOTRAV

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتداعي  61 

محج الال ياقوت و مصطفى أملعاني  

الطابق االول الرقم56 مركز الرياض 

الدار البيضاء 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري : 

477739

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

  : تسديتها   بدختصر  اإلقتضاء 

.PILLOTRAV  SARL AU

انجاز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مشاريع البناء و األعدال املختلفة

 61  : االجتداعي  املقر  عنوان 

محج اللة ياقوت و مصطفى أملعاني  

الطابق االول الرقم56 مركز الرياض  

الدار البيضاء.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد أوزال مبارك :1.222 حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه  مبارك  أوزال  السيد 

الرقم   G بلوك   9 3 مجوعة  السالمة 

1 الدارايضاء 

والعائلية  الشخصية  األسداء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه  مبارك  أوزال  السيد 

الرقم   G بلوك   9 3 مجوعة  السالمة 

1 الدارايضاء

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوار 2)2) تحت رقم )75175

1285I

مكتب املحاسبة الصالحي

ORIENT›ARTS STUDIO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب املحاسبة الصالحي
زنقة املدينة املنورة عدارة اليعقوبي 

الطابق الثالث الشقة رقم 6 ، 

62222، وجدة املغرب

ORIENT’ARTS STUDIO شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي 3) زاوية 
زنقة االمام علي وزنقة يناون - 

62222 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

35965

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.ORIENT’ARTS STUDIO

1/وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التواصل: الصحافة, االشهار والنشر.

الوثائقية  ال رامج  )/انتاج 

االذاعية والتلفزية وغيرها.
3/مركز لالنتاج السدعي والبصري 

السنيدا التصوير والفتوغرافيا .

4/مركز للتكوين املتواصل وتقوية 

القدرات.

و  اللقاءات  منظم   /5

الندوات,واملعارض الفنية و التجارية..

 (3  : االجتداعي  املقر  عنوان 
 - زاوية زنقة االمام علي وزنقة يناون 

62222 وجدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسدال  مبلغ 

12.222,22 درهم، مقسم كالتالي:

السيدة مونية حداوي :  35 حصة 

بقيدة 122,22 درهم للحصة .

حصة   42   : السيدة لطيفة بالي 

بقيدة 122,22 درهم للحصة .

حصة   (5   : بالي  يحيى  السيد 

بقيدة 122,22 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة مونية حداوي عنوانه)ا( 

معافة  سيدي  شارع  القدس  حي 

وجدة   62222 رقم44  جنان  تجزئة 

املغرب.

السيدة لطيفة حداوي عنوانه)ا( 

رقم  ظهر ملحلة تجزئة لعلج زنقة أ1 

)6 62222 وجدة املغرب.

حي  عنوانه)ا(  بالي  يحيى  السيد 

تجزئة  معافة  سيدي  شارع  القدس 

جنان رقم44 62222 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة مونية حداوي عنوانه)ا( 

معافة  سيدي  شارع  القدس  حي 

وجدة   62222 رقم44  جنان  تجزئة 

املغرب

السيدة اطيفة بالي عنوانه)ا( ظهر 

 6( رقم  أ1  زنقة  لعلج  تجزئة  ملحلة 

62222 وجدة املغرب

حي  عنوانه)ا(  بالي  يحيى  السيد 

تجزئة  معافة  سيدي  شارع  القدس 

جنان رقم 62222 وجدة املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   11 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2)2) تحت رقم 586).

1286I
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SOUHAL CONSULTING

NOUVELLE MANISS HOTEL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SOUHAL CONSULTING

 RUE YOUGOSLAVIE IMM

 EL MELLAK 82-A APPT 14

 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

 NOUVELLE MANISS HOTEL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتداعي تجزئة 

املسار رقم 629 الطابق االول الشقة 

4  - 42222 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.14167

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تقرر   (2(2 أكتوار   25 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 NOUVELLE الوحيد  الشريك  ذات 

رأسدالها  مبلغ    MANISS HOTEL

مقرها  وعنوان  درهم   422.222

 629 رقم  املسار  تجزئة  اإلجتداعي 

 42222  -   4 الشقة  االول  الطابق 

الحالة   : ل  نتيجة  املغرب  مراكش 

الصحية للشريك الوحيد .

تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

املسار رقم 629 الطابق االول الشقة 

4  - 42222 مراكش املغرب. 

و عين:

و  املتسلي  الغني   عبد  السيد)ة( 

مراكش   42222 مراكش  عنوانه)ا( 

املغرب كدصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   13 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2)2) تحت رقم 56)117.

1287I

CONSEIL & BUSINESS MARRAKECH

Sté «ZLIG TRAVAUX« SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CONSEIL & BUSINESS

MARRAKECH

شقة رقم 21 املسيرة 1, »س» رقم 

)3 ، 42222، مراكش املغرب

 Sté «ZLIG TRAVAUX« SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي شارع 

عبد الكريم الخطابي زنقة حسن 

بن مبارك إقامة الخطابية عدارة 

ب الطابق األول رقم 3 - 42222 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

128161

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   (5

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 Sté  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.«ZLIG TRAVAUX« SARL

غرض الشركة بإيجاز : - مقاول في 

أشغال البناء واألشغال املختلفة.

- مقاول في إدارة املنشآت التجارية 

والفالحية.

- مقاول في تركيب األجهزة وارالت 

املختلفة..

شارع   : االجتداعي  املقر  عنوان 

حسن  زنقة  الخطابي  الكريم  عبد 

بن مبارك إقامة الخطابية عدارة ب 

الطابق األول رقم 3 - 42222 مراكش 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : السيد عبد الرزاق ايت مبارك 

522 حصة بقيدة 122 درهم للحصة 

  : مبارك  ايت  العالي  عبد  السيد 

522 حصة بقيدة 122 درهم للحصة 

 

والعائلية  الشخصية  األسداء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

مبارك  ايت  الرزاق  عبد  السيد 

العافية  جنان  بلوك   1 عنوانه)ا( 

42222 مراكش املغرب.

مبارك  ايت  العالي  عبد  السيد 

تزارت  عدي  ايت  دوار  عنوانه)ا( 

مراكش   4(286 الحوز  التوامة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

مبارك  ايت  الرزاق  عبد  السيد 

العافية  جنان  بلوك   1 عنوانه)ا( 

42222 مراكش املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   17 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2)2) تحت رقم 9))117.

1288I

ADVISORY PARTNERS

MESTETIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ADVISORY PARTNERS

 Bd Abdelmoumen ,165

 Quartier des Hôpitaux Imm A

 1ER étage Casablanca ، 20160،

Casablanca Maroc

MESTETIC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي  7 زنقة 

سبتة اقامة رامي الطابق التاني 

مكتب رقم   8 الدارالبيضاء - 

22)2) الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
479621

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.MESTETIC
غرض الشركة بإيجاز : • 

املنتجات  جديع  توزيع  و  تصنيع 
الغذائية؛

التجارة، تصدير و استيراد   •
جديع املنتجات الغذائية؛

التجارة ، تصدير واستيراد   •
جديع املنتجات الغذائية الزراعية ؛

شراء،كراء،  تأسيس،   •
أو استغالل دعم املؤسسات،  ادارة، 
تأسيس أي عدلية أو براءة اإل تراع 
تتعلق بتلك األنشطة، واالتالي جديع 
العدليات من أي نوع كانت  قد ترتبط 
بشكل مباشر أو غير مباشر بالهدف 
اإلجتداعي أو لجديع األهداف املداثلة 
األ رى من املرجح أن تسهل تدديده 

أو تطوراته،
جديع  عام  بشكل  و   •
أو  التجارية  الصناعية  العدليات 
قد  منقولة  غير  أو  منقولة  املالية 

ترتبط مباشرة أو غير 
زنقة   7   : .عنوان املقر االجتداعي 
التاني  الطابق  رامي  اقامة  سبتة 
مكتب رقم   8 الدارالبيضاء - 22)2) 

الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : العلج  وصال  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوانه)ا(   العلج  وصال  السيد 

الدارالبيضاء 37 زنقة دوليبي السنبلة  

الدارالبيضاء   (2((2 انفا   برانفا 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(   النامي سعاد   السيدة 

الدارالبيضاء 37 زنقة دوليبي السنبلة  

الدارالبيضاء   (2((2 انفا   برانفا 

املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 753789.

1289I

إئتدانيات الدريوش

JAKHROUR TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إئتدانيات الدريوش

شارع عالل بن عبد هللا رقم 48 ص 

ب )68، 222)9، العرائش املغرب

JAKHROUR TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي جنان باشا 

رقم 35 - 222)9 العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5655

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   2(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.JAKHROUR TRANS

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 TRANSPORT DU PERSONNEL

.POUR LE COMPTE D’AUTRUI

جنان   : االجتداعي  املقر  عنوان 

العرائش   9(222  -  35 رقم  باشا 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسداء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الرواز عبد هللا عنوانه)ا(  السيد 

دوار الرحامنة ج و ق العوامرة دائرة 

  9(152 الكبير  القصر  اللوكوس 

القصر الكبير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

الرواز عبد هللا عنوانه)ا(  السيد 

دوار الرحامنة ج و ق العوامرة دائرة 

  9(152 الكبير  القصر  اللوكوس 

القصر الكبير املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعرائش  بتاريخ 16 نون ر 

2)2) تحت رقم 935.

1292I

omri compta sarl au

GHALIA FRUTA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

omri compta sarl au

 N°4 LOT AL MAGHREB AL

JADID ، 92000، larache maroc

GHALIA FRUTA  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي تجزئة 

تجارية 1  قرية املخفي  ملوسة 

فحص انجرة  على يدين اقامة 

جداعة ملوسة طنجة 92262 طنجة 

مغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
129747

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   (1
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

. GHALIA FRUTA
الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

من الشركة هو:
في األساس:

- النقل املحلي والدولي للبضائع ؛
- استيراد وتصدير مختلف.

- التجارة.
واالستيراد  والبيع  الشراء   -
واملعالجة  والتصنيع  والتصدير 

والتجديع والتجديع
واألدوات  واملواد  املعدات  جديع 
واملواد الخام املتعلقة بدعدات النقل 
أو  االستحواذ  أو  اإلنشاء   -
االستغالل املباشر أو غير املباشر أو 

التأجير أو اإلدارة أو اإليجار
جديع الشركات والفروع واملباني 
التي يدكن استخدامها بأي شكل من 

األشكال ألحد األشياء
مذكور أعاله؛

نيابة  واالستحواذ  الحصول   -
اال تراع  براءات  جديع  على  عنها 
والعالمات  والعدليات  والترا يص 

التجارية
أو  الشركة  غرض  في  الد ول 
تشغيلها أو التصرف فيها أو مساهدتها 

وكذلك التصرف في الجديع
ترا يص التشغيل..

تجزئة   : االجتداعي  املقر  عنوان 
تجارية 1  قرية املخفي  ملوسة فحص 
جداعة  اقامة  يدين  على  انجرة  
ملوسة طنجة 92262 طنجة املغرب

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : يوسف  البقالي  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  يوسف  البقالي  السيد 

حي البوغاز شارع محدد حياني رقم 

)6 طنجة  92262 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  يوسف  البقالي  السيد 

حي البوغاز شارع محدد حياني رقم 

)6 طنجة  92262 طنجة املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   16 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2)2) تحت رقم 6411.

1291I

فهد و شركاءه. كابتال اكسبير

SAY CHEESE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

فهد و شركاءه. كابتال اكسبير

416 شارع عبد املومن تقاطع 

شارع انوال الطابق الرابع رقم 32 ، 

2362)، الدار البيضاء املغرب

SAY CHEESE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي 8) 

 AVENUE YACOUB EL MARINI

 BUREAU N A2 GUELIZ

MARRAKECH - 40000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

128399

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   (6

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 SAY  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.CHEESE

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 EXPLOITANT DE RESTAURANT

.PIZZERIA

 (8  : االجتداعي  املقر  عنوان 

 AVENUE YACOUB EL MARINI

 BUREAU N A2 GUELIZ

مراكش   MARRAKECH - 40000

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   52   : امين  حاتم  السيد 

بقيدة 122 درهم للحصة .

السيد  لدون املهدي :  52 حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  امين  حاتم  السيد 

مونتريال كندا 99999 مونتريال كندا.

عنوانه)ا(  املهدي  السيد  لدون 

زنقة الناضور فيال  لدون رقم 5 الحي 

الشتوي  42222 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  امين  حاتم  السيد 

مونتريال كندا 99999 مونتريال كندا

عنوانه)ا(  املهدي  السيد  لدون 

 5 رقم  فيال  لدون  الناضور  زنقة 

الحي الشتوي  42222 مراكش املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   19 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2)2) تحت رقم 128399.

129(I

COFIRAD

DANAX MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COFIRAD

 96BD CHEFCHAOUNI

 RESIDENCE MENZEH B11 FES

V.N ، 30200، FES MAROC

DANAX MAROC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي )14 

شدال تجزئة أمل سهريج كناوا  - 

2)321 فاس  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

64741

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   2(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.DANAX MAROC

االستيراد   : غرض الشركة بإيجاز 

و التصدير.

 14(  : االجتداعي  املقر  عنوان 

 - كناوا   سهريج  أمل  تجزئة  شدال 

2)321 فاس  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : السيد بورمان عبد هللا 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بورمان  عبد هللا عنوانه)ا( 

27 شقة  27 عدارة  اقامة الطواهري 

11152 سال  23 تجزئة سعيد حجي  

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بورمان  عبد هللا عنوانه)ا( 

27 شقة  27 عدارة  اقامة الطواهري 

11152 سال  23 تجزئة سعيد حجي  

املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   13 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 3122.

1293I

املركز الجهوي لالستثدار لجهة درعة تافياللت ملحقة 

ورزازات

 SOCIÉTÉ «UNISRAD « SARL

AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثدار لجهة درعة 

تافياللت ملحقة ورزازات

شارع موالي رشيد عدارة دادس 

الطابق االول ورزازات، 45222، 

ورزازات املغرب

 SOCIÉTÉ «UNISRAD « SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي حي تبونت 

ترميكت  - 45222 ورزازات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

11133

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   29

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.SOCIÉTÉ «UNISRAD « SARL AU

*البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واالشغال املختلفة 

*زرع وصيانة الحدائق والحدائق 
والطرق 

* املساومة.

عنوان املقر االجتداعي : حي تبونت 

ترميكت  - 45222 ورزازات املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : ايوب   در�سي  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد در�سي ايوب  عنوانه)ا( حي 

 35 رقم  الحضري  تجزئة  فلسطين 

23)16 وزان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد در�سي ايوب  عنوانه)ا( حي 

 35 رقم  الحضري  تجزئة  فلسطين 

23)16 وزان املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

19 نون ر  بتاريخ  االبتدائية بورزازات  

2)2) تحت رقم -.

1294I

monde consulting

 CENTRE HOPE MAKERS

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

monde consulting

٬766شارع محدد السادس الطابق 

التاني الدار البيضاء ، 2552)، الدار 

البيضاء املغرب

 CENTRE HOPE MAKERS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصفية(
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وعنوان مقرها اإلجتداعي درب 

فورات رقم 191 حي عادل الطابق 

الرابع حي املحددي - 2572)  الدار 

البيضاء  املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.384795

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   (2(2 نون ر   19 املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

  CENTRE HOPE MAKERS SARL

مبلغ رأسدالها 12.222 درهم وعنوان 

رقم  فورات  درب  اإلجتداعي  مقرها 

حي  الرابع  الطابق  عادل  حي   191

البيضاء   الدار    (2572  - املحددي 

املغرب نتيجة ل : أزمة القطاع .

درب  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

الطابق  حي عادل   191 رقم  فورات 

الدار    (2552  - الرابع حي املحددي 

البيضاء املغرب. 

و عين:

و  بوجديل  سعيد    السيد)ة( 

مجدوعة   3 حي السالمة  عنوانه)ا(  

الدار   (2672  (6 رقم  بلوك ج   1(

)ة(  كدصفي  املغرب  البيضاء  

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

شتن ر 2)2) تحت رقم 745195.

1295I

املركز الجهوي لالستثدار لجهة درعة تافياللت ملحقة 

ورزازات

 SOCIÉTÉ «ILYANE MED «

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثدار لجهة درعة 

تافياللت ملحقة ورزازات

شارع موالي رشيد عدارة دادس 

الطابق االول ورزازات، 45222، 

ورزازات املغرب

 SOCIÉTÉ «ILYANE MED « SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي حي تاجدة 

ترميكت  - 45222 ورزازات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

11135

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   1(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

 SOCIÉTÉ «ILYANE MED « SARL

.AU

بيع   *  : بإيجاز  الشركة  غرض 

املواد الطبية وشبه الطبية .

عنوان املقر االجتداعي : حي تاجدة 

ترميكت  - 45222 ورزازات املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد بن ملسكم سدير  :  1.222 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بن ملسكم سدير  عنوانه)ا( 

دوار تاجدة ترميكت  45222 ورزازات 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بن ملسكم سدير  عنوانه)ا( 

دوار تاجدة ترميكت  45222 ورزازات 

املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

19 نون ر  بتاريخ  االبتدائية بورزازات  

2)2) تحت رقم -.

1296I

.ELBARDOUI P.P

EVN AOUZAL  SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

.ELBARDOUI P.P

 Hay tassahoul rue 10 n 21

 Bourgogne Hay tassahoul rue

 10 n 21 Bourgogne، 20050،

Casablanca MAROC

 EVN AOUZAL  SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي 61 محج 

الال ياقوت و مصطفى أملعاني  

الطابق االول الرقم56 مركز الرياض  

الدار البيضاء 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

477737

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   (1

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 EVN  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.AOUZAL  SARL AU

انجاز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مشاريع البناء و األعدال املختلفة.

61 محج   : عنوان املقر االجتداعي 

الال ياقوت و مصطفى أملعاني  الطابق 

الدار  مركز الرياض   االول الرقم56 

البيضاء 

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : مبارك  أوزال  السيد 
حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مبارك   أوزال  السيد 
السالمة 3 مجدوعة 9 بلوك G الرقم 

1 الدارايضاء
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  مبارك  أوزال  السيد 
السالمة 3 مجدوعة 9 بلوك G الرقم 

1 الدارايضاء
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوار 2)2) تحت رقم 751753.
1297I

CCGM

DECO ALI IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتداعي للشركة

CCGM
 PLACE MOHAMED V IMM 13
 APPT 3 2eme ETG ، 26000،

SETTAT MAROC
DECO ALI IMMO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
 Settat, : وعنوان مقرها اإلجتداعي

 Garage Lot Groupement El
 Kheir Nr 361 - 26000 SETTAT

.MAROC
تحويل  املقر االجتداعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4649

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
املؤرخ في )2 شتن ر 219) تم  تحويل  
املقر االجتداعي الحالي للشركة من »: 
 Settat, Garage Lot Groupement
 El Kheir Nr 361 - 26000 SETTAT
 SETTAT, MIFTAH« إلى   «MAROC
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 EL KHEIR 1ER TRANCHE LOT
 N°: 79, 1 ER ETAGE N°: 2  -

.«(6222 SETTAT  MAROC
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسطات  بتاريخ )1 شتن ر 

219) تحت رقم 1234.
1298I

STE FICOGEMISS

MED CURRENCY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FICOGEMISS
)1 الطابق السفلي حي بام، 52)33، 

ميسور املغرب
MED CURRENCY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتداعي حي النهضة 
اوطاك الحاج 33322 اوطاط الحاج 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1789
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 MED  : بدختصر تسديتها  اإلقتضاء 

.CURRENCY
تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االموال - مصور - مكتبة.
حي   : االجتداعي  املقر  عنوان 
النهضة اوطاك الحاج 33322 اوطاط 

الحاج املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسدال  مبلغ 

122.222,22 درهم، مقسم كالتالي:
 522   : الداودي  رشيد  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .
 522   : السيد محددين الداودي 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الداودي  رشيد  السيد 
 33322 الحاج  اوطاط   18 تانديت 

اوطاط الحاج املغرب.
الداودي  محددين  السيد 
اوطاط الحاج   18 تانديت  عنوانه)ا( 

33322 اوطاط الحاج املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
الداودي  محددين  السيد 
اوطاط الحاج   18 تانديت  عنوانه)ا( 

33322 اوطاط الحاج املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   19 بتاريخ  ببوملان   االبتدائية 

2)2) تحت رقم 387.

1299I

STE CONSEIL MAROC

NORTE PRO TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE CONSEIL MAROC
 AV SIDI TALHA IMMEUBLE

 SOUNBOLA DAHABIA 2 EME
 ETAGE N 8 TETOUAN ، 93000،

TETOUAN MAROC
NORTE PRO TRAVAUX شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتداعي طريق 

طنجة حي اللوزيين تطوان 93222 
تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(8229

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.NORTE PRO TRAVAUX

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مختلفة و البناء.

طريق   : االجتداعي  املقر  عنوان 
 93222 تطوان  اللوزيين  حي  طنجة 

تطوان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد بو زار عادل :  522 حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .
السيد بو زار جدال :  522 حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  عادل  بو زار  السيد 
حي النسيم رقم 583 93222 تطوان 

املغرب.
عنوانه)ا(  جدال  بو زار  السيد 
حي النسيم رقم 583 93222 تطوان 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  عادل  بو زار  السيد 
حي النسيم رقم 583 93222 تطوان 

املغرب
عنوانه)ا(  جدال  بو زار  السيد 
حي النسيم رقم 583 93222 تطوان 

املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   1( بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2)2) تحت رقم 3)59.

1122I

ائتدانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

K.D.R.E GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتدانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 4-21)77 
صندوق ال ريد رقم 146، 73222، 

الدا لة املغرب
K.D.R.E GROUP شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي شارع 
العركوب رقم 21-4)77 الدا لة 

73222 73222 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

164(3
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   19
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.K.D.R.E GROUP
غرض الشركة بإيجاز : -الدراسات 

البيئية واالقتصادية.
شارع   : االجتداعي  املقر  عنوان 
الدا لة   01-7724 رقم  العركوب 

73222 73222 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   52   : السيد هشام رفيق 

بقيدة 122 درهم للحصة .
 52   : الناصري  فوزية  السيدة 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  رفيق  هشام  السيد 
بوعكاز   44 رقم   ( وليلي  تجزئة 

املحاميد 42222 مراكش املغرب.
السيدة فوزية الناصري عنوانه)ا( 
بوعكاز   44 رقم   ( وليلي  تجزئة 

املحاميد 42222 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة فوزية الناصري عنوانه)ا( 
بوعكاز   44 رقم   ( وليلي  تجزئة 

املحاميد 42222 مراكش املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

أكتوار 2)2) تحت رقم 884.
1121I
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SOUHAL CONSULTING

BATCI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SOUHAL CONSULTING

 RUE YOUGOSLAVIE IMM

 EL MELLAK 82-A APPT 14

 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

BATCI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتداعي اقامة 
زهور تاركة عدارة 2) ب الشقة 11 

تاركة - 42222 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.73257

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تقرر   (2(2 أكتوار   31 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

مبلغ    BATCI ذات الشريك الوحيد 
وعنوان  درهم   122.222 رأسدالها 

تاركة  زهور  اقامة  اإلجتداعي  مقرها 

 - تاركة   11 الشقة  ب   (2 عدارة 

 : ل  نتيجة  املغرب  مراكش   42222

تسببت  التي  االقتصادية  الظروف 

فيها جائحة كوفيد 19.

اقامة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 11 ب الشقة   (2 زهور تاركة عدارة 

تاركة - 42222 مراكش املغرب. 

و عين:
و  ابريني  رضوان   السيد)ة( 

مراكش   42222 مراكش  عنوانه)ا( 

املغرب كدصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   13 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2)2) تحت رقم 48)117.

112(I

CANOCAF SARL

 TRANSPORT BANI TUZINE
RIF

إعالن متعدد القرارات

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 
رقم 7 الطابق الثاني رقم 23 

 NADOR ،6(222 ،الناظور

MAROC

  TRANSPORT BANI TUZINE RIF

»شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتداعي: شارع 

الحسن الثاني رقم 5) ميضار - 

)52)6 الدريوش املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 13.

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 19 أكتوار 2)2)

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

الحـصص  تفـويت  على  املصادقة 

االجتدـاعـية املقررة بتاريخ 19 أكتوار 

2)2) بين السيد عدران محدد، من 

و السيد منير محدد من جهة  جهة، 

أ رى.

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

توسيع نشاط الشركة  

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي:  

تعيين مسير جديد للشركة

على  ينص  الذي   :4 رقم  قرار 

مايلي: تـغـيير الشكل القـانوني للشركة 

مسـؤولية  ذات  شركة  لتصبح 
القانون  على  املصادقة  و  محدودة  

األسـا�سي الجديد للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

الذي ينص على   :7 و   6 بند رقم 

حصة   522( محدد  عدران  مايلي: 

اجتداعية( و منير محدد )522 حصة 

اجتداعية(

بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

بزيادة:  االجتداعي  الهدف  تدديد 

االستيراد و التصدير

على  ينص  الذي   :16 رقم  بند 
مايلي: تعيين السيدين عدران محدد 

و منير محدد كدسيرين للشركة
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالدريوش  بتاريخ )1 نون ر 

2)2) تحت رقم 73.

1123I

LUMINOVA

LUMINOVA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتداعي للشركة

LUMINOVA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي منطقة 
املحطة، شارع إبيرناي، رقم 6، 

الطابق الثاني، الشقة رقم 6، الدار 
البيضاء

تحويل املقر االجتداعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

343893
بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
املؤرخ في 28 أكتوار 2)2) تم تحويل 
من:  للشركة  الحالي  االجتداعي  املقر 
رقم  شارع إبيرناي،  منطقة املحطة، 
 ،6 رقم  الشقة  الثاني،  الطابق   ،6

الدار البيضاء
الطابق  و47،   46 إلى تجزئة رقم   
املنطقة   ،( ك  ز  تجزئة  األول، 

الصناعية عين عتيق تدارة
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 66582.

1124I

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI

LEMO DE TECHNIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI
 HAY AL AMAL AV «D«  IMM

 227 APPT 1 SALE ، 11160، SALE
MAROC

LEMO DE TECHNIQUE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي : حي كريدة 

زنقة بوشوك رقم 61/سال - 2)112 

سال املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.15797

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

219) تقرر حل  11 دجن ر  املؤرخ في 

شركة   LEMO DE TECHNIQUE

مبلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وعنوان  درهم   12.222 رأسدالها 

زنقة  كريدة  حي  اإلجتداعي  مقرها 

2)112 سال   - 61/سال  بوشوك رقم 

املغرب نتيجة الالزمة اإلقتصادية.

و عين:

السيد)ة( عزيز  لشهب و عنوانه)ا( 

عدارة جيم هاء 5 الشقة 9 الطابق ) 

/مكناس   5212 طه/مكناس  تجزئة 

املغرب كدصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجدعية الختامية 

بتاريخ 11 دجن ر 219) وفي حي كريدة 

 112(2  - 61/سال  زنقة بوشوك رقم 

سال املغرب.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   29 بتاريخ  بسال   االبتدائية 

2)2) تحت رقم 35325.

1125I

mohammed boumzebra

AL MASKANIA SARL
إعالن متعدد القرارات

mohammed boumzebra

 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH

 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

AL MASKANIA SARL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتداعي: توطين في 

 A مراب رقم 23 حي نزهة )2 بلوك

رقم 124 - 22)3) الفقيه بن صالح 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
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رقم التقييد في السجل التجاري: 
.4417

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
املؤرخ في )2 نون ر 2)2)

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تغيير قرار االمضاء 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :44 رقم  بند 
مسييرين  من  التوقيع  تغيير  مايلي: 
الى تالتة فاصبحت جديع الوتائق و 
وجواا  البنكية  امضاءات  و  العقود 
وجود االمضاء من سادة الكرن عبد 
بنخلوق  و  محدد  بنخلوق  القادر 

محدد 
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  االبتدائية بالفقيه بن صالح  

13 نون ر 2)2) تحت رقم 332.
1126I

ST(C

RAZAD MODA.TEX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ST(C
 AV MOULAY YOUSSEF RUE

 MIMOSAS N°4 RES NAJM APPT
N°4 ، 90000، TANGER MAROC
RAZAD MODA.TEX شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتداعي شارع ابن 
تاشفين، مركز التسوق ابن بطوطة، 
 N°C3.07  - الطابق األول املحل رقم

92222 -طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
129829

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   14
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.RAZAD MODA.TEX

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املالبس.

عنوان املقر االجتداعي : شارع ابن 

تاشفين، مركز التسوق ابن بطوطة، 

 N°C3.07  - الطابق األول املحل رقم

92222 -طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 122   : اكدور  هللا  عبد  السيد 

حصة بقيدة 1.222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد هللا اكدور عنوانه)ا( 
حي ال رانص 1 زنقة 13 رقم 8  92222 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد هللا اكدور عنوانه)ا( 
حي ال رانص 1 زنقة 13 رقم 8  92222 

طنجة املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   17 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2)2) تحت رقم 6488.

1127I

FIDUCIAIRE RICH

PRO-BREDGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FIDUCIAIRE RICH

 N°4 IMM 19 2EME ETAGE

 PLACE MOHAMED V,

 RICH,MIDELT ، 52400، RICH

MAROC

PRO-BREDGE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي : رقم 

24 زنقة بادو, حي تفراوت ,الريش - 

ميدلت-       - 422)5 الريش املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.13(5

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تقرر   (2(2 أكتوار   21 في  املؤرخ 

ذات  شركة    PRO-BREDGE حل 

رأسدالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم   62.222

حي  بادو,  زنقة   24 رقم  اإلجتداعي 

تفراوت ,الريش - ميدلت-       - 422)5 

ل-صعواات  نتيجة  املغرب  الريش 

مالية.

و عين:

و  او تاتي  موحى     السيد)ة(  

قصر ايت تدارت اوتراات  عنوانه)ا( 

الريش   5(422 الريش   , املشيل  

املغرب كدصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجدعية الختامية 

رقم  وفي   (2(2 أكتوار   21 بتاريخ 

 - ,الريش  حي تفراوت  زنقة بادو,   24

ميدلت-    - 422)5 الريش املغرب.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بديدلت  بتاريخ 13 أكتوار 

2)2) تحت رقم 165.

1128I

RIFDIA PROMEDIA

SOCIETE BELAIDI CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

RIFDIA PROMEDIA

دوار ادودوحن بني شيكر ، 222)6، 

الناظور املغرب

SOCIETE BELAIDI CAR شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي شارع املير 
رقم 46) العروي - 552)6 الناظور 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(2987

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   (3

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE BELAIDI CAR

اء  كر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

عنوان املقر االجتداعي : شارع املير 

الناظور   6(552  - العروي   (46 رقم 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 522.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 (.522   : السيد ميدون بلعيدي 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

 (.522   : بلعيدي  كريم  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

 (522  : بلعيدي  ميدون  السيد   

بقيدة 122 درهم.

 (522  : بلعيدي  كريم  السيد 

بقيدة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ميدون بلعيدي عنوانه)ا( 

 6(552 العروي  الغابون  شارع 

الناظور املغرب.

عنوانه)ا(  بلعيدي  كريم  السيد 

 6(552 العروي  الغابون  شاريع 

الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ياسين املحاسني عنوانه)ا( 

حي السكة الحديدية العروي 552)6 

الناظور املغرب
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باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 23 نون ر 

2)2) تحت رقم 3496.
1109I

UNIVERS GESTION CONSEILS

STE RAJA EL IRFANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

UNIVERS GESTION CONSEILS
 N°607 LOT BELMEJJAD AL
 MASSAR MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
STE RAJA EL IRFANE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتداعي تجزئة 
الرويضات 1 سعيدة 7 - 42222 

مراكش املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.62275

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
2)2) تم تعيين  26 يوليوز  املؤرخ في 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

الشابي كنزة كدسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   19 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2)2) تحت رقم 117372.

1112I

COMPTABLE

شركة سيل ذهب
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPTABLE
 QUARTIER INDUSTRIEL N 50
 QUARTIER INDUSTRIEL N 50،
 14300، SOUK EL ARBAA DU

GHARB MAROC
شركة سيل ذهب شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتداعي دوار أكريز 
أرمل سوق أربعاء غرب - 14322 

سوق االربعاء الغرب املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(6661

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (2(2 أبريل   32

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

شركة   : بدختصر تسديتها  اإلقتضاء 

سيل ذهب.

غرض الشركة بإيجاز : تاجر امللح 

بنصف الجدلة.

عنوان املقر االجتداعي : دوار أكريز 

 14322  - غرب  أربعاء  سوق  أرمل 

سوق االربعاء الغرب املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسدال  مبلغ 

122.222,22 درهم، مقسم كالتالي:

السيد عادل الغرات :  342 حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .

السيد فتاح الغرات :  332 حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .

 332   : العسلة   مروى  السيدة 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الغرات  عادل  السيد 

غرب  أربعاء  سوق  أرمل  أكريز  دوار 

14322 سوق أربعاء الغرب املغرب.

عنوانه)ا(  الغرات  فتاح  السيد 

غرب  أربعاء  سوق  أرمل  أكريز  دوار 

14322 سوق أربعاء الغرب املغرب.

السيدة مروى العسلة  عنوانه)ا( 

الجوالن  مجدوعة  السالم  حي 
الغرب  أربعاء  سوق   19 زنقة46رقم 

14322 سوق أربعاء الغرب املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الغرات  عادل  السيد 

غرب  أربعاء  سوق  أرمل  أكريز  دوار 

14322 سوق االربعاء الغرب املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

الغرب   االربعاء  بسوق  االبتدائية 

رقم  تحت   (2(2 ماي   (8 بتاريخ 

.36/(2(2

1111I

CABINET COMPTABLE AMRAOUI

SOCIETE CHEGAMOR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET COMPTABLE

AMRAOUI

 Appt. 10 Imm. In Khaldoune Av

 Ibn Khaldoune VN Safi SAFI،

46000، SAFI MAROC

SOCIETE CHEGAMOR  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي دوار 

العيايطة اوالد اكناو  بني مالل  - 

3222) بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

12(95

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

. SOCIETE CHEGAMOR

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

الفالحية

االشغال املختلفة

االستيراد و التصدير.

دوار   : االجتداعي  املقر  عنوان 

 - مالل   بني  اكناو   اوالد  العيايطة 

3222) بني مالل املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : السيد جعفر الشكدالي 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد جعفر الشكدالي عنوانه)ا( 

بني مالل  دوار العيايطة اوالد اكناو  

3222) بني مالل املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد جعفر الشكدالي عنوانه)ا( 

بني مالل  دوار العيايطة اوالد اكناو  

3222) بني مالل املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

غشت 2)2) تحت رقم 459.

111(I

4ALY SARL

ABADAY TRAVAUX SARL-

AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسدال الشركة

ABADAY TRAVAUX SARL-AU

 5AV, YOUSSEF IBNOU

 TACHEFINE ,2EME ETAGE N °3 ،

TANGER ،90000 املغرب

 ABADAY TRAVAUX SARL-AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 5AV, وعنوان مقرها اإلجتداعي

 YOUSSEF IBNOU TACHEFINE

 ,2EME ETAGE N °3 - 90000

طنجة املغرب.
رفع رأسدال الشركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 
.127643

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تم   (2(2 نون ر   29 في  املؤرخ 
قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع 
»922.222 درهم» أي من »122.222 
عن  درهم»   1.222.222« إلى  درهم» 
أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   17 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2)2) تحت رقم 35739).

1113I

STE FABRITAF SARL AU

AGRI MOKHLISS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FABRITAF SARL AU
 N°1 DERB SELLAM BEN MAATI
 ،ZITOUNE MEKNES ، 50000

مكناس املغرب
AGRI MOKHLISS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتداعي الطابق 

السفلي,تجزئة 91، املنطقة 
الصناعية سيدي بوزكري - 52222  

مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

51325
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 شتن ر   (1
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 AGRI  : بدختصر تسديتها  اإلقتضاء 

.MOKHLISS
غرض الشركة بإيجاز : • 

االستغالل الفالحي
محطة تكييف و تعبئة  •

استيراد و تصدير  •

الطابق   : .عنوان املقر االجتداعي 

املنطقة   ،91 السفلي,تجزئة 

  52222  - الصناعية سيدي بوزكري 

مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد مخلص رشيد :  46) حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .

السيدة طلبو عائشة :  3)1 حصة 

بقيدة 122 درهم للحصة .

 1(3   : السيدة مخلص  ديجة 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

 1(3   : نورة  مخلص  السيدة 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

 1(3   : مخلص سومية  السيدة 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

  : السيدة مخلص فاطدة الزهراء 

3)1 حصة بقيدة 122 درهم للحصة 

 78   : السيد مخلص محدد علي 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

حصة   1   : أنير  مخلص  السيد 

بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  رشيد  مخلص  السيد 
رقم 93 اقامة الفردوس رياض توالل 

52222 مكناس املغرب.

عنوانه)ا(  عائشة  طلبو  السيدة 
رقم رقم )12 مكرر زنقة سان لورون  

2222) الدار البيضاء املغرب.

السيدة مخلص  ديجة عنوانه)ا( 
رقم رقم )12 مكرر زنقة سان لورون  

2222) الدار البيضاء املغرب.

عنوانه)ا(  نورة  مخلص  السيدة 
 (6 شقة  دوردون  ال  زنقة   15 رقم 

البيضاء  الدار   (2222 الهناء  اقامة 

املغرب.

السيدة مخلص سومية عنوانه)ا( 
  14 شقة  دوردون  ال  زنقة   12 رقم 

الطابق التالت 2222) الدار البيضاء 

املغرب.

الزهراء  فاطدة  مخلص  السيدة 
الزهور  زنقة   12( رقم  عنوانه)ا( 

الفداء مرس السلطان 2222) الدار 

البيضاء املغرب.

علي  محدد  مخلص  السيد 

املسجد  ساحة   68 رقم  عنوانه)ا( 

مدينة تال رج 82222  اكادير املغرب.

عنوانه)ا(  أنير  مخلص  السيد 

68 ساحة املسجد مدينة تال رج  رقم 

82222  اكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  رشيد  مخلص  السيد 

رقم 93 اقامة الفردوس رياض توالل 

52222 مكناس املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   1( بتاريخ  بدكناس   التجارية 

2)2) تحت رقم 3696.

1114I

مينارة فينانس جروب

16 كافي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

مينارة فينانس جروب

)5 شارع موالي رشيد شقة رقم 

7 الطابق الرابع جليز مراكش ، 

42222، مراكش املغرب

16 كافي  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

و عنوان مقرها االجتداعي مراكش 

بالزا ساحة 16 نون ر  جليز  - 42222 

مراكش .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.((477

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 8) أكتوار 2)2) تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة» إلى »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد».

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   19 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2)2) تحت رقم 117437.

1115I

مينارة فينانس جروب

16 كافي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

مينارة فينانس جروب

)5 شارع موالي رشيد شقة رقم 

7 الطابق الرابع جليز مراكش ، 

42222، مراكش املغرب

16 كافي  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي مراكش 

بالزا ساحة 16 نون ر  جليز  - 42222 

مراكش املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.((477

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 8) أكتوار 2)2) تم تعيين 

مسير جديد للشركة السيد)ة( علوان 

 الد كدسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   19 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2)2) تحت رقم 117437.

1116I

CONCILIUM EXPERTISE

AISTHESIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CONCILIUM EXPERTISE

156،زنقة ابو زايد الدادو�سي، 

رقم 9، املعاريف، الدار البيضاء ، 

2332)، الدار البيضاء املغرب

AISTHESIS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتداعي زنقة ابو 

زايد الدادو�سي، رقم ، 9املعاريف، 

الدار البيضاء - 2332) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

482185

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.AISTHESIS

تقنيات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعلومات والخدمات.

زنقة ابو   : عنوان املقر االجتداعي 

9املعاريف،   ، رقم  الدادو�سي،  زايد 

الدار البيضاء - 2332) الدار البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيدة دوريا نجم :  1.222 حصة 

بقيدة 1.222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

 62B )السيدة دوريا نجم عنوانه)ا

FRESNES ،94(62، فرنسا  باستير، 

62)94 باريس فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

 62B )السيدة دوريا نجم عنوانه)ا

FRESNES ،94(62، فرنسا  باستير، 

62)94 باريس فرنسا

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 2)2) تحت رقم 754398.

1117I

مينارة فينانس جروب

16 كافي

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

مينارة فينانس جروب

)5 شارع موالي رشيد شقة رقم 

7 الطابق الرابع جليز مراكش ، 

42222، مراكش املغرب

16 كافي شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي مراكش 

بالزا ساحة 16 نون ر  جليز  - 42222 

مراكش  املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.((477

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تدت   (2(2 أكتوار   (8 في  املؤرخ 

املصادقة على :

اوملير  جورج   )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتداعية  حصة   9.222

9.222 حصة لفائدة  السيد )ة( طه 

بن عتدان بن احدد الحسين بتاريخ 

23 نون ر 2)2).

غريغوري  )ة(  السيد  تفويت 

حصة   9.222 مومان  مكائيل 

حصة   9.222 أصل  من  اجتداعية 

عتدان  بن  طه  )ة(  السيد  لفائدة  

نون ر   23 بتاريخ  الحسين  احدد  بن 

.(2(2

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

نون ر   19 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2)2) تحت رقم 117437.

1118I

COMPTE A JOUR

AGRICOL EL MORABIT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

COMPTE A JOUR

 BP N° 5173  OLD MILMOUN

 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC

AGRICOL EL MORABIT شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي الطابق 

الثاني  شقة التواصل رقم 8   حي 

املطار - 222)6 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(2985

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.AGRICOL EL MORABIT

 -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستغالل الزراعي .

الطابق   : االجتداعي  املقر  عنوان 

حي     8 شقة التواصل رقم  الثاني  

املطار - 222)6 الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 522.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 5.222   : محدد  املرابط  السيد 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  محدد  املرابط  السيد 

 6(222  32 رقم  لحسن  اوالد  حي 

الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  محدد  املرابط  السيد 

 6(222  32 رقم  لحسن  اوالد  حي 

الناظور املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 17 نون ر 

2)2) تحت رقم 3867.

1119I

STE GARDENIA BEAUTE

STE GARDENIA BEAUTE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

STE GARDENIA BEAUTE

زنقة واد املخازن عدارة ب لوطفي 

الطابق االر�سي رقم 5 جليز ، 

42222، مراكش املغرب

STE GARDENIA BEAUTE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي زنقة واد 

املخازن عدارة ب لوطفي الطابق 

االر�سي رقم 5 جليز  - 42222 

مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(5757

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تدت   (2(2 مارس   12 في  املؤرخ 

املصادقة على :

لحددي  فؤاد  )ة(  السيد  تفويت 

 92 أصل  من  اجتداعية  حصة   82

محدود   )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

عبود بتاريخ 12 مارس 2)2).

لحددي  فؤاد  )ة(  السيد  تفويت 

 92 أصل  من  اجتداعية  حصة   12

سديرة   )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

العلوي بتاريخ 12 مارس 2)2).
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بشرى  )ة(  السيد  تفويت 

اجتداعية  حصة   12 السعيدي  

السيد  حصة لفائدة    12 من أصل 

مارس   12 العلوي بتاريخ  )ة( سديرة  

.(2(2

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

مارس   (5 بتاريخ  التجارية بدراكش  

2)2) تحت رقم 76)113.

11(2I

CABINET ASOFI

IMMO CASA DIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET ASOFI

 5AV DE LA MARCHE VERTE RES

 ASSAFIR BLOC B N°7 TANGER،

90000، TANGER MAROC

IMMO CASA DIA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي 7 شارع أبو 

العالء املعري إقامة ابن الخطيب 

بلوك أ رقم 3) طنجة - 92222 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

129815

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   29

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 IMMO : اإلقتضاء بدختصر تسديتها

.CASA DIA

اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.

شارع   7  : عنوان املقر االجتداعي 

أبو العالء املعري إقامة ابن الخطيب 

 92222  - طنجة   (3 رقم  أ  بلوك 

طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 1(.222 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

) حصة    : السيد شنتح  الحسن 

بقيدة 1.222 درهم للحصة .

حصة   (   : السيد شنتح محدد 

بقيدة 1.222 درهم للحصة .

 (   : الحكيم  عبد  شنتح  السيد 

حصة بقيدة 1.222 درهم للحصة .

حصة   (   : سدير  السيد شنتح  

بقيدة 1.222 درهم للحصة .

حصة   (   : السيد شنتح مروان 

بقيدة 1.222 درهم للحصة .

حصة   (   : السيد شنتح عاطف 

بقيدة 1.222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسداء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الحسن عنوانه)ا(  السيد شنتح  

 9 رقم  تجزئة  سبارطيل  كاب  طريق 

92222 طنجة املغرب.

عنوانه)ا(  محدد  شنتح  السيد 

زنقة الضيق بواانة 21 جامع املقراع 

92222 طنجة املغرب.

الحكيم  عبد  شنتح  السيد 

بواانة فيال   ( عنوانه)ا( املضيق رقم 

األمين 92222 طنجة املغرب.

عنوانه)ا(  سدير  شنتح  السيد 

طريق راس سبارطيل بواانة ) رقم 7 

92222 طنجة املغرب.

عنوانه)ا(  مروان  شنتح  السيد 

شارع الحسن الثاني إقامة الشنتاح 

طنجة   92222  4 طابق   118 رقم 

املغرب.

عنوانه)ا(  عاطف  شنتح  السيد 

 92222 7 27 تجزئة باب البحر فيال 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  محدد  شنتح  السيد 

زنقة الضيق بواانة 21 جامع املقراع 

92222 طنجة املغرب

عنوانه)ا(  سدير  شنتح  السيد 
طريق راس سبارطيل بواانة ) رقم 7 

92222 طنجة املغرب
عنوانه)ا(  عاطف  شنتح  السيد 
 92222 7 27 تجزئة باب البحر فيال 

طنجة املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون ر   17 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2)2) تحت رقم 35765).
11(1I

cabinet de normalisation comptable sarl

ALTECPLAST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتداعي للشركة

 ALTECPLAST « SARL «
 ذات املسؤولية املحدودة 

ّ
شركة

رأسدالهــا, 122.222.22 درهم
)8 زنقة سدية،   : املقر االجتداعي 
الدار  املعاريف،  املؤمن،  عبد  شارع 

البيضاء 2222)
3(9429:السجل التجاري رقم
التعريف الضريبي: 61142)15

املوحد:  الضريبي  التعريف 
 2221176(622227(

تحويل املقر االجتداعي للشركة 
رقم التقييد في السجل التجاري 

باملحددية 1)64)
بدقت�سى الجدع العام اإلستتنائي 
املؤرخ في 14 ف راير 2)2)، تم تحويل 

املقر االجتداعي الحالي للشركة :
)8 زنقة سدية، شارع عبد  • من: 
البيضاء  الدار  املعاريف،  املؤمن، 

(2222
إقامة  الوفاء،  تجزئة  إلى:   •
 ،3 رقم  الثاني،  الطابق   ،1(7 ب 

املحددية، 8812).
األسا�سي  القانون  تحيين    -

للشركة.
من  التحويل  على  التصديق   -

طرف الجدع العام اإلستتنائي.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 (6 بتاريــــــخ  باملحددية  اإلبتدائية 

أكتوار 2)2) تحت رقم: 1424.
مقتطف قصد النشر.

11((I

EURODEFI

CABINET ALINOU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

EURODEFIS

 EXPERTISE COMPTABLE ET

AUDIT

تم تأسيس شركةدات مسؤولية 

محدودة دات الشريك الوحيد

مسجلة بالسجل التجاري تحت رقم 

.459255

بتاريخ  عرفي  لعقد  وفًقا 

شركة  تأسيس  تم   ،  (4/2(/(2(2

دات مسؤولية محدودة دات الشريك 

 SARL AU «CABINET الوحيد 

 « ALINOU

الواقعة في: 119شارع عبد املومن 

الطابق التالت رقم2) ، 

إصدار  االتصال  مركز  املوضوع: 

ال ريد  الهاتفية  املكاملات  واستقبال 

النصية  والرسائل  اإللكتروني 

القصيرة وأدوات و دمات االتصال 

 ، الحالية أو املستقبلية بشكل عام 

االستيراد والتصدير. 

املدة: 99 سنة ، 

رأس املال: 10،000 درهم ، 

السيدة أسداء  الوحيد:  املساهم 

املهدوي الحاملة البطاقة الوط على 

 CIN N ° EE31962(

أسداء  السيدة  الوحيد:  املدير 

 CIN N ° على  الحائزة  املهدوي 

 .CIVIL :التدرين EE31962(

في  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية   املحكدة  في   23/24/(2(2

 733283 رقم  تحت  البيضاء  بالدار 

الشركة مسجلة بالسجل التجاري   ،

تحت رقم 459255.

11(3I
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BHM MAROC CAR

 Protection and Security

Group Service

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 Sté Protection and Security

Group Service

 Adresse : Lotissement Anajah,

Arid n°2 Nador

RC : 20477

في   مؤرخ  عرفي  عقد   بدقت�سى  

إعداد  بالناظور.تم   12/28/(2(2

» شكل الشركة  القانون األسا�سي ل 

»باملديزات التالية : 

 Protection and التسدية  

Security Group Service

الشكل: شركة محدودة املسؤولية  

(SARL AU(  ذات الشريك الوحيد

امن    : بإيجاز  االجتداعي  غرض 

وحراسة 

رأس املال : 52222 درهم 

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

عاريض  تجزئة  االجتداعي   املقر 

رقم ) بالناظور

الحصص النقدية: 522  درهم

الشخصية  الشركاء  أسداء 

بور ة  امين  وعناوينهم    والعائلية 

الساكن بحي اهر كاشا بالناظور 

توزيع األنصبة على الشركاء: 122 

حصة ل امين بور ة

أسداء مسيري الشركة الشخصية 

بور ة  امين  وعناوينهم.  والعائلية 

الساكن بحي اهر كاشا بالناظور 

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناظور. بتاريخ 12 غشت 

2)2) تحت رقم االيداع 716)  

11(4I

LAHLASSA CONSTRUCTION

 LAHLASSA

CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LAHLASSA CONSTRUCTION

 شركة ذات مسؤولية محدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي رقم 69 

عدارة ف1.تجزئة أناس 5.الجديدة- 

4222) الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

17141

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 

تم إعداد القانون   (2(2 شتن ر   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

مسؤولية محدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

اإلقتضاء بدختصر تسديتها : لهالسة 

كونستروكسيون.

الهندسة   : غرض الشركة بإيجاز 

املدنية.

 69 رقم   : عنوان املقر االجتداعي 

5.الجديدة -  عدارة ف1.تجزئة أناس 

4222) املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسداء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مراد  روطي عنوانه  إيلو 

 41 1 شقة  إقامة أنس عدارة فاء   5

الجديدة 4222) املغرب % 33 *

عنوانه  القرطبي  عداد  السيد 

إقامة األ وين ) شقة 12 تجزئة املنار 

اإلزدهار مراكش املغرب % 33 *

عنوانه  مغفور  ياسين  السيد 

فاء  مجدوعة   5 الرقم   179 الزنقة 

األلفة الدار البيضاء املغرب % 34 *

والعائلية  الشخصية  األسداء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مراد  روطي عنوانه  إيلو 

 41 1 شقة  إقامة أنس عدارة فاء   5

الجديدة 4222) املغرب*

عنوانه  القرطبي  عداد  السيد 

إقامة األ وين ) شقة 12 تجزئة املنار 

اإلزدهار مراكش املغرب*

عنوانه  مغفور  ياسين  السيد 

فاء  مجدوعة   5 الرقم   179 الزنقة 

األلفة الدار البيضاء املغرب*

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بتاريخ  بالجديدة  االبتدائية 

أكتوار 2)2) تحت رقم )554).

11(5I

EURODEFI

 ABOU MOHAMED GHALI

G
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

EURODEFIS

 EXPERTISE COMPTABLE ET

AUDIT

 ABOU MOHAMED GHALI G

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

بالسجل التجاري تحت رقم 

459257

في  املؤرخ  عرفي  لعقد  وفًقا 

2)2)/)1/2) ، تم إنشاء شركة دات 

الشريك  دات  محدودة  مسؤولية 

 ABOU MOHAMED« الوحيد 

منطقة  الرئي�سي:  املقر   GHALI G

الدار   (2 الراحة شارع الزينبك رقم 

البيضاء 

بدون  سيارة  تأجير  املوضوع: 

سائق. 

املدة: 99 سنة ، 

رأس املال: 522.222 درهم ، 

سعد  السيد  الوحيد:  املساهم 

 CIN N ° BE 742828 جنون صاحب

سعد  السيد  الوحيد:  املدير 

 CIN N ° BE 742828 جنون ، حامل

 .CIVIL :التدرين

في  القانوني  اإليداع  تم 

الدار البيضاء   TC في   23/24/(2(2

الشركة   ،  733284 رقم  تحت 

مسجلة بالسجل التجاري  تحت رقم 

459257

11(6I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

زعتر ماروك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE

زاوية شارع محدد الخامس و شارع 

ابن كثير إقامة دوس مارس رقم 44، 

92222، طنجة املغرب

زعتر ماروك  شركة ذات مسؤولية 

محدودة 

وعنوان مقرها اإلجتداعي )1  شارع 

 الد بن الوليد الطابق 3 شقة رقم 

-6 92222 طنجة املغرب.

استقالة مسيرين
رقم التقييد في السجل التجاري 

93297

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تم قبول   (2(2 يونيو   19 املؤرخ في 
مامري  سفيان  املسيرين   استقالة 

من  ابتداء  ذلك  و  مابتول  يونس  و 

. 19/26/(2(2

السيد عادل بوهي و السيد عبد 

مهامهدا  سيواصالن  الفليجي  العزيز 

كدسيران للشركة

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

نون ر2)2) تحت رقم 35591)

11(7I
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AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

»بيسكاطور
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE
زاوية شارع محدد الخامس و شارع 

ابن كثير إقامة دوس مارس رقم 44 ، 

92222، طنجة املغرب

»بيسكاطور شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي إقامة 
تسنيم زاوية شارع عبد هللا كنون 

و زنقة أبي جرير الط ري عدارة أ 

الطابق األول مكتب رقم 1 - 92222 

طنجة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.124263

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 28 أكتوار 2)2) تم تعيين 

مسير جديد للشركة السيد)ة( املهدي 

ابن بشير كدسير آ ر إلى جانب املسير   

السيد)ة( محدد ابن بشير 

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   13 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2)2) تحت رقم 35592).

11(8I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

زعتر ماروك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE
زاوية  شارع محدد الخامس و شارع 

ابن كثير إقامة دوس مارس رقم 44 ، 

92222، طنجة املغرب
زعتر ماروك شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي )1  شارع 

 الد بن الوليد الطابق 3 شقة رقم 

6  - 92222 طنجة املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.93297

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تدت   (2(2 يونيو   19 في  املؤرخ 

املصادقة على :

سفيان مامري  )ة(  تفويت السيد 

 (5 أصل  من  اجتداعية  حصة   (5

حصة لفائدة  السيد )ة( عادل  بوهي 

بتاريخ 19 يونيو 2)2).

يونس مابتول  )ة(  تفويت السيد 

 (5 أصل  من  اجتداعية  حصة   (5

حصة لفائدة  السيد )ة( عادل  بوهي 

بتاريخ 19 يونيو 2)2).

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

نون ر   13 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2)2) تحت رقم 35591).

11(9I

NJ BUSINESS

POLY FONCTIONS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

NJ BUSINESS

 BUREAUX MARINA 3EME

 ETAGE BUREAU 19 AVENUE

 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE NOUVELLE FES، 30000،

FES maroc

POLY FONCTIONS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي مكاتب 

مارينا  الطابق الثالت مكتب 19 

شارع عبد الكريم بنجلون املدينة 

الجديدة فاس - 32222 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

64867

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 POLY  : بدختصر تسديتها  اإلقتضاء 

.FONCTIONS

شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للبناء و األشغال املختلفة.

مكاتب   : االجتداعي  املقر  عنوان 

مارينا  الطابق الثالت مكتب 19 شارع 

عبد الكريم بنجلون املدينة الجديدة 

فاس - 32222 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيدة حسناء احبا�سي  :  1.222 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

 السيدة حسناء احبا�سي  : 1222 

بقيدة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

وصفات ومواطن الشركاء :

احبا�سي   حسناء  السيدة 

تجزئة  املقاومة  شارع  عنوانه)ا( 

سليدان   سيدي   56 رقم  الشراردة 

32222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

احبا�سي   حسناء  السيدة 

تجزئة  املقاومة  شارع  عنوانه)ا( 

سليدان   سيدي   56 رقم  الشراردة 

32222 فاس املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   19 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 3196.

1132I

FOUZMEDIA

SOULAIMANE HOUSING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

SOULAIMANE HOUSING شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي 59 اقامة 

موالي عبدالعزيز شارع موالي 

عبدالعزيز الرقم 4 - 14222 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

569(7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   (7

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.SOULAIMANE HOUSING

االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 
العقاري

املختلفة  االشغال  في  مقاول 

واشغال البناء.

 59  : االجتداعي  املقر  عنوان 

شارع  عبدالعزيز  موالي  اقامة 

 14222  -  4 موالي عبدالعزيز الرقم 

القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسداء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بواغاز  محدد  السيد 

القنيطرة   14222  1 بئر الرامي زنقة 

املغرب.
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عنوانه)ا(  الغازي  الرادي  السيد 

اوالد امبارك   47 الشطر االول الرقم 

بئر الرامي 14222 القنبطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بواغاز  محدد  السيد 

القنيطرة   14222  1 بئر الرامي زنقة 

املغرب

عنوانه)ا(  الغازي  الرادي  السيد 

اوالد امبارك   47 الشطر االول الرقم 

بئر الرامي 14222 القنيطرة املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ )2 نون ر 

2)2) تحت رقم -.

1131I

FOUZMEDIA

ASTUCES PLUS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

ASTUCES PLUS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي عدارة 55 

بلوك س الرقم 12 املغرب العربي - 

14222 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

57237

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   (7

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.ASTUCES PLUS

غرض الشركة بإيجاز : - استشارة 

في التسيير 

- توطين الشركات.

عنوان املقر االجتداعي : عدارة 55 

 - املغرب العربي   12 بلوك س الرقم 

14222 القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسداء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  جابر  نوفل  السيد 

بلوك س املغرب العربي   56 العدارة 

الرقم 12  14222 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  جابر  نوفل  السيد 

بلوك س املغرب العربي   56 العدارة 

الرقم 12 14222 القنيطرة املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 25 نون ر 

2)2) تحت رقم -.

113(I

FOUZMEDIA

TRANS HOUDNA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
استدراك  طٍإ

بالجريدة  وقع  استدراك  طٍإ 

الرسدية

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

شركة ذات   TRANS HOUDNA

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد

 (3 اإلجتداعي  مقرها  وعنوان   

 4 رقم  املكتب   11 فلوري  عدارة 

ميدوزا - 14222 القنيطرة املغرب.

بالجريدة  وقع  إستدراك  طٍإ   

 (( بتاريخ   56(1 عدد  الرسدية 

يوليوز 2)2).

الوحيد  اسم الشريك   : بدال من 

واملسير السيد الهدنة حديد

الوحيد  والشريك  املسير   : يقرأ 

السيد الهدنة امجيد

الباقي بدون تغيير.

1133I

FOUZMEDIA

Y&J GLOBELL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

Y&J GLOBELL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي مكتب 
رقم ) زنقة عدر بن العاص مد ل 

العدارة - 14222 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56399

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 شتن ر   (8

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 Y&J  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.GLOBELL

بيع مواد   : غرض الشركة بإيجاز 

التجديل بالتقسيط.

مكتب   : االجتداعي  املقر  عنوان 
زنقة عدر بن العاص مد ل   ( رقم 

العدارة - 14222 القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسداء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  جدال  بلوقيد  السيد 

وزنقة  عائشة  األميرة  زنقة  زاوية 

القنيطرة   14222  1 الرقم  معدورة  

املغرب.

عنوانه)ا(  ياسين  بلوقيد  السيد 

 ( الشقة   11 عدارة  إيليزابيط  زنقة 

14222 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  جدال  بلوقيد  السيد 

وزنقة  عائشة  األميرة  زنقة  زاوية 

القنيطرة   14222  1 الرقم  معدورة  

املغرب

عنوانه)ا(  ياسين  بلوقيد  السيد 

 ( الشقة   11 عدارة  إيليزابيط  زنقة 

14222 القنيطرة املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

أكتوار 2)2) تحت رقم -.

1134I

FOUZMEDIA

 CAFE EL MONTAZAH

S.A.R.L AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 CAFE EL MONTAZAH S.A.R.L

AU  شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي حي 

الدومين الرقم 88 اوالد حدو - --- 

الخديسات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

(9263

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   1(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 CAFE  : بدختصر تسديتها  اإلقتضاء 

. EL MONTAZAH S.A.R.L AU

استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

مقهى.

حي   : االجتداعي  املقر  عنوان 

 ---  - اوالد حدو   88 الرقم  الدومين 

الخديسات املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسداء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  عكاوي  رابحة  السيد 

88 اوالد حدو ---  حي الدومين الرقم 

الخديسات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  عكاوي  رابحة  السيد 

88 اوالد حدو ---  حي الدومين الرقم 

الخديسات املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ  بالخديسات   االبتدائية 

نون ر 2)2) تحت رقم -.

1136I

NJ BUSINESS

MBRATRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NJ BUSINESS

 BUREAUX MARINA 3EME

 ETAGE BUREAU 19 AVENUE

 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE NOUVELLE FES، 30000،

FES maroc

MBRATRAV شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي عدارة ا3 

الشقة رقم 1 تجزئة سدية طريق 

عين السدن فاس - 32222 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

64813

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   (7

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.MBRATRAV

شركة    : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء و األشغال املختلفة .

عنوان املقر االجتداعي : عدارة ا3 

الشقة رقم 1 تجزئة سدية طريق عين 

السدن فاس - 32222 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 522.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.(52   : رطيبي   أحدد  السيد  

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

 3.752   : السيد محدد بوغاللة 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

 1.(52  : رطيبي   أحدد  السيد    

بقيدة 122 درهم.

 3752  : بوغاللة  محدد  السيد 

بقيدة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  رطيبي   أحدد  السيد  
حي واد فاس فاس   7( رقم   (7 زنقة 

32222  فاس املغرب.

بوغاللة عنوانه)ا(  السيد محدد 

) شارع عدر ابن الخطاب م.ج فاس 

32222  فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  رطيبي   أحدد  السيد  
حي واد فاس فاس   7( رقم   (7 زنقة 

32222  فاس املغرب

بوغاللة عنوانه)ا(  السيد محدد 

) شارع عدر ابن الخطاب م.ج فاس 

32222  فاس املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   17 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 3146.

1137I

NJ BUSINESS

DÉFI -EMPLOI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

NJ BUSINESS

 BUREAUX MARINA 3EME

 ETAGE BUREAU 19 AVENUE

 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE NOUVELLE FES، 30000،

FES maroc

DÉFI -EMPLOI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي مكتب في 

الطابق السفلى تجزئة رقم 39 ركاب 

الخيل فاس - 32222  فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

64827

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   1(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 DÉFI  : بدختصر تسديتها  اإلقتضاء 

.-EMPLOI

مديرة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدراسات.

عنوان املقر االجتداعي : مكتب في 

39 ركاب  الطابق السفلى تجزئة رقم 

الخيل فاس - 32222  فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : العلمي  ندى  السيدة 

حصة بقيدة 122 درهم للحصة .

 1222  : العلمي  ندى  السيدة 

بقيدة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(   العلمي  ندى  السيدة 

122 عين  تجزئة حدائق البدسع فيال 

الشقف موالي سعقوب فاس 32222  

فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(   العلمي  ندى  السيدة 

122 عين  تجزئة حدائق البدسع فيال 

الشقف موالي سعقوب فاس 32222  

فاس املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون ر   17 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 3165.

1138I
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MA GLOBAL CONSULTING

 SOCIETE CIVILE

IMMOBILIERE BENAFI

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

MA GLOBAL CONSULTING

زاوية شارع عبد املومن و زنقة فان 

زيالند إقامة فضيلة، الطابق الرابع، 

2222)، الدار البيضاء املغرب

 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

BENAFI

شركة عقارية مدنية

وعنوان مقرها اإلجتداعي : 145، 

شارع ابن سينا - 2222) الدار 

البيضاء املغرب.

قفل التصفية

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 31 أكتوار 2)2) تقرر حل 

 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

شركة عقارية مدنية مبلغ   BENAFI

درهم وعنوان   1(.222,22 رأسدالها 

ابن  شارع   ،145 اإلجتداعي  مقرها 

سينا - 2222) الدار البيضاء املغرب 

نتيجة لتصفية ودية.

و عين:

و  بناني  امال غزالن    السيد)ة( 

حي  حيا،  اللة  زنقة   ،89 عنوانه)ا( 

السالم 2222) الدار البيضاء املغرب 

كدصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجدعية الختامية 

 ،145 وفي   (2(2 أكتوار   31 بتاريخ 

الدار   (2222  - سينا  ابن  شارع 

البيضاء املغرب.

1139I

FOUZMEDIA

MAAMORAGRI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
MAAMORAGRI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي )) 
بلوك س املكتب 3 املغرب العربي 
KENITRA 14000 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
57(13

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسدية 
 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.MAAMORAGRI
تسيير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستغالل الفالحي.
 ((  : االجتداعي  املقر  عنوان 
العربي  املغرب   3 املكتب  س  بلوك 
KENITRA 14222 القنيطرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 -

والعائلية  الشخصية  األسداء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الراعي  توفيق  السيد 
القنيطرة 14222 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الراعي  توفيق  السيد 

القنيطرة 14222 القنيطرة املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 17 نون ر 

2)2) تحت رقم -.

1142I

FOUZMEDIA

«DIAMONDITA IMMO«

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

»DIAMONDITA IMMO» شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي 59 إقامة 

موالي عبد العزيز شارع موالي عبد 

العزيز رقم 4،. - 14222 القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

57283

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   (1

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.«DIAMONDITA IMMO«

غرض الشركة بإيجاز :  

جديع العدليات العقارية التي تهدف 

األرا�سي،  تقسيم  بيع،  شراء،  إلى 

بناء  أو  تجهيز  كراء،  إسهام،  تبادل، 

عدارات، فيالت أو مناطق سكنية ؛

مواد  بيع و شراء  جديع عدليات 

البناء؛

جديع  استيراد  عدليات  جديع 

أنواع املنتجات و مواد البناء ؛

جديع مقاوالت األشغال املختلفة 

العدومية والخاصة ؛ 

املخصصة  األرا�سي  جديع  شراء 

للتجزئة،  هي،  كدا  بيعها  إلعادة 

للسكن،  عدارات  لبناء  أو  للتقسيم 

لالستعدال املنهي أو التجاري؛

وتقسيم  بناء  إعادة  هدم،  بناء، 

كل األرا�سي أو كل العقارات ؛

دراسة، شراء، مبادلة، بيع، وكالة 

وإجازات  براءات  جديع  واستغالل 

الصنع حصريا لحساب الشركة ؛

و  املؤسسات  في  املساهدة 

الشركات ذات األهداف املشابهة أو 

املكدلة ألهداف الشركة ؛

العدليات  جديع  عامة،  واصفة 

التجارية، الصناعية، املالية العقارية 

املرتبطة  منقولة  الغير  أو  املنقولة 

مباشرة  غير  أو  مباشرة  بصفة 

باألهداف املحددة أعاله أو بأي هدف 

آ ر سعطي أفضلية لتطور الشركة..

عنوان املقر االجتداعي : 59 إقامة 

موالي عبد العزيز شارع موالي عبد 

القنيطرة   14222  -  .،4 رقم  العزيز 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسداء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد هللا ابراهمي  عنوانه)ا( 

السالم  حي   487 رقم   113 زنقة 

14222 القنيطرة املغرب.

عنوانه)ا(  الغفولي  يونس  السيد 

الشقة   35 الرقم  هالة  اقامة 

 14222 ب)  العربي  19املغرب 

القنيطرة املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد هللا ابراهمي  عنوانه)ا( 

السالم  حي   487 رقم   113 زنقة 

14222 القنيطرة املغرب

عنوانه)ا(  الغفولي  يونس  السيد 

الشقة   35 الرقم  هالة  اقامة 

 14222 ب)  العربي  19املغرب 

القنيطرة املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 12 نون ر 

2)2) تحت رقم -.

1141I

FOUZMEDIA

«DIE BRUCKENBAUER«

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

»DIE BRUCKENBAUER» شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتداعي 39 زنقة 

لبنان إقامة الصفاء رقم 8) - 

14222 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

57265

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 أكتوار   (1

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 DIE«  : تسديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.«BRUCKENBAUER

غرض الشركة بإيجاز :  

االستشارة في التسيير ؛

العدليات  جديع  عامة،  واصفة 

التجارية، الصناعية، املالية العقارية 

املرتبطة  منقولة  الغير  أو  املنقولة 

مباشرة  غير  أو  مباشرة  بصفة 

باألهداف املحددة أعاله أو بأي هدف 

آ ر سعطي أفضلية لتطور الشركة.

39 زنقة   : .عنوان املقر االجتداعي 

لبنان إقامة الصفاء رقم 8) - 14222 

القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسداء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد حسن العداري  عنوانه)ا( 

املانيا. ---  --- املانيا.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بوزنيك  جدال  السيد 

عالل  سيدي   6114 صوديا  ضيعة 

الغرب  االربعاء  سوق    --- التازي  

املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 29 نون ر 

2)2) تحت رقم -.

114(I

FOUZMEDIA

B.M.R ENGINEERING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

B.M.R ENGINEERING  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتداعي زاوية شارع 

موالي عبدالعزيز وزنقة صالح الدين 

اقامة نور ب مكتب رقم 4 - 14222 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

57149

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (2(2 نون ر   29

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسدية 

 B.M.R : اإلقتضاء بدختصر تسديتها

. ENGINEERING

إصالح    : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطبية  املعدات  جديع  وصيانة 

الحيوية والصناعية

• مؤهالت ومعايرة األجهزة العلدية

• التدريب املتعلق بإدارة املعدات 

العلدية والتقنية

وصيانة  وتركيب  دراسات   •

محطات معالجة املياه

• تحليل وإدارة املخاطر الصناعية

التدميرية  غير  اال تبارات   •

«NDT«

الصناعية:  زانة  الصيانة   •

كهراائية ، عزل حراري وصوتي

• االتصاالت السلكية والالسلكية: 

و دمات  الشبكات  واناء  دراسة 

االتصاالت املختلفة

• االستحواذ على حصة أو مصلحة 

غرض  ذات  شركة  أو  شركة  أي  في 

مداثل أو مرتبط وأعدال مختلفة.

زاوية   : االجتداعي  املقر  عنوان 

شارع موالي عبدالعزيز وزنقة صالح 

 -  4 الدين اقامة نور ب مكتب رقم 

14222 القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسدال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسداء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  لكحل  غزالن  السيدة 

القنيطرة 14222 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسداء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  لكحل  غزالن  السيدة 

القنيطرة 14222 القنبطرة املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

تحت   - بتاريخ  االبتدائية بالقنيطرة  

رقم -.

1143I

AIT TAQI MOULAY SAID

 OK CORPORATION

 HOLDING OFFSHORE (EX

 SARAYAH RESSOURCES

 INTERNATIONAL

HOLDING OFFSHORE ( 

إعالن متعدد القرارات

 OK CORPORATION HOLDING

 OFFSHORE

 EX SARAYAH RESSOURCES(

 INTERNATIONAL HOLDING

 )OFFSHORE
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  ش.د.م.م. من  ش.وحيد.  
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
بطنجة،   (2(2 اكتوار    (8 بتاريخ  
  (8 بتاريخ  عليه  املصادقة  تدت 
اكتوار 2)2) من طرف السيد كدال 
واملدثل   الوحيد  الشريك  اوستو، 
»اوكي كوراوراسشن  القانوني لشركة 
)سرايا  اوفشورغ»  هولدينغ 
هولدينغ  انترناسيونال  روسورس 
من   ش.د.م.م.  سابقا(  اوفشورغ 

التجاري  املقيدة بالسجل  ش.وحيد. 

تحت الرقم 77225:

أبو  حسام  السيد   تفويت  تم   -

عدارة 1222 حصة اجتداعية لفائدة 

للسيد كدال اوستو. 

تم قبول استقالة املسير السيد   -

حسام أبو عدارة وتعيين السيد كدال 

اوستو مسيرا وحيدا للشركة ملدة غير 

محدودة.

من  الشركة  تسدية  تغيير  تم   -

انترناسيونال  روسورس  »سرايا 

اوكي  الى»  اوفشورغ»   هولدينغ 

كوراوراسشن هولدينغ اوفشورغ».

12.222 اورو مجزءا  - رأس املال: 

الى 1222 حصة اجتداعية بقيدة 12 

 1 مرقدة من  اورو للحصة الواحدة، 

الى 1222، كلها في ملكية السيد كدال 

اوستو.

األسا�سي  القانون  تعديل  تم   -

للشركة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2)2)/17/11  تحت الرقم 6439.

رقم السجل التجاري: 77225.

مقتطف للنشر واالشهار

1144I
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املحكمة التجارية بالرباط
ملف رقم : 2/43)2)

حساب رقم : 852)

الطرف األول :

بطاقة  رقم  امزيل،  محدد 

مغربي   A35492  : التعريف الوطنية 

الجنسية.

الطرف الثاني :

بطاقة  رقم  الشرايبي،  شامة 

 BE771230  : الوطنية  التعريف 

مغراية الجنسية.

محل  مقهى   : التجاري  األصل 

للحلويات.

شارع  حسان  الرااط   : العنوان 

العلويين رقم ).

رقم السجل التجاري : )4957.

بدصلحة  التعرضات  وستقبل 

التجارية  باملحكدة  التجاري  السجل 

 (15( بالرااط إلى غاية  دسة عشر 

يوما من صدور اإلعالن الثاني.

اإلعالن األول
رئيس مصلحة السجل التجاري

7 مكرر

املحكدة التجارية بالرااط

ملف رقم : 2/38)2)

حساب رقم : 785)

الطرف األول :

sweetopia sarl شركة

مسيرها القانوني : عادل حجوبي

الطرف الثاني :

sushi mahaj شركة

الرااط رياض   : مقرها االجتداعي 

زاوية شارع النخيل اليزيدي رقم 12 ؛

جدال   : االجتداعي  مسيرها 

ملرابطي.

األصل التجاري : مقهى

محج الرياض   17 رقم   : العنوان 

الرااط.

رقم السجل التجاري : 133167.
بدصلحة  التعرضات  وستقبل 
التجارية  باملحكدة  التجاري  السجل 
 15 عشر  غاية  دسة  إلى  بالرااط 

يوما من صدور اإلعالن الثاني.
اإلعالن الثاني

رئيس مصلحة السجل التجاري

178 مكرر

املحكمة التجارية بفاس
12/V/(2(2 ملف البيع رقم

حساب رقم : )42)
محدد  ذ.  توثيقي  عقد  بدقت�سى 
هشام حدام�سي، املوثق بفاس بتاريخ 
19 يونيو 2)2) واملسجل بتاريخ فاتح 

يوليو 2)2).
 C(27327 علي  القا�سي  باع 
زنقة   ،33 الدكارات،  الساكن فاس، 

اإلمام الوزعي، إقامة وليد، رقم 1.
شادية  السامري   : للدشتري 
عين  تاونات،  الساكنة   ZT7819(

عائشة، دوار أوالد مسعود.
بيع أصل تجاري : لالصل التجاري 

رقم 76822.
موالي  تجزئة  فاس،   : بـ  الكائن 

ادريس القطعة رقم ب 3).
بثدن قدره : 42.222 درهم.

أجل  دا ل  التعرضات  وتقبل 
تاريخ  من   )15( يوما  عشرة   دسة 

النشرة الثانية بالجريدة الرسدية.
اإلعالن األول

عن رئيس كتابة الضبط :
السيد املصطفى  طابي

4 مكرر

املحكمة االبتدائية بالجديدة
تقديم أصل تجاري كحصة في شركة

ملف رقم : 2/18)2)
حساب رقم )1625

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 
بتاريخ  ومسجل   (2(2 أكتوار  فاتح 
السيدان  قدم   (2(2 أكتوار   5
LAAMOUQ ABDELLAH 

 OUACHOUACH YOUSSEFو

التعريف الوطنية  الحامالن لبطاقة 
إلى   BH603435 و   BK238426 رقم 
PIZZA YALO مجدوع األصل  شركة 
 (9774 التجاري املسجل تحت رقم 

و9776).
 1LOT WARD N°41  : الكائن ب 

.HAY ESSAADA, EL JADIDA
 EXPLT DE نشاط  فيه  املزاول 

.PIZZERIA
والكيفية  الشروط  وذلك حسب 

املذكورة في العقد.
تقبل  التعرضات  فإن  وعليه 
االبتدائية  باملحكدة  الضبط  بكتابة 
من  يوما   15 أجل  دا ل  بالجديدة 

تاريخ النشرة الثانية.
اإلعالن الثاني

املشرف على مصلحة السجل التجاري

3 مكرر

املحكمة االبتدائية ببني مالل
بيع عقار باملزاد العلني

ملف التنفيذ رقم : )25)/18
لفائدة : ورثة الهالك عبدالقادر 

افروخ
ينوب عنه ذ/ عبد الكريم ا واض 

محامي بهيئة بني مالل
ضد فاطدة تدكانت

كتابة  مصلحة  رئيس  سعلن 
االبتدائية املحكدة  لدى   الضبط 

بني مالل أنه بتاريخ 9) دسسد ر 2)2) 
الزوال  بعد  الواحدة  الساعة  على 
بقاعة البيوعات بهذه املحكدة سيقع 
قائم  سكني  ملنزل  العلني  باملزاد  بيع 
 64 تقريبا  مساحته  البناء  وقديم 
متر مربع يحده قبلة من بيده امللك 
وغرواا فاطدة املسيوية ويدينا زنقة 
مارة وشدال احدد العود سشتدل على 
طابق سفلي وطابق علوي أول وسطح 

بدرافقه وسترته وهوائه.
للبيع  األسا�سي  الثدن  حدد  وقد 
باملزاد العلني في مبلغ 62.222) درهم.
وعلى من رست عليه املزايدة أداء 

3% واجب الخزينة العامة.

يدكن  املعلومات  من  وللدزيد 

االتصال بقسم التنفيذات القضائية 

دفتر  على  لالطالع  املحكدة  بهذه 

الشروط والتحدالت.
اإلمضاء : عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

5

املحكمة االبتدائية بالقنيطرة

بيع أصل تجاري

ملف رقم : 2/28)2)

حساب  صو�سي رقم : 18)14

بدقت�سى عقد موثق حرر بدكتب 

األستاذة هند الحيدر موثقة بددينة 

 (2(2 أكتوار   (6 بتاريخ  القنيطرة 

 Monsieur Mohamed Jilal باع 

Marocain CIN : GM71556

التجاري املستغل كدقهى  األصل 

 36( الكائن بتجزئة االسداعلية رقم 

التجاري  بالسجل  واملقيد  القنيطرة 

بالقنيطرة  االبتدائية  املحكدة  لدى 

االسم  تحت   7(75( رقم  تحت 

التجاري GALAXY CAFE مقابل مبلغ 

 Monsieur لفائدة  درهدا   (22.222

 Hamza ROUGUI Marocain CIN

: G660478

أعاله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 

أن يتقدموا بتعرضهم لدى املحكدة 

 15 االبتدائية بالقنيطرة دا ل أجل 

من تاريخ النشرة الثانية  يوما ابتداء 

طبقا للفصل 84 من مدونة التجارة.

اإلعالن األول
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

مريم الحو�سي

منتدب قضائي من الدرجة املدتازة

8 مكرر

 II.  -  إعالنات قضائية
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 III.  -  إعالنات إدارية

وزارة التجهيز والنقل 
واللوجستيك واملاء

املديرية اإلقليمية للتجهيز 
والنقل واللوجستيك واملاء 

بالعرائش
تحديد امللك العدومي املينائي

 بديناء العرائش
إقليم العرائش

إعالن عن إجراء بحث عدومي

 1333/4(43  : رقم  القرار  يلغى 

الذي أجري   1993 أبريل   13 بتاريخ 

ماي   19 بعدالة إقليم العرائش من 

 1993 يونيو   18 غاية  إلى   1993

والذي صدر بالجريدة الرسدية عدد 

23)4 بتاريخ 19 ماي 1993، ويعوض 

والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير  بقرار 

واللوجستيك واملاء لجهة طنجة 

تطوان الحسيدة رقم : خ ج م ع م 

/م ع/2/21)2) بتاريخ 18 أغسطس 
سيجري  بدوجبه  والذي   ،(2(2

إقليم  لعدالة  التابعة  باملصالح 

دسسد ر   15 من  ابتداء  العرائش 

2)2) إلى غاية 14 يناير 1)2) بحث 

عدومي بشأن مشروع تحديد امللك 

 - العرائش  مليناء  املينائي  العدومي 

إقليم العرائش.

وقد وضع ملف البحث العدومي 

اقليم  لعدالة  التابعة  باملصالح 

لتلقي  واحد  شهر  ملدة  العرائش 

يهدهم  من  وتصريحات  مالحظات 

األمر.

6
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