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 ................................................................................... BOUARACHA EXPORT18497

 ....................................................................................................OTO WORKS18498

 ..............................................................STE ABDERRAZZAK BOUBARKAT18498

 ..................................................................................................TIMOR TRANS18498

 ..............................................................................................GLOBAL TRAVEC18498

 ......................................................................................STEEL ENGINEERING18499

 ..............................................................................................STE NOUVSCON18499



صفحة صفحة

عدس 5644 - 15 أ اسى امج 5 1442 )33 سيد 30 2323) الجريدة الرسمية18400  

 ..............................................................................................................SODATY18533

 .................................................................................................... PHOTOCART18533

 ............................................................................... BENTOUHAMI GROUPE18533

 ...................................................................................................... GOLDEN - A18533

 ........................................................................................ACHGHAL ES-SAHLI18533

 ...........................................................................................S.BOUNYA TRANS18533

 .............................................................................................................. MIALAB18531

 .................................................................................................. NICE WOMEN18531

 ............................................................................................................... 18531امو أس

 .................................................................................................... GREEN PHAR18531

 ...............................................................................................ATLANTIC LABO18531

 ........................................................................... NOUR CHAHD BATIMENT18531

 .............................................................................................. 18532شركة أيا العقارية

 ........................................................................................ GHARB AGRI PROD18532

 ...............................................................................................VINCUS GROUP18532

 ............................................................................................ELECTRO GENIUS18532

 ......................................................................................................STE LIEL TEC18532

 ...................................................................................................... STE B.YASSA18533

 .....................................................................................STE OUED EL MALAH18533

 ....................STE INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT DE L’IRRIGATION18533

 ......................................................................................SOCIETE HORMIGAS18533

 ........................................................................................ STE KOBBI IAAMAR18533

 .....................................................................................STE CONFINOUR FES18533

 ........................................................................................ JEB STORE SARL AU18534

 ..............................................................................KEY4CAST CONSULTING18534

 ..............................................................................MILLENNIUM HORIZON18534

 ................................................................................ SOCIETE CAIRO DECOR18534

.................................................................................ELECTROMATIQUE S - H18534

 ....................................................................................................O’CHIC COIN18535

 ..................................................................................................BOOT COFFEE18535

 .......................................................................................... ALUMATRAV 18535شركة

 ............................................................................ ASZMH ENERGIE MAROC18535

 ......................................................................................................MC VILLAGE18535

 ..........................................................................................LA VIE ECO PRESSE18536

 ...................................................................................IMMO CHOENN 18536شركة

 ........................................................................................STE DKAICH TRANS18536

 ................................................................................... SOCIETE HAMZA PRO18536

 ........................................ CABINET BEL KHAYAT - FZ D’ARCHITECTURE18536

 ....................................................................................SOCIETE MAROTRAM18537

 SOCIETE MAROCAINE DE RESTAURATION ET TORREFACTION DU

 ....................................................................................................... CAFE18537

 ................................................MALAK ET YASSINE POUR LE TOURISME18537

18537شركة ك يح سيكو................................................................................................. 

 ................................................................................................DELKA DIGITAL18537

 ...........................................................................................................GOT PETS18538

 ................................................................................. 18538شركة أ.أ. هش برجموسيون

 ................................................................... EUROPE AUTOMATISMS 18538شركة

 ........................................................................................................FK PROMO18538

18538شركة البوريوس................................................................................................... 

 ..........................................................................SOCIETE GEANTSOEUVRES18539

 .................................................................................... CREDITINFO MAROC18539

 .......................SOCIETE D’INGENIERIE INFRASTRUCTURE TELECOMS18539

 ......................................................................................................MORIMA TP18539

 ....................................................................... R A N S CLEANING SERVICES18539

 ................................................................................. MADERA DESIGN SARL18513

 .........................................................................................SOPRIMA MEKNES18513

 ..................................................................NORA LOTISSEMENT AL HANA18513

 .........................................................................................................ALUCLEAN18513

 ...SOCIETE DE CHOCOLATS BELGES, DRAGES ET CREMES GLACEES18511

 .......................................................................SOCIETE DOUCE HEURE SPA18511

 ................................................................................... SOCIETE  BENIGROUP18511

 ................................................................................... SOCIETE  BENIGROUP18511

 .............................................................................SOCIETE MED FATI AGRO18511

 ..................................................................... SOCIETE COMPANY A SALEM18511

 .................................................................................................S.J.L MAGHREB18511

 .............................................................................................. AH MARKETING18512



صفحة صفحة

18401 الجريدة الرسميةعدس 5644 - 15 أ اسى امج 5 1442 )33 سيد 30 2323) 

 .......................................................................... OVERSEAS MANAGEMENT18512

 ............................................................................ JACOB DELAFON MAROC18512

 ............................................................................. GAM LOCATION MAROC18513

 ...................................................................................................... USERGUEST18513

 ................................................................................................... STVA MAROC18513

 ...........................................................................................................PRESFICO18513

18513أكاسير برج جير........................................................................................................ 

 ......................................................................................IDOUMAZ TRAVAUX18514

 ............................................................................................... AGRICO RABHA18514

 .....................................................................................................STE SKARPEE18514

 ................................................................................................... KIVOK VIGILE18514

 ............................................................................................STE MS SECURITY18514

 ....................................................................................STE THE EMBACONDI18514

 ............................................................................................ STE ANTHOGERS18514

 ....................................STE SUD-MAROC TRANSPORT ET LOGISTIQUE18515

 ....................................................................................... 18515شركة الهرهورة للتأمين

.................................................................................................................  B3G18515

 ........................................................................................................EVENTS 24 18515

 ................................................................. STE MRABET IMPORT - EXPORT18515

 ........................................................................................... ALIAUTO MAROC18515

 ................................................................................... GESTIMASUR MAROC18516

 ............................................................ ELASTOMER SOLUTIONS MAROC18516

 ...........................................................................................SOURIAU MAROC18516

 ...............................................ONE TECH MOLDING AND ASSEMBLING18516

 .................................................................................................................CESIAT18516

.................................................................................................................. IPERIA18517

 .......................................................................................................... SOVEROC18517

 ....................................................................... LAPO COMPOUND MAROC18517

 ................................................................................................SIMRA TANGER18517

 ..................... ELECTRICAL COMPONENTS INTERNATIONAL MAROC18518

 ................................................................................. POLYDESIGN SYSTEMS18518

 ............................................................................................................PITA HUT18518

 .............................................................................IMMOBILIERE KACHTALA18518

18518شركة مقاجالت هوار............................................................................................. 

 .....................................................................EQUIPEMENT AIT MARGHAD18519

 ...................................................................................STE LHMADA PROMO18519

 ...............................OXFORD INSTITUT OF SCIENCE AND TECH PRIVE18519

 ............................................................................................... AVICULTA 18519شركة

 ................................................................. EL JAWADA IMMOBILIERE 18519شركة

 ............................................... IMMOBILIERE ET DEVELOPPEMENT18519شركة

 .................................................................................. CORAL AGRIMO 18519شركة

 ............................................................................. GEOPRODUCTION 18523شركة

 ...........................................................LA SOCIETE ABJAD INERNATIONAL18523

 ...........................................................LA SOCIETE ABJAD INERNATIONAL18523

 .....................................................LA SOCIETE PRO NETWORK SERVICES18523

 LA SOCIETE LOGISTICS AND SERVICES NETWORK OF MOROCCO18523

 .................................................................................................. TETEM TRANS18523

 .............................................................................GROUPE FADEL DESINGS18521

 .......................................................................................................MAK PREFA18521

 ......................................................................STE.  BELHAJJI DISTRIBUTION18521

 ...........................................................................................STE. BELHAJJI GAZ18521

 ................................................................................STE PHYTO BAHMMOU18521

 .....................................................................................STE. ANGERS PALACE18522

 ............................................................................................ STE. MARMOREX18522

 .....................................................................................STE. LA CASH DU 4*418522

18522شركة ترى فراتلي.................................................................................................. 

 ............................................................................ SOCIETE HAPPY POTMED18522

 ........................................................................ SOCIETE AGRICOLE AIN SFA18523

 ...................................................................................... LA FINE BOUCHERIE18523

 .................................................................................................................LAB2A18523

 ............................................................................................................STE. FAST18524

 ..................................................................STE ARWA PRO MULTI SERVICE18524

 ..........................................................................................TRASTEF SERVICES18524

 .................................................................................... TRASTEF SOLUTIONS18524

 ...........................................................................................................HOLBASS18524

 ................................................................................................................ NEGSA18525



صفحة صفحة

عدس 5644 - 15 أ اسى امج 5 1442 )33 سيد 30 2323) الجريدة الرسمية18402  

 ..........................................................TATTO&THERAPEUTIC CENTER-TTC18525

 ................................................................................................ ABSAMO LOGE18525

 ................................................................................STE ZOMOROD BIJOUX18525

 ..................................................................................TRANS ZAKIA FAMILLY18526

18526محطة الخدمات الدراركة.................................................................................... 

 .................................................................................................TIN SAHRAOUI18526

 .............................................................................................ISSALMAN RIVER18526

 ............................................................................................STE SAFET TISSUS18526

 ........................................ STE INSAAT DES TRAVAUX GENERAUX «ITG«18527

 ........................................................................................................STE VINKEL18527

 ............................................................................................ STE GUARDCOPS18527

 .......................STE ENTREPRISE KHALDI DES TRAVAUX INDUSTRIELS18527

 ........................................................................................................ STE RENUT18527

 ......................................................................................... CENTRE AL HAKIM18527

 ......................................................................................................DADO TECH18528

 ......... STE YOUSSEF BENTTAHAR DES TRAVAUX MULTITECHNIQUE18528

18528مج وعة مدارس امملعية..................................................................................... 

 ................................................................................................STE WIBENPRO18528

 ...........................................STE TRIANGLE PROMOTION IMMOBILIERE18529

 ......................................... STE CINCINNO PROMOTION IMMOBILIERE18529

 ........................................................................................................STE P. BLEU18529

 ....................................................................................STE MALAK ZEMOUR18529

 ............................................................................................. STE RABIDE FLEX18529

 .....................................................................................................STE MATCOS18529

 ...................................................................................... STE MEETING PLACE18533

 ................................................................................ STE CHEBSAOUI TRANS18533

 ......................................................................................... STE MH ONGLERIE18533

 ................................................... STE INDUSTRIAL QUIMICA MODERNA18533

 ...............................................................................................STE EXPERT EAU18531

 ................................................................................................ STE ZERASOFT18531

 ..........................................................................................STE ANDY BEAUTY18531

 ........................................................................ STE WATAN DISTRIBUTION18531

 .................................................................................... STE JANATE ARRIADA18531

 .......................................................................STE TRANSPORT BOUGASSA18531

 ......................................................................................... STE BRICO DESIGN18532

 ................................................................................STE PRO - ASSURANCES18532

18532شركة بي3نيتكس كلين........................................................................................... 

 .................................................................................................. STE NEGOLAA18532

 ...............................................................................................STE WATER SUD18532

 ......................................................................................................SILYA GLACE18532

 ............................................................................SAHARA WILD TRADINGS18533

 ........................................................................... STE MAROC ROUGE AGRI18533

 .........................................................................................  BLACK ON BLOCK18533

 ...................................................................................... BATIMOI COMPANY18533

 .............................................................................................  CAFE LE REVAGE18533

 ....................................................................................................... SR BEAUTY18533

 ..............................................................  TRANSPORT TAMALLOUK18534

 ............................................................................................... QUALIPHARMA18534

 ........................................................................................ARRAIDA LIL IEMAR18534

 ..................................................................................................IHAB CONSEIL18534

 ..........................................................................................................JIMAFIBRE18535

 ........................................................................................................... YAKOTEX18535

 ................................................................................................................ CHALA18535

 ........................ INSTITUT POLYTECHNIQUE PRIVEE DE CASABLANCA18535

 ..............................................................STE CAFE PATISSERIE BOUANANE18535

 ..................................................................................... LABEL SPA D'AGADIR18535

 .......................................................................... STE NEJJARI PRODUCTION18536

 ....................................................................................... STE AGROGHANEM18536

 ...............................................................................................STE SIRA TRANS18536

 ..................................................................... STE M.G.R TRAVAUX PUBLICS18536

 .......................................................................STE FRIDAY MULTI TRAVAUX18536

 ..................................................................STE KHAMISS & AYOUB TRANS18537

 ....................................................................................... STE RAYAN & RIYAD18537

 .......................................................................................................STE RAWAFI18537

 .....................................................................................................STE B.MEDIA18537

 .................................................................................WAFA IMA ASSISTANCE18537



صفحة صفحة

18403 الجريدة الرسميةعدس 5644 - 15 أ اسى امج 5 1442 )33 سيد 30 2323) 

 .................................................................................WAFA IMA ASSISTANCE18537

 .................................................................................. NORD-AFRICAIN CUIR18537

 .........................................................................................................LE CREATIF18538

 ...................................................................... ALASKA HOME APPLIANCES18538

 .............................................................................................DEUTSCHMANN18538

 .............................................................................................................. NISKAE18538

 .....................................................................................................Y B SERVICES18539

 ...........................................................................................................AYA DIOR18539

 .................................................................................................................J.ISRAE18539

 ..................................................................................... «  Société O’ NORIA «18539

 .................................................................................  PROFESSIONAL LOOK18543

 .......................................................................................STE PARA DU NORD18543

 ......................................................................................... SOCIETE  : IVANKA18543

 ............................................................................... ANWAR NEW TRADING18541

 ........................................................................................................... 18541اري ة تكس

 ................................................................................EXCELLENCE PLUS 18541شركة

 ...................................................................................DELTA CHARBON F 1618541

 .............................................................. MARRAKECH EXPRESS SERVICES18541

 ..............................................................................BRIQUETERIE ALBARAKA18541

 .............................................................................................. 18542جي باكت ثكنولوجي

 ............................................  STE GROUPE SCOLAIRE PRIVE- LA LOUPE 18542

 ENTREPRISE MAROCAINE D’INVESTISSEMENT, DÉVELOPPEMENT

 ...................................................................... ET D’AMÉNAGEMENT18542

 .................................................................... MICHEL ROUSSEAU SERVICES18542

 ........................................................................................... STE ART CANTINE18542

 .....................................................................................STE SOUTACONBUSS18543

 .................................................................................................. STE TEX WELD18543

 .................................................................................................... STE NG DATA18543

18543رزك أيدتيو........................................................................................................ 

 ................................................................................... ATTIJARI IMMOBILIER18543

 ............................................................................................................. JACIMEX18544

 .........................................................................................................MACHITEX18544

 ...................................................................................ATLANTIC SANITAITRE18544

 ...................................................................................ATLANTIC SANITAITRE18544

 ................................................................................................... SIMAPROMO18544

 .......................................................................................................COMINGRA18544

18545صورص شي يك.................................................................................................. 

 .................................... QUALITE OPTIMISATION SERVICE INGENIERIE 18545

 ..............................................GROUPE SCOLAIRE DERB SULTAN PRIVEE18545

 ................................................................................................. DELTA BRIQUE18545

 ....................................................................................................  IDZOU AGRI18545

18545كومبوم 

 EGYPTIAN-MOROCCAN CENTER FOR MARKETING AND

 .............................................. INTERNATIONAL TRADE« EMCMIT18546

18546أنات قفطان....................................................................................................... 

 ....................................................................................... SOCIETE IZA SHOES18546

 ................................................................................ THE MIRAJ EXPERIENCE18546

 ............................................................................ STE AHLAM HOSPITALITY18546

 ............................................................................................... CASABOOKING18546

..................................................................................................................  SIJAD18546

 SOCIETE D’INGENERIE MANAGEMENT ET TRAVAUX DE

 .......................................................................................... BATIMENTS18547

 ......................................................................................... DEMING PHARMA18547

 .......................................................................................... MHRS MORGANA18547

 ................................................................................................    AU VRAI PAIN18547

 ...................................................................POWER PRODUCT COMPANY 18547

 ...................................................................................RACING EQUIPEMENT18547

 .................................................................................................STUDIO VINGT18547

 .......................................... SOCIETE DITE POLYCLINIQUE BENI MELLAL18548

 ............................................................................................... TECHNO SMAD18548

 .......................................................................................... BAYHOU NEGOCE18548

 ............................................................................ BENKHATTAB LILMABANI18548

 ............................................... BUREAUTIQUE INFORMATIQUE SERVICE18549

 .................................................................................................LAYAL AGENCY18549

 ................................................................................................... CLUB BRAYJA18549

 ................................................................................................. JL2M FELLAHA18549



صفحة صفحة

عدس 5644 - 15 أ اسى امج 5 1442 )33 سيد 30 2323) الجريدة الرسمية18404  

 .....................................................................................MIMIKOOL SARL AU 18553

 .................................................................................... MILAN DESGIN SARL 18553

 ..........................................................EL RIO DORO MERCADO   SARL AU18553

 .......................................................................... AZEDDINE CASH  SARLAU18553

 ................................................................. AALAFE  ESSAHRAOUI SARL AU18553

 .......................................................... EQUIPEMENT  20 AOUT    SARL AU18551

 ..................................................................................OD NEGOCE   SARL AU18551

 ................................................................................................ CALI SUD SARL18551

 ............................................................................................LAVAGE DAK SNC18551

 ....................................................... QUALITUS SARL A ASSOCIE UNIQUE18552

 ...................................... TRIP & EXCURSION SARL A ASSOCIE UNIQUE18552

 ......... STE DE DIALYSE   ET DE MALADIES RENALES DE TIZNIT  SARL18552

 .................................................... STE   PRESTIGIA  NOUR CAR   SARL AU18552

.................................................................................................................. 18552ام كول 

 .......................................................................BONZAI COMMUNICATION18553

18553فونيكس بوكس.................................................................................................... 

 ............................................................................94LOCATION KECH  94LK18553

 ..............................................................................................FIFTY LOGISTICS18553

 ............................................................................. ALERTE CONSTRUCTION18554

 ..................................................................DIVERS PROJETS IMMOBILIERS18554

 ...............................................................................................AFOUSS INVEST18554

 ..................................................................................................NBIHOU SARL18555

 ..................................................................................................... NBIHO SARL18555

 .............................................................................................. NBIHO SARL AU18555

 ......................................................................................OULNA TRANS SARL18555

 ...................................................................................................... 18556املحيط سناك

 ...........................................................................................................VANIMEX18556

 ............................................................................................................ 18556ن30اس باجر

 ...................................................................................................... EL ALIA NBT18557

 ...................................................................................................... EL ALIA NBT18557

 ...................................................................................... RIDER ACCESSOIRES18557

18557سوريز مكناس...................................................................................................... 

 ...................................................................................................... EL ALIA NBT18558

 .................................................................... AMUR SERVICES COMPAGNIE18558

 ........................................................................................ SERVICES KRIDISSA18558

 .............................................................................................................. 18558أوريديا

 ..................................................SOCIETE EURO SIJLMASSA TRANS SARL18559

 ........................................... PNEUMATIQUE ATTACHAROUK II SARL AU18559

 ........................................................Société Immobilière  DAR AL-HIDAYA18559

 ...........................................................................AL-HOUDA LOTISSEMENT18563

18563شركة فاكدنيوم.................................................................................................. 

 ...................................................SOCIETE AFRIQUED›USINAGE SARL AU18563

18561بوسنيب نوبل......................................................................................................... 

 ......................................................................................NBTH-PROMO SARL18561

 ..........................................................................................SYNDIC PREMIUM18561

 ......................................................................................NBTH-PROMO SARL18562

 ......................................................................................NBTH-PROMO SARL18562

 ..........................................................................................................CLIMABEL18562

 ..........................................................................SOCIETE A.Z.I. 6 SARL 18562شركة

 ....................................................................................................CONSEIL 36318562

 ................................................................................... ATLAS SERVICE SANTE18563

CHATR MOTORS18563 شاطر موتور........................................................................ 

 ...........................................................................................MD SUPER TRADE18563

 ......................................................................MILLENIUM SYNERGY SARL  18563

 ...................................................................ATRAXION 4X4 EQUIPEMENTS18564

 ................................................................................. EDDAH DISTRIBUTION18564

 .........................................................................................GHALIMOU IMMO18564

 ....................................................................................STE SUPPLY TRAVAUX18565

 ......................................................................................................... 18565أالن العربي

 ..........................................................................................................PAPSONS 18565

 ................................................................................... STE SUPPLY TRAVAUX18565

 .............................................................................................................MHLUM18565

 ......................................................................................................... BILINGOO18566

 ...........................................................................................................PARALBIR18566

 ...............................................................................EURO MAROC GESTION18566

 ........................................................................................................MOSIL PUB18567



صفحة صفحة

18405 الجريدة الرسميةعدس 5644 - 15 أ اسى امج 5 1442 )33 سيد 30 2323) 

 .................................................................................................TEXILESNIBOU18567

 ........................................................................................ BATITECO SARL-AU18567

 .................................................................................................. MEDICABENG18568

 ..............................LE CENTRE DE COMMERCE ET SERVICE DU NORD18568

 ............................................................................................... MOON DREAM18568

 ................................................................................................G II H M. IMMO18569

 ......................................................................OMNISOURCING COMPANY18569

 ....................................ELECTRO MABROUK AFRAH EL MDAKRA SARL18569

 ..............................................................BELMASSEM NORDINE  SARL-AU18569

 ...........................................................................................FIN-FLOUSS.COM18573

 ...........................................................................................FIN-FLOUSS.COM18573

 ..................................................................... 18573مج وعة مدارس آنفا ْمح د بنيس

 .......................................................................LES CAVES DE LA CORNICHE18573

 ............................................................................... MAGHREB BIKES SPORT18571

18571مارجك آش إل إس إت.......................................................................................... 

 ................................................................................................... Zélande Mark18571

 ........................................................................MOUSSA REAL ESTATE s.a.r.l18572

 ............................................................................................ 18572 اس.ان.اف ترندبور

 ............................................................................................................STRONIX18572

 ............................................................................. PRODUCTION NOMIDIA18573

 ........................................................................ MEDICAL WEB RADIOLOGY18573

 .......................... TRAVUAX DE CONSTRUCTION GENERAL DU NORD18574

 ....................................................................... UNIVERSAL TRADE MARKET18574

 ..................................................... COMPTOIR MONDIAL DU BÂTIMENT18574

 ............................................................... UNIVERSAL SUSPENSION PARTS18575

 ...................................................................... MEGA TRADING EXPERT LTD18575

 ..........................................................................................................LINA BIAIS18575

 ................................................................ STE AGRI ELEVAGE EXPERT SARL18576

 .............................................................SWEET TEMARA CONSTRUCTION18576

 ................................................................................................. TRS GRAVETTE18576

 ..........................................................................................BENKIRANE FISH II18576

18577نيو سيجطال بوست3............................................................................................... 

 ................................................................................................ WIFAK CENTRE18577

 ...................................................................................EL CHEF HAPPY PASTA18577

 .............................................................SOCIETE IMMOBILIERE «KALIMA«18578

 .............................................................................................SS LOGISTIC 360 18578

 .......................................................................................................NOVA’ELITE18578

 .......................................................................BOUANAN MANDAR S.A.R.L18578

 ................................................................. 18579 مكتب الدراسات جالخ30ة ابو القاسم

 .....................................................................................EXPERT AUTO PIECES18579

 .................................................................................. (HUB-CAM S.A.R.L (AU18579

 .......................................................................................................... INETROM18579

 ................................................HADI ET ABDELOUAHED DE BATIMENTS18583

 .........................................................................................................Foncière BJ18583

 ........................................................................................ISSO PRODUCTION18583

 .............................................................................................ALUM ZERYOUH18583

 ........................................................................................................S.K PHONE18581

 .................................................................................................. AMYS GROUP18581

 ......................................................................................................RACH PRINT18581

 .........................................................................................................FRESH JOY18582

 ..................................................................................................... ACTI DOUCE18582

 .............................................................................MENARA CORPORATION18582

 ...................................................................................................... 18582إزمي3 فورنيتور

 ............................... SERVICIOS ET CONSTRUCTIONES INDUSTRIALES18583

 ........................................................................................................CHAIRI FER18583

 .................................................................................................. LMT PHARMA18583

 ...................................................STE PRIMORDIAL SCHOOL PRIVE SARL18583

 ...........................................................................................MONALUX IMMO18584

 ............................................................................................. FENNOU TOURS18584

 ....................................................................................... SAGHRO GRAVETTE18584

 ......................................................................................................PINK STORE18585

 ...................................................................................................... IJIGEN ROSE18585

18585استوسيو كو........................................................................................................... 

 .................................................................................STE AZZUATI TRAVAUX18586

18586علف الصفوة....................................................................................................... 

 .............................................................................................BAY COMMERCE18586



صفحة صفحة

عدس 5644 - 15 أ اسى امج 5 1442 )33 سيد 30 2323) الجريدة الرسمية18406  

 .....................................................................STE ZIWANA EL ANSARI SARL18586

 ..........................................................................................BFKM MATERIAUX18587

18587صونيبيل كار......................................................................................................... 

 ...................................................................................... (GLA FROID( 18587ڭـال فرجا

 .............................................................................................. 18587شركة راكب سرايف

 ........................................................................................................... Indusmile18588

 ............................................................................................. 18588 س ك أال  ش.م.م

 ................................................................................................ (FRELITE( 18588فرليت

 ..............................................................................................................DNAJIM18589

 .......................................................................................AHAM. TRANSPORT18589

 ..............................................................................BK LUXURY LIVING SARL18589

 .........................................................................................................GREENAIN18593

 ............................................................................................................ANSASEC18593

 ..............................................................................................AYOUBAN CASH18593

 ........................................................................................... SAJAMIX SARL AU18591

 .............................................................................................. OBB2 CONCEPT18591

 ..................................................SOCIETE JURY DE COMMERCE SARL AU18591

 ...................................................................OUFOUS DE TRAVAUX DIVERS18592

 ...................................................................................................RUN›UP CAFE18592

 .......................................................................PRIVATE EQUITY INITIATIVES18592

 ............................................................................................. FTAYSA NEGOCE18593

.................................................................................................................  KAIBY18593

 ........................................................................................TRADECO-BRONZE18593

 .............................................................................................................ODVALA18593

.................................................................................................................  RIFI18594

 .........................................................................................EUROPE DENTAIRE18594

 ................................................................................................MY AQUA SARL18594

 ................................................................................................... JANA SYSTEM18594

 .................... LABORATOIRE D›ESSAIS CONTROLES ET INSPECTIONS18595

 ................................................................................................... JANA SYSTEM18595

 ................SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX DE CONSTRUCTION CH18595

 .............................................................................................. SRAGHNA TECH18595

 ................................................................................................... JANA SYSTEM18595

 ..........................................................................................................MEGLOBE18596

 ..............................................................................................FELAH STORING18596

18596زربابي كاش........................................................................................................... 

 ......................................................................................SOCIETE DENI SHOP18597

 ...................................................................... KENITRA EXCHANGE OFFICE18597

18597شركة تجهيز ت اللت ش.م.م................................................................................. 

 ................................................................................................MY AQUA SARL18598

 ................................................................................................................. 18598فوباليم

 .................................................................................................KHAWLA CARE18598

 ................................................................ SOCIETE TRANS BONNE ROUTE18599

 .............................................................. STE RIAD LA ROSE DU SUD SARL18599

 ...................................................................................... HAYA NAKRAA SARL18599

 ....................................................................................................... AINOUSSIA18599

 ................................................................................................... BORHAN BTP18599

 .................................................................................................. BNT LOGISTIC18633

 ................................................................................................BNT LOGISTICS18633

 ................................................................................................................H KIDS18633

 ........................................................... ESPACE BEAUTE ISABELLE CARTIER18633

.................................................................................................................  ELVE18631

18631شركة ترجندبانيت ش.م.م - ش.ج........................................................................ 

 ......................................................................................................... 18631سو�سي محج

 .............................................................................. SOBHI FROID AGRICOLE18632

 ...................................................................................... SURTECNO SARL AU18632

 ......................................................................................................... 18632سو�سي محج

 ...............................................................................................Sté JELBAY TRAV18632

 ...................................................................................... SURTECNO SARL AU18633

 ...............................................................STE KANDOUSSI ORIENT TRANS18633

 .................................................................................................. FLEUR BETON18633

 .............................................................................. CENTRE OF EXCELLENCE18633

 ..................................................................CABINET D›EXPERTICE RACHDI18633

 ................................................AUBERGE OASIS MHAMID EL GHIZLANE18634

 .......................................................................................................YOUR PLUS18634

 ....................................................................SOCIETE SODIRAMO SARL AU18634
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 ................................................................... AIT BYAALLA IMPORT EXPORT18635

 ................................................................................Hydroponique DOUAFA18635

 ......................................................................................HARRACH BUSINESS18635

 ..............................................................................................................WN TRA18635

 ........................................................................................ STE AZIZI SERVICES18636

 ............................................................................................. GO-CLASSE ONE18636

 ................................................PARTNERS ASSOCIATES MAGHREB SARL18636

 ................................................................... AIT BYAALLA IMPORT EXPORT18637

.................................................................................................................. ECMO18637

 ......................................................................................HARRACH BUSINESS18637

 ................................................................ SOCIETE AGRICOLE YAZID SARL18638

 ............................................................................................... SLIRA TRAVAUX18638

 .............................................................................................................. NALIDA18638

 ...........................................................PARTNERS ASSOCIATES MAGHREB18639

 .....................................................................«AL FIRDAOUS FORMATION«18639

 ............................................................................................................ ISIHOME18639

 ........................................................................................... KHISTRANS SARL 18639

 ............................................................................................................VISI PLUS18613

 .....................................................................BIA DE SERVICES ET TRAVAUX18613

 ................................................................................................BACHA COFFEE18613

 .......................................... STE TAOUSSE SRAGHNA TRAVAUX PUBLICS18613

 .................................................................................... MARVIER - SARL - A.U18613

 .........................................................................STE BOURAK TAFOUGHALT18611

 .........................................................................................AZOULAM GOPRO18611

 .......................................................................... ORIENTAL METALS INVEST18611

 ..........................................................................................H.N.A.L PROPRETE18612

 ......................................................................PYTHAGORE ARCHITECTURE18612

 ............................................................................................................MARVIER18612

TAMADIT CAR18613 ت اسيت كار............................................................................... 

 ...............................................................................................NEURODENTAL18613

 .......................................................................................STE TIFIRANITI SARL18613

 ................................................................................................................. 18614اس أڭاني

 .......................................................................................... STE GOLD DATTES18614

 .......................................................................ITRI PLATRES ET MATERIAUX18614

 ETABLISSEMENT DE L ENSEIGNEMENT PRIVE NOUR AL OULOUM18614

 ..........................................................................................................SOFKITRA18615

 ................................................................ESPACE VERT IMPORT EXPORT   18615

 ..........................................................................................................SOURDAR18615

18615ا ش سكن............................................................................................................. 

 ....................................................CENTRE D›AFFAIRES SAHARA SARL AU18616

 ..........................................................................................RKHAMI  CONSEIL18616

 ...................................................................................AR SUPPLY COMPANY18616

 ...........................................................................CAFE RESTAURANT YANIN18617

 ............................................................................................ACN TRANS COM18617

 .........................................................................LMC DIGITAL CONSULTING18617

 ............................................................................ SAHARA AMENAGEMENT18618

 .....................................................................................LT STREET  18618ل ت ست3يت

 ....... STE STRATÉGIQUE DÉVELOPPEMENT TRAVAUX MAROC SARL18618

 ......................................................................ALUMINIUM BEN JAMAA sarl18619

 ................................................................................................ 18619كار اجطو برجسيس

 .................................................................................BNIMTIR SERVICE SARL18619

 ...........................................................................................BK ART PRODUCT18623

18623برجأيكوم............................................................................................................. 

 .................................................................................. SOPLARMEN  18623سولغ ان

 .............................................................................FABMED SHOES SARL AU18623

18621اسصطنص الرفعاؤي.......................................................................................... 

 .......................................................................ITRI PLATRES ET MATERIAUX18621

 .......................................................................CONNECT TRAVEL SERVICES18621

 .........................................................................................................DARFELAH18621

 ...........................................................................SOCIÉTÉ FINTMINE SARL «18622

 ..............................................................AHMAD JURAK PRIVATE LIMITED18622

 ...............................................................................IBERIA SURGICAL S.A.R.L18622

 .....................................................................................................HOLD GOLD18622

 ......................................................................................SBBS TRAVAUX SARL18623

 ........................................................................................ B M BUREAUTIQUE18623

 ......................................................................................... VICTORY CERAMIC18624
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 ..............................................................................AYOUDRI TRAVAUX sarl  18624

 ...................................................................................... MULTIMETAL NORD18624

 ............................................................« EMMAR RAHA« 18625شركة اع ار الراحة

 ......................................................................................... SOCIETE HMA CAR18625

 ..............................................................................................................ARBECA18625

................................................................................................................. 18625نطالت 

 ..................................................................................................WANI SERVICE18626

 ..............................................................................................................BLEU 1518626

 ..............................................................................................................BLEU 1518626

 ...............................................................................STE MSJ TRANS SARL AU18626

 .................................................................PRETFORYOU GUARDIENNAGE18627

 ..................................................................O.P Company Holding Offshore18627

 .................................................................OUDADEN DE TOURISME SARL18627

 ................................................................................... NORAFRICA  NEGOCE18627

.................................................................................................................. 18627جيتك 

 .................................................................................. L›INSTITUT DE LA PME18628

 ...................................................................................... RAKIB PROMOTION18628

 .................................................................................BLANC VERT PRESSING18628

 ............................................................................................... AMAZING CALL18629

 ............................................................................................. CLEAN FACTORY18629

 .................................................................................. STE COMPRETEX SARL18629

 ...................................................................................................AGH GROUPE18633

 ...................................................................................................AGH GROUPE18633

 ...................................................................................................STE MARYAR  18633

 ..........................................................KECHPLAY SPORTS MANAGEMENT18633

 .......................................................................................................... ECZURAIL18631

 .................................... SOCIETE MAROCAINE DES LOTS TECHNIQUES18631

 ............................................ CARRINGTON NETWORK OF COMMERCE18631

 ................................................................................................... METCOLLECT18632

 ................................................................................................AYANIC SHORE18632

 ............................................................. SOCIETE BOUTI BEAUTY HAMAM18632

 ......................................................................................STE TIFELWAST SARL18633

 ......................................................SOCIETE LA CREME DE MEKNES SARL18633

 ............................................... SOCIETE IMMOBILIERE L›ASTER SARL AU18633

 .............................................................................ELGHALI TERRASSEMENT18634

................................................................................................................  YAIT18634

 ........................................................................SMART GOUTTE 18634س ارت كوط

 .................................................................................... VIA SAHARA SARL AU18635

 ......................................................................................N.S.S AUTO SARL AU18635

 ................................................................OPEN MULTI SERVICES SARL AU18635

 .....................................................................CHEMIN VERS L›EXCELLANCE18636

 ........................................................................................................MAY PRINT18636

 ............................................................................................. 18636كاغديناج كنصيبط

 ......................................................................................CARRIERE TAZARINE18636

18637بي3ال بيزنس............................................................................................................ 

 ......................................................................................................BPG GROUP18637

 ......................... (OUAHLA TRANSIT TRANSPORT(18637جهلة للت3انزيت ج النقل

 .................................................................................BENAMS CONSULTING18638

 .................................................................................................... SADAPHONE18638

 ...................................................................... SOCIETE VEW H.R.T SARL AU18638

 .....................................................................................SAMO TOP SERVICES18638

 ..........................................................................................SNACK  LCASAOUI18639

MY2A BAT18639    م ي 2 ا باط.................................................................................. 

 ...........................................................TOAST FRUITS SOLUTION MAROC18643

 .......................................................................................CHARLY VOYAGEUR18643

 ......................................................................................................B.T.A TRANS18643

 ............................................................................................... ROUGI SERVICE18641

 ..................................................................................... FAB AMENAGEMENT18641

 .................................................................. AL MAMA LILFILAHA SARL AU  18641

 .......................................................... FABRICATION CARRELAGE AL BORJ18642

 ................................................................EL AAMILI EQUIPEMENTS SARL  18642

 .................................................. PERFORMANCE AGENCY SERVICES Sarl18642

 .................................................................................................................RISMA18643

 ................. «SOCIETE DEUXIEME DE TRAVAUX GENERAUX «SODETG18643

 ...................................................................................................... STRUCTURE18643

 .................................................................................. MED NAUTIC SARL AU18643
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 ...................................................CHOUBBANE EL MAHDI CARROSSERIE18644

 STÉ PROMOTION IMMOBILIÉRE شركة برجموسيون اموبيلي3 اليوسفي

 .............................................................................................. ELYOUSFI18644

 ................................................................................................. CIMYAJ TRANS18644

 ............................................................................ HEALTH DEVELOPEMENT18645

 ....................................................................................................LIN TRAVAUX18645

 ....................................................................................MARKET FRUIT-GUM 18645

 .......................................................................................................ALFA METIS18645

 ....................................................................................AGADONG FISHERIES18646

 ............................................................................................SARAJEVO TRANS18646

 .....................................................................................................MALYAS CAR18646

 ...................................................................................MEDIA CUISIEN DECO18646

 ................................................................................... ENGINEERING INSIDE18647

 . .SOCIETE IMMOBILIERE DES GRANDES SURFACES SIGSUR S.A.R.L18647

 ........................................................................................................MAY PRINT18647

 ..........................................................................ASSURANCES AL KAWAKIB18647

 ...............................................................................AHARRAS PROMO SARL18647

 ..................................................................................TOP REGALO SARL, AU18648

 ...................................................................................................... FATALI SARL18648

 ...................................................................................................... FATALI SARL18648

 ..............................................................................................PLUS QUE BELLE18648

 .....................................................................STE YOUSFI  BOIS  SARL (A-U(18649

 ........................................................................................CARE INNOVATION18649

 .....................................................................................INJAD DESIGN sarl au18649

 .................................. C-MEC CABINET MONDE EXPERT CONSULTING18653

 ..............................................................................................................TRANBII18653

 ............................................................................. STE ASMAK MOTAWASIT18653

 ......................................................................................................NOTORIETY18653

 .......................................................................................HYGIENE DU NORD18651

 ............................................................................ IMMOBILIÈRE AJDIR SARL18651

 ....................................................................................... EDUKA ACTIF PRIVÉ18651

 ........... A.M.T باختصار AUTOMATION & MECANICAL TECHNOLOGY18652

 ................................................................SUPPLY CHAIN EXPERT SARL AU18652

 ............................................................................................................ SO VISIO18652

 .....................................................................................................C1 TRAVAUX18653

 .............................................................................................KAPPI DE L›INOX18653

 ...................................................................................................... EXTRA SIGN18653

 .................................................................................................. 18654فيكتوريا هرموزا

 .........................................................................................................FRUMEKA 18654

.................................................................................................................. 18655ريزاي 

 ......................................................................................................GROUPE RH18655

 .................................................................................................. 18655مطبعة الدريوش

 ................................................................................................ FAYCAL SCOOL18656

 .............................................................................. PEPINIERE OUED SOUSS18656

18656ساليدام................................................................................................................. 

 ..................................................................................................ALTERNANCIA18656

 .....................................................................................................SYSTEM PRO18657

 ............................................................................................................DISGLOB18657

 ..............................................................................PHARMACIE HAY ELOUZ18657

 .............................................................................POILOUR MAROC PIECES18658

 ................................................................SOCIETE SUPER AGRO AGRIGOL18658

 .................................................................... STE DYNAMIQUE LIGHT SARL18658

 ...........................................................................................................CLICLENS18658

 ...........................................................................................KELLER KEUKENZ18659

 ..............................................................................................................ROYFAB18659

 ......................................................................................... TENCIA COMPANY18659

 ...................................................................VOLAILLE CHENAOUI SARL AU18663

 ...............................................................................................ATITTUDE PARA18663

 ......................................................................................................TAFWIT CAR18663

 ....................................................................................................TAFWIT CARS18661

 ...................................................................Ste Lhaj Agri Sarl-AU  18661لحاج اغري

......................................................................................................................3DV18661

 ..........................................................AL JIONE DE COMMERCE GENERAL18661

 .............................................SWISS DISTRIBUTION 18662سويس سيدطريبديون

 ...................................................................................................SUD MANZILI18662

 ...................................................................................... REGNO SOLUTIONS18662
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 ............................................................................ TOP BUSINESS AGRICOLE18663

 ...............................................................................................SMART SOLUCE18663

 ............ CELEBRITY EXTENSIONS SARL  .18663سيلي30يتي إكدطنشن   ش.ذ.م.م

 .........................................................................................TRAVELSHORETAN18664

 ......................................................................... AGAD’EX MAROC-SARL-AU18664

 ............................................DAILY DESRT TRANSPORT AND LOGISTICS18664

 ................................ «MULTI-SERVICES ANIMAL LAAYOUNE«  «MSAL«18665

 .......................................................................................CONSTRUVOIE ECO18665

18665سكاف ان لين....................................................................................................... 

 .......................................................................................................... PROTIRSE18666

18666سكاف ان لين....................................................................................................... 

 ............................................................................................ TRAVELTIRES EXP18666

 .......................................................................................................MEDIACON18666

 CENTRE AL BACHAYER DE COMMUNICATION ET DE SOUTIEN

 ..................................................................................SCOLAIRE PRIVE18667

 ................................................................................PERMIS POINT SARL AU18667

 CENTRE D’ETUDES ET DE RECHERCHES EN INGENIERIE ET

 .......................................................... DEVELOPPEMENT DURABLE18667

 ................................................................ ERRACHIDIA SERVICES SARL-AU18668

 ................................................................................PERMIS POINT SARL AU18668

 .................................................................................................DADOSA-SARL18668

 ..........................................................................................................LYS OPTIC18669

 .............................................................................. STE:G2H ALLIANCE SARL18669

 ......................................................................................ISOURCELAND IMEX18669

18673مخور لوغار ش.ذ.م.م........................................................................................... 

 ..............................................................................................MYCERAM SARL18673

 ............................................................................ FRERES ZARAWI TEXTILLE18673

 ..........................................................................................PORT PARTENAIRE18671

 .....................................................................................................JASMINE SPA18671

 ................................................................................................T.M SHOPPING18671

 .........................................«.COMPTOIR PEINTURE DROGUERIE « C.P.D18672

 ..................................................................................................ANYOSA SARL18672

 ............................................................................................... ATYA HOLDING18672

 ..............................................................SOCIETE ELBB CLOTHES SARL AU18673

 ......................................................................................... LAGRARI LOGISTIC18673

 ........................................................................... IMMOBILIERE TRIBROBAT18673

 ................................................................................................... DAR MARBRE18674

 .......................................................................................AYMI CENTRE PRIVE18674

 ............................................................................ B M CONTRACTEUR SARL18674

18675ليكان كافي............................................................................................................. 

 ....................................................................................... ARTISANS CREATIFS18675

 ............................................................................................................. SIMILAR18675

18676بالصت نيكوس..................................................................................................... 

18676الطو طرانس......................................................................................................... 

 .....................................................................................................SABATIMMO18676

 ............................................................................................PLASTIC D›OIENT18677

 ....RIEGOS Y SUMINISTROS LOS ESPANOLES  « sigle “RSLE”  SARL «18677

 .......................................................................................DETROIT CONNECT18677

 .................................................................................................CALDO FREDO18677

 ..............................................................................SWISS LIFE BOUSKOURA18678

 .........................................STE BRAHIM BUSINESS TRAVAUX ROUTIERS18678

 .................................................................................... PRTECT PLUS YOUNY18678

 ........................................................................................................ 18679موندت3 فوجس

 ....................................................................................................... 18679بانتي3 الغ اري

 .......................................ETABLISSEMENT PRIVE EL IRFAN BEN GUERIR18679

 ....................................................................................................... ELGEEK.MA18679

 ................................................................................................. FISH TAOUKIFI18683

 ........................................................................................................NOOR LIFE18683

 ........................................................... STE GREEN SERVICES ET TERROIRS18683

 ........................................................................................KHARBOUCH.COM18683

18681برر برجمو.............................................................................................................. 

 ............................................................................ FINANCIERE MEDIA.COM18681

 ...............................................................................PETROBIL CONSULTING18681

 ................................................................................................................. RAVAL18682

 ........................................................................................................OPENPARA18682

 .............................. LIGNE VERT DU MAINTENANCE MAROC SARL AU18682
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 ........................................................................................................ATELIER AZ18683

 ............................................................................................................RIFINFRA18683

 ................................................................................................... Univers BéMa18683

 ............................................STE ALTERNATIF LOCATION DE VOUITURE18683

 ............................................................................STE VAMOS GIGITAL SARL18684

18684في3م اكواكول  اي اكريكول  موكاسجر.................................................................... 

18684البريري سج برانتون................................................................................................ 

 .............................................................................................MORKSA INVEST18685

 .....................................................................WARCHAT AL BINAE SARL-AU18685

 ......................................................................................TOY TRIANGLE SARL18685

18685لوريجين رجسيت.................................................................................................. 

 ..................................................................AL WAFAA BUILDING SERVICES18686

 .................................................................................. SNACK SH LAGAZELLE18686

 ....................................................................... STE RAHMO-ORNA EXPORT18687

 ...................................................................... «MASSOUD EXPRESS « S.M.E18687

 .......................................................................................TRADIMEK SARL AU18687

 .............................................................................STATION SERVICE ZAYAN18688

 ...............................................................................................SAGE AGRICOLE18688

 ........................................................................................... EARTHSKY IMMO18688

 .................................................................................................. AMBERCHAIN18689

 .................................................................................................... STE MKTREQ18689

 ............................................................................................ LH MEDIA ET CO 18689

 ...............................................................................................ESSAMLALI TDC18693

 .............................................................. STE BOURAKBA OULOUCH SARL18693

 .................................................................................. 18693باتي ما برجمو ش.م.م ش ج.

 .............................................................................................. LAPSTANT.COM18691

 ................................................M.A.X SURVEILLANCE ET GARDIENNAGE18691

 .....................................................................................................ARMADA DX18691

 .............................................................................................. STE HAVANNAH18692

................................................................................................................ 18692أني ور 

 .........................................................................................BOISMANIA 18692بوامانيا

 .......................................................................................... YAMOS HOLDING18693

 ...........................................................................................................BOPATHE18693

 ..................................................BARON GLOBAL DISTRIBUTION «BGD«18693

 .......................................................................................... STE SGPP SARL AU18693

 ...................................................................SIDI YAHYA COUSCOUS PATES18693

 ...................................................................................................... TOP TRESSE18694

 .........................................................................................................PERLATINE18694

18694شركة الرمضاني لألملنيوم.................................................................................... 

 .........................................................................................TRAVWAS SARL AU18694

 ......................................................................................... ARRAMDANI CARS18695

 .........................................................................................................PHYTO VIE18695

 ............................................................................. MADDI IMPORT EXPORT18695

 .................................... Transport Rapide Oriental par abréviation T.R.O18696

 ..............................................................................................LANOUR TRANS18696

 .............................................................................................. AQUATHERMEK18696

 ......................................................................................ELINA FULL GROWN18697

 ..............................................................................APRO TRAVAUX 18697أبرج ترافو

 ....................................................................... TRANSPORT MONTECARLO18697

 ...............................................................................................MILKA NEGOCE18697

18698س ن پرجمو........................................................................................................... 

 ..................... SOCIETE TANGEROISE DES ARTS DECORATIFS  STAD18698

 ......................................................................................................STE RAJABNI18699

 ....................................................................................CHICK N ROAST SARL18699

 .................................................................................... NAKHIL AL HAOUZIA18699

 ........................................................................LE NID MIMOSAS PRIMAIRE18699

 .....................................................................................GARAGE RYAD AUTO18733

 ......................................................................STE PAUDIOM CAFE SARL AU18733

 ............................................................................«ESS AGRI DURABLE «EAD18733

 ........................................................................................SBAI AFRICA TRANS18733

 ............................................... DIVERS TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT18731

 .......................................................................................... PERSONAL HOME18731

 ..................................................................................................... High Ground18731

 ............................................................................................................ ZIF CARS18731

 ............................................................................FARM INVEST MOROCCO18732

 ............................................................................................ FAST WHEEL CAR18732
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 ........................................................................................................... DIV TRAV18732

 ...........................................................................................................SOCARAV18733

 ................................................................................................................L.M.C.L18733

 ................................................................................................... ZHM EVENTS18733

 ............................................................................ZOUBAIRI DISTRIBUTION18733

 ..............................................................................LDW HOLDING SARL AU18733

 ..............................................................................BS WDL INVEST SARL AU18734

 ..............................................................................................VISTA WAY SARL18734

18734كاش1455............................................................................................................ 

 ......................................................................................SYTECH SOLUTIONS18734

 .........................................................................................A.L ARCHITECTURE18735

 ............................................................................Atlas Immobilier et Conseil18735

 ................................................................... COOL WIND IMPORT EXPORT18735

 ........................................................................................... STE SELVA BETON18735

 .......................................................................................................... NEWOJAB18736

 ............................................................................................. STE SALMA CUIR18736

 ....................................................................STE CENTRE DE TRADUCTION18736

 ................................................................................................... STE BETYCOR18736

 .............................................................................................. STE SAIS PROJET18736

 ................................................... STE DEVELOPPEMENT AGRO-ELEVAGE18737

 .......................................................................................... STE SAISS IAAMAR18737

 ............................................................................................ STE SOCODIMAC18737

 ................................................................................ STATION AIN KANSARA18738

 .......................................................................................STE RAYAN CERAME18738

 ........................................................................................................Bell metiers18738

 .......................................................................................................... SDK ALLU18738

 ....................................................... CHINA SCHOLARSHIP CONSULTING18739

SYSTEME DE SOUS TRAITANCE18739 سدطم سسوطغطونس........................... 

 .................................................................................................PARA IMILCHIL18739

 .....................................................................................................AMALOU JET18713

 ............................................................................ZOUBAIRI DISTRIBUTION18713

 ....................................................................................................5E&TMAROC18713

 ............................................................................ZOUBAIRI DISTRIBUTION18713

 ......................................................................................................... STAR KAM18711

 ............................................................................ZOUBAIRI DISTRIBUTION18711

18711�سي إس أ إي و....................................................................................................... 

 ..................................................................................................CAFE MILANO18711

 ......................................................................... HOTEL CABO NEGRO SARL18711

 .................................................................................. INTE.CONSTRUCTION18712

 ......................................................................................................TECHNO.AK18712

 ........................................................................................ STE REGRAGUI CAR18713

 ........................................................................................................NUR LICHT18713

PROFESSIONEL ALU(18713 ) برجفيديونيل الو...................................................... 

 ................................................................................................SAKAN MARTIL18713

 ................................................................................................SAKAN MARTIL18714

 ..............................................................................................................R.T FISH18714

 ......................................................AU FIL DES JOURS LINGE DE MAISON18714

 ......................................................................... PROMOBIS SARL 18714 برجموبيس

 .................................................................................... ORIENTAL WAYS CAR18715

 ............. DRILLING FOR HYDRAULICS AND TOOLS MAROC DHTM  18715

 .................................................................................IRRIGATION BNI MTIRE18715

 .................................................................................... STE NETTOYAGE CITY18716

 .............................LIFE LOUAH INSTITUTE FOR EDUCATION SARL AU18716

 ..........................................................................AUDA COOPERAT SARL AU18716

...............................................................................................................  AB.IT18717

 .......................................................................GLOBAL LIFT SERVICES SARL18717

 ....................................................................................................DOAE MEDIA18717

 .............................................................................................YASSMINA CASH18717

 ....................................................... ETS OBAYDA AMER IBNO EL JARRAH18718

 .................................................................. NEW GENERATION TIRES SARL18718

 ................................................................................................................ PATVIS18719

 ..............................................................................STE MEILLEUR AIT EL HAJ18719

 ..........................................................................STE GENIAL CASH SARL AU18719

 ............................................................................... STE ABOUSOHAID SARL18719

18723سامية صولي3........................................................................................................ 

 ................................................................................................DESERT INVEST18723
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 ....................................................................................... BARBESSE SARL- AU18723

 ........................................................................................................ IMACAB SA18721

 ..............................................................................................................IMACAB18721

MCF IMMO«18721 » مصف إي و»............................................................................ 

Z2 PROMOTION«18722»  ز2 برجموصيون»........................................................... 

 .............................................................................................................INGELEC18722

 ....................................................................................................... INGELEC SA18722

 .....................................................................................STE SOZATL SARL AU18723

 ................................................................................................. ZES GRANADA18723

 .....................................................................................................B4F SARL AU18723

 ..................................................................................................... SET EXPERTS18723

 ..................................................................... VIO CHEMICALS INDUSTRIES18724

 ....................................................................................................... URBA TECH18724

 ...........................................................................................................OLEANIM18725

 ............................................................................................................. INYAHO18725

 .............................................................................................RICH ANAYOUSS18725

18725لخ �سي برجسكديون    ش م م............................................................................. 

 ...........................................CARRELAGE ET MARBRE TAMNSSOURT CO18726

 ................................................................................................................fortona18726

 ....................................................................................................... OUFA PLUS18727

 ............................................................OUFA INFOGMA IMPORT EXPORT18727

 ............................................................................................................... 18727كاغي ميغ

 ................................................................................................... GA. SÉCURITÉ18727

 .............................................. PNEUMATIQUE BENWEDANE ADAMDAK18728

18728مؤسدة موالي الشريف...................................................................................... 

 .......................................................................................................KAS-STONE18728

 .............................................................ISYOU INTERCONTINENTAL SARL18729

 ................................................................................................... 18729فتيش الي ونتيغ

 ................................................................. STE BOUDANAJ TRAVAUX SARL18729

 .................................................................................. IMOSIMAT   18733إي وسي ات

 ...................................................................................................... SOHACONS18733

 ........................................................................................................EHOUSING18733

 ..........................................................................................................SBAI CLIM18731

 .....................................STE MOROCCO EXPRESS MINI MART SARL AU18731

 .........................................................................................................LOCAMOB18731

 ....................................................................................NEXONOUR SARL AU18731

 ................................................................................................ 4G BATIMENTS18731

 ...............................................................................................................JBS CAR18732

 .................................................................... SOCIETE BENDIHAJ TRAITEUR18732

 ...................................................................................................LARA CAPITAL18732

 .......................................................................... SOCIETE S H L IRRIGATION18733

18733الدليل لوأيدتيك............................................................................................... 

 ............................................................................. SABIR PECHE & SERVICES18733

 .............................................................................. SOUALEM CONSULTING18733

 ............................................................................. SABIR PECHE & SERVICES18734

 ................................................................................EUROMATRAV SARL AU18734

 ............................................................................. SABIR PECHE & SERVICES18734

 .................................................................................... EDIFICES DE MEKNES18734

 ..................................................................................... ADYOUSTAR 18735اسيوستار

 ....................................................................................SOCIETE ROUKAMED18735

 ...........................................................................................Construction Pro-z18735

 ........................................................................................................... AFIFI CAR18735

 ............................................................................................................. V AND V18735

 .....................................................................DELTA SERVICES MESSAGERIE18736

 ..............................................................................................CERAMIC EXTRA18736

 ......................................................................................................MON VALET18736

 .................................................................................................... salon driouch18737

 STE EMERGHANE POUR LE TRANSPORT LES SERVICES ET LE

 .........................................................................................COMMERCE18737

 ........................................................................ SAID DES TRAVAUX PUBLIC 18737

 ........................................................................................................ AROMAVIE18737

 ..............................................................................................OPTIC EL HAMD18738

 ..................................................................... BHY INTERNATIONAL TRADE18738

 ......................................................................................................... SAM INOX18738

 ..........................................................................................RIAD DEMOISELLE18738

 ...................................................................................................... IMPACT LAB18739
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 ............................................................................... MEZALIO CONSULTING18739
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 .............................................................................................................NEXPRO18762
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 ..............................................................................................DAR AL OUMDA18763

 ................................................................................ESSEAU CORPORATION18763

 .............................................................NARJISSE FASHION CASABLANCA18763

 ....................................................................................DISTRACTION SAKAN18764

 ..........................................................................DAWAJIN RAHOU SARL AU18764

 ................................................................................................... TAHARA DALI18764

 ...................................................................................................... COP INVEST18765

 ................................................................................... MOUHSINE VOYAGES18765

 ........................................................................................................E1 ENERGY18765
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 ....................................................................................... STE.L.M.D SERVICES18766

 ..................................................STE YOUSSFI IMPORT EXPORT SARL AU18766
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 ........................................................ETABLISSEMENT OUIRGUANE PRIVE18767

 .................................................................. 18767شركة استغالل ج توزيع القهوة ارجما

 .....................................................................................................KMYFOODS 18767

 ................................................STE SERVICE IMPORT EXPORT TETOUAN18768

 .................................................................( NEKKACH TRANS( 18768نقاش ترجنس

 ...............................................................................STE DADI NEGOCE SARL18768

 ................................................................................................... STE ANDOUR18768

 ................................................................................................ HERVE MAROC18769

 ................................... STE FALCOME BUCHER EQUIPEMENT-SARL-AU18769

 ...................................................................................CAROKA  ENTERPRISE18769

 ................................................................................................... STE ANDOUR18769

 .....................................................................................STE ASR CHAAB SARL18773

 .................................................................................................... «M&F CASH«18773

 ....................................................................................SMART CONSULTING18773

 .................................................................................................FI INVEST SARL18773

 ..............................................................................................ORTAK GROUPE18771

 .................................................................................................... UNITAS SARL18771

 ....................................................................................CASABLANCA ICE TEA18771

 ................................................................................................ KAYA TEA SARL18772

 .................................. SOCIÉTÉ DE PARTICIPATION ET DE LOGISTIQUE18772
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 ................................................................... BAHIA BLUE  CENTER SARL AU18773

 ...............................................................................................STE AKIRA TRAV18774

 ..................................GLOBALMINES  INVEST  PROFESSIONNEL  SARL18774

 ............................................................................................ LAAYOUNE INOX18774
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 ............................................«TOUSSLANE FRUITS ET LEGUMES« S.A.R.L18776
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 ...........................................................................................«IMI IKISS« S.A.R.L18776
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 .....................................................................SOCIETE BISCODELICE S.A.R.L18853
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 ....................................................................................................... BOUSRANE18852
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 ................................................................................... STE MHR ENTREPRISE18859
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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

يلتزم املعلنون في ميدان اإلشهار القانوني إثبات هويتهم جالدلطات املدندة إليهم.
جال تتح ل اإلسارة أية مدؤجلية في ا يتعلق ب ض ون اإلعالنات.

 I.  -  إعالنات قانونية

 SOCIETE IMMOBILIERE
ASSADKA

ش.م.م
ب قت�سى محضر أ ع عام عرفي 
تقرر تعيين   ،2323 7 سبت 30  بتاريخ 
الديدين الحدين عاللو جعبد االاله 
غي3  ملدة  للشركة  ك دي3ين  بعزيز 

محدجسة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بتازة  االبتدائية  باملحك ة  الضبط 
تحت رقم   ،2323 نوف 30   19 بتاريخ 

.335
لإلشارة جالبيان

1 P

STE B ET FILS TRANS
تأسيس شركة

في مؤرخ  عرفي  عقد   ب وأب 
تم تأسيس شركة   2323 أكتوبر   28
بشريك  محدجسة  مدؤجلية  ذات 

جحيد لها املواصفات التالية :
STE B ET FILS TRANS : التد ية
نقل البضائع   : الهدف االأت اعي 

لفائدة الغي3.
حي   455 رقم   : االأت اعي  املقر 

الدعاسة الغربي تيفلت.
الرأس ال : حدس رأس ال الشركة 

في 133.333 سرهم.
الديد  عين   : الشركة  تديي3 
مع  للشركة  مدي3ا  اسريس  بوعياس 

أ يع الصالحيات.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحك ة االبتدائية بتيفلت 

تحت السجل التجاري رقم 625.
للنسخ جالبيان

الوكيل

2 P

LICOS TRANS
تأسيس شركة

في مؤرخ  عرفي  عقد   ب وأب 

تم تأسيس شركة   2323 نوف 30   23

بشريك  محدجسة  مدؤجلية  ذات 

جحيد لها املواصفات التالية :

LICOS TRANS : التد ية

نقل   : االأت اعي  الهدف 

امشخاص لفائدة الغي3.

734 تجزئة  : رقم  املقر االأت اعي 

امندلس تيفلت.

الرأس ال : حدس رأس ال الشركة 

في 133.333 سرهم.

الديد  عين   : الشركة  تديي3 

بوساكين سفيان مدي3ا للشركة مع 

أ يع الصالحيات.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحك ة االبتدائية بتيفلت 

تحت السجل التجاري رقم 633.
للنسخ جالبيان

الوكيل

3 P

STE AYAD SAFA
تأسيس شركة

في مؤرخ  عرفي  عقد   ب وأب 

تم تأسيس شركة   2323 أكتوبر   28

بشريك  محدجسة  مدؤجلية  ذات 

جحيد لها املواصفات التالية :

STE AYAD SAFA : التد ية

الهدف االأت اعي : استغالل محل 

لل واس الغدائية.

حي   229 رقم   : االأت اعي  املقر 

الدالم 1 تيفلت.

الرأس ال : حدس رأس ال الشركة 

في 133.333 سرهم.

الديدة  عينت   : الشركة  تديي3 

مع  للشركة  مدي3ة  مريم  الدائح 

أ يع الصالحيات.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحك ة االبتدائية بتيفلت 

تحت السجل التجاري رقم 635.
للنسخ جالبيان

الوكيل

4 P

TAZI PRINT
تأسيس شركة

في مؤرخ  عرفي  عقد   ب وأب 

تم تأسيس شركة   2323 أكتوبر   19

تضامن لها املواصفات التالية :

TAZI PRINT : التد ية

الهدف االأت اعي : مطبعة / البناء 

جامشغال املختلفة / جكالة اتصاالت.

حي   13196  : االأت اعي  املقر 

الرشاس تيفلت.

الرأس ال : حدس رأس ال الشركة 

في 133.333 سرهم.

الديدة  عينت   : الشركة  تديي3 

بونخلة  جالديدة  فاط ة  الفارحي 

أ يع  مع  للشركة  مدي3تان  سناء 

الصالحيات.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحك ة االبتدائية بتيفلت 

تحت السجل التجاري رقم 629.
للنسخ جالبيان

الوكيل

5 P

ALOK AUTO
تأسيس شركة

في مؤرخ  عرفي  عقد   ب وأب 

تم تأسيس شركة   2323 نوف 30   12

بشريك  محدجسة  مدؤجلية  ذات 

جحيد لها املواصفات التالية :

ALOK AUTO : التد ية

الهدف االأت اعي : تاأر قطع غي3 

الديارات.

النخيل  تجزئة   : االأت اعي  املقر 

رقم 15 تيفلت.

الرأس ال : حدس رأس ال الشركة 

في 133.333 سرهم.

الديد  عين   : الشركة  تديي3 

مع  للشركة  مدي3ا  مح د  الناصري 

أ يع الصالحيات.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحك ة االبتدائية بتيفلت 

تحت السجل التجاري رقم 627.
للنسخ جالبيان

الوكيل

6 P

STE AEROKAM
تأسيس شركة

في مؤرخ  عرفي  عقد   ب وأب 

تأسيس  تم   2323 أغدطس   27

محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة 

بشريك جحيد لها املواصفات التالية :

STE AEROKAM : التد ية

نقل البضائع   : الهدف االأت اعي 

لفائدة الغي3.

حي   5 رقم   : االأت اعي  املقر 

الدعاسة الشرقي تيفلت.
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الرأس ال : حدس رأس ال الشركة 
في 133.333 سرهم.

: عين الديد قامة  تديي3 الشركة 
أ يع  مع  للشركة  مدي3ا  مح د 

الصالحيات.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحك ة االبتدائية بتيفلت 

تحت السجل التجاري رقم 631.
للنسخ جالبيان

الوكيل

7 P

CREDITINFO MAROC
شركة مداه ة

ذات الرأس ال 93.333.333 سرهم
املقر االأت اعي : ع ارة كازا بيزنس 

سنت3، رقم 2، تجزئة مندارجنا 333، 
سيدي معرجف، الدار البيضاء

املسجلة بالسجل التجاري
للدار البيضاء تحت رقم 177343

تقرر خالل اأت اع مجلس اإلسارة 
 2323 سبت 30   3 بتاريخ  املنعقد 
جالج ع العام العاسي املنعقد بتاريخ 

24 سبت 30 2323 ما يلي :
الديد  باستقالة  عل ا  اإلحاطة 
كريدتين أجرن أنيارسون من مهامه 
اإلسارة  مجلس  جرئيس  ك تصرف 

للشركة.
الديدة  باستقالة  عل ا  اإلحاطة 
ك تصرفة  مهامها  من  ع ور  امينة 

بالشركة.
تعيين، ك تصرف جرئيس مجلس 
اإلسارة للشركة، الديد برجس سجنالد 
هوتشيدون، املولوس في 5 يناير 1968 

بديدني، ذج الجندية امست3الية.
بالشركة،  ك تصرفة  تعيين، 
في  املولوسة  الصقلي،  كنزة  الديدة 
ذات الجندية   ،1993 أغدطس   11

املغربية.
تم اإليداع القانوني بقلم املحك ة 
بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 

7 سيد 30 2323 تحت رقم 756433 
بالسجل  التعديلي  جالتسجيل 
بتاريخ البيضاء  للدار   التجاري 
7 سيد 30 2323 تحت الرقم 33588.

لإليداع، رئيس مجلس اإلسارة

8 P

 CREDITINFO HOLDING
MAROC

شركة مداه ة مبدطة
ذات الرأس ال 333.333 سرهم

املقر االأت اعي : ع ارة كازا بيزنس 
سنت3، رقم 2، تجزئة مندارجنا 333

سيدي معرجف، الدار البيضاء
املسجلة بالسجل التجاري

للدار البيضاء تحت رقم 176853
بتاريخ الخطية  املشاجرة   خالل 
33 سبت 30 2323 قرر شركاء الشركة 

ما يلي :
الديد  باستقالة  عل ا  اإلحاطة 
كريدتين أجرن أنيارسون من مهامه 

كرئيس للشركة.
الديد  للشركة،  كرئيس  تعيين، 
برجس سجنالد هوتشيدون، املولوس في 
1968 بديدني، ذج الجندية  5 يناير 

امست3الية، ملدة غي3 محدسة.
تم اإليداع القانوني بقلم املحك ة 
بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 

7 سيد 30 2323 تحت رقم 756432 
بالسجل  التعديلي  جالتسجيل 
بتاريخ البيضاء  للدار   التجاري 
7 سيد 30 2323 تحت الرقم 33587.

لإليداع، الرئيس

9 P

SEWAN MAROC
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

ذات شريك جحيد
الرأس ال : 4.333.333 سرهم

املقر االأت اعي : 435، شارع القدس
إقامة الدكن امنيق، الطابق 3

حي الع رية، عين الشق
الدار البيضاء

السجل التجاري : 172519
قرر   2323 نوف 30   2 بتاريخ 

الشريك الوحيد للشركة ما يلي :
)سابقا  الشركة  تد ية  تغيي3 
كالتا ي   (VIVACTION MAROC

.SEWAM MAROC
تعديل رأس ال الشركة لتخفيضه 
جفقا  سره ا   4.333.333 مبلغ  إ 5 
لقرارات الزياسة عن طريق الحداب 
بدافع  جالتخفيض  للشريك  الجاري 
قررها  التي  للرأس ال  خدائر  من 
سنة  في  للشركة  الوحيد  الشريك 

.2311

النظام  من  ج6   2 البندين  تغيي3 
امسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني بقلم املحك ة 
بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 

4 سيد 30 2323 تحت رقم 756256 
بالسجل  التعديلي  جالتسجيل 
بتاريخ البيضاء  للدار   التجاري 
4 سيد 30 2323 تحت الرقم 33437.

لإليداع، املدي3

10 P

 YOUNES BERRADA AND
SONS HOLDING

شركة ذات مدؤجلية محدجسة
املقر االأت اعي : 33، شقة 8 زنقة 

موالي أح د الوكيلي، حدان
الرباط

ب وأب عقد عرفي حرر بالرباط، 
تم تأسيس   2323 سبت 30   9 بتاريخ 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة تت يز 

بالخصائص التالية :
 YOUNES  : االأت اعي  االسم 
 BERRADA AND SONS

HOLDING
املقر االأت اعي : 33، شقة 8 زنقة 
موالي أح د الوكيلي، حدان الرباط.

 133.333  : رأس املال االأت اعي 
حصة   1333 إ 5  مقدم  سرهم 
لكل  سرهم   133 ب قدار  اأت اعية 

حصة.
يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس.
املدي3 : يونس براسة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
7 سيد 30  التجارية في الرباط بتاريخ 

.2323
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.1488383
11 P

 STE SANSALAH
TRANSPORT

SARL
تغيي3 مقر الشركة جتفويت الحصص

ب قت�سى محضر مؤرخ بالرباط في 
4 نوف 30 2323 تم تغيي3 مقر الشركة 

جتفويت الحصص :

تغيي3 املقر : من 4 شارع موالي علي 

الشريف الشقة رقم 1 ت ارة إ 5 زنقة 

الشقة   2 الطابق   2 باندجنغ الع ارة 
رقم 13 املحيط الرباط.

: تفويت الديد  تفويت الحصص 

صالح الدين سهام حصص الشركة 

إ 5  حصة   1333 قدره  حدس  بي ا 

الديد مح د منكاسي جالديد مح د 

مح د  جالديد  الزرجت  الدين  عالء 

خليل بوكرن.

الديد مح د منكاسي 334 حصة.

الديد مح د عالء الدين الزرجت 

333 حصة.

 333 الديد مح د خليل بوكرن 

حصة.

تدار الشركة من طرف   : التديي3 

غي3  ملدة  منكاسي  مح د  الديد 

محدجسة.

بكتابة  تم   : القانوني  لإليداع 

بالرباط  التجارية  باملحك ة  الضبط 

تحت   2323 سيد 30   13 بتاريخ 
في السجل التجاري رقم   6154 رقم 

.148225

12 P

STE AL BARAKATE MEKNES
SARL

شركة ذات مدؤجلية محدجسة

تأسيس شركة
في املؤرخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 

شركة  تأسيس  تم   2323 أكتوبر   6

جذات  املحدجسة  املدؤجلية  ذات 

الخاصيات التالية :

 STE  : االأت اعي  االسم 

AL BARAKATE MEKNES SARL

امع ال   : التجاري  النشاط 

االستي3اس  املتاأرة،  املختلفة، 

جالتصدير.
تجزئة   51 رقم   : املقر االأت اعي 

كاسيم جيدالن مكناس.

املدة : 99 سنة.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  الدنة 

يناير إ 5 31 سيد 30.
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سرهم   133.333  : الرأس ال 
كل  قي ة  حصة   1333 إ 5  مقد ة 
الواحدة،  للحصة  سرهم   133 منها 

جزعت عل5 الشكل التا ي :
حصة   533 الديد ح زة مديلي 

بقي ة 53.333 سرهم.
الديد عث ان خرايس 533 حصة 

بقي ة 53.333 سرهم.
ح زة  للديد   : جالتوقيع  التديي3 

مديلي جالديد عث ان خرايس.
باملركز  القانوني  اإليداع  تم 
الجهوي لالستث ار أهة فاس مكناس 
رقم  تحت   2323 سيد 30   7 بتاريخ 

السجل التجاري 51595.
13 P

AZRED INVEST
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
ذات  شركة  تأسيس  تم  بالرباط 
جحيد  بشريك  املحدجسة  املدؤجلية 

جالتي تح ل الخصائص التالية :
AZRED INVEST : التد ية

SARL AU : الصفة القانونية
أج  أع ال   : االأت اعي  الهدف 

إنشاءات متنوعة )مقاجل).
تجاري أج  )أساء  استي3اس جتصدير 

جسيط).
سرهم   13.333  : رأس ال الشركة 
مقد ة إ 5 133 حصة من فئة 133 
بين  موزعة  الواحدة  للحصة  سرهم 

الشركاء عل5 الشكل التا ي :
الديد مح د الدجمي 133 حصة.

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

السجل التجاري.
من فاتح يناير إ 5   : الدنة املالية 
31 سيد 30 من كل سنة ما عدا الدنة 

امج 5 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
التجاري  املركز   : االأت اعي  املقر 

سنيا الرقم 68 شارع 5 القرية سال.
املدي3 : الديد مح د الدجمي.

التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
.32451

14 P

LA LEVENTADA
SARL AU

مقرها االأت اعي بطنجة 36
املحل 1 الطابق امر�سي زنقة عالل 

بن عبد هللا
السجل التجاري بت ارة رقم 96885

تفويت حصص شركة
بتاريخ محضر  عقد   ب قت�سى 
ب كناس  مسجل   2323 أكتوبر   19
الشريك  قرر   ،2323 أكتوبر   28 في 
شركة  بيش»  »ميد  شركة  الوحيد 
ي ثلها  محدجسة،  مدؤجلية  ذات 

قانونيا الديد مح د بوراس مدي3 :
شركة من  حصص   تفويت 
شركة   LA LEVENTADA SARL AU
بشريك  محدجسة  مدؤجلية  ذات 

جحيد.
الديد  املدي3  استقالة  قبول 

مح د بوراس.
في  للشركة  أديد  مدي3  تعيين 

شخص الديدة نورية جاعليت.
ج7   6 الفصلين  تعديل  تم  جبهذا 

من القانون امسا�سي للشركة.
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحك ة  لدى  التجاري 
بتاريخ  7358 رقم  تحت   بطنجة 

4 سيد 30 2323.
15 P

TISSUS 2B
SARL AU

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE

AU CAPITAL DE 200.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : 5 RUE

BOUIBLANE AGDAL RABAT
R.C RABAT N° 109051

IF : 3373140
ICE : 001667921000032

تفويت حصص
جزياسة في رأس ال الشركة

انعقد   2323 سبت 30   25 بتاريخ 
لشركة  عاسي  الغي3  العام  الج ع 
شركة ذات مدؤجلية   ،TISSUS 2B
محدجسة، رأس الها 233.333 سره ا، 
بويبالن  زنقة   5 االأت اعي  مقرها 

أكدال الرباط.

حيث ت ت املصاسقة عل5 :

م لوكة  حصة   663 تفويت 

للديدة كنزة البليدي لفائدة الديد 

نوفل عاشور.

م لوكة  حصة   343 تفويت 

للديدة ناسين البليدي لفائدة الديد 

نوفل عاشور.

م لوكة  حصة   323 تفويت 

لفائدة  البليدي  ناسين  للديدة 

الديدة بثينة البليدي.

من  الشركة  رأس ال  زياسة 

سرهم   833.333 سرهم إ 5   233.333

حصة بقي ة   6333 عن طريق خلق 

عن  جذلك  منها  لكل  سرهم   133

طريق التض ين في رأس ال الشركة 

بثينة  للشريكة  الجاري  للحداب 

البليدي في حدجس 633.333 سرهم.

7 من النظام  ج   6 تعديل املاستين 

امسا�سي.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية للرباط في 13 سيد 30 2323 

اإليداع القانوني 139397.

16 P

JET7 AUTO MOTORS
SARL

أت 7 أجطو موطورز

ب قت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 

نظام  تكوين  تم   2323 سيد 30   4

املدؤجلية  ذات  لشركة  أسا�سي 

املحدجسة خصائصها كالتا ي :

 JET7 AUTO  : التد ية 

MOTORS - أت 7 أجطو موطورز.

الهدف : ت ارس الشركة امهداف 

التالية :

الجديدة  الديارات  استي3اس 

جاملدتع لة.

االستي3اس جالتصدير.

استي3اس معدات اإلسعاف جالعتاس.

زنقة  مكرر   12  : املقر االأت اعي 

لبان شقة 3 املحيط الرباط.

 133.333  : رأس املال االأت اعي 

حصة قي ة   1333 سرهم مقدم إ 5 

كل جاحدة 133 سرهم.

الديدان  تعيين  تم   : التديي3 

الخلوفي  جيونس  بال  أيت  مح د 

ك دي3ان جحيدان للشركة جملدة غي3 

محدجسة.

جضع  تم  القانوني  اإليداع 

الضبط  كتابة  لدى  القانوني  امللف 

باملحك ة التجارية بالرباط تحت رقم 

السجل التجاري 148237.

17 P

LABEL AQUA

شركة ذات مدؤجلية محدجسة

في حالة التصفية

يبلغ رأس الها : 533.333 سرهم

املقر االأت اعي : 2235، املنطقة 

الصناعية، أجالس زعي3، عين عوسة

12133 - الرباط

السجل التجاري بالرباط رقم 

91511

حل الشركة قبل امجان
بتاريخ مداجالت   ب قت�سى 

قررت الج عية   ،2323 سبت 30   33

العامة غي3 العاسية :

جبالتا ي  حل الشركة قبل امجان، 

تتبع تد ية الشركة بعبارة شركة في 

حالة التصفية.

الديدة  املدي3ين  مهام  إنهاء 

أمال  جالديد  بربيش،  كلثوم  ام 

بوعنان تعيين بصفتها مصفية جملدة 

التصفية:   الديدة ام كلثوم بربيش.

تحديد مقر التصفية في 29 شارع 

العلويين رقم 14، 13323 الرباط.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحك ة التجارية بالرباط 

في 8 سيد 30 2323 تحت 139193.
من أأل التلخيص جالنشر

املصفي

18 P
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ANDIRA

شركة مدنية

يبلغ رأس الها : 123.333 سرهم

املقر االأت اعي : 55، شارع ابن سينا

الطابق الثاني، الشقة رقم 8

أكدال - الرباط

السجل التجاري بالرباط رقم 

28851

الج عية  مداجالت  ب قت�سى 

ماي   19 بتاريخ  العاسية  غي3  العامة 

2317، تم :

الدائم  امل ثل  تغيي3  تسجيل 

شركة  املعنوي  الشخص  للشريك 

 LAFARGEHOLCIM MAROC

 HOLCIM قبل  من  املد ات 

 MARCEL من طرف الديد MAROC

رشيد  الديد  عوض   COBUZ

الصفار.

 5 تفويت  بعقد  العلم  تسجيل 

الداسة  بين  اأت اعية  حصص 

جالديد   Christophe Siraudin

إبراهيم الزرجقي.

الض ان  حجز  شرط  إلغاء  تقرر 

لل  ارسة مهام التديي3.

النظام  من   16 ج   6 املواس  تغيي3 

امسا�سي.

الشراط  أمين  الديد  تعيين 

بصفته مدي3 الشركة عوض الديد 

رشيد الصفار املدتقيل.

تنتهي مدة مهامه بانعقاس الج عية 

العامة العاسية في 2319 جالتي ستبث 

في حدابات الدنة املالية املنتهية في 

31 سيد 30 2318.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سيد 30   8 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2323، تحت رقم 139233.
من أأل التلخيص جالنشر

التديي3

19 P

ANDIRA
شركة مدنية

يبلغ رأس الها : 123.333 سرهم

املقر االأت اعي : 55، شارع ابن سينا

الطابق الثاني، الشقة رقم 8

أكدال - الرباط

السجل التجاري بالرباط
رقم 28851

تجديد مدة مهام املدي3
الج عية  مداجالت  ب قت�سى 

يونيو   25 العامة غي3 العاسية بتاريخ 

تقرر تجديد مدة مهام املدي3   2323

جالحامل  الشراط  أمين  الديد 

 A59735 رقم  الوطنية  للبطاقة 

لثالث سنوات متتالية.

تنتهي مدة مهامه بانعقاس الج عية 

في  سثبت  جالتي   2322 في  العامة 

في املنتهية  املالية  الدنة   حدابات 

31 سيد 30 2321.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحك ة التجارية بالرباط 

تحت رقم   ،2323 سيد 30   8 بتاريخ 

.139199
من أأل التلخيص جالنشر

التديي3

20 P

MATEEN IMMOBILIER
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

يبلغ رأس الها : 21.253.333 سرهم

املقر االأت اعي : 55، شارع ابن سينا

الطابق الثاني، الشقة رقم 8

أكدال - الرباط

السجل التجاري بالرباط
رقم 68163

زياسة الرأس ال االأت اعي
ب بلغ  الرأس ال االأت اعي  زياسة 

من  لينتقل  سرهم   17.253.333

سرهم   21.253.333 إ 5   4.333.333

حصة   172.533 خلق  طريق  عن 

اأت اعية عن طريق تحويل الحداب 

الذاتي،  املال  رأس ال  إ 5  الجاري 

كليا  محررة  الجديدة  الحصص 

جمكتتبة من طرف :

 LAFARGEHOLCIM شركة 
57.533 حصة اأت اعية.

شركة  OVARTOS 57.533حصة 
اأت اعية.

حصة   57.533   ACM2i شركة 
اأت اعية.

الرأس ال  يصبح  جبالتا ي 
االأت اعي مقد ا كالتا ي :

 LAFARGEHOLCIM شركة 
73.834 حصة اأت اعية.

 73.833  SOTRAVO شركة 
حصة اأت اعية.

حصة   73.833  ACM2i شركة 
اأت اعية.

حصة   212.533  : املج وع 
اأت اعية.

 7 املاسة  جتغيي3   6 املاسة  تت يم 
جاملتعلقتين  امسا�سي  النظام  من 
جالرأس ال  بالحصص  التوا ي  عل5 

االأت اعي.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني باملحك ة التجارية بالرباط 

في 8 سيد 30 2323 تحت 139231.
من أأل التلخيص جالنشر

التديي3

21 P

MATEEN IMMOBILIER
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

يبلغ رأس الها : 21.253.333 سرهم
املقر االأت اعي : 55، شارع ابن سينا

الطابق الثاني، الشقة رقم 8
أكدال - الرباط

السجل التجاري بالرباط
رقم 68163

است رارية النشاط االأت اعي
بتاريخ مداجالت   ب قت�سى 
الج عية  أثبتت   ،2319 سيد 30   2
الوضعية  أن  املشت3كة  العامة 
ربع  من  أقل  للشركة  الصافية 
قررت  جبالتا ي  االأت اعي  الرأس ال 

است رارية نشاط الشركة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني باملحك ة التجارية بالرباط 

في 8 سيد 30 2323 تحت 139232.
من أأل التلخيص جالنشر

التديي3

22 P

MATEEN IMMOBILIER
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

يبلغ رأس الها : 21.253.333 سرهم
املقر االأت اعي : 55، شارع ابن سينا

الطابق الثاني، الشقة رقم 8
أكدال - الرباط

السجل التجاري بالرباط
رقم 68163

استقالة جتعيين مدي3
بتاريخ مداجالت   ب قت�سى 

3 سبت 30 2323، تم :
أبوبكر  الديد  استقالة  تسجيل 

بوشنتوف من مهامه ك دي3.
اللطيف  عبد  الديد  تعيين 
غي3  ملدة  متصرف  بصفته  ح وش 

محدجسة.
ستصبح  الشركة  بأن  تسجيل 

مدي3ة من طرف :
الديد عبد اللطيف ح وش.

الديد فيصل العلمي لحجوجي.
الديد سجمينيك برجست.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني باملحك ة التجارية بالرباط 

في 8 سيد 30 2323 تحت 139232.
من أأل التلخيص جالنشر

التديي3

23 P

STE ZAROILI COMPTA CONSULTING

Travaux de comptabilité

 RAYHAN 13, ANGLE RUE DE FES ET RUE

 IBNOU EL KHATIB

الهاتف : 35.35.28.35.35

Comptable_zaroili@hotmail.fr

SOCIETE RITA AUTO-
SERVICES

شركة محدجسة املدؤجلية 
رأس الها االأت اعي : 533.333 

سرهم
املقر االأت اعي : الطابق امر�سي

شقة رقم 3، شارع مح د الداسس
تازة

ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
شركة  قرر شركاء   2323 سيد 30   7
شركة   RITA AUTO-SERVICES

محدجسة املدؤجلية ما يلي :
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الرفع من قي ة رأس ال الشركة 
 1.333.333 سرهم إ 5   533.333 من 
حصة اأت اعية   5333 سرهم بخلق 

أديدة من فئة 133 سرهم.
اإليداع  تم   : القانــوني  اإليداع 
الضبط  كتابة  لدى  القانوني 
يوم بتازة  االبتدائية   لل حك ة 

13 سيد 30 2323 تحت رقم 587.
إمضاء :

بعزيز عبد االاله

24 P

STE HOUSE WOMEN’S
رأس الها االأت اعي : 133.333 

سرهم
املقر االأت اعي : شارع باستور

17 - 19 طنجة
تفويت الحصص االأت اعية
تغيي3 الشكل القانوني للشركة

تعيين املدي3ين
تعديل القانون امسا�سي للشركة

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 
يوم املنعقد  للشركة   االستثنائي 

26 نوف 30 2323 قرر ما يلي :
بوناكي  نورالدين  الديد  فوت 
 133 بقي ة  اأت اعية  حصة   833
سرهم للحصة الواحدة التي ي تلكها 
 HOUSE WOMEN’S الشركة  في 

لفائدة :
الديد اقريقز يوسف 433 حصة 

اأت اعية.
الديد املداتي أسامة 433 حصة 

اأت اعية.
الج ع  قرر  التفويت  لهذا  تبعا 
الشكل  تحويل  االستثنائي  العام 
القانوني للشركة من شركة محدجسة 
إ 5  جحيد  شريك  ذات  املدؤجلية 

شركة محدجسة املدؤجلية.
نور  بوناكي  الديدين  تعيين  تم 
ك دي3ين  يوسف  جاقريقز  الدين 

للشركة ملدة غي3 محدسة.
قرر  التعديالت  هذه  إثر  جعل5 
للشركة  االستثنائي  العام  الج ع 
لشركة  امسا�سي  القانون  مالئ ة 
مع  مالئ ة   HOUSE WOMEN’S
القانون رقم 96-5 املتعلق بالشركات 

ذات املدؤجلية املحدجسة.

اإليداع  تم   : القانــوني  اإليداع 

التجارية  املحك ة  لدى  القانوني 

بطنجة بتاريخ 27 نوف 30 2323 تحت 
رقم 7118.

ملخص قصد النشر

COMPTAGESTEX

مراكش

25 P

HRM PROSPECT
SARL AU

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة بشريك جحيد

الوحيد  الشريك  قرار  ب وأب 

تأسيس شركة ذات مدؤجلية  تقرر 

جتبعا لذلك  محدجسة بشريك جحيد. 

فإنها تتكون من الديد املهدي رطل.

نشاط الشركة : الت3جيج الدياحي.
كونجو  زنقة   23  : الشركة  مقر 

الشقة رقم 17 حي املحيط الرباط.

 HRM  : الشركة  تد ية 

PROSPECT SARL AU

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

إحداثها الفعلي.
 133.333 في  حدس   : املال  رأس 

حصة   1333 عل5  مقدم  سره ا 

بقي ة 133 سرهم للواحدة.

املهدي  الديد   : التوقيع  التديي3 
رطل.

تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 

التجارية بالرباط بتاريخ فاتح أكتوبر 

2318 تحت رقم 133313.
جهذا ب ثابة مقتطف جبيان

26 P

GRNICHE TIME
SARL AU

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة بشريك جحيد

الوحيد  الشريك  قرار  ب وأب 

تأسيس شركة ذات مدؤجلية  تقرر 

جتبعا لذلك  محدجسة بشريك جحيد. 

ملصوري  الديد  من  تتكون  فإنها 
رشيد.

نشاط الشركة : 

مطعم جمقهى.

استي3اس جتصدير.

حي العلويين زنقة   : مقر الشركة 

الشارقة رقم 41 ت ارة.

 GRINICHE  : الشركة  تد ية 

TIME SARL AU

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

إحداثها الفعلي.

 133.333 في  حدس   : املال  رأس 

حصة   1333 عل5  مقدم  سره ا 

بقي ة 133 سرهم للواحدة.

: الديد ملصوري  التديي3 التوقيع 

رشيد.

تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 

سيد 30   13 االبتدائية بت ارة بتاريخ 

2323 تحت رقم 131531.
جهذا ب ثابة مقتطف جبيان

27 P

NAJAD
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

رأس ال الشركة : 93.333

املقر االأت اعي للشركة : تقاطع فال 

جلد ع ي3 جشارع بهت 32 ب الطابق 

الثاني جالثالث أكدال الرباط

مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

بالرباط بتاريخ 21 سبت 30 2323، تم 

االستثنائية  الج عية  محضر  تحرير 

ذات  شركة   NAJAD SARL لشركة 

مدؤجلية محدجسة الذي تقرر فيه ما 

يلي :

تقاطع   : االأت اعي  املقر  تحويل 

ب   32 بهت  جشارع  ع ي3  جلد  فال 

الطابق الثاني جالثالث أكدال الرباط 

إ 5 شارع التين محج الرياض املركز 

حي  ج8   7 ع ارة  الخامس  الطابق 

الرياض الرباط.

النظام  من   4 املاسة  تعديل 

امسا�سي.

االعت اس الكامل للقوانين املحدثة.

الصالحيات امل نوحة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحك ة  الضبط 
تحت رقم   2323 سيد 30   13 بتاريخ 

.D139258
28 P

شركة علي وأوالده لألشغال
ب قت�سى الج ع العام لشركة علي 
بتاريخ جاملنعقد  لألشغال،   جأجالسه 

2 أغدطس 2319 تقرر ما يلي :
ب ا  الشركة  رأس ال  من  الرفع 
تم  سرهم   2.433.333 مج وعه 
سحبه من الحداب الجاري للشركاء، 
سرهم   133.333 بذلك تم رفعه من 

إ 5 2.533.333 سرهم.
القانون  من  ج7   6 املاستين  تغيي3 

امسا�سي.
باملحك ة  تم  القانوني  اإليداع 
سبت 30   6 بتاريخ  بت ارة  التجارية 

2319 تحت رقم 2337.
29 P

SOCIETE MAROC EDUTEC
SARL AU

مقر الشركة : ع ارة 4 زنقة البي3جني 
الشقة 13 أكدال الرباط

سجل تجاري رقم 72795 - الرباط
النشاط : تجارة أنظ ة ججسائل 

التعليم
جفق محضر الج ع العام املنعقد 
باملقر   2323 أكتوبر   22 بتاريخ 
املدؤجلية  ذات  للشركة  االأت اعي 
البي3جني  بزنقة  الكائنة  املحدجسة 
شقة رقم 13 ع ارة 4 أكدال الرباط.

رأس الها : 133.333 سرهم.
قرر الشريك الوحيد ما يلي :

كانت  التي  الشركة  اسم  تغيي3 
إ 5   MAROC EDUTEC تدمى 

.NATURETEC
تجارة   : الشركة  نشاط  تغيي3 
جاملك الت  التج يل  مدتحضرات 

الغذائية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط تحت رقم 139264 

بتاريخ 13 سيد 30 2323.
30 P
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STE BELPER TRANS
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

AU CAPITAL DE 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : DOUAR SIBARA

MOULAY BOUSSELHAM

SOUK EL ARBAA

ب قت�سى أ ع عام غي3 استثنائي 

للشركة املنعقد في 23 نوف 30 2319 

الغرب  امربعاء  بدوق  جاملسجل 

بتاريخ 13 سيد 30 2319 قرر ما يلي :

بيع الحصص االأت اعية :

باع الديد ح يد عكراش مج وع 

الشركة  في  االأت اعية  حصصه 

للديدين  حصة   533 في  املت ثلة 
جبهلول  الجعواني  عبد العزيز 

عبد الرح ان.

باع الديد مح د بلفقي3 مج وع 

الشركة  في  االأت اعية  حصصه 

للديدين  حصة   533 في  املت ثلة 

ك ال الحافي جبوسلهام الحافي.

أدجل رقم 6 املوارس

جرس للشركة مبلغ جقدره 133.333 

سرهم كالتا ي :

الجعواني  العزيز  عبد  الديدين 

جبهلول عبد الرح ان 53.333 سرهم.

الديدين ك ال الحافي جبوسلهام 

الحافي 53.333 سرهم.

املج وع : 133.333 سرهم.
أدجل رقم 7 : رأس ال

قدم رأس املال الشركة إ 5 1333 

سرهم   133 بقي ة  اأت اعية  حصة 

للحصة موزعة كالتا ي :

الديدين ك ال الحافي جبوسلهام 

الحافي 533 حصة.

الجعواني  العزيز  عبد  الديدين 

جبهلول عبد الرح ان 533 حصة.

بلفي3  مح د  الديد  تقدم  ك ا 

للشركة  ك دي3  استقالته  بتقديم 

استقالته  قبل  الذي  العام  بالج ع 

ك ال  الديدين  تعيين  تم  جقد 

الحافي جعبد الرح ان بهلول مدي3ين 

للشركة.

بكتابة  تم  القانوني  اإليداع 
بدوق  االبتدائية  باملحك ة  الضبط 

 2020/21 الغرب تحت رقم  امربعاء 

بتاريخ 3 يناير 2323.

31 P

سيوان امستاذ املصطفى حليب

موثق

الحي الحدني، زنقة اإلمام الغزا ي

الطابق امجل، ع ارة 43، شقة 1، بركان

مجموعة مدارس بناملنارة 

الخاصة
ب قت�سى عقد رسمي تلقاه امستاذ 

املصطفى حليب موثق ب30كان بتاريخ 

عام  لج ع  يوثق   ،2323 سيد 30   8

استثنائي تم بديوانه لشركاء الشركة 

بناملنارة  مدارس  مج وعة  املد اة 

 GROUPE SCOLAIRE الخاصة 

شركة   ،BENALMANARA PRIVE
رأس الها  محدجسة،  مدؤجلية  ذات 

االأت اعي  مقرها  سرهم،   13.333
إمزجرن،  زنقة  الصفاء،  حي  ب30كان، 
التجاري  بالسجل  مسجلة   ،1 رقم 

االبتدائية  املحك ة  لدى  امل دوك 

معرفة   ،7313 رقم  تحت  ب30كان 

 ،45929772 رقم  تحت  أبائيا 

لل قاجلة  املوحد  التعريف  ذات 
اتخذ   ،332599556333324 رقم 

املوأز  القرارات  جباإلأ اع  الشركاء 

بيانها ك ا يلي :
ب بلغ  الشركة  رأس ال  زياسة 

للحصص  تبعا  سرهم،   993.333

النقدية التي قدمها الشركاء للشركة 

جذلك كالتا ي :

 891.333  : بنعاسل  أنس  الديد 

سرهم.

الديدة حكي ة بريغش : 99.333 

سرهم.

املج وع : 993.333 سرهم.

 9933 جإنشاء  خلق  تم  جبذلك 

نصيب اأت اعي بقي ة اس ية قدرها 

عل5  توزع  نصيب  لكل  سرهم   133

عل5  حصصهم  مقابل  الشركاءن 

النحو التا ي :

 8913  : بنعاسل  أنس  الديد 

نصيب.

الديدة حكي ة بريغش : 99.333 

سرهم.

املج وع : 993.333 سرهم.

رأس ال  مبلغ  نقل  تم  جعليه 

إ 5  سرهم   13.333 من  الشركة 

إ 5  مقد ة  سرهم   1.333.333

سرهم   133 بقي ة  نصيب،   13.333

عل5  توزيعها  تم  جالتي  نصيب،  لكل 

الشركاء، مقابل حصصهم عل5 النحو 

التا ي :

 9333  : بنعاسل  أنس  الديد 

نصيب.

 1333  : بريغش  حكي ة  الديدة 

نصيب.

املج وع : 13.333 نصيب.

تعديل الفصلن 6 ج7 من القوانين 

النحو عل5  للشركة   التأسيدية 

التا ي :

6 : قدم الشركاء للشركة  الفصل 

الحصص النقدية التالية :

 933.333  : بنعاسل  أنس  الديد 

سرهم.

 : بريغش  حكي ة  الديدة 

133.333 سرهم.

املج وع : 1.333.333 سرهم.

الفصل 7 : حدس رأس ال الشركة 

إ 5  مقد ة  سرهم   1.333.333 من 

سرهم   133 بقي ة  نصيب،   13.333

عل5  توزيعها  تم  جالتي  نصيب،  لكل 

الشركاء، مقابل حصصهم عل5 النحو 

التا ي :

 9333  : بنعاسل  أنس  الديد 

نصيب.

 1333  : بريغش  حكي ة  الديدة 

نصيب.

املج وع : 13.333 نصيب.

اإليداع القانوني : لقد تم اإليداع 

القانوني مللف زياسة رأس ال الشركة 

بتاريخ ب30كان  االبتدائية   باملحك ة 

رقم  تحت   2323 سيد 30   13

.2020/513

32 P

تيكنيبلوس
ش م

شركة مداه ة

ذات رأس ال بقي ة 2.156.233 

سرهم

الكائن مقرها االأت اعي : شارع 

املقاجمة، إقامة رقم 7، الطابق 3

الدار البيضاء

سجل تجاري بالدار البيضاء
رقم 61289

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

نوف 30   4 ب  املؤرخ  االستثنائي 

قرر املداه ون بعد معاينة   ،2319

تراكم الخدائر التي ال ي كن تح يلها 

لالحتياطات اأراء ما يلي :

بقي ة  املال  رأس  في  الزياسة 

من  برفعه  سرهم   11.333.333

 13.156.233 إ 5  سرهم   2.156.233

 113.333 إصدار  طريق  عن  سرهم 

االس ية  القي ة  ذي  أديد  سهم 

املحدسة في 133 سرهم لكل سهم سيتم 

االكتتاب  جقت  في  بالكامل  تحريرها 

الدائلة  الديون  مقاصة  طريق  عن 

جمدتحقة الدفع عل5 الشركة.

تغييي3 النظام امسا�سي للشركة.

33 P

سمكوم
ش م

شركة مداه ة

ذات رأس ال قي ته 43.333.333 

سرهم

املقر االأت اعي : 18/16 تجزئة 

التوفيق سيدي معرجف

الدار البيضاء

السجل التجاري بالدار البيضاء
رقم 134735

بتاريخ  املنعقد  العام  الج ع  قرر 

اقت3اح  س اع  بعد   2323 يونيو   33

تعيين  بخصوص  اإلسارة  مجلس 

املتصرف  محل  في  أديد  متصرف 

اكيلينو  خوسيه  الديد  املدتقيل 

انتونا سياز، تعيين متصرف أديد :
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بريرج  فرير  بي3يز  فرناندج  الديد 
املزساس  االسبانية،  الجندية  ذي 
الحامل   1968 أكتوبر   11 بتاريخ 
AAB249254 ملدة  لجواز الدفر رقم 
6 سنوات أي إ 5 تاريخ انعقاس الج ع 
العام الذي سيبث في حدابات الدنة 

املالية املنتهية ب 31 سيد 30 2326.
يتكون  أنه  اإلسارة  مجلس  يعين 

م ا يلي :
الديد انس زموري متصرف.

بريرج  فرير  بي3يز  فرناندج  الديد 
متصرف.

الديد فرناندج اجخيدا كونزاليس 
بوساسا متصرف.

املنعقد  اإلسارة  مجلس  يعاين 
استقالة الديد   2323 يونيو   33 ب 
خوسيه اكيلينو انتونا سياز من مهامه 
كرئيس جمدير عام جيقرر تعيين الديد 
كونزاليس  اجخيدا  فرناندج  الديد 
بوساسا كرئيس جمدير عام أديد عن 
أي  كل فت3ة توليه منصب متصرف، 
إ 5 حين انعقاس الج ع العام العاسي 
الدنة  حدابات  في  سيبث  الذي 

املالية املنتهية ب 31 سيد 30 2325.
باإلأ اع  اإلسارة  مجلس  يقرر 
للديد  امل نوحة  الصالحيات  تأكيد 
منتدب  عام  ك دير  زموري  انس 
غي3  ملدة  معين  سي كوم  لشركة 
محدجسة بعد مداجالت مجلس إسارة 

الشركة بتاريخ 25 مارس 2315.
34 P

برينكس ماروك
شرك مداه ة مبدطة

ذات رأس ال 52.673.333 سرهم
الكائن مقرها االأت اعي ب شارع 
موالي سلي ان حديقة امنشطة 

عكاشة مخزن رقم 23 الدار البيضاء
سجل تجاري بالدار البيضاء

رقم 98795
التعريف املوحد لل قاجالت
رقم 331539726333346

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 
يونيو   26 ب  املؤرخ  الدنوي 
مارجك»  »برينكس  لشركة   2323

ذات  مبدطة  مداه ة  شركة 
قرر  سرهم،   52.673.333 رأس ال 
الشركاء تجديد مه ة الديد ميشيل 
اندريس كوندطان كونفرس كرئيس 
الج ع العام الذي  ملدة تنتهي بانتهاء 
سيبث في حدابات الدنة املنتهية ب 

31 سيد 30 2323.
بتاريخ القانوني  اإليداع   تم 
2323 باملحك ة التجارية  24 نوف 30 

بالدار البيضاء تحت رقم 754939.
35 P

 SOCIETE IMMOBILIERE
MADORA

SARL
برأس ال 333.333 سرهم

املقر الرئي�سي : 314 - 316 زنقة 
مصطفى املعاني، الدار البيضاء

بيع أسهم الشركة
استقالة املدير

تعيين مديرين أدس
في نهاية تقرير بتاريخ 5 ماي 2315، 
للج عية  العاسي  غي3  االأت اع 
 IMMOBILIERE املد اة  العامة 
مدؤجلية  ذات  شركة   ،MADORA
سرهم،   333.333 برأس ال  محدجسة 
زنقة   316  -  314  : الرئي�سي  املقر 
البيضاء،  الدار  املعاني،  مصطفى 
بتاريخ  امسهم  تحويل  عل5  تصاسق 
من قبل الديد ح اس   2315 ماي   5
جفاء  الديدة  إ 5  أوطي  طاهري 
طهري  رأاء  جالديدة  أوطي  طهري 
أوطي جالديدة أمل طاهري أوطي 
أوطي  طاهري  حنان  جالديدة 
أوطي  طاهري  خديجة  جالديدة 

جالديدة مريم طاهري أوطي.
شركاء  أأرى  البيع،  هذا  بعد 

الشركة املذكورة التغيي3ات التالية :
املشاركات   -  7 املاسة  تعديل 

االأت اعية
الشركة  جافقة  املدير.  استقالة 
طاهري  ح اس  الديد  استقالة  عل5 
إبراء  جمنحه   CIN B25354 أوطي 
جهو  الصدس،  هذا  في  كاملة  ذمة 
التاريخ النهائي جغي3 املتحفظ إلسارته 

منذ تعيينه حتى اآلن.

إسارة  تتم   -  23 املاسة  تعديل 
الشركة بعد ذلك من قبل املديرين 
محدجسة  غي3  لفت3ة  القانونيين 
بتوقيعين منفصلين، الديدة طام بن 

غانم جالديدة رأاء طاهري أوطي.
لقد تم اإليداع القانوني باملحك ة 
بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 

5 نوف 30 2323 تحت رقم 22926.
36 P

ENERGY FOR LIFE
ب قت�سى عقد عرفي تم ما يلي :

مدؤجلية  ذات  شركة  تأسيس 
الشريك  جحيد  بشريك  محدجسة 

الوحيد ذات الخصائص التالية :
ENERGY FOR LIFE : التد ية

الت3كيب   : االأت اعي  الهدف 
الكهربائي / معدات الطاقة املتجدسة.
رأس ال الشركة : 133.333 سرهم 
مقدم إ 5 1333 حصة من فئة 133 
عل5  موزعة  الواحدة  للحصة  سرهم 

الشكل التا ي :
مح د امين فركوش 34 حصة.

سفيان الهداف 33 حصة.
طه كويدتة 33 حصة.

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

السجل التجاري.
من فاتح يناير إ 5   : الدنة املالية 
31 سيد 30 من كل سنة ما عدا الدنة 

امج 5 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر : تجزئة املجد رقم 37 متجر 

1 طريق مهدية سال.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سيد 30   3 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2323 تحت الرقم 25477.
37 P

 MELLAH AVENIR
DEVELOPPEMENT

الزياسة في رأس ال الشركة
بدال  املؤرخ  املحضر  ب قت�سى 
الج ع  قرر   ،2323 أكتوبر   6 يوم 
 MELLAH AVENIR لشركة  العام 
ش.م،   DEVELOPPEMENT
رأس الها 43.333.333 سرهم، مقرها 

 4 ع ارة  طرابل�سي  مج وعة  بدال، 

خارج باب شعفة، جاملسجلة بالسجل 

 ،6246 رقم  تحت  بدال  التجاري 

من  الشركة  رأس ال  في  الزياسة 

43.333.333 سرهم إ 5 46.784.433 

الذمم  تحويل  طريق  عن  سرهم 

7.871.552 سرهم  التجارية التي تبلغ 

 37844 جخلق  الشركة  رأس ال  إ 5 

 138 إصدار  عالجة  مع  أديد  سهم 

 433.333 مرق ة من  سرهم للدهم، 

اكتتابها  تم  سهم،   467844 إ 5 

 ONYX الدائن  قبل  من  بالكامل 

شركة فرسية للديد أشرف   EGYPT

مصري  رأب،  مح د  لطفي  أح د 

الدفر  لجواز  جالحامل  الجندية 

بشارع  مقرها   ،A22666882 رقم 

الدقهلية  شرق  حي  املنصورة  ترعة 

التجاري  بالسجل  جاملسجلة  مصر 

جتحريرها   19595 رقم  تحت  ب صر 

الدائلة  الديون  تعويض  طريق  عن 

جاملدتحقة التي ي تلكها عل5 الشركة 

من   7 الفصل  غي3  ذلك،  إثر  جعل5 

قانون التأسيس.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط 

فاتح  يوم  بدال  االبتدائية  املحك ة 

سيد 30 2323 تحت رقم 35489.
لإلشارة جالنشر

رئيس مجلس اإلسارة :

الديد هشام مالح

38 P

 SOCIETE REGRAGUI DE LA

HAUTE COUTURE

SARL

في مؤرخ  عقد   ب قت�سى 

27 أكتوبر 2323 مسجل بالرباط تم 

جضع القانون امسا�سي لشركة ذات 

مدؤجلية محدجسة بامل يزات التالية :
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 SOCIETE REGRAGUI : التد ية
DE LA HAUTE COUTURE SARL

سعيد  تجزئة   : االأت اعي  املقر 
حجي رقم 1196 طريق القنيطرة سال

جرشة لتص يم  إنشاء   : املوضوع 
صنع  أج  املالبس  الراقية  امزياء 
من  أج  الطلب  حدب  املالبس 
صناعة املالبس  الن اذج القياسية، 
جاملالبس الداخلية من مواس نسجية 
أج  محليا  املنتجة  جمدتلزماتها 

مدتورسة، استي3اس جتصدير.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس الفعلي للشركة.
: تدي3 الشركة من طرف  التديي3 
جالديد  الركراكي  اس اعيل  الديد 
عبد الدالم الركراكي ملدة غي3 محدسة.
133.333 سرهم سعر   : الرأس ال 
133 سرهم للحصة مقد ة ك ا يلي :
عبد الدالم الركراكي 633 حصة

اس اعيل الركراكي 233 حصة.
اس اء الركراكي 233 حصة.

املج وع : 1333 حصة.
الدنة االأت اعية : تبتدئ في فاتح 

يناير جتنتهي في 31 سيد 30.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بدال  االبتدائية  باملحك ة  الضبط 

السجل التجاري رقم 32465.
39 P

سيوان امستاذ صالح الدين الشنكيطي
موثق

47، محج الحدن الثاني، الطابق الثاني
الدار البيضاء

الهاتف : 022.47.03.31/022.47.03.32
322.47.33.73

الفاكس : 322.47.33.14

 SOCIETE HOTELIERE
REALITES

S.A
رأس الها : 18.333.333 سرهم

Casablanca, 3 : مقرها االأت اعي
Rue Abou Zaid Edaboussi

Ex. Necker
ب قت�سى محضر املجلس اإلساري 
 ،2323 أكتوبر   33 بتاريخ  العرفي 
املوسع ض ن أصول العقوس بديوان 
امستاذ صالح الدين شنكيطي، موثق

نوف 30   24 بتاريخ  البيضاء،  بالدار   
فإن املجلس اإلساري لشركة   ،2323
 SOCIETE HOTELIERE REALITES

قرر ما يلي :
مبلغ  من  الشركة  رأس ال  رفع 
مبلغ  إ 5  سرهم   18.333.333
طريق  عن  سرهم،   73.333.333

مداه ات نقدية.
ب قت�سى محضر مداجالت الج ع 
بتاريخ العرفي،  االستثنائي   العام 
4 نوف 30 2323، املوسع ض ن أصول 
العقوس بديوان امستاذ صالح الدين 
البيضاء،  بالدار  موثق  شنكيطي، 
تم تداجل   ،2323 نوف 30   24 بتاريخ 

أدجل امع ال التا ي :
قراءة تقرير املجلس اإلساري.

ترخيص الرفع من الرأس ال.
لل جلس  الصالحيات  تفويض 

اإلساري.
تفويض صالحيات اإلأراءات.

اأت اع  محضر  ب قت�سى 
بتاريخ العرفي،  اإلسارة   مجلس 
4 نوف 30 2323، املوسع ض ن أصول 
العقوس بديوان امستاذ صالح الدين 
 ،2323 نوف 30   24 بتاريخ  شنكيطي، 

تم تداجل أدجل امع ال التا ي :
في  االكتتاب  في  امفضلية  حق 

الزياسة في رأس ال الشركة.
تحديد املداه ين في االكتتاب في 

الزياسة في الرأس ال.
في  الزياسة  عل5  املصاسقة 

الرأس ال.
تعديل النظام امسا�سي.

تفويض صالحيات اإلأراءات.
بتاريخ 24 نوف 30 2323، تم إيداع 
ض ن أصول العقوس بديوان امستاذ 
القانون  شنكيطي،  الدين  صالح 

امسا�سي التعديلي للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  باملحك ة  الضبط 
تحت   ،2323 سيد 30   4 في  البيضاء 

رقم 756252.
للنسخة جاإلشارة

امستاذ صالح الدين الشنكيطي

40 P

STE TECHNOVIAS
SARL A AU

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جذات الشريك الوحيد
رأس الها : 13.333 سرهم

رقم 39 زنقة ط30ق حي حك ات

الخ يدات

الحل املدبق للشركة
العام  الج ع  محضر  ب وأب 

بتاريخ بالخ يدات   االستثنائي 

8 سيد 30 2323 تقرر ما يلي :

جذلك  للشركة  املدبق  الحل 
زنقة   39 رقم   : االأت اعي  ب قرها 

ط30ق حي حك ات الخ يدات.

تعيين الديد بوأليت مح د أمين 

ك صفي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  باملحك ة  الضبط 

بتاريخ   1313 بالخ يدات تحت رقم 

11 سيد 30 2323.

السجل التجاري رقم : 26537.

41 P

STE HC ELECTRO TRAV
SARL

شركة ذات مدؤجلية محدجسة
رأس الها : 133.333 سرهم

املقر االأت اعي : رقم 136 الطابق 

الثاني الشقة رقم 4 شارع القاهرة 

كومت3اف 1 ت ارة

تأسيس
بتاريخ عرفي  عقد   ب وأب 

املصاسقة  ت ت   2323 نوف 30   23  

ذات  لشركة  امسا�سي  القانون  عل5 

مدؤجلية محدجسة ذات الخصائص 

اآلتية :

 STE HC  : التجارية  التد ية 

.ELECTRO TRAV

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مدؤجلية محدجسة.

املختلفة امشغال   :  الهدف 

 أج البناء.

الع ليات  أ يع  عامة  بصفة 

مباشرة بصفة  املرتبطة   التجارية 

 أج غي3 مباشرة بنشاط الشركة.

املقر االأت اعي : رقم 136 الطابق 
القاهرة  شارع   4 رقم  الشقة  الثاني 

كومت3اف 1 ت ارة.
سرهم   133.333  : املال  رأس 
 1333 إ 5  مقد ة  سرهم  ألف  مائة 
مائة سرهم   133 ألف حصة من فئة 

للحصة الواحدة.
املدة : 99 سنة بعد التأسيس.

: ه امي شكري ملدة غي3  التديي3 
محدجسة.

جقد تم اإلساع القانوني باملحك ة 
سيد 30   14 االبتدائية بت ارة بتاريخ 

2323 تحت رقم س. ت 131539.
42 P

 STE VERA VISTA
SOLUTIONS

SARL AU
 6, RESIDENCE ASSALAM,

AVENUE MOULAY YOUSSEF
TANGER

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
بشريكة جحيدة

سجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم   2323 أكتوبر   17 بطنجة بتاريخ 
 VERA جضع القانون امسا�سي لشركة
 VISTA SOLUTIONS SARL AU

ذات امل يزات التالية :
الشريكة :

الديدة بوعياس أمين ناسية مغربية 
الجندية مزساسة بتاريخ 17 أغدطس 
1983 بفاس جالداكنة بزنقة الجهاس 
فاس جالحاملة   48 حي الرياض رقم 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
 28 غاية  إ 5  صالحة   C799825

ف30اير 2329.
 VERA VISTA  : التد ية 

.SOLUTIONS SARL AU
 CONSULTING  : الغرض 

.SERVICES
الرأس ال : حدس رأس ال الشركة 
سرهم مائة ألف سرهم   133.333 في 
فئة  من  حصة   1333 إ 5  مقد ة 
133 سرهم للحصة الواحدة اكتتبت 

جسدست ك ا يلي :
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الديدة بوعياس أمين ناسية : 1333 
حصة.

 6, RESIDENCE : املقر االأت اعي
 ASSALAM, AVENUE MOULAY

YOUSSEF- TANGER.
املدة : 99 سنة.

التديي3 : تم تعيين الديدة بوعياس 
أمين ناسية مدي3ة للشركة ملدة غي3 

محدجسة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
ف30اير   5 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2323 تحت رقم 6373.
ب ثابة مقتطف جبيان

43 P

STE DIGIMYZ
تأسيس

نوف 30   16 بتاريخ  عرفي  بعقد 
مسجل بالرباط جضع النظام   2323
املدؤجلية  ذات  للشركة  امسا�سي 

املحدجسة م يزاتها كالتا ي :
.STE DIGIMYZ : االسم التجاري

مليون   1.333.333  : الرأس ال 
عشرة   13.333 إ 5  مقد ة  سرهم 
سرهم   133 جاحدة  كل  حصة  آالف 

منحت للشركاء :
الحامل  هللا  عبد  ق ار  الديد 
للبطاقة الوطنية رقم B199162  ب : 

7533 حصىة.
الحاملة  زكرياء  ق ار  الديد 
 AD224379 رقم  الوطنية  للبطاقة 

ب : 2533 حصة.
الدنة االأت اعية : من فاتح يناير 

إ 5 31 سيد 30 من كل سنة.
شقة   33 ع ارة   : املقر االأت اعي 
38 شارع موالي أح د الوكيلي حدان 

الرباط.
سراسة   : االأت اعي  املوضوع 
تحرير   : االنت3نيت  مواقع  جتص يم 

جسمج الحلول الرق ية.
املدة : 99 سنة ابتداء من تقييدها 

في السجل التجاري.
هللا  عبد  ق ار  الديد   : التديي3 
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

B199162 ملدة غي3 محدجسة.

باملحك ة  الشركة  تسجيل  تم 

التجارية بالرباط تحت رقم 148239 

بتاريخ 13 سيد 30 2323.

44 P

ائت انية تكنيك أسيدطانس ش.ذ.م.م.

111، شارع ج ي العهد

طنجة

STE HABILTEX
SARL

شركة هابيلطيكس ش.ذ.م.م.

رأس الها االأت اعي : 533.333 

سرهم

مقرها االأت اعي : طنجة، املنطقة 

الصناعية، تجزئة املجد، القطعة 

رقم 831، الطابق امر�سي

س.ت رقم 54655

تفويت الحصص االأت اعية
محضر  قرارات  ب وأب   -  1

استثنائيا  املنعقد  العام  الج ع 

 2323 نوف 30   13 بتاريخ  بطنجة، 

هابيلطيكس  املد اة  للشركة 

ش.ذ.م.م. رأس الها 533.333 سرهم، 

املنطقة  بطنجة،  االأت اعي  مقرها 

القطعة  املجد،  تجزئة  الصناعية، 
تقرر امر�سي،  الطابق   ،831  رقم 

 ما يلي :

حصة   253 املوافقة عل5 تفويت 

سرهم   1333 فئة  من  اأت اعية 

جاملددسة  املكتتبة  الواحدة  للحصة 

مقابلها جالتي ت ت من طرف :

 133 الخرشاف  زبيدة  الديدة 

الديد  لفائدة  اأت اعية  حصة 

سعيد املغوغي الريفي.

 25 الخرشاف  زبيدة  الديدة 

الديدة  لفائدة  اأت اعية  حصة 

سعيدة الخرشاف.

الديدة حنان اكري و 125 حصة 

سعيد  الديد  لفائدة  اأت اعية 

املغوغي الريفي.

حنان  الديدة  استقالة  قبول 

الوطنية  للبطاقة  الحاملة  اكري و، 

رقم K437613، من منصبها ك دي3ة

فت3ة  خالل  ذمتها  إبراء  مع  للشركة   

الديد  جمواصلة  الدابقة،  التديي3 

سعيد املغوغي الريفي جالديد أسامة 

املغوغي الريفي في منصبه ا ك دي3ين 

محدجسة.  غي3  ملدة  جذلك  للشركة 

التوقيع الوحيد لل دي3 الديد سعيد 

الشركة  إللزام  كاف  الريفي  املغوغي 

اتجاه امغيار.

جبالتا ي تعديل الفصول 7، 8 ج29 

من النظام امسا�سي للشركة جتحيين 

النظام امسا�سي للشركة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم    -  2

 9 بتاريخ  بطنجة  التجارية  املحك ة 

سيد 30 2323 تحت رقم 236895.
مقتطف جبيان النشر

ائت انية تكنيك أسيدطانس

45 P

STE SERGEVET
ش.ذ.م.م.

شركة ذات مدؤجلية محدجسة

ذات رأس ال : 133.333 سرهم

املقر االأت اعي : طنجة 2، ساحة 

الكويت طابق 1 رقم 4

تكوين
ب قت�سى سند عرفي مؤرخ    -  1

 2323 نوف 30   3 بتاريخ  بطنجة 

 2323 نوف 30   4 بتاريخ  جمسجل 

 63006/7049 اإليداع  رقم  جتحت 

ذات  شركة  جإقامة  إنشاء  تم  فقد 

جحيد  لشريك  محدجسة  مدؤجلية 

جالتي تتض ن امل يزات التالية :

 STE SERGEVET  : التد ية 

ش.ذ.م.م.

الهدف : إن الشركة تهدف إ 5 :

املالبس  تدويق   : أساسا 

جالخدمات العامة.

استي3اس جتصدير أي منتج أج ماسة 

تتعلق ب جال املالبس.

خدمات متنوعة جمراقبة الجوسة.

أ يع  تنفيذ  عل5  قاسرة  ستكون 

جالصناعية  التجارية  الع ليات 

جالع ولة، شحنة، ت ثيل، بيع جشراء 

جتأأي3 أي ماسة أج منتج.

االستي3اس جالتصدير بشكل عام.

شراء جبيع جتوزيع جتدويق أ يع 

جالدلع  جالبضائع  جاملواس  املنتجات 

جاملواس الخام جاملعدات.

عل5  جالع ولة  جالد رة  الت ثيل 

جالدلع  جالبضائع  املنتجات  أ يع 

جاملواس.

قد تنفذ لنفدها لحداب أطراف 

ثالثة أج باملشاركة في أ يع الع ليات 

التجارية جاملبيعات جاملشت3ات.

الع ليات  كل   : ع وما  أكث3 

التجاية، الصناعية، املالية جالعقارية 

أج الغي3 العقارية جخصوصا الد درة 

التي لها عالقة مباشرة أج غي3 مباشرة 

بأحد امهداف الدالفة الذكر أج كل 

هدف م اثل أج مشابه.

املقر االأت اعي : طنجة، 2، ساحة 

الكويت طابق 1 رقم 4.

يوم  من  تنطلق  سنة   99  : املدة 

التأسيس.

ب  حدس   : االأت اعي  املال  رأس 

سرهم  أالف  مئة  سرهم   133.333

اأت اعية  حصة   1333 إ 5  مجزء 

للواحد  سرهم   133 قي ة  ذات 

خصصت ل :

 LLORENS ROYOS JOSE

: MIGUEL

533 حصة اأت اعية.

 LLORENS CORBELLINI JOSE

: ALEJANDRO

533 حصة اأت اعية.

القي ة نقدا ملا  جالكل مقابل أساء 

133.333 سرهم مائة آالف  مج وعه 

سرهم.

التديي3 : جاحد أج أكث3 من املدي3ين 

بصالحية جاسعة.

 LLORENS ROYOS عين 

 JOSE MIGUEL ET M.LLORENS

 CORBELLINI JOSE ALEJANDRO

مدي3ان للشركة ملدة غي3 محدجسة.

من  تنطلق   : االأت اعية  الدنة 

فاتح يناير إ 5 31 سيد 30.
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الصافية  النتائج  إن   : النتائج 
القانونية  االقتطاعات  بعد  للشركة 
جالتنظي ية، تقدم بين الشركاء عل5 
حدب عدس الحصص امل لوكة لكل 

جاحد منهم.
إنجازه  القانوني تم  اإليداع    -  2
لدى كتابة الضبط باملحك ة التجارية 
تحت   2323 نوف 30   17 بطنجة يوم 
139835 جتحت  سجل التجاري رقم 

رقم اإليداع 235775.
مدتخلص مطابق لألصل

التديي3

46 P

STE MANAGER INDUS
ش.ذ.م.م.

شركة ذات مدؤجلية محدجسة
لشريك الوحيد

ذات رأس ال : 133.333 سرهم
املقر االأت اعي : طنجة 12، مج ع 

نور GH12 طابق 3 رقم 228
تكوين

ب قت�سى سند عرفي مؤرخ    -  1
 2323 أكتوبر   28 بتاريخ  بطنجة 
 2323 نوف 30   3 بتاريخ  جمسجل 
 62304/7049 اإليداع  رقم  جتحت 
ذات  شركة  جإقامة  إنشاء  تم  فقد 
تتض ن  جالتي  محدجسة  مدؤجلية 

امل يزات التالية :

 STE MANAGER  : التد ية 

INDUS ش.ذ.م.م لشريك الوحيد.
الهدف : إن الشركة تهدف إ 5 :

أساسا : أع ال كهربائية جمتنوعة.
الت3كيبات الكهربائية.

الدباكة.
جتنفيذ  جصيانة  جتركيب  سراسة 
 EP, BTA, HTA, جالح اية  املشاريع 

.HTB
الطاقة  الصواعق،  مانع 
الدخول،  في  التحكم  الش دية، 
الشبكة  الحرائق،  عن  الكشف 
)تكنولوأيا  جالخارأية  الداخلية 
الهاتفية،  االتصاالت  املعومات، 
من  جالعديد  بالفيديو)  املراقبة 

امع ال.

التقديم أج املشاركة في أي سوق 

أج طلب عطاءات باإلشارة إ 5 امشياء 

املذكورة أعاله.

االستي3اس جالتصدير بشكل عام.

التدويق جالتوزيع.

جاالستي3اس  جالبيع  الشراء 

الدجلية  جالتجارة  جالتصدير 

جالت ثيل  جالشحن  جالد درة 

جالتجارة بشكل عام.

قبل  من  حصة  عل5  االستحواذ 

هدف  ذات  شركة  اي  في  الشركة 

مشابه أج مرتبط.

الع ليات  كل   : ع وما  أكث3 

التجاية، الصناعية، املالية جالعقارية 

أج الغي3 العقارية جخصوصا الد درة 

التي لها عالقة مباشرة أج غي3 مباشرة 

بأحد امهداف الدالفة الذكر أج كل 

هدف م اثل أج مشابه.

 ،12 طنجة،   : االأت اعي  املقر 
مج ع نور GH12 طابق 3 رقم 228.

يوم  من  تنطلق  سنة   99  : املدة 

التأسيس.
ب  حدس   : االأت اعي  املال  رأس 

سرهم  أالف  مئة  سرهم   133.333

اأت اعية  حصة   1333 إ 5  مجزء 

للواحد  سرهم   133 قي ة  ذات 

خصصت ل :

الديد الد ال ي إسري�سي ابراهيم : 

1333 حصة اأت اعية.

القي ة نقدا ملا  جالكل مقابل أساء 

سرهم مئة ألف   133.333 مج وعه 

سرهم.

التديي3 : جاحد أج أكث3 من املدي3ين 

بصالحية جاسعة.

إسري�سي  الد ال ي  الديد  عين 

غي3  ملدة  للشركة  مدي3  ابراهيم 

محدجسة.

من  تنطلق   : االأت اعية  الدنة 

فاتح يناير إ 5 31 سيد 30.

الصافية  النتائج  إن   : النتائج 

القانونية  االقتطاعات  بعد  للشركة 

جالتنظي ية، تقدم بين الشركاء عل5 

حدب عدس الحصص امل لوكة لكل 

جاحد منهم.

إنجازه  القانوني تم  اإليداع    -  2
لدى كتابة الضبط باملحك ة التجارية 
تحت   2323 نوف 30   17 بطنجة يوم 
139833 جتحت  سجل التجاري رقم 

رقم اإليداع 235774.
مدتخلص مطابق لألصل

التديي3

47 P

STE TANGER PLANTES
ش.ذ.م.م.

شركة ذات مدؤجلية محدجسة
ذات رأس ال قدره 133.333 سرهم
املقر االأت اعي : طنجة، 2 ساحة 

الكويت طابق 1 رقم 4
السجل التجاري رقم 131799
تفويت الحصص االأت اعية

ب قت�سى سند عرفي مؤرخ    -  1
جمسجل   2323 أكتوبر   23 بتاريخ 
فوتت   2323 نوف 30   5 بتاريخ 
مج وع  ارحي و،  الزرجقي  الديدة 
حصة   533 االأت اعية  حصصها 
باغدي  الديد  لصالح  اأت اعية 
التي  االأت اعية  الحصص  لحدن، 
شركة  ساخل  عليها  يتوفرجن  كانوا 
املد اة  محدجسة  مدؤجلية  ذات 
ش.ذ.م.م.   TANGER PLANTES
سرهم   133.333 قدره  رأس ال  ذات 
جمقرها االأت اعي بطنجة، 2، ساحة 
املداه ون   4 رقم   1 طابق  الكويت 

قررجا أن الشركة.
املوافقة عل5 نقل ملكية أسهم.

تعلن انسحاب من الشركة فوتت 
الديدة الزرجقي ارحي و.

الجاري  اليوم  حتى  مدتوف5 
القانون امسا�سي للشركة.

القانون  من  ج7   6 املواس  تعديل 
امسا�سي.

إنجازه  القانوني تم  اإليداع    -  2
باملحك ة  الضبط  كتابة  لدى 
نوف 30   23 يوم  بطنجة  التجارية 

2323 جتحت رقم اإليداع 235843.
مدتخلص مطابق لألصل

املدي3

48 P

STE SOMECOTRAD
ش.ذ.م.م

طنجة، لوتد ون اممل، الطابق 

امر�سي رقم 65، صندجق ال30يد 172

رأس ال : 5.333.333 سرهم

السجل التجراي رقم 17395

الرفع من رأس ال االأت اعي
للشركة املد اة  إن الشركاء    -  1

ش.ذ.م.م.   SOMECOTRAD

محدجسة،  مدؤجلية  ذات  شركة 

 5.333.333 قدره  رأس ال  ذات 

بطنجة،   : االأت اعي  جمقرها  سرهم 

امر�سي  الطابق  اممل،  لوتد ون 

172، قررجا  65، صندجق ال30يد   رقم 

ما يلي :

من  االأت اعي   رأس ال  رفع 

 13.333.333 إ 5  سرهم   5.333.333

سرهم عن طريق أخذ امرباح املحتجزة 

القي ة  مقابل  مجانا  جتوزيعها 

اأت اعية  حصة   233 اإلسه ية 

أديدة من 433 سرهم للواحد.

جبالتا ي تعديل الفصل الدابع من 

القانون امسا�سي ك ا يلي :

الفصل 7 :

محدس  االأت اعي  الرأس ال  إن 

سرهم   13.333.333 قدره  ب بلغ 

25.333 حصة اأت اعية  مقدم إ 5 

433 سرهم للواحد جمقد ة  من فئة 

كالتا ي :

 6.253  : مح د  اكرجح  الديد 

حصة اأت اعية.

7533 حصة   : الديد أكرجح جرس 

اأت اعية.

الديد أكرجح ربيع : 7533 حصة 

اأت اعية.

الديد أكرجح أنور : 3753 حصة 

اأت اعية.

حصة   25.333  : املج وع 

اأت اعية.

امساسية  امنظ ة  تحديث 

للشركة..
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تم  القانوني  اإليداع  إن    -  2

إنجازه لدى كتابة الضبط باملحك ة 

نوف 30   4 يوم  بطنجة  االبتدائية 

2323 تحت رقم اإليدا 235269.
مدتخلص مطابق لألصل

املدي3
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 STE BOULANGERIE

ORIGINAL
ش.ذ.م.م.

لشريك الوحيد

شركة ذات مدؤجلية محدجسة

لشريك الوحيد

ذات رأس ال قدره 13.333 سرهم

املقر االأت اعي : طنجة، مج ع 

لوتينورس إقامة 33E طابق امر�سي 

رقم 137

السجل التجاري رقم 65835

فسخ الشركة 
إن الشريك للشركة املد اة    -  1

 BOULANGERIE ORIGINAL

مدؤجلية  ذات  شركة  ش.ذ.م.م. 

ذات  الوحيد،  لشريك  محدجسة 

رأس ال قدره 13.333 سره ا جمقرها 

لوتينورس  مج ع  طنجة،  االأت اعي 

 137 امر�سي رقم  طابق   33E إقامة 

قرر بتاريخ فاتح أكتوبر 2323 ما يلي :

سابقة  بصفة  الشركة  فسخ 

 BOULANGERIE ORIGINAL مجانها

اعتبارا  الوحيد  لشريك  ش.ذ.م.م. 

جفقا  تصفيتها  التاريخ  هذا  من 

لل استين 33 ج34 جمان التصفية مقر 

االأت اعي للشركة.

ك صفي  مح د  عياس  بن  الديد 

للشركة.

إنجازه  القانوني تم  اإليداع    -  2

باملحك ة  الضبط  كتابة  لدى 

التجارية بطنجة يوم 2 نوف 30 2323 

تحت رقم اإليداع 235195.
مدتخلص مطابق لألصل

50 P

 STE BAZARD
DISTRIBUTION

ش.ذ.م.م.
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

ذات رأس ال قدره 2.533.333 
سرهم

املقر االأت اعي : طنجة، 2، زنقة 
بالل طابق تحت أر�سي

السجل التجاري رقم53319
التغيي3ات القانونية

تحديث امنظ ة امساسية
ب قت�سى سند عرفي مؤرخ    -  1
 2316 سيد 30   29 بتاريخ  بطنجة 
تحت   2317 يناير   2 جمسجل بتاريخ 
 ،7049/0000112/2017 سند 
 ،23173547347 رقم  الوصل 
 BAZARD للشركة املد اة  الشركاء 
شركة  ش.ذ.م.م.   DISTRIBUTION
ذات  محدجسة،  مدؤجلية  ذات 
سره ا   2.533.333 قدره  رأس ال 
زنقة   ،2 جمقرها االأت اعي بطنجة، 
بالل طابق تحت أر�سي قررجا بتاريخ 

29 سيد 30 2316 ما يلي :
غرض  من  النشاط  ت اما  حذف 
بامنشطة  جاستبدالها  الشركة 

التالية: 
شركة التبغ.

شركة صناعية.
نقل البضائع.

توزيع التبغ املصنعة جمشتقاتها.
من  جغي3ها  املصنع،  التبغ  إنتاج 

النشاط املنتج ذات الصلة بالتبغ.
إنتاج الوالعات جامكددوارات.

توزيعات  ذات  املنتوأات  توزيع 
كبي3ة.

لج يع  جالتصدير  االستي3اس 
املنتجات ذات توزيعات كبي3ة.

التجارة العامة.
تحديث امنظ ة امساسية.

إنجازه  القانوني تم  اإليداع    -  2
باملحك ة  الضبط  كتابة  لدى 

التجارية بطنجة يوم 6 يناير 2317.
مدتخلص مطابق لألصل

املدي3
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شركة بزار دسطربسيون

ش.ذ.م.م.

شركة ذات مدؤجلية محدجسة

رأس ال االأت اعي : 53.333 سرهم

املقر االأت اعي : طنجة، زنقة 

تارجسانت إقامة لينا رقم 63

تكوين
ب قت�سى سند عرفي مؤرخ    -  1

 2311 أبريل   15 بتاريخ  بطنجة 

 2323 أبريل   25 بتاريخ  جمسجل 

جتحت رقم التسجيل 3474، فقد تم 

جإقامة شركة ذات مدؤجلية  إنشاء 

امل يزات  تتض ن  جالتي  محدجسة 

التالية :

سسطربديون  بزار   : التد ية 

ش.ذ.م.م.

إن الغرض من الشركة   : الهدف 

الخاص لحدابها  تنفذ  أن   هو 

 أج لحداب أطراف ثالثة بشكل مباشر 

أج غي3 مباشر في املغرب أج خارأها.

توزيع  منتجات  توزيع   : أساسا 

كبي3.

توزيع املنتجات الغذائية جمكونات 

املنظفات.

أ يع  جتوزيع  جتدويق  بيع 

منتجات التوزيع الشامل من أي نوع 

جفي أ يع الظرجف الخام أج املصنعة 

جما  املداعدة  املنتجات  جأ يع 

شابهها من أي منشأ جأي مصدر.

شراء أج بيع أج ع ولة أج استي3اس أج 

تصدير جساطة تجارية سجلية ت ثيل 

جتجارة بشكل عام لج يع املواس شبه 

جاملعدات  املصنعة  جالدلع  املصنعة 

املختلفة.

في  أج  املغرب  في  مصلحة  أخذ 

بلد آخر جبأي شكل من امشكال في 

أ يع الشركات التي تتشابه أنشطتها 

التي  أج  الحالية  الشركة  أنشطة  مع 

يحت ل أن تعزز تطوير الشركة.

الستي3اس  سواء  املنتجات  توريد 

جتصدير املواس الالزمة للنشاط أعاله.

قبل  من  حصة  عل5  االستحواذ 

هدف  ذات  شركة  أي  في  الشركة 

مشابه أج مرتبط.

الع ليات  كل   : ع وما  أكث3 

املالية   ، الصناعية  التجارية، 

جالعقارية أج الغي3 العقارية جخصوصا 

الد درة التي لها عالقة مباشرة أج 

غي3 مباشرة بأحد امهداف الدالفة 

الذكر أج كل هدف م اثل أج مشابه.

زنقة  طنجة،   : االأت اعي  املقر 

تارجسانت إقامة لينا رقم 63.

يوم  من  تنطلق  سنة   99  : املدة 

التأسيس.

ب  حدس   : االأت اعي  املال  رأس 

حصة    133 سرهم مجزأ إ 5   53.333

سرهم   533 قي ة  ذات  اأت اعية 

للواحد خصصة ل :

 53  : مح د  سعيد  آيت  الديد 

حصة اأت اعية.

الديد املوساجي خالد : 53 حصة 

اأت اعية.

القي ة نقدا ملا  جالكل مقابل أساء 

مج وعه 53.333 سرهم.

التديي3 : جاحد أج أكث3 من املدي3ين 

بصالحية جاسعة.

مح د  سعيد  أيت  الديد  عين 

مدي3 للشركة ملدة غي3 محدجسة.

من  تنطلق   : االأت اعية  الدنة 

فاتح يناير إ 5 31 سيد 30.

الصافية  النتائج  إن   : النتائج 

القانونية  االقتطاعات  بعد  للشركة 

جالتنظي ية، تقدم بين الشركاء عل5 

حدب عدس الحصص.

إنجازه  القانوني تم  اإليداع    -  2

باملحك ة  الضبط  كتابة  لدى 

 2311 ماي   12 التجارية بطنجة يوم 

 53319 رقم  التجاري  سجل  تحت 

جتحت رقم اإليداع 91433.
مدتخلص مطابق لألصل

املدي3

52 P
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ائت انية لومبارسي

الدار البيضاء، 421 شارع عبد املومن، إقامة 

رياض عبد املومن ع ارة B الطابق الثاني 

الرقم 8

الهاتف : 35.22.86.59.97

الفاكس : 35.22.86.59.99

E.MAIL : FIDUCIAIRE OMBARDIE@

GMAIL.COM

 STE PERFECT

SURVEILLANCE

PERSU

ش.م.م. 

ذات الشريك الوحيد

إعاسة كتابة الفصل الثاني من 
القانون امسا�سي للشركة املتعلقة 

بالهدف االأت اعي
ب قت�سى عقد عرفي للج ع العام 

الغي3 العاسي املؤرخ بتاريخ 6 سيد 30 

الشريك  قرر  البيضاء  بالدار   2312

 STE PERFECT للشركة  الوحيد 

.SURVEILLANCE PERSU

من  الثاني  الفصل  كتابة  بإعاسة 

املتعلقة  للشركة  امسا�سي  القانون 

بالهدف االأت اعي ك ا يلي :

بتقديم  الشركة  هدف  يت ثل 

املتاحة  الوسائل  بج يع  خدمات 

قانونيا لل راقبة أج الحراسة امماكن 

أ يع  أج  الخاصة  أج  الع ومية 

البنايات أج امل تلكات جكذلك الحفاظ 

عل5 سالمة امشخاص املوأوسين في 

تلك املحالت جكذلك طبقا ملقتضيات 

رقم  بظهي3  مقرر   27.36 القانون 

 2337 نوف 30   33 بتاريخ   1.37.155

املتعلق ب هن الحراسة جنقل امموال 

من الفصل   1 جبامخص الفقرة رقم 

رقم 1 من القانون املذكور أعاله.

تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 

بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 

 7 يناير 2313 تحت الرقم 514669.

53 P

ائت انية لومبارسي

الدار البيضاء، 421 شارع عبد املومن، إقامة 

رياض عبد املومن ع ارة B الطابق الثاني 

الرقم 8

الهاتف : 35.22.86.59.97

الفاكس : 35.22.86.59.99

E.MAIL : FIDUCIAIRE OMBARDIE@

GMAIL.COM

 STE PERFECT SYNDIC

NETOYAGE

PERSYN
تأسيس

ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

البيضاء  بالدار   2312 سيد 30   23

للشركة  امسا�سي  القانون  جضع  تم 

الشريك  ذات  املدؤجلية  محدجسة 

الوحيد ذات امل يزات التالية :

 STE PERFECT  : التد ية 

.SYNDIC NETOYAGE PERSYN

الهدف االأت اعي :

جكيل اتحاس املالكين.

التنظيف  بأع ال  القيام 

جالتطهي3.

البيضاء،  الدار   : املقر االأت اعي 

17 ساحة باستور  شارع عبد املومن 

إقامة بويلد باستور الطابق 6 الشقة 

رقم 7 الباب ب.

99 سنة ابتداء  : محدسة في  املدة 

من تاريخ التأسيس.

الرأس ال جالحصص االأت اعية 

ألف  مائة  في  محدس  الرأس ال   :

ألف  إ 5  مقدم  سرهم   133.333

1333 حصة اأت اعية من فئة مئة 

133 سرهم للواحدة مدندة أ يعها 

عاسل  الديد  الوحيد  للشريك 

شهيدي الوزاني.

جحيد  ك دي3  عين   : التديي3 

للشركة ملدة غي3 محدجسة.

الوزاني  شهيدي  عاسل  الديد 

 1962 في  جاملزساس  الجندية  مغربي 

حي الشرطة  الداكن بالدار البيضاء 

الوطنية  للبطاقة  الحامل   58 فيال 

.B581358 رقم

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحك ة التجارية بالدار 
البيضاء بتاريخ 31 يناير 2313 تحت 

الرقم 516193.
54 P

STE TURSEL - DECO
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رأس الها : 133.333 سرهم
 4 في  ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ 
تأسيس  تم  بالرباط   2318 أكتوبر 
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة جالتي 

تح ل الخصائص التالية :
.STE TURSEL - DECO : التد ية
صانع   - نجار   : الهدف االأت اعي 
أثاث - مقاجل بناء أج أشغال متنوعة.

املقر االأت اعي : الع ارة 33 شقة 
شارع موالي أح د لوكيلي حدان   8

الرباط.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
سرهم   133.333  : الرأس ال 
فئة  من  حصة   1333 إ 5  مقد ة 

133 سرهم للحصة الواحدة.
الديد عبد العزيز املخلوفي : 933 

حصة.
 133  : اكوزال  خديجة  الديدة 

حصة.
العزيز  عبد  الديد   : التديي3 

املخلوفي.
من فاتح يناير إ 5   : الدنة املالية 

31 سيد 30.
التجارية  املحك ة   : اإليداع 

بالرباط بتاريخ 3 سيد 30 2323.
السجل التجاري رقم 148311.

55 P

 STE OTMANI INVEST
GROUP
ش.م.م.

رأس الها : 533.333 سرهم
املقر االأت اعي : املنطقة الصناعية 
ليداسفة طريق بوسكورة ليداسفة 

الدار البيضاء
ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ    -  1
 2323 نوف 30   16 في  بالدار البيضاء 

تقرر ما يلي :

العث اني  رشيد  الديد  فوت 
الصقلي مائتين جخ دين 253 حصة 
مارية  اآلندة  لفائدة  اأت اعية 

العث اني الصقلي.
العث اني  رشيد  الديد  فوت 
حصة اأت اعية   133 الصقلي مائة 
العث اني  ياسين  الديد  لفائدة 

الصقلي.
مائة  بالتي  ناسية  الديدة  فوتت 
اأت اعية  حصة   153 جخ دين 
العث اني  ياسين  الديد  لفائدة 

الصقلي.
فوتت الديدة ناسية بالتي مائتين 
اأت اعية  حصة   253 جخ دين 
العث اني  ياقوت  اآلندة  لفائدة 

الصقلي.
تعديل الفصلين 6 ج7 من القانون 

امسا�سي للشركة.
القانوني بكتابة  تم اإليداع    -  2
بالدار  التجارية  باملحك ة  الضبط 
تحت   2323 سيد 30   13 في  البيضاء 

رقم 757314 س.ت رقم 345181.
56 P

STE MARINASLA
SARL

بتاريخ 26 أكتوبر 2323 جب وأب 
عقد الج ع العام االستثنائي املسجل 
بالرباط بتاريخ 13 نوف 30 2323 قرر 

الشركاء ما يلي :
 LE PAEFAIT SARL باعت الشركة
قندج�سي  ك ال  الديد  ي ثلها  التي 
4333 حصة التي ت تلكها بالشركة ب 
سرهم للحصة الواحدة لفائدة   133

الديدة هاشم بهيجة.
رفع الرأس ال االأت اعي للشركة 
ليصبح  سرهم   2.333.333 من 

7.333.333 سرهم.
قانون  من  ج7   6 البند  تعديل 

الشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية   املحك ة  لدى  الضبط 
رقم  تحت   2323 سيد 30   8 بتاريخ 

.35521
57 P
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 STE KHABIR
 CONSTRUCTION

METALLIQUE
بتاريخ عرفي  عقد   ب قت�سى 
 25 سبت 30 2323 تم تأسيس شركة 
بشريك  املحدجسة  املدؤجلية  ذات 
الخصائص  تح ل  جالتي  جحيد 

التالية: 
 STE KHABIR  : التد ية 
.CONSTRUCTION METALLIQUE

.SARL AU : الصفة القانونية
الهدف االأت اعي :

البناء  في  جالتص يم  الخدمات 
الفوالذي.

رأس ال الشركة : 133.333 سرهم 
فئة  من  حصة   1333 إ 5  مقد ة 
سرهم للحصة الواحدة موزعة   133

بين الشركاء عل5 الشكل التا ي :
الديدة مريم خبي3 : 1333 حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي أي من تاريخ جضع 

السجل التجاري.
من فاتح يناير إ 5   : الدنة املالية 
31 سيد 30 من كل سنة ما عدا الدنة 

امج 5 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
شارع   48 رقم   : االأت اعي  املقر 

فال جالس ع ي3 أكدال - الرباط.
املدي3ة : الديدة مريم خبي3.

التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
.148251

58 P

STE NOUR VOYAGE
SARL

نور فوياج
الشركة املحدجسة املدؤجلية

ذات الشريك الوحيد
مقرها االأت اعي بالرباط حي النهضة 
إقامة الواحة ع ارة 4 رقم 3 الطابق 

امر�سي
ذات رأس ال قدره ثالث ائة

 ألف سرهم
333.333 سرهم

محضر االأت اع العام االستثنائي
ب قت�سى عقد عرفي محرر    -  1
 2323 سبت 30   21 بتاريخ  بالرباط 

تقرر ما يلي :

العنوان  إ 5  املقر االأت اعي  نقل 
إقامة  النهضة  حي  الرباط   : التا ي 
الطابق   3 رقم   4 ع ارة  الواحة 

امر�سي.
استقالة الديدة مريم التازي من 

مهامها ك دي3ة للشركة.
بوشامة  رشيد  الديد  تعيين 

ك دي3 للشركة ملدة غي3 محدجسة.
لدى  القانوني  اإليداع  تم    -  2
بتاريخ بالرباط  التجارية   املحك ة 
رقم  تحت   2323 نوف 30   26  

.138896
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 STE SUSTAINABLE
 DEVELOPMENT

ENGINEERING OFFICE
S.D.E.O
SARL AU

تأسيس شركة
 19 بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
جضع  تم  بت ارة،   2323 نوف 30 
لشركة محدجسة  التأسي�سي  القانون 

املدؤجلية ذات شريك جحيد.
 STE SUSTAINABLE  : التد ية 
 DEVELOPMENT ENGINEERING

.OFFICE S.D.E.O SARL AU
الهدف االأت اعي :

جاملدوحات  للدراسات  مكتب 
جالبحوث.

تجزئة الوفاق،   : املقر االأت اعي 
رقم 1163 الطابق امجل - ت ارة.

مدة الشركة : 99 سنة.
 133.333  : االأت اعي  الرأس ال 
حصة من   1333 إ 5  سرهم مقد ة 
الواحدة  للحصة  سرهم   133 فئة 

اكتتبت جحررت كلها من طرف :
 1333  : بال  نايت  حدن  الديد 

حصة.
التديي3 : الديد حدن نايت بال.

الدنة االأت اعية : من فاتح يناير 
إ 5 31 سيد 30 من كل سنة.

الضبط  بكتابة  اإليداع  تم    -  2
بتاريخ بت ارة  االبتدائية   باملحك ة 
 9 سيد 30 2323 تحت رقم 131489.
60 P

STE COMPAGNIE SHC
فسخ الشركة

ب قت�سى محضر القرار االستثنائي 
 2323 سبت 30   21 بتاريخ  بت ارة 

للشركة تقرر ما يلي :
 21 من  اتبداء  الشركة  فسخ 
الديدة  جتعيين   2323 سبت 30 
للشركة،  مصفية  بلعدري  حدناء 
باملقر  التصفية  مقر  تعين  ك ا 
االأت اعي للشركة : رقم 589، تجزئة 

عين الحياة الصخي3ات، ت ارة.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بت ارة  االبتدائية  باملحك ة  الضبط 
بتاريخ فاتح سيد 30 2323 تحت رقم 

.4463

61 P

مكتب املحاسبة إيهاب استشارة

ش.ذ.م.م.

رأس ال الشركة : 133.333 سرهم

مقرها االأت اعي : شارع الحدن الثاني، ع ارة 

البنك املغربي للتجارة الخارأية، مكتب رقم 

9 الناظور

س.ت : 5415

STE TECHNO IFRI NARKIA
SARL AU

رأس ال الشركة : 133.333 سرهم

مقرها االأت اعي : سوق بني سيدال 
الناظور

س.ت : 15667

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

 TECHNO IFRI NARKIA لشركة 

سبت 30   8 املنعقد بتاريخ   SARL AU

2323 تم ما يلي :

العنوان  إ 5  الشركة  مقر  تحويل 

 216 : شارع طه حدين ع ارة  التا ي 

شقة رقم 12 الناظور.

بإضافة  الشركة  نشاط  تغيي3 

نشاط التكوين املنهي جحذف امنشطة 

: الت30يد، التسخين جاملراقبة.
من القانون  ج5   3 تغيي3 البندين 

امسا�سي للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ  بالناظور  االبتدائية 

سيد 30 2323 تحت رقم 3738.

62 P

STE SOSTALIS AL FATH

ش.م.م.

رأس الها : 533.333 سرهم

املقر االأت اعي : املنطقة الصناعية 

ليداسفة طريق بوسكورة ليداسفة 

الدار البيضاء

مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى   -  1

 2323 نوف 30   16 في  بالدار البيضاء 

تقرر ما يلي :

العث اني  رشيد  الديد  فوت 

حصة   733 سبع ائة  الصقلي 

 OTMANI شركة  لفائدة  اأت اعية 

.INVEST GROUP

بالتي  ناسية  الديدة  فوتت 

حصة   753 جخ دين  سبع ائة 

 OTMANI شركة  لفائدة  اأت اعية 

.INVEST GROUP

العث اني  مارية  اآلندة  فوتت 

حصة   533 خ د ائة  الصقلي 

 OTMANI شركة  لفائدة  اأت اعية 

.INVEST GROUP

العث اني  ياسين  الديد  فوت 

حصة   533 خ د ائة  الصقلي 

 OTMANI شركة  لفائدة  اأت اعية 

.INVEST GROUP

تعديل الفصلين 6 ج7 من القانون 

امسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2

بالدار  التجارية  باملحك ة  الضبط 

تحت   2323 سيد 30   13 في  البيضاء 

رقم 756941 س.ت رقم 337439.
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STE M&m DIAMONDS
استدراك خطأ

بالجريدة  جقع  خطأ  استدراك 
الرس ية رقم 5643  بتاريخ 2 سبت 30 

:2323
M&M DIAMANDS : عوض

.M&M DIAMONDS : يقرأ
الباقي بدجن تغيي3.

64 P

STE MON SPA
في  مؤرخ  توثيقي  عقد  ب قت�سى 
قد   2323 نوف 30   13 الرباط بتاريخ 
املدؤجلية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدجسة جمداهم جحيد.
صالون   : االأت اعي  الهدف 

الحالقة.
رأس ال الشركة : 133.333 سرهم 
فئة  من  حصة   1333 إ 5  مقد ة 

133 سرهم للحصة الواحدة.
 133  : ندرين  الفاتحي  الديدة 

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

السجل التجاري.
من فاتح يناير إ 5   : الدنة املالية 
31 سيد 30 من كل سنة ما عدا الدنة 

امج 5 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
 - حدان  لغوت  زنقة   2  : املقر 

الرباط.
 133  : ندرين  الفاتحي   : املدي3 

حصة.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.148229
65 P

STE PULSAR CAPITAL
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بفاس  جاملسجل   2323 أكتوبر   22
رقم  تحت   2323 نوف 30   12 بتاريخ 
RE : 26461 تم جضع قانون أسا�سي 
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  لشركة 

جالتي تح ل الخصائص التالية :

 STE PULSAR  : التد ية 
CAPITAL ش.ذ.م.م.

الهدف االأت اعي : جكالة اتصاالت 
- تاأر أج جسيط الذي يقوم باالستي3اس 

جالتصدير - مفاجض.
رأس ال : 133.333 سرهم.

شارع   41  : االأت اعي  املقر 
الطابق  زاكور  بن  إقامة  الحدي ة 

الثاني شقة 3 فاس.
جالديد  مهدي  البدجي   : املدي3 

بونوارة مني3.
املدة : 99 سنة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
باملحك ة التجارية بفاس في 4 سيد 30 

2323 تحت رقم 3497/2020.
 65175  : التجاري  السجل  رقم 

فاس
ب ثابة مقتطف جبيان

66 P

شركة كريكيبات - ترانس
23 زنقة أنوال إقامة فلوري املكتب 

الرابع مي وزة القنيطرة
TEL : 06.69.15.99.55

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم   2323 سيد 30   7 بالقنيطرة يوم 
جضع القانون امسا�سي لشركة ذات 
بالخصائص  محدجسة  مدؤجلية 

التالية :
 - كريكيبات  شركة   : التد ية 

ترانس.
أنوال  زنقة   : االأت اعي  املقر 
إقامة فلوري املكتب الرباع مي وزة 

القنيطرة.
املدة : 99 سنة.

 - نقل املدر�سي   : موضوع الشركة 
نقل البضاعة - نقل امشخاص.

 133.333  : الشركة  مال  رأس 
سرهم.

الديد  إ 5  أسند   : التديي3 
كريكيبات ياسي3.

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
باملحك ة االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 
سجل تجاري رقم   2323 سيد 30   7

.57611
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شركة كيني لحمداني ترونس
23، زنقة أنوال إقامة فلوري 11 

املكتب الرابع مي وزة القنيطرة

الهاتف : 36.69.15.99.55

إعالن قانوني عن تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم   2323 سيد 30   3 بالقنيطرة يوم 

جضع القانون امسا�سي لشركة ذات 

بالخصائص  محدجسة  مدؤجلية 

التالية :

لح داني  كيني  شركة   : التد ية 

ترجنس.
أنوال  زنقة   23  : املقر االأت اعي 

الرابع  املكتب   11 فلوري  إقامة 

مي وزة القنيطرة.

املدة : 99 سنة.

موضوع الشركة : نقل امشخاص 

- نقل البضاعة - النقل املدر�سي.
 133.333  : الشركة  مال  رأس 

سرهم.

الديد  إ 5  أسند   : التديي3 

الح داني مح د.
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحك ة االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 

سجل تجاري رقم   2323 سيد 30   3

.57581

68 P

STE H2 B SOND
SARL

التأسيس
العرفي  العقد  شرجط  حدب 

تأسيس  تم   2323 مارس   6 بتاريخ 

محدجسة  لشركة  امسا�سي  النظام 

امل يزات  حدب  جذلك  املدؤجلية 

التالية :

 STE H2 B SOND  : التد ية 

.SARL

الشكل القانوني : شركة محدجسة 

املدؤجلية.

املعاريف  سجار   : االأت اعي  املقر   

قياسة املرابيح سيدي قاسم.

الغرض جالغاية :

حل اآلبار.

مقاجل أشغال املختلفة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تسجيل الشركة في السجل التجاري.

ألف  مائة   : الخاص  املال  رأس 

1333حصة  سرهم مقد ة عل5 ألف 

سرهم   133 اأت اعية من فئة مائة 

لكل حصة في حوزة الشريك الوحيد :

الحامل  ح زة  بركات  الديد 

 GJ رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

36553 : 533 حصة.

الحامل  بركات  بوشتى  الديد 

 GJ رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

23783 :  533 حصة.

من  ابتداء   : االأت اعية  الدنة 

فاتح يناير إ 315 سيد 30 من كل سنة.

غي3  ملدة  ح زة  بركات   : املديرية 

محدجسة.

باملحك ة  تم   : القانوني  اإليداع 

 13 بتاريخ  قاسم  سيدي  االبتدائية 

سيد 30 2323.

رقم السجل التجاري 28721.
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FIDUCIAIRE BOUJAOUB

IMMEUBLE 162, APPART N° 13

AVENUE MOHAMED DIOURI KENITRA

GSM : 06.66.06.29.53

TEL ; 35.37.36.21.76

E-mail : Sté fidmohbouj@gmail.com

 STE EL MALOUANI

IMPORT EXPORT
SARL AU

رأس املال : 133.333 سرهم

املقر االأت اعي : املحل رقم 2 ج3 

اليانص سارنا ع ارة 5 س الشطر 

الثاني القنيطرة

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

 2323 نوف 30   19 بتاريخ  بالقنيطرة  

تم جضع القانون امسا�سي لتأسيس 

بشريك  املدؤجلية  محدجسة  شركة 

جحيد ذات الخصائص التالية :
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انبور  املنوا ي  شركة   : التد ية 

اسبور.

الشكل القانوني : شركة محدجسة 

املدؤجلية بشريك جحيد.

2 ج3  املقر االأت اعي : املحل رقم 

الشطر  س   5 ع ارة  سارنا  اليانص 

الثاني القنيطرة.

الهدف االأت اعي : تهدف الشركة 

القيام بامع ال التالية ساخل املغرب 

جخارأه :

مدتغل مخ0زة.

أج  املختلفة  الشغال  في  مقاجل 

البناء.

التدويق جالتصدير.

الع ليات  أ يع  عامة  جبصفة 

جاملالية  جالصناعية  التجارية 

لها  التي  العقارية  جغي3  جالعقارية 

التي  مباشرة  غي3  أج  مباشرة  عالقة 

من شأنها أن تؤسي إ 5 تن ية أفضل 

لغرض الشركة.

أسند إ 5 الديد   : تديي3 الشركة 

امللواني رشيد ملدة غي3 محدجسة.

مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

تاريخ نهاية تأسيدها.
رأس املال : حدس في مبلغ 133.333 

سرهم مقد ة إ 5 1333 حصة بقي ة 

سرهم للحصة الواحدة لقد تم   133

اكتتابها جتوزيعها كالتا ي :

 1333  : رشيد  امللواني  الديد 

حصة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

باملحك ة  الضبط  بكتابة  القانوني 

جقيدت  بالقنيطرة،  االبتدائية 

 57737 بالسجل التجاري تحت رقم 

بتاريخ 14 سيد 30 2323.
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شركة اديال كين 
ش.م.م.ذ.ش.ج

ب راكش  عرفي  عقد  ب وأب 

تم جضع   2323 بتاريخ فاتح سيد 30 

محدجسة  لشركة  امسا�سي  القانون 

الوحيد  الشريك  ذات  املدؤجلية 

خصائصها ك ا يلي :

الهدف :
بشكل مباشر أج غي3 مباشر.

عياسة الت3جيض الطبي.
كين   اسيال  شركة   : التد ية 

ش.م.م.ذ.ش.ج.
بالطابق  محل   : االأت اعي  املقر 
املحاميد   I سعاسة   376 الدفلي رقم 

مراكش.
املدة : 99 سنة.

سرهم   133.333  : الرأس ال 
1333 حصة من  مسجل جمقدم إ 5 

قي ة 133 سرهم للحصة الواحدة.
صفية آيت العدراجي مداه ة ب 

1333 حصة.
اإلسارة : الشركة مدي3ة من طرف 
الديدة صفية آيت العدراجي ملدة غي3 

محدسة.
الدنة االأت اعية : من فاتح يناير 

إ 5 متم سيد 30.
كتابة  لدى  القانوني  الوضع  جتم 
ب راكش  التجاية  باملحك ة  الضبط 
سيد 30   7 بتاريخ   8828 رقم  تحت 

.2323
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FIDUCIAIRE BOUJAOUB
IMMEUBLE 162, APPART N° 13

AVENUE MOHAMED DIOURI KENITRA
GSM : 06.66.06.29.53
TEL ; 35.37.36.21.76

E-mail : Sté fidmohbouj@gmail.com

STE MOUTAS TRAVAUX
SARL AU

رأس املال : 133.333 سرهم
املقر االأت اعي : زاجية شارع مح د 
الديوري جزنقة سل ان الفاري�سي 

ع ارة 433 الشقة رقم 38 القنيطرة
تأسيس شركة

مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
 2323 أكتوبر   26 بتاريخ  بالقنيطرة  
تم جضع القانون امسا�سي لتأسيس 
بشريك  املدؤجلية  محدجسة  شركة 

جحيد ذات الخصائص التالية :
التد ية : شركة موطاس ترافو.

الشكل القانوني : شركة محدجسة 
املدؤجلية بشريك جحيد.

شارع  زاجية   : االأت اعي  املقر 

سل ان  جزنقة  الديوري  مح د 

الفاري�سي ع ارة 433 الشقة رقم 38 

القنيطرة.

الهدف االأت اعي : تهدف الشركة 

القيام بامع ال التالية ساخل املغرب 

جخارأه :

مقاجل امشغال املختلفة أج البناء.

الع ليات  أ يع  عامة  جبصفة 

جاملالية  جالصناعية  التجارية 

لها  التي  العقارية  جغي3  جالعقارية 

عالقة مباشر أج غي مباشر التي من 

أفضل  تن ية  إ 5  تؤسي  أن  شأنها 

لغرض الشركة.

تديي3 الشركة : أسند إ 5 الديدة 

لحرش خولوس ملدة غي3 محدجسة.

مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

تاريخ نهاية تأسيدها.

رأس املال : حدس في مبلغ 133.333 

سرهم مقد ة إ 5 1333 حصة بقي ة 

سرهم للحصة الواحدة لقد تم   133

اكتتابها جتوزيعها كالتا ي :

 1333  : مح د  الفالح  الديد 

حصة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

باملحك ة  الضبط  بكتابة  القانوني 

جقيدت  بالقنيطرة،  االبتدائية 

 57493 بالسجل التجاري تحت رقم 

بتاريخ فاتح سيد 30 2323.

 72 P

 STE SMARTWIN

SARL

BOUZNIKA

 STE MEDIANA

IMMOBILIERE
SARL

شركة ذات مدؤجلية محدجسة

تأسيس
ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

تم تأسيس شركة   2323 نوف 30   33

باملواصفات  املدؤجلية  محدجسة 

التالية :

 STE MEDIANA  : التد ية 

.IMMOBILIERE SARL

املقر التجاري : مج وعة التقدم ج 

سيدي ال30نو�سي   2 الطابق   17-2 ه 

الدار البيضاء.

الهدف التجاري : منعش عقاري.

 133.333 في  محدس   : الرأس ال 

1333 حصة ك ا  سرهلم مقد ة إ 5 

يلي :

الديد نبيل الكدية : 334 حصة.

الديد عبد الرحيم الكدية : 333 

حصة.

الديد أيوب الكدية : 333 حصة.

املدة : 99 سنة من تاريخ تأسيدها.

أيوب  أج  الكدية  نبيل   : التديي3 

الكدية أج عبد الرحيم الكدية.

املحك ة   : القانوني  اإليداع 

التجارية الدار البيضاء، سجل تجاري 

رقم 481871.

73 P

 STE ANNAJAH POUR

 L’EDUCATION ET LA

FORMATION PRIVE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

 13 العرفي  العقد  تسجيل  تاريخ 

بالخصائص  بالرباط   2323 نوف 30 

التالية  :

مدرسة   : االأت اعي  الهدف 

املقطعي،  التصوير  الكتابة، 

لالختبار،  التحضي3  املحاسبة، 

تصفيف الشعر، عالأات التج يل، 

قص باستخدام ثالثة أشخاص.

سرهم   133.333  : املال  رأس 

فئة  من  حصة   1333 إ 5  مقد ة 

سرهم للحصة الواحدة موزعة   133

بين الشركاء عل5 الشكل التا ي :

عبد العزيز بوقدير : 153 حصة.

مني3 قارج : 153 حصة.

بشرى الخاش : 75 حصة.

العربي ملصدق : 93 حصة.
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إسريس الشرفي : 65 حصة.
لطيفة زمزم : 65 حصة.

ابراهيم آيت الصغي3 : 45 حصة.
خديجة املليح : 45 حصة.
الهام ص صم : 45 حصة.

بنعي�سى حداسي : 45 حصة.
فاط ة كديف : 45 حصة.

ابراهيم بنشعيب : 45 حصة.
أيهاس ال30ني : 45 حصة.

فاط ة افريحة : 45 حصة.
حنان بريطل : 45 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي.

8 زنقة  33 شقة  املقر االأت اعي : 
موالي أح د لوكيلي حدان الرباط.

العزيز  عبد  الديد   : التديي3 
جالديدة  قارج  مني3  جالديد  بوقدير 

بشرى الخاش.
التوقيع : التوقيع مشت3ك إأبارا ما 
بين الديد عبد العزيز بوقدير جالديد 
مني3 قارج أج الديد عبد العزيز بوقدير 
جالديدة بشرى الخاش أج الديد مني3 

قاج جالديدة بشرى الخاش.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.148243
74 P

STE ZEBOUA 5 BENI
SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس

 12 ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ في 
نوف 30 2323 بالرباط قد تم تأسيس 
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة جالتي 

تح ل الخصائص التالية :
STE ZEBOUA 5 BENI : التد ية

.SARL
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املدؤجلية املحدجسة.
الهدف االأت اعي :

االستي3اس جالتصدير.
جاملهرأانات  الحفالت  تنظيم 

الفنية.
رأس املال : 13.333 سرهم مقدم 
سرهم   133 حصة من فئة   133 إ 5 

للحصة الواحدة ك ا يلي :

مرجيس  زجكو  زيبوءا  الديد 
أينيور : 53 حصة اأت اعية.

الديدة أفو باله ماري أوزي : 53 
حصة اأت اعية.

املج وع : 133 حصة اأت اعية.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
من فاتح يناير إ 5   : الدنة املالية 
31 سيد 30 من كل سنة ما عدا الدنة 

امج 5 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر االأت اعي : 4، زنقة جاس زيز، 
الطابق الثالث، الشقة رقم 7، أكدال 

- الرباط.
: تدي3 الشركة من طرف  التديي3 
الديد زيبوءا زجكو مرجيس أينيور 

ملدة غي3 محدسة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
التجاري  السجل  ب حك ة  القانوني 
سجل   139224 رقم  تحت  بالرباط 

التجاري رقم 148161.
75 P

STE JINSHAN
SARL

أينشان
RC N° 148265

تأسيس
 2 في  ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ 
سيد 30 2323 بالرباط قد تم تأسيس 
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة جالتي 

تح ل الخصائص التالية :
.STE JINSHAN SARL : التد ية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
املدؤجلية املحدجسة.

الهدف االأت اعي :
تاأر في الهاتف املح ول.

تاأر مالبس بالج لة.
تاأر مواس البناء بالج لة.

سرهم   133.333  : املال  رأس 
مقدم إ 5 1333 حصة من فئة 133 

سرهم للحصة الواحدة ك ا يلي :
حصة   633  : الديد  ي أيانوان 

اأت اعية.
حصة   233  : الديد ليو أيانوي 

اأت اعية.

حصة   233  : جيجي  الديد  ي 
اأت اعية.

املج وع : 133 حصة اأت اعية.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
من فاتح يناير إ 5   : الدنة املالية 
31 سيد 30 من كل سنة ما عدا الدنة 

امج 5 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر االأت اعي : 4، زنقة جاس زيز، 
الطابق الثالث، الشقة رقم 7، أكدال 

- الرباط.
: تدي3 الشركة من طرف  التديي3 

الديد  ي أيانوان ملدة غي3 محدسة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
التجاري  السجل  ب حك ة  القانوني 
سجل   6234 رقم  تحت  بالرباط 

التجاري رقم 148265.
76 P

STE LAQUE ET MAT
شركة محدجسة املدؤجلية

بشريك جحيد
تأسيس

ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ    -  1
ت ت   2323 نوف 30   17 بالرباط يوم 
لشركة  التأسي�سي  القانون  صياغة 
محدجسة املدؤجلية بشريك جحيد لها 

الخصائص التالية :
.STE LAQUE ET MAT : التد ية
الخشبية  امع ال   : الهدف 

جالرسم.
شارع   4 فيال   : االأت اعي  املقر 

النوبيال قطاع 17 حي رياض الرباط.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيس الشركة.
الرأس ال : حدس رأس ال الشركة 

في مبلغ 133.333 سرهم.
الشركة  تديي3  عهد   : اإلسارة 

.Mr.BENMALEK ABDELLATIF
من فاتح يناير إ 5   : الدنة املالية 

غاية 31 سيد 30.
2 -  تم اإليداع القانوني جتسجيل 
الشركة بالسجل التجاري لل حك ة 
سيد 30   13 التجارية بالرباط بتاريخ 

2323 تحت رقم 148219.
77 P

مكتب امستاذ بغداس عوشر

موثق

59 شارع جاس الدجرة، تجزئة الشهدية، زنقة 36، 

رقم 7، الطابق امجل، املفة، الدار البيضاء

STE LOTICHERK
 شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

ذات شريك جحيد
رأس الها االأت اعي : 2.533.333 سرهم

مقرها االأت اعي : زنقة مكونة، 

سوي�سي، الرباط

تلقاه  توثيقي  عقد  ب قت�سى 

بالدار  موثق  عوشر  بغداس  امستاذ 

2319 تم  14 نوف 30  بتاريخ  البيضاء 

تعيين الديد هشام سعد هللا مدي3 

 LOTICHERK شركة  في  مداعد 

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة ذات 

االأت اعي  رأس الها  جحيد  شريك 

سرهم مقرها االأت اعي   2.533.333
زنقة مكونة، سوي�سي، الرباط.

تم تعيين الديد هشام سعد هللا 

ك دي3 مداعد للشركة جتوقيعه هو 

الذي سيلزم الشركة في كل معامالتها.

املحك ة  في  تم  القانوني  اإليداع 

التجارية بالرباط تحت رقم 139369 

بتاريخ 3 سيد 30 2323.
ملخص قصد النشر

امستاذ بغداس عوشر

78 P

مكتب املدتشار
37، زنقة أبل تازكا، رقم 1، أكدال، الرباط

الهاتف : 71 53 77 3537

أ.د.إم فاليو رابا

ش.م.م.
ADM VALUE RABAT

 تعيين مدي3 ثاني
عل5 إثر أ ع عام استثنائي بتاريخ 

»أ.س.إم  لشركة   2323 نوف 30   13

فاليو رابا» شركة محدجسة املدؤجلية 

سرهم،   133.333 قدره  برأس ال 

بالرباط،  كائن  االأت اعي  جمقرها 
جزنقة  الثاني  الحدن  شارع  زاجية 
سيام جاملسجلة في السجل التجاري 
تقرر   ،126115 رقم  تحت   للرباط 

ما يلي :
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النظام  خارج  ثاني  ك دي3  تعيين 
محدجسة  غي3  جملدة  امسا�سي 
من  للديدة جيلفريد أان بيي3 بي3يز، 
كرييل  في   1974 مارس   14 مواليد 
مقيم  الجندية،  فرن�سي   (63133(
4، زنقة جاس املخازي، أكدال،  في رقم 
رقم  الدفر  لجواز  حامل  الرباط، 
11CA28266 جبطاقة إقامة لل  لكة 

.A333853U املغربية رقم
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سيد 30   9 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2323 تحت رقم 139233.
79 P

شركة اكستر ترافو الجراري
 تأسيس شركة

بتاريخ  سجل  عقد  ب قت�سى 
شركة  أسدت   2323 سبت 30   25
»اكدت3 ترافو الجراري» طبقا لقانونها 

امسا�سي باملواصفات التالية :
ترافو  »اكدت3   : الشركة  اسم 

الجراري».
الفتح،  سكتور   : املقر االأت اعي 
العيايدة، رقم  زنقة سيدي بلعباس، 

1323، سال.
امملنيوم  نجارة   : الشركة  نشاط 

جالحديد جأع ال متنوعة.
مدة الشركة : 99 سنة.

الجراري  الديد  تد ية   : املدي3 
جحيد  ك دي3  جتعيينه  مصطفى 
أ يع  له  خولت  الذي  للشركة 
الصالحيات التديي3 ب ا فيها التوقيع 

عل5 كل الوثائق التي تخص الشركة.
 32499 رقم  التجاري  السجل 

مدينة سال.
80 P

مكتب املدتشار
37، زنقة أبل تازكا، رقم 1، أكدال، الرباط

الهاتف : 71 53 77 3537

س.إر.إم أون الين
ش.م.م 

تعيين مدي3 ثاني
بتاريخ 13 نوف 30 2323، جبصفتها 
»س.إر.إم  لشركة  الواحد  الشريك 
أجن الين» شركة محدجسة املدؤجلية

سرهم،   133.333 قدره  برأس ال 

 ،4 بالرباط  كائن  االأت اعي  جمقرها 

شارع ميشليفن، أكدال جاملسجلة في 

رقم  تحت  للرباط  التجاري  السجل 

73385، قررت شركة »أ.س.م فاليو» 

 32 بفرندا  كائن  االأت اعي  جمقرها 

 ISSY شارع أجنري طاريل، ا�سي مولينو

 (LES MOULINEAUX (92333

جاملسجلة في سجل التجارة جالشركات 

 418657  763 نونطي3 تحت رقم  في 

موريس  كلوس  الديد  ي ثلها  جالتي 

أاك بريكي، بصفته رئيدا ما يلي :

النظام  خارج  ثاني  ك دي3  تعيين 

محدجسة  غي3  جملدة  امسا�سي 

من  بي3يز،  بيي3  جيلفريد أان  للديد 

كرييل  في   1974 مارس   14 مواليد 

مقيم  الجندية،  فرن�سي   ،(63133(
4، زنقة جاس املخازن، أكدال،  في رقم 

رقم  الدفر  لجواز  حامل  الرباط، 

11CA28266 جبطاقة إقامة لل  لكة 

.A333853U املغربية رقم

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سيد 30   9 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2323 تحت رقم 139231.

81 P

مكتب املدتشار
37، زنقة أبل تازكا، رقم 1، أكدال، الرباط

الهاتف : 71 53 77 3537

س.إر.إم فاليو
ش.م.م 

تعيين مدي3 ثاني
بتاريخ 13 نوف 30 2323، جبصفتها 

»س.إر.إم  لشركة  الواحد  الشريك 

املدؤجلية  محدجسة  شركة  فاليو» 

سرهم،   3.333.333 قدره  برأس ال 

 ،4 بالرباط  كائن  االأت اعي  جمقرها 

شارع ميشليفن، أكدال جاملسجلة في 

رقم  تحت  للرباط  التجاري  السجل 

55461، قررت شركة »أ.س.م فاليو» 

 32 بفرندا  كائن  االأت اعي  جمقرها 

 ISSY شارع أجنري طاريل، ا�سي مولينو

 (LES MOULINEAUX (92333

جاملسجلة في سجل التجارة جالشركات

 418657  763 في نونطي3 تحت رقم   

موريس  كلوس  الديد  ي ثلها  جالتي 

أاك بريكي، بصفته رئيدا ما يلي :

النظام  خارج  ثاني  ك دي3  تعيين 

محدجسة  غي3  جملدة  امسا�سي 

من  بي3يز،  بيي3  جيلفريد أان  للديد 

كرييل  في   1974 مارس   14 مواليد 

مقيم  الجندية،  فرن�سي   ،(63133(
4، زنقة جاس املخازن، أكدال،  في رقم 

رقم  الدفر  لجواز  حامل  الرباط، 

11CA28266 جبطاقة إقامة لل  لكة 

.A333853U املغربية رقم

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سيد 30   9 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2323 تحت رقم 139233.

82 P

LDS MAROC
SARL

تأسيس شركة محدجسة املدؤجلية 
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى   -  I

بالرباط يوم 14 سيد 30 2323، ت ت 

لشركة  التأسي�سي  القانون  صياغة 

الخصائص  لها  املدؤجلية  محدجسة 

التالية :

.LDS MAROC : التد ية

البضائع،  شحن  جكيل   : الهدف 

النقل ال30ي املحلي جالدج ي للبضائع.

ب   6 ع ارة   : االأت اعي   املقر 
رقم 31 املدي3ة 1، حيم، الرباط.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيس الشركة.

الرأس ال : حدس رأس ال الشركة 

في مبلغ 133.333 سرهم.

اإلسارة : عهد تديي3 الشركة الديد 
رشيد زرسجن جعبد الخالق غراس.

من فاتح يناير إ 5   : الدنة املالية 

غاية 31 سيد 30.

III - تم اإليداع القانوني جتسجيل 

الشركة بالسجل التجاري لل حك ة 

سيد 30   14 التجارية بالرباط بتاريخ 

2323 تحت رقم 139345.

83 P

STE SALE CONTROLE
SARL AU

رأس الها : 133.333 سرهم
RC N° 30621

االستثنائي  العام  الج ع  قرر 
 للشركة جاملنعقد بتاريخ 27 يوليو 2323 

الحل النهائي للشركة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 التجارية بدال بتاريخ 14 سيد 30 2323 

تحت رقم 35542.
84 P

STE SIBACOM
SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
مقرها االأت اعي : تجزئة رقم 5، 

الحي الصناعي مجاط، مكناس
رأس الها : 19.233.333 سرهم

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 
سبت 30  فاتح  بتاريخ  العاسي  الغي3 
تم   SIBACOM SARL لشركة   2323

التقرير جاملصاسقة عل5 ما يلي :
طرف  من  حصة   13833 جهب 
الديد  لفائدة  أح د  سيب  الديد 

سيب رشيد.
تعديل القانون امسا�سي للشركة.

باملحك ة  تم  القانوني  اإليداع 
 3831 رقم  تحت  ب كناس  التجارية 

بتاريخ 23 نوف 30 2323.
85 P

 STE LES DOMAINES
SMIDCOM

SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

بشريك جاحد
رأس الها : 133.333 سرهم

مقرها االأت اعي : رقم 147 تجزئة 
الفتح 1، توالل، مكناس

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
 2323 نوف 30   19 بتاريخ  ب كناس 
تم جضع قانون تأسيس شركة ذات 
جاحد  بشريك  املحدجسة  املدؤجلية 

ذات املواصفات التالية :
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 STE LES DOMAINES : التد ية

.SMIDCOM SARL AU
147 تجزئة  : رقم  املقر االأت اعي 

الفتح 1، توالل، مكناس.

الهدف :

استغالل امرا�سي الزراعية ؛

الصناعات الغذائية ؛

أع ال مختلفة ؛

التجارة ب ختلف أنواعها ؛

استي3اس جتصدير.

 الرأس ال : حدس في 133.333 سرهم 

فئة  من  حصة   1333 عل5  مقد ة 

133 سرهم للحصة الواحدة.

اسرار نبيل 1333 حصة.

املدة : 99 سنة.

اإلسارة : يدير الشركة الديد اسرار 

نبيل ملدة غي3 محدجسة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سيد 30   8 بتاريخ  التجارية ب كناس 
2323 تحت رقم 4135 سجل تجاري 

رقم 51635.

86 P

NASSIRA DU SUCRE
SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

مقرها االأت اعي : تجزئة 169 

املنطقة الصناعية سيدي سلي ان 

مول الكيفان، مكناس
رأس الها : 1.833.333 سرهم

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

الغي3 العاسي بتاريخ 26 أكتوبر 2323 

 NASSIRA DU SUCRE لشركة 

عل5  جاملصاسقة  التقرير  تم   SARL 

ما يلي :

جذلك  الشركة  النشاط  ت ديد 

بإضافة نشاط.

الغي3  لحداب  البضائع  نقل 

)الوطني جالدج ي).

تعديل القانون امسا�سي للشركة.

باملحك ة  تم  القانوني  اإليداع 

 3726 رقم  تحت  مكناس  التجارية 

بتاريخ 12 نوف 30 2323.

87 P

لحلو زيوي جالشركاء
7 زنقة بن سهان، الدار البيضاء

J & Z SPA
شركة محدجسة املدؤجلية

رقم التقييد في السجل التجاري 
478233

تأسيس شركة محدجسة املدؤجلية
في  مؤرخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 
تم تأسيس شركة   2323 سبت 30   7
ذات مدؤجلية محدجسة باملواصفات 

التالية :
.J&Z SPA : 1 - تد ية الشركة

ذات  شركة   : الشركة  شكل   -  2
مدؤجلية محدجسة.

3 - هدف الشركة بإيجاز : تديي3 
صالونات التج يل جالح امات.

4 - مدة الشركة : 99 سنة.
زنقة   26  : االأت اعي  املقر    -  5
 2 الطابق   26 ع ارة  القري،  مح د 

مكتب 8، الدار البيضاء.
 133.333  : رأس ال الشركة   -  6
سرهم مقدم إ 5 1333 حصة من فئة 

133 سرهم.
7 - الدنة املالية : تبتدئ من فاتح 
يناير جتنتهي 31 سيد 30 من كل سنة.

من  الشركة  تديي3   : اإلسارة   -  8
طرف اآلندة أهان الزيوي، القاطنة 
بدجار العت3جس، سكالت جلد عزجز سار 

بوعزة، النواصر.
باملركز  القانوني  اإليداع  تم 
البيضاء  بالدار  لالستث ار  الجهوي 

رقم السجل التجاري 478233.
88 P

 KONE ELEEVATORS AND
ESCALATORS

 شركة محدجسة املدوؤلية 
ذات الشريك الوحيد

رأس الها : 2.883.933 سرهم
 مقرها االأت اعي : 379، شارع 

ابن تاشفين، الدار البيضاء
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
 2323 أكتوبر   13 في  املؤرخ 
شركة  في  الوحيد  الشريك  قرر 
 KONE ELEEVATORS AND
محدجسة  شركة   ESCALATORS

الوحيد،  الشريك  ذات  املدؤجلية 

379، شارع  الكائن مقرها االأت اعي 

ابن تاشفين، الدار البيضاء جاملسجلة 

بالسجل التجاري باملحك ة التجارية 

 ،365933 تحت رقم  بالدار البيضاء 

ما يلي :

الطالبي،  ملياء  الديدة  تعيين 
 1 رقم  الجهيد،  بزنقة  القاطنة 

املح دية ك دي3ة للشركة.

العام  الج ع  محضر  إيداع  تم 

االستثنائي باملحك ة التجارية بالدار 

 2323 سيد 30   3 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 756348.
لإليداع جالنشر

89 P

 ENTREPRISE ANOUAL

 POUR LA CONSTRUCTION

 GENERALE ET DE TRAVAUX

PUBLICS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رأس الها : 2.333.333 سرهم

مقرها االأت اعي : الدار البيضاء، 

سيدي ال30نو�سي، حي القدس، 

تجزئة باهية، شارع س، رقم 95

السجل التجاري رقم : 67723

ب وأب محضر الج ع العام   -  I

غي3 العاسي الذي تلقاه امستاذ عبد 

موثق بالدار البيضاء  الرحيم نصر، 

قرر   ،2323 نوف 30   12 بتاريخ 

الشركاء في الشركة ما يلي :

مح د  املرحوم  جفاة  معاينة   -  1

سعيدي.

عقد  عل5  جاملوافقة  التأكد   -  2

للحصص  هللا  لوأه  الصدقة 
االأت اعية من طرف الديد املامون 

الدح اني  حلي ة  جالديدة  سعيدي 

سوسا�سي،  الزجهرة  الديدة  لفائدة 

الديد توفيق سعيدي، الديد رشيد 

سعيدي جالديد عبد هللا سعيدي.

3 - تعيين الديد عبد هللا سعيدي 

ك دي3ين  سعيدي  رشيد  جالديد 

أدس للشركة جذلك ملدة غي3 محدجسة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم   -  II

املحك ة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 

3 سيد 30 2323 تحت رقم 756353.
من أأل النسخة جاإلشارة

امستاذ عبد الرحيم نصر

90 P

AKAR BUSINESS CENTER
 SARL

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

االستثنائي املنعقد بتاريخ 12 نوف 30 

املحين  امسا�سي  جالنظام   ،2323

بتاريخ 12 نوف 30 2323 تم ما يلي :

للشركة  االأت اعي  املقر  تحويل 

 4 شارع امبطال شقة رقم   ،15 من 

أكدال، الرباط إ 5 46 شارع فال جلد 

ع ي3، الشقة رقم 3، أكدال، الرباط.

للشركة  امسا�سي  النظام  تحيين 

جتعديل الفصل 4 الذي يتعلق باملقر 

االأت اعي.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  جقد 

التجارية  باملحك ة  الضبط  كتابة 

 2323 سيد 30   14 في الرباط بتاريخ 

تحت رقم 139339.

91 P

TODRACOS
SARL

شركة ذات مدؤجلية محدجسة

امل دوكة بالسجل التجاري بالرباط 

تحت رقم 88665

نص اإلشهار
محرر  توثيقي  عقد  ب قت�سى 

أمين  أح د  سيدي  امستاذ  بديوان 

التهامي الوزاني، موثق بالرباط بتاريخ 

جاملسجل   ،2323 أكتوبر  ج8  فاتح 

تم   2323 أكتوبر   13 بالرباط بتاريخ 

تفويت 53% من رأس ال الشركة أي 

ما يعاسل 533 حصة من طرف الديد 

للبطاقة  الحامل  أ30ان،  مح د 

 A241983 رقم  للتعريف  الوطنية 

 TODRACOS جالتي ي لكها في شركة 

SARL شركة ذات مدؤجلية محدجسة، 

امل دوكة بالسجل التجاري بالرباط
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 تحت رقم 88665 التعريف الجبائي 
املوحد  جالتعريف   3344359 رقم 
للشركات رقم 333345343333357 
لفائدة الديد ح زة كرمان، الحامل 
رقم  للتعريف  الوطنية  للبطاقة 
 2.333.333 قدره  بث ن   AA68573

سره ا.
القانوني  اإليداع  تم  قد  جكذلك 
بتاريخ  بالرباط  التجارية   باملحك ة 
15 سيد 30 2323 تحت رقم 139352.

لإليداع جالنشر
سيوان امستاذ سيدي أح د أمين التهامي 

الوزاني موثق بالرباط - حي الرياض
ع ارة E شقة رقم 1، زاجية شارع النخيل جشارع 

الحور

92 P

STE AZAHRA TAAMIR
SARL AU

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 
جذات الشريك الوحيد

رأس الها : 13.333 سرهم
املقر االأت اعي : 26 شارع مرس 
 الدلطان، شقة رقم 3 الطابق 

رقم 1، الدار البيضاء
تأسيس 

ب قت�سى عقد عرفي مسجل بالدار 
البيضاء بتاريخ 26 أكتوبر 2323، تم 
جضع القانون امسا�سي لشركة ذات 
الشريك  جذات  املحدجسة  املدؤجلية 

الوحيد ذات املواصفات التالية :
.AZAHRA TAAMIR : التد ية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
الشريك  جذات  املحدجسة  املدؤجلية 

الوحيد.
شارع مرس   26  : املقر االأت اعي 
الدلطان، شقة رقم 3 الطابق رقم 1 

الدار البيضاء.
اإلنعاش   : الشركة  موضوع 

العقاري.
مبلغ  في  حدس   : الشركة  رأس ال 
13.333 سرهم مقد ة إ 5 133 حصة 
اأت اعية بقي ة 133 سرهم للواحدة 
محررة بكاملها مكتتبة جموزعة عل5 
الشكل التا ي : الديد يوسف قابوش 

133 حصة بقي ة 133 سرهم.

املدة : 99 سنة.

التديي3 : أسند إ 5 الديد يوسف 

قابوش.

من فاتح يناير إ 5   : الدنة املالية 

31 سيد 30.
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

البيضاء  بالدار  التجارية  باملحك ة 

تحت رقم 479969 بتاريخ 16 نوف 30 

.2323

93 P

TF ART CONCEPT
SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

بشريك جاحد

برأس ال : 133.333 سرهم

 املقر االأت اعي : الشقة 3 ع ارة 

رقم 9 زنقة جارسو، املحيط، الرباط

الغي3  العام  الج ع  ملداجالت  تبعا 

 2323 نوف 30   4 العاسي املنعقد يوم 

شركة   TF ART CONCEPT لشركة 

جاحد  بشريك  املدؤجلية  محدجسة 

133.333 سرهم تم االتفاق  برأس ال 

عل5 تحويل املقر االأت اعي للشركة 

من الشقة 3 ع ارة رقم 9 زنقة جارسو 

املحيط الرباط إ 5 زنقة عنابة ع ارة 
رقم 12 الطابق 2 رقم 7، الرباط.

القانوني  اإليداع  جضع  تم  جقد 

 لدى املحك ة التجارية بالرباط بتاريخ 

9 سيد 30 2323 تحت رقم 139252.
عن النسخة جالنص

94 P

SOOLKINGPOT
SARL

شركة ذات مدؤجلية محدجسة

الرأس ال : 133.333 سرهم

املقر االأت اعي : شارع أمي3ة عائشة 

جشارع مع ورة، الع ارة أوهرة، 

املحل رقم 6، القنيطرة

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

نوف 30   27 املنعقد بالقنيطرة بتاريخ 

2323 تم املصاسقة عل5 ما يلي :

تفويت 253 حصة اأت اعية التي 
مطوحي  الديد  الشركة  في  ي تلك 
مح د أمين، الحامل لبطاقة التعريف 
جتفويت   CD233233 الوطنية 
ت تلك  التي  اأت اعية  حصة   253
البختي،  رجعة  الديدة  الشركة  في 
 S665237 الحاملة لبطاقة التعريف
إ 5 الديد املعز الهاسي، الحامل لجواز 
 NEERLANDAISE IRLAND الدفر 

N°NMD8PH761  533 حصة.
الشركة  حصص  التوزيع  أصبح 

عل5 الشكل التا ي :
ي تلك  الهاسي  املعز  الديد   -  1

933 حصة.
الديدة سعيدة خرازا ت تلك   -  2
لبطاقة  الحاملة  حصة،   133
 التعريف X143938 املج وع اإلأ ا ي 

هو 1333 حصة.
من  ج16   13  ،7  ،6 تعديل البند 

القانون امسا�سي للشركة.
مح د  مطوحي  الديد  استقالة 
جتعيين  الشركة  تديي3  من  أمين 
للشركة  مدي3  الهاسي  املعز  الديد 

ملدة غي3 محدجسة.
السجل التجاري رقم : 53535.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 االبتدائية بالقنيطرة تحت رقم 83386 

بتاريخ 7 سيد 30 2323.
95 P

 STE WALTER WHITE
CONSULTING

SARL AU
أ ع عام استثنائي بتاريخ 17 يوليو 

2323
رأس ال : 13.333 سرهم

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
تم تبني محضر   2323 يوليو   17 في 
ذات  لشركة  االستثنائي  الج ع 
جاحد  بشريك  املحدجسة  املدؤجلية 

الذي نص عل5 ما يلي :
1 - املوافقة عل5 املقر الجديد :

شارع العرعار،   : املقر االأت اعي 
إقامة رباط الفتح، ع ارة ب، الشقة 

رقم 13، حي الرياض، الرباط.

- استقالة املدي3 جتعيين املدي3   2

الجديد في شخص الديد ع اس حناتي.

تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 

 التجارية بالرباط رقم التقييد بالسجل 

 التجاري 125967 تحت رقم 137855 

بتاريخ 21 أكتوبر 2323.

96 P

LINIBBAT
شركة محدجسة املدؤجلية

رأس الها : 83.333 سرهم

املقر االأت اعي : الشقة 15 الع ارة 

GH06- 03 رياض الخي3، شارع 

موالي رشيد، مركز عين عوسة، ت ارة

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 

تأسيس  تم  قد   2323 نوف 30   23

شركة محدجسة املدؤجلية.

.LINIBBAT : التد ية

الصفة القانونية : شركة محدجسة 

املدؤجلية.

الهدف االأت اعي : أشغال البناء.

سرهم   83.333  : رأس ال الشركة 

مقد ة إ 5 833 حصة من فئة 133 

بين  موزعة  الواحدة  للحصة  سرهم 

الشركاء :

الديد لح يدي عزيز 433 حصة ؛

 433 خالد  العبدالجي  الديد 

حصة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إ 5   : الدنة املالية 

31 سيد 30 من كل سنة ما عدا الدنة 

امج 5 تبتدئ من تاريخ التسجيل في 

السجل التجاري إ 5 31 سيد 30.

 ،15 الشقة   : االأت اعي  املقر 

الخي3،  رياض   GH36-33 الع ارة 

شارع موالي رشيد مركز عين عوسة- 

ت ارة.

الديد لح يدي عزيز،   : التديي3 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.AD225138 رقم
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باملحك ة  القانوني  الوضع  تم 

سيد 30   14 االبتدائية بت ارة بتاريخ 

تحت رقم التقييد في السجل   2323

التجاري 131537.
قصد النشر

97 P

MAKBROD
شركة محدجسة املدؤجلية

رأس الها : 1.533.333 سرهم

املقر االأت اعي : 13 الحي الصناعي 

تابريكت، سال

املداه ين  ملداجالت  طبقا 

املجت عين بالج ع العام الغي3 العاسي 

بتاريخ 2 نوف 30 2323 :

االأت اعي  املقر  تحويل  تقرر  قد 

الحي الصناعي   13 املوأوس سابقا ب 

املحل   G4 سال إ 5 الع ارة  تابريكت، 

شارع علي ابن أبي   12 التجاري رقم 

طالب، حي الرح ة، قطاع س، سال.

من  االأت اعي)  )املقر   4 البند 

تغي3  قد  للشركة  امسا�سي  القانون 

باملناسبة.

تم الوضع القانوني بكتابة الضبط 

لدى املحك ة االبتدائية بدال بتاريخ 

13 سيد 30 2323 تحت رقم 35538.
قصد النشر

98 P

BOMAX IMPORT EXPORT
تصفية الشركة

في إطار عقد تم تحريره في تاريخ 

البيضاء  بالدار   2316 نوف 30   17

الشريك الوحيد قرر تصفية الشركة 

ك ا يلي :

1 - تصفية الشركة.

2 - تعيين املصفي للشركة.

 CASABLANCA : 3 - مقر التصفية

 ETG 5EME D APPT LALLA

.YACOUT AV39

املحك ة  في  القانوني  اإليداع  تم 

يوم  في  البيضاء  بالدار   التجارية 

27 نوف 30 2317 تحت رقم 653287.

99 P

SIDNEY CAR
SARL

AU CAPITAL DE 100.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : Rue DAYAT

AOUA IMM 9 APPT N°2 RABAT
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
 2323 ف30اير   17 بتاريخ  الرباط 
 2323 سبت 30   25 في  جاملسجل 

بالرباط قد تم :
الشركة  مدي3  جفاة   : مالحظة 

الديد مصطفى بندريس.
انتداب مدي3 أديد للشركة.

املدي3 : اح د بندريس.
مدة االنتداب : مدة غي3 محدسة.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
.49339

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II
بالرباط  التجارية  لل حك ة  الضبط 
رقم  تحت   2323 نوف 30   27 بتاريخ 

.138938
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AHLAFO CAR
SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
مقرها االأت اعي : 79 شارع ابن سينا، 
الطابق الثاني، الشقة 8، أكدال، 

الرباط
تأسيس شركة 

بتاريخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 
27 أكتوبر 2323 بالرباط، تم تأسيس 

شركة تح ل الخصائص التالية :
التد ية : AHLAFO CAR ش.م.م.

استئجار   : االأت اعي  الهدف 
الديارات ذات املحركات.

رأس املال : 133.333 سرهم مقد ة 
إ 5 1333 حصة اأت اعية بقي ة 133 

سرهم للحصة موزعة كالتا ي :
233 حصة اأت اعية بقي ة 133 
مح د  الديد  بحوزة  للحصة  سرهم 

هلفو ؛
833 حصة اأت اعية بقي ة 133 
رشيد  الديد  بحوزة  للحصة  سرهم 

هلفو.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التقيد بالسجل التجاري.

 املقر االأت اعي : 79 شارع ابن سينا، 

أكدال،   ،8 الشقة  الثاني،  الطابق 

الرباط.

مح د  الديد  تعيين   : التديي3 

هلفو مدي3 ملدة غي3 محدجسة.

الضبط  بكتابة  اإليداع  تم  لقد 

باملحك ة التجارية بالرباط تحت رقم 

139278 بتاريخ 13 سيد 30 2323.
التجاري  بالسجل  التقيد  رقم 

.148213

101 P

صاديت
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

رأس الها : 73.333.333 سرهم

املقر االأت اعي : بوسكورة، بقعة 

اباكاض، سجار لكواسم، الدار البيضاء

السجل التجاري : 63369

تغيي3 النوع القانوني للشركة إ 5 
شركة املداه ة ذات مجلس اإلسارة

العامة  الج عية  قررت   -  1

بتاريخ  املنعقدة   االستثنائية 

15 أغدطس 2323 ما يلي :

تغيي3 النوع القانوني للشركة من 

إ 5  محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة 

شركة املداه ة ذات مجلس اإلسارة 

جنفس  املدة  جنفس  التد ية  بنفس 

الهدف جنفس املقر االأت اعي.

في  محدس  الشركة  رأس ال  يبقى 

عل5  مقد ا  سرهم   73.333.333

سرهم   1333 سهم من فئة   73.333

للدهم الواحد.

تعيين املتصرفين أعضاء املجلس 

اإلساري.

تأكيد مراقب الحدابات في مهامه.

2 - أنجز اإليداع القانوني  بكتابة 

بالدار  التجارية  باملحك ة  الضبط 

2323 تحت  5 أكتوبر  البيضاء يومه 

رقم 748482.
االستخراج جالتنفيذ

102 P

ABID MOHAMMED TRANS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رأس الها : 133.333 سرهم

املقر االأت اعي : 15 شارع امبطال، 

الشقة رقم 4، أكدال، الرباط

السجل التجاري 132819 الرباط

تفويت حصص اأت اعية
تعيين مدي3 أديد جتحويل املقر 

االأت اعي 
العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

الغي3 العاسي بتاريخ 23 ف30اير 2323، 

 ABID MOHAMMED لشركة 

TRANS SARL شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة تقرر ما يلي :

املصاسقة عل5 تفويت 733 حصة 

اأت اعية بقي ة 133 سرهم للحصة، 

في ملك الديد مح د عبيد، الحامل 

 KB147682 رقم  الوطنية  للبطاقة 

لفائدة الديد أح د ازنيكر، الحامل 

 G238375 رقم  الوطنية  للبطاقة 

 133 حصة اأت اعية بقي ة  ج333 

سرهم للحصة في ملك الديد ابراهيم 

الوطنية  للبطاقة  الحامل  اكرجح، 

لفائدة الديد أح د   K395368 رقم 

الوطنية  للبطاقة  الحامل  ازنيكر، 

لتصبح شركة ذات   G238375 رقم 

جحيد  بشريك  املحدجسة  املدؤجلية 

جرأس ال الشركة موزع كالتا ي :

الديد أح د ازنيكر 1333 حصة.

قبول استقالة الديد مح د عبيد 

مهام  من  اكرجح  ابراهيم  جالديد 

تديي3 الشركة جتعيين الديد أح د 

ازنيكر مدي3 أديد ملدة غي3 محدجسة 

جتخويله أ يع الصالحيات.

تحويل املقر االأت اعي للشركة إ 5 

العنوان الجديد : شارع عالل بن عبد 

هللا رقم 213، حي اش اعو، سال.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

التجاري  السجل  بالرباط  التجارية 

132819 الرباط.

103 P
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TG CUISINE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

املقر االأت اعي : الصياس II، رقم 266 

مكرر، متجر رقم 1، القنيطرة

السجل التجاري 52471 القنيطرة

تفويت حصص اأت اعية
جتعيين مدي3

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

الغي3 العاسي بتاريخ 16 سبت 30 2323 

شركة   TG CUISINE SARL لشركة 

ذات مدؤجلية محدجسة، تقرر ما يلي :

حصة   53 املصاسقة عل5 تفويت 

ياسين  الديد  ملك  في  اأت اعية 

الوطنية  للبطاقة  الحامل  الدهيبة، 

G634146 لفائدة الديد يونس  رقم 

الوطنية  للبطاقة  الحامل  الدهيبة، 

.G379137 رقم

يونس  الديد  املدي3  تعيين 

الدهيبة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 االبتدائية بالقنيطرة تحت رقم 83254 

بتاريخ 26 نوف 30 2323.

104 P

LOMARIM
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

املقر االأت اعي : زاجية شارع مح د 

الديوري جزنقة الي3موك، الشقة 

رقم 1، القنيطرة

السجل التجاري 45455 القنيطرة

تحويل املقر االأت اعي
جتقليص نشاط الشركة

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

 الغي3 العاسي بتاريخ 17 نوف 30 2323 

لشركة   2323 نوف 30  ج23 

LOMARIM تقرر باإلأ اع ما يلي :

للشركة  االأت اعي  املقر  تحويل 

تجزئة   : التا ي  العنوان  إ 5  املذكورة 

القدس 1، بقعة C، بئ3 الرامي، القنيطرة.

الشركة  هدف  تقليص 

 LOUEUR  : بنشاط  لالحتفاظ 

.D’ETABLISSEMENT

من القانون  ج4   2 تغيي3 الفصول 

امسا�سي للشركة.

تحيين القانون امسا�سي للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 8 سيد 30 

2323 تحت رقم 83437.

105 P

BARNOUSS CAFE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

بشريك جحيد
رأس الها : 133.333 سرهم

املقر االأت اعي : رقم 619، تجزئة 

أنان 3، بئ3 الرامي، القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 

بالقنيطرة، تم جضع القانون امسا�سي 

املحدجسة  املدؤجلية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  جحيد  بشريك 

التالية :

 BARNOUSS CAFE  : التد ية 

.SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املدؤجلية املحدجسة بشريك جحيد.
املقر االأت اعي : رقم 619، تجزئة 

أنان 3، بئ3 الرامي، القنيطرة.

موضوع الشركة : مدتغل مقهى.
رأس ال  حدس   : الشركة  رأس ال 

سرهم   133.333 مبلغ  في  الشركة 

اأت اعية  حصة   1333 إ 5  مقدم 

محررة  للواحدة،  سرهم   133 بقي ة 

بكاملها، مكتتبة جموزعة عل5 الشركاء 

كالتا ي :

 1333 برنوص  اإلله  الديد عبد 

حصة.

املدة : 99 سنة.

عبد  الديد  إ 5  أسند   : التديي3 

اإلله برنوص.

من فاتح يناير إ 5   : الدنة املالية 

31 سيد 30.
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحك ة االبتدائية بالقنيطرة تحت 
رقم 57631 بتاريخ 7 سيد 30 2323.

106 P

 STE NOUVELLE DE
RENOVATION

Par Abréviation SONOREV
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رأس الها : 333.333 سرهم
املقر االأت اعي : زنقة 26 رقم 53، 

الحي الصناعي، القنيطرة
السجل التجاري : 32437 القنيطرة

تفويت حصص اأت اعية
جتعيين مدي3 أديد

ب كتب  توثيقي  عقد  ب قت�سى 
امستاذة كوثر حريف، موثقة بالقنيطرة 
 2323 سبت 30  ج29   28  بتاريخ 
 STE NOUVELLE DE لشركة 
 RENOVATION (SONOREV(
مدؤجلية  ذات  شركة   SARL AU

محدجسة بشريك جحيد، تقرر ما يلي :
 1333 تفويت  عل5  املصاسقة 
حصة اأت اعية في ملك الديد سعيد 
اأت اعية  حصة  ج1333  لهريك 
اح يدة،  بن  مح د  الديد  ملك   في 
ج1333 حصة اأت اعية في ملك الديد 
أي ما مج وعه  عبد الح يد ك كام، 
لفائدة  اأت اعية  حصة   3333
الديد عبد هللا جلد الشلحة، ليصبح 

رأس ال الشركة موزع كالتا ي :
الشلحة  جلد  هللا  عبد  الديد 

3333 حصة اأت اعية.
قبول استقالة الديد مح د بن 
من  لهريك  سعيد  جالديد  اح يدة 
مهام تديي3 الشركة جإبرائهم إبراء تام 
جلد  هللا  عبد  الديد  جتعيين  جنهائي 

الشلحة، مدي3 أديد للشركة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة السجل التجاري 

.32437
107 P

STE PISTRAV
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رأس الها : 133.333 سرهم
املقر االأت اعي : 88، زنقة لبنان 
 جأ يل صدقي الزجهاجي، متجر 

رقم 14، القنيطرة
تعيين مدي3 أديد

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 
الغي3 العاسي بتاريخ 26 أكتوبر 2323 
PISTRAV SARL شركة ذات  لشركة 

مدؤجلية محدجسة، تقرر ما يلي :

تاجي  الديد  استقالة  قبول 

مح د، الحامل للبطاقة الوطنية رقم 

الشركة  من مهام تديي3   G246981

جتعيين   2323 أكتوبر   26 من  ابتداء 

الحامل  محدن،  الح داجي  الديد 

 G526838 رقم  الوطنية  للبطاقة 

مدي3 جحيد للشركةملدة غي3 محدجسة 

جتخويله أ يع الصالحيات.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 7 سيد 30 
التجاري  السجل  رقم  تحت   2323

.83431

108 P

STE FIDCONET SARL

SOCIETE AU CAPITAL DE 133.333 DH

STE WIGIKO
SARL AU

مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

 2323 نوف 30   26 بتاريخ  بالقنيطرة 

املدؤجلية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

الخصائص  تح ل  جالتي  املحدجسة 

التالية :

 WIGIKO شركة   : التد ية 

ش.ذ.م.م ش.ج.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املدؤجلية املحدجسة لشريك جحيد.

 11 حدن   15  : االأت اعي   املقر 

الطابق امجل، مكتب رقم 7، القنيطرة.

الهدف االأت اعي : مركز االتصال 

الهاتفي.

الع ليات  كل  عامة  جبصفة 

لها  التي  جاملا ي  جالعقارية  التجارية 

من  جالتي  الشركة  بنشاط  عالقة 

شأنها املداه ة في تن ية الشركة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

أسند إ 5 الديد مح د   : التديي3 

بلحدن.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  الدنة 

سنة  كل  من  سيد 30   31 إ 5   يناير 

ما عدا الدنة امج 5 تبتدئ من تاريخ 

التسجيل.



18443 الجريدة الرسميةعدس 5644 - 15 أ اسى امج 5 1442 )33 سيد 30 2323) 

رأس املال : حدس في مبلغ 133.333 

سرهم مقد ة إ 5 1333 حصة بقي ة 

اكتتابها  سدس  للواحدة،  سرهم   133

جتوزيعها كالتا ي :

الديد مح د بلحدن 1333 حصة.

: قيدت الشركة  اإليداع القانوني 

بالسجل التجاري باملحك ة االبتدائية 

بتاريخ   57687  بالقنيطرة تحت رقم 

9 سيد 30 2323.
من أأل املدتخرج جاإلشارة

فيدكونيط

109 P

ASSIL VOLAILLE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رأس الها : 133.333 سرهم

املقر االأت اعي : حي اجريدة، رقم 2، 

الطابق امجل، القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 

بالقنيطرة، تم جضع القانون امسا�سي 

املحدجسة  املدؤجلية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية :

 ASSIL VOLAILLE  : التد ية 

.SARL

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املدؤجلية املحدجسة.

اجريدة  حي   : االأت اعي   املقر 
رقم 2، الطابق امجل، القنيطرة.

الدجاأن  ذبح   : الشركة  موضوع 

جالحيوانات.
رأس ال  حدس   : الشركة  رأس ال 

سرهم   133.333 مبلغ  في  الشركة 

اأت اعية  حصة   1333 إ 5  مقدم 

محررة  للواحدة،  سرهم   133 بقي ة 

بكاملها، مكتتبة جموزعة عل5 الشركاء 

كالتا ي :

الديدة مرجى زين 533 حصة ؛

الديدة ميلوسة عزة 533 حصة.

املدة : 99 سنة.

التديي3 : أسند إ 5 الديدة مرجى 
زين.

من فاتح يناير إ 5   : الدنة املالية 

31 سيد 30.

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحك ة االبتدائية بالقنيطرة تحت 
رقم 57599 بتاريخ 7 سيد 30 2323.

110 P

LYNX VIGILANCE SERVICES
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

بشريك جحيد
رأس الها : 133.333 سرهم

 املقر االأت اعي : 47 زنقة ع رج 

بن العاص، إقامة إس اعيل، مكتب 
رقم 4 القنيطرة

تأسيس شركة 
مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 

بالقنيطرة، تم جضع القانون امسا�سي 

املحدجسة  املدؤجلية  ذات  لشركة 

بشريك جحيد ذات املواصفات التالية :

 LYNX VIGILANCE  : التد ية 

.SERVICES SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املدؤجلية املحدجسة بشريك جحيد.

47 زنقة ع رج   :  املقر االأت اعي 

بن العاص، إقامة إس اعيل، مكتب 
رقم 4 القنيطرة.

في  مقاجلة   : الشركة  موضوع 

حراسة البنايات العامة أج الخاصة.
رأس ال  حدس   : الشركة  رأس ال 

سرهم   133.333 مبلغ  في  الشركة 

اأت اعية  حصة   1333 إ 5  مقدم 

محررة  للواحدة،  سرهم   133 بقي ة 

بكاملها، مكتتبة جموزعة عل5 الشركاء 

كالتا ي :

 1333 مح وسي  شهيد  الديد 

حصة.

املدة : 99 سنة.

أسند إ 5 الديد شهيد   : التديي3 

مح وسي.

من فاتح يناير إ 5   : الدنة املالية 

31 سيد 30.
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحك ة االبتدائية بالقنيطرة تحت 
رقم 57577 بتاريخ 3 سيد 30 2323.

111 P

STE HAS.DAY
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

بشريك جحيد
رأس الها : 133.333 سرهم

املقر االأت اعي : 15 شارع امبطال، 
الشقة رقم 4، أكدال، الرباط

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم جضع القانون امسا�سي  بالرباط، 
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  لشركة 
بشريك جحيد ذات املواصفات التالية :

 STE HAS.DAY  :  التد ية 
.SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املدؤجلية املحدجسة بشريك جحيد.

املقر االأت اعي : 15 شارع امبطال، 
الشقة رقم 4، أكدال، الرباط.

موضوع الشركة :
أشغال البناء ؛

نقل املدتخدمين ؛
نقل البضائع.

رأس ال  حدس   : الشركة  رأس ال 
سرهم   133.333 مبلغ  في  الشركة 
اأت اعية  حصة   1333 إ 5  مقدم 
محررة  للواحدة،  سرهم   133 بقي ة 
بكاملها، مكتتبة جموزعة عل5 الشركاء 

كالتا ي :
الديد مح د حي امي 1333 حصة.

املدة : 99 سنة.
أسند إ 5 الديد مح د   : التديي3 

حي امي.
من فاتح يناير إ 5   : الدنة املالية 

31 سيد 30.
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحك ة التجارية بالرباط.
112 P

GEANT MOTO
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

رأس الها : 453.333 سرهم
مقرها االأت اعي : شارع اإلمام علي 
إقامة تافوغالت، رقم 163، متجر 

رقم 3، القنيطرة
س.ت : 34239 

عام  أ ع  محضر  ب قت�سى 
بتاريخ  بالقنيطرة  منعقد   استثنائي 
13 نوف 30 2323، قرر شركاء الشركة

 GEANT املحدجسة  املدؤجلية  ذات   
سرهم   453.333 رأس الها   MOTO
جالكائن مقرها االأت اعي بالقنيطرة، 
تافوغالت،  إقامة  علي  اإلمام  شارع 
الحل املبكر   ،3 متجر رقم   163 رقم 
للشركة ابتداء من 33 سبت 30 2323 
جتصفيتها جسيا، ك ا عين الج ع العام 
الداكنة  ناسية،  اليزيدي  الديدة 
ت ديد  أ  عربي  مغرب   بالقنيطرة 
 ،14393 بئ3 الرامي الشرقية   82 رقم 
الدلط  جمنحها  للشركة  مصفية 
الجارية  الع ليات  إلنهاء  الواسعة 
جتأسية  الشركة  أصول  بيع  للشركة 

سيونها.
: مغرب عربي أ   مقر التصفية هو 
الشرقية  الرامي  بئ3   82 رقم  ت ديد 
العنوان  هذا  جفي  القنيطرة   14393
املراسالت  أ يع  تتم  أن  يجب 

جالوثائق الخاصة بالتصفية.
لدى  القانوني  اإليداع  تم  قد 
االبتدائية  باملحك ة  الضبط  كتابة 
 2323 سيد 30   7 بتاريخ  بالقنيطرة 

تحت رقم 83396.
عن النسخة جالنص : املدي3

113 P

TRANS TOOL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

بشريك جحيد
رأس الها : 133.333 سرهم

املقر االأت اعي : 31، زاجية زنقة 
أنوال جزنقة مح د القري، إقامة 

منار A، مكتب رقم 5، القنيطرة
تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بالقنيطرة، تم جضع القانون امسا�سي 
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  لشركة 
املواصفات  ذات  جحيد  بشريك 

التالية :
.TRANS TOOL SARL AU : التد ية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املدؤجلية املحدجسة بشريك جحيد.

زاجية زنقة   ،31  : املقر االأت اعي 
إقامة  القري،  مح د  جزنقة  أنوال 

منار A، مكتب رقم 5، القنيطرة.
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موضوع الشركة : 

املقاجلة في نقل املدتخدمين ؛

املطاطية  اإلطارات  في  تاأر 

املدتع لة أج املجدسة.
رأس ال  حدس   : الشركة  رأس ال 

سرهم   133.333 مبلغ  في  الشركة 

اأت اعية  حصة   1333 إ 5  مقدم 

محررة  للواحدة،  سرهم   133 بقي ة 

بكاملها، مكتتبة جموزعة عل5 الشركاء 

كالتا ي :

 1333 الطويل  اسريس  الديد 

حصة.

املدة : 99 سنة.

التديي3 : أسند إ 5 الديد اسريس 

الطويل.

من فاتح يناير إ 5   : الدنة املالية 

31 سيد 30.
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحك ة االبتدائية بالقنيطرة تحت 
رقم 57339 بتاريخ 23 نوف 30 2323.

114 P

ITIMEDIA
SARL AU

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

 2323 نوف 30   13 بتاريخ  القنيطرة 

قد تم تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة بشريك جحيد.

تحرير جإنتاج   : الهدف االأت اعي 

التدريب  جتوزيع الصحف جاملجالت، 

جالتكوين.
سرهم   13.333  : رأس ال الشركة 

 133 133 حصة من فئة  مقد ة إ 5 

سرهم للحصة الواحدة.

العوني مي3ة 133 حصة.

املدة : 99 سنة ابتداء من التأسيس 

السجل  جضع  تاريخ  من  أي  النهائي 

التجاري.

من فاتح يناير إ 5   : الدنة املالية 

31 سيد 30 من كل سنة ما عدا الدنة 

امج 5 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

الثاني،  الحدن  شارع   15  : املقر 

 ،2 رقم  مكتب  الداسس،  الطابق 

القنيطرة.

املدي3 : العوني مي3ة.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

57397 القنيطرة.

115 P

STE MON CARRELAGE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

بشريك جحيد
رأس الها : 13.333 سرهم

مقرها االأت اعي : متجر رقم 211، 

بلوك F، اجالس اجأيه، القنيطرة

الحل املبكر للشركة
العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

الغي3 العاسي بتاريخ 13 نوف 30 2323 

 2323 سيد 30   7 بتاريخ  جمسجل 

 STE MON CARRELAGE لشركة 

SARL AU تقرر ما يلي :

املصاسقة عل5 الحل املبكر للشركة.

الورياغلي  املرابط  الديد  تعيين 

فهد، بصفته مصفي للشركة.

تحديد مقر تصفية الشركة باملقر 

االأت اعي للشركة أعاله.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 9 سيد 30 

2323 تحت رقم 83463.

116 P

SOCIETE MARCHIKA LUM
SARL

 ب قت�سى العقد العرفي املحرر في 

 ،2323 أكتوبر   27 بتاريخ  القنيطرة 

امسا�سي  القانون  عل5  االتفاق  تم 

لشركة ذات الخصائص التالية :

 SOCIETE  : التد ية 

.MARCHIKA LUM SARL

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املدؤجلية املحدجسة.

جأشغال  البناء  مقاجل   : الغرض 

متعدسة جنجارة االملنيوم.

 F تجزئة   176  : املركز االأت اعي 

الحوزية كراج القنيطرة.

سرهم   133.333  : الرأس ال 

حصة اأت اعية   1.333 مقد ة إ 5 

بقي ة 133 سرهم للحصة الواحدة.

الدنة االأت اعية : من فاتح يناير 

إ 5 31 سيد 30 من كل سنة.

5 % االحتياطي القانوني   : امرباح 

جالباقي بعد املداجلة.

لتديي3  قانونيا  عين   : التديي3 

الداسة  محدجسة  غي3  جملدة  الشركة 

العزجزي نبيل جكريم عبد الحق.

املحك ة  في  الشركة  تسجيل  تم 

فاتح  بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

سيد 30 2323 تحت رقم 57545.

117 P

STE TDI SPORT CAR
في  مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 

بالقنيطرة، قد تم   2323 نوف 30   29

جضع القانون امسا�سي لشركة تح ل 

الخصائص التالية :

.STE TDI SPORT CAR : التد ية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مدؤجلية محدجسة بشريك جحيد.

كراء   -  1  : االأت اعي  الهدف 

الديارات بدجن سائق.

سرهم   133.333  : املال  رأس 

فئة  من  حصة   1.333 إ 5  مقد ة 

الديد  لفائدة  للحصة  سرهم   133

أ ال لزعر 1333 حصة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.

من فاتح يناير إ 5   : الدنة املالية 

31 سيد 30 من كل سنة ما عدا الدنة 

امج 5 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

26 زنقة غاندي   : املقر االأت اعي 

رياض  إقامة  الصديق  بكر  جأبو 

 9 رقم  مكتب  ج  ع ارة  امندلس 

القنيطرة.

التديي3 : الديد أ ال لزعر.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  املحك ة  لدى  الضبط 

 2323 سيد 30   14 بالقنيطرة بتاريخ 

تحت رقم 4448.

118 P

RIVGE CENTORIUM
ش.ذ.م.م

تفويت حصص
عل5 إثر عقد خاص مؤرخ بتاريخ 
شركاء  اأت ع   ،2317 يوليو   18
 «RIVGE CENTORIUM« شركة 
ب قر هذه  ذات مدؤجلية محدجسة، 

امخي3ة جقررجا املصاسقة عل5 ما يلي :
تفويت حصص من الديد مح د 
فوزي بنعالل إ 5 الديد سيف الدين 

بنعالل جعدسها 133 حصة.
تفويت حصص من الديد مح د 
الدين  بدر  الديد  إ 5  بنعالل  فوزي 

بنعالل جعدسها 133 حصة.
تفويت حصص من الديد مح د 
مالك  اآلندة  إ 5  بنعالل  فوزي 

بنعالل جعدسها 37 حصة.
تفويت حصص من الديد مح د 
مزجز  ليل5  الديد  إ 5  بنعالل  فوزي 

جعدسها 33 حصة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  أنجز 
أغدطس   2 في  للرباط  التجارية 

2317 تحت رقم 92263.
من أأل املدتخرج جاإلنجاز

119 P

GREAT SPORTS PARTNERS
Succursale

رقم السجل التجاري : 111539
القانوني  امل ثل  لقرار  جفقا 
 GSP CONSULTING لشركة 
 ،2323 ف30اير   3 بتاريخ   LIMITED
الكائنة  للشركة  االأت اعي  باملقر 
مفريكيوس   ،9 ماريس  أنيس   : ب 
كورت، لي صول، ق30ص. قرر امل ثل 

القانوني ما يلي :
 GREAT« غلق نهائيا فرع الشركة
الكائن   «SPORTS PARTNERS
مقرها ب : مركز بزنس ع ارة ع30جن 
زاجية شارع فال جالس ع ي3   32 رقم 

جزنقة بهت، أكدال، الرباط.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط تحت رقم 139164 

بتاريخ 7 سيد 30 2323.
120 P
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PRETEAU INVEST
اختيار طريقة م ارسة املديرية 

العامة
I - ب وأب مداجلة بتاريخ 14 أبريل 
الشركة  إسارة  مجلس  فإن   ،2311
شركة   «PRETEAU INVEST«
سرهم،   333.333 مداه ة رأس الها 
الكائن مقرها بالرباط 5، شارع اممي3ة 
اللة مريم )السجل التجاري - الرباط 
رقم 71259)، قد قرر تطبيقا لل اسة 
67 املعدلة بالقانون رقم 17.95، أن 
املديرية العامة للشركة سيتوالها من 
اآلن فصاعدا رئيس مجلس اإلسارة، 
املدير  الرئيس  صفة  اكتدابه  مع 

العام.
القانوني  باإليداع  القيام  تم   -  II
املحك ة  لدى  الضبط  بكتابة 
يوليو   28 بتاريخ  للرباط  التجارية 

2311 تحت رقم 73896.
مجلس اإلسارة

121 P

KLA INGENIERIE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

الرأس ال االأت اعي : 133.333 سرهم
املقر االأت اعي : شارع 6 نوف 30 

ع ارة 15 شقة 8 إقامة بالل 
تابريكت سال

تعديل
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
بدال،   2323 سبت 30   29 في  املؤرخ 
 ،KLA INGENIERIE قرر مدي3 شركة

ش.م.م بشريك جحيد، ما يلي :
تحويل  قرر   : الشركة  مقر  تغيي3 
مقر الشركة : قرر تحويل مقر الشركة 
نوف 30 ع ارة   6 شارع   : من العنوان 
15 شقة 8 إقامة بالل تابريكت سال، 
بالطابق  مكتب  امطلس،   75  : إ 5  

الخامس زنقة الحدي ة - فاس.
من قانون   4 تعديل الفصل رقم 

الشركة.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بدال  االبتدائية  باملحك ة  الضبط 
تحت رقم   2323 سيد 30   13 بتاريخ 

.35545
122 P

UPLINE INTEREST
شركة رأس الها 333.333 سرهم

املقر الرئي�سي : 37 تقاطع شارع علي 
عبد الرزاق جشارع عبد اللطيف بن 

قدجر الدار البيضاء
ذات السجل رقم : 172687

عل5 الج ع العام االستثنائي  بناء 
اتخاذ  تم   2323 أكتوبر   7 بتاريخ 

القرارات اآلتية :
تحويل املقر الرئي�سي للشركة إ 5 
العنوان : 3 زنقة باب املنصور إقامة 
الدار  امجل  الطابق  أنفا  أبواب  س 

البيضاء .
تحيين النظام امسا�سي للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سيد 30 2323 تحت رقم 31197.
123 P

UPLINE REAL ESTATE FUND
شركة رأس الها 6.653.433 سرهم

املقر الرئي�سي : 37 تقاطع شارع علي 
عبد الرزاق جشارع عبد اللطيف بن 

قدجر الدار البيضاء
ذات السجل رقم : 248261

عل5 الج ع العام االستثنائي  بناء 
اتخاذ  تم   2323 أكتوبر   7 بتاريخ 

القرارات اآلتية :
تحويل املقر الرئي�سي للشركة إ 5 
العنوان : 3 زنقة باب املنصور إقامة 
الدار  امجل  الطابق  أنفا  أبواب  س 

البيضاء.
تحيين النظام امسا�سي للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سيد 30 2323 تحت رقم 31198.
124 P

ISOLAB
شركة رأس الها 4.533.333 سرهم

املقر الرئي�سي : تجزئة رقم 33 املج ع 
الصناعي CFCIM بوسكورة
ذات السجل رقم :93161

العام  الج ع  محضر  عل5  بناء 
االستثنائي بتاريخ 5 نوف 30 2323 تم 

اتخاذ القرار اآلتي :

تحيين النظام امسا�سي للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نوف 30 2323 تحت رقم 29362.

125 P

HATIMI CONSULTING

SARL AU

FOXMED
SARL AU

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة شريك جحيد

حرر  عرفي  عقد  ب قت�سى   : أجال 

تم   ،2323 سبت 30   5 بتاريخ  بدال 

جضع القانون  امسا�سي لشركة ذات 

جحيد،  شريك  املحدجسة  املدؤجلية 

ذات امل يزات املبينة في ا يلي :

.FOXMED SARL AU : التد ية

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة شريك جحيد.

 : هي  الشركة   من  الغاية 

الكهربائية،  امع ال  اإلعالميات، 

أشغال مختلفة.

املقر : شارع مح د الخامس زنقة 

لفرجكي  حي   244 رقم  العاطي  عين 

الصغي3، سال.

سنة   99 حدست مدتها في   : املدة 

اعتبارا من تاريخ تأسيدها النهائي.

 133.333  : الج اعي  املال  رأس 

سرهم قدم إ 5 1.333 حصة من فئة 

133 سرهم ألها في إسم :

الديد آيت موزجن يوسف.

تدي3 الشركة من طرف   : اإلسارة 

بصفته  يوسف  موزجن  آيت  الديد 

غي3  ملدة  للشركة  القانوني  املدي3 

محدسة.

فاتح  بين  ما   : الج اعية  الدنة 

يناير إ 5 متم سيد 30 من كل سنة.

القانوني  اإليداع  تم   : ثانيا 

 33 باملحك ة االبتدائية بدال بتاريخ 

نوف 30 2323 تحت رقم 35443.

رقم السجل التجاري : 32421.

126 P

HATIMI CONSULTING

SARL AU

ACCESS LOGIC
SARL AU

ب قت�سى املحضر الشفوي   : أجال 

 27 بتاريخ  االستثنائي  العام  للج ع 

أكديس  لشركة   ،2323 أغدطس 

مقرها  الكائن  ش.ج  ش.م.م  لوأيك 

أكدال   4 رقم   53 ع ارة  سبو  جاس 

الرباط، رقم س ت 116191 الرباط، 

قرر الشريك الوحيد ما يلي :

بإضافة  الشركة  غرض  توسيع 

املعدات  جتوزيع  استي3اس  نشاط 

الطبية.

القانوني  اإليداع  تم  لقد   : ثانيا 

باملحك ة التجارية بالرباط بتاريخ 26 

نوف 30 2323 تحت رقم 138925.

126Pمكرر 

HATIMI CONSULTING

SARL AU

 WESTERN INVEST

CORPORATION
SARL

شركة محدجسة املدؤجلية

رأس الها 133.333 سرهم

املقر االأت اعي : 87 شارع سعيد 

الداجسي رقم 11 مي وزا القنيطرة

الحل املدبق للشركة
إن الج ع العام غي3 العاسي   -  1

تم بتاريخ 16 نوف 30 2323، للشركة 

ب قرها االأت اعي قرر ما يلي :

تصفية  الشركة.

تعيين الديد مح د ايت خايشو 

G676956بصفته   : ب.ت.ج  رقم 

مصفيا للشركة.

للشركة  االأت اعي  املقر  تحديد 

ك قر للتصفية.

2 - تم اإليداع القانوني باملحك ة 

بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

8 سيد 30 2323 تحت رقم 83481.

127 P
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LARAKI CA RENT
SARL AU

حل الشركة
بتاريخ  استثنائي  قرار  ب قت�سى 
الشريك  قرر   ،2323 13 نوف 30 

الوحيد ما يلي :
1 - الحل الحبي للشركة.

2 - تعيين الديد حشحاش مح د 
مصفي للشركة.

حدس مقر التصفية بالعنوان   -  3
التا ي : 33 شقة رقم 8، شارع موالي 

أح د ا لوكيلي حدان الرباط.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سيد 30   15 التجارية بالرباط بتاريخ 

2323 تحت رقم 6214.
128 P

GOLF OUED DRAA RESORT
شركة املداه ة

رأس الها 753.133 سرهم
مقرها االأت اعي : 16 زنقة علي 

عبد الرزاق الدار البيضاء
السجل التجاري 185555

قفل التصفية
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 27 نوف 30 2323، جاملنعقد 
س اع  جبعد  االأت اعي،  باملقر 
عل5  الشركاء  صاسق  املصفي،  تقرير 
جأعطوا اإلخالء  حدابات التصفية، 
لل صفي الديد عبد املنعم الفا�سي 
جتم  التفويض  من  جأبرؤجه  الفهري 

إعالن إنهاء ع ليات التصفية.
تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط 
املحك ة التجارية بالدار البيضاء يوم 
9 سيد 30 2323 تحت رقم 756871.
129 P

GOLF ARGANA RESORT
شركة املداه ة

رأس الها 493.833 سرهم
مقرها االأت اعي : 16 زنقة علي 

عبد الرزاق الدار البيضاء
السجل التجاري 186375

قفل التصفية
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 27 نوف 30 2323، جاملنعقد 

س اع  جبعد  االأت اعي،  باملقر 

عل5  الشركاء  صاسق  املصفي،  تقرير 

جأعطوا اإلخالء  حدابات التصفية، 

لل صفي الديد عبد املنعم الفا�سي 

جتم  التفويض  من  جأبرؤجه  الفهري 

إعالن إنهاء ع ليات التصفية.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط 

املحك ة التجارية بالدار البيضاء يوم 

9 سيد 30 2323 تحت رقم 756867.

130 P

BENCHMARK ALLIANCES
شركة املداه ة

رأس الها 333.333 سرهم

مقرها االأت اعي : 16 زنقة علي 

عبد الرزاق الدار البيضاء

السجل التجاري 229237

قفل التصفية
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 27 نوف 30 2323، جاملنعقد 

س اع  جبعد  االأت اعي،  باملقر 

عل5  الشركاء  صاسق  املصفي،  تقرير 

جأعطوا اإلخالء  حدابات التصفية، 

لل صفي الديد عبد املنعم الفا�سي 

جتم  التفويض  من  جأبرؤجه  الفهري 

أعالن إنهاء ع ليات التصفية.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط 

املحك ة التجارية بالدار البيضاء يوم 

9 سيد 30 2323 تحت رقم 756869.

131 P

PEPINIERE SALIXUS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رأس الها 133.333 سرهم

مقرها االأت اعي : 133 زنقة أبو 

الوقت خلف بوركون الدار البيضاء

السجل التجاري 158425

قفل التصفية
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

املؤرخ في 27 نوف 30 2323، جاملنعقد 
الدار  الرزاق  عبد  علي  زنقة   16 في 

البيضاء، جبعد س اع تقرير املصفي،

حدابات  عل5  الشركاء  صاسق 

لل صفي  جأعطوا اإلخالء  التصفية، 

الفهري  الفا�سي  املنعم  عبد  الديد 

جأبرئه من التفويض جتم أعالن إنهاء 

ع ليات التصفية.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط 

املحك ة التجارية بالدار البيضاء يوم 

9 سيد 30 2323 تحت رقم 756873.

132 P

شركة املغرب واإلمارات للتنمية
شركة مداه ة

رأس الها 1.584.773.333 سرهم

املقر االأت اعي : شارع سيدي مح د 

بن عبد هللا، برج مارينا 2، الطابق 

الداسس، مارينا شوبينج سانت3 - 

الدار البيضاء

رقم السجل التجاري : 96595 الدار 

البيضاء - رقم التعريف الجبائي : 

33315159

ب قت�سى محضر اأت اع الج عية 

العامة العاسية جغي3 العاسية  لشركة 

املنعقدة  للتن ية  جاإلمارات  املغرب 

بتاريخ 26 يونيو 2323، تقرر ما يلي :

تسجيل استقالة الديدين مح د 

من  بندوسة  ك ال  جمح د  الكتاني 

مهامه ا كعضوين ب جلس اإلسارة.

 Fidaroc تعيين مراقب الحدابات

Grant Thornton ملدة ثالث سنوات 

جتنتهي مهامه بانتهاء اأت اع الج عية 

العامة التي تبث في حدابات الدنة 

 2322 سيد 30   31 املالية املنتهية في 

للديد  الصالحيات  تفويض  تم  ك ا 

مراقب  أتعاب  لتحديد  الرئيس 

الحدابات.

إ 5  للشركة  االأت اعي  املقر  نقل 

العنوان الجديد الكائن بشارع سيدي 

 ،2 مارينا  برج  هللا،  عبد  بن  مح د 

شوبينج  مارينا  الداسس،  الطابق 

جذلك ابتداء  الدار البيضاء   - سانت3 

من فاتح يوليو 2323.

النظام  من   4 الفصل  تعديل 

 : كالتا ي  ليصبح  للشركة  امسا�سي 

إن   : الشركة  مقر   : الرابع  »الفصل 

مقر الشركة هو بالدار البيضاء، شارع 

سيدي مح د بن عبد هللا، برج مارينا 

مارينا شوبينج  الطابق الداسس،   ،2

سانت3 - املغرب» جيظل باقي نص هذا 

الفصل بدجن تغيي3.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

رقم  تحت   2323 11 سيد 30 

.757197
للنشر جاالستخالص

مجلس اإلسارة

133 P

SOCIETE IFSYSTEMS
SARL

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 

بالرباط   2323 أكتوبر   27 بتاريخ 

املدؤجلية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدجسة :

.IFSYSTEMS : التد ية

جإصالح  تركيب   : الهدف 

جامأهزة  الك بيوتر  جأنظ ة  أأهزة 

اإللكت3جنية.

موالي  شارع   : التجاري  العنوان 

الحدن امجل إقامة عيبوسي طابق 4 

الشقة 26 ت ارة.

الرأس ال : حدس رأس ال الشركة 

في 133.333 سرهم مقد ة إ 5 1333 

حصة موزعة كالتا ي :

لع وري  للديدة  حصة   533
فضيلة ج 533 حصة للديد الطاهري 

زكرياء بقي ة 133 سرهم للحصة.

الديدة  تعيين  تم   : التديي3 

للشركة  ك دي3ة  خديجة  لع وري 

ملدة غي3 محدجسة.

من فاتح يناير إ 5   : الدنة املالية 

31 سيد 30 من كل سنة ما عدا الدنة 

امج 5 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
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التجاري  السجل  في  التقييد  تم 

 19 بتاريخ   131331 ت ارة تحت رقم 

نوف 30 2323.

134 P

 SOCIETE TEMARA NEGOCE

TRAVAUX GLOBALE
«TNTG«

SARL

الزياسة في رأس ال الشركة
مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 

بالرباط قرر   2323 مارس   11 بتاريخ 

في  الزياسة   «TNTG« شركة  شركاء 

 953.333 بقي ة  الشركة  رأس ال 

هو  الشركة  رأس ال  ليصبح  سرهم 

1.333.333 سرهم مقد ة كالتا ي :

حصة من   7333 الحدن سبابو 

فئة 133 سرهم.

حصة من   3333 بلعيدي  حيات 

فئة 133 سرهم.

لدى  التغيي3  هذا  إيداع  تم  قد 

تحت  بالرباط  التجارية  املحك ة 

سيد 30   3 بتاريخ   139327 الرقم 

.2323

135 P

 SOCIETE ALUMINIUM

HANOUN
SARL AU

تغيي3 املقر االأت اعي للشركة
ب قت�سى عقد عرفي مسجل بتاريخ 

قررت  بالرباط   2323 سبت 30   24

 ALUMINIUM HANOUN شركة 

من  للشركة  االأت اعي  املقر  تغيي3 

 123 شقة   5 ع ارة   6 الح د تجزئة 

عين عتيق ت ارة إ 5 حي املغرب العربي 

رقم 3525 ت ارة.

لدى  التغيي3  هذا  إيداع  تم  قد 

تحت  بالرباط  التجارية  املحك ة 

سيد 30   2 بتاريخ   138995 الرقم 

.2323

لدى  التغيي3  هذا  إيداع  تم  قد 
تحت  بالرباط  التجارية  املحك ة 
سيد 30   2 بتاريخ   138995 الرقم 

.2323
136 P

LMS DISTRIBUTION
ل.م.س للتوزيع ش.م.م

السجل التجاري بالدار البيضاء 
242159

است رار النشاط رغم الخدائر 
املعاينة

عاسي  الغي3  العام  للج ع  تبعا 
املنعقد بتاريخ 18 سبت 30 2323.

شركة  شركاء  أ اعة  فإن 
محدجسة  شركة  للتوزيع»،  »ل.م.س 
 363.333 رأس الها  املدؤجلية، 
ملقتضيات  طبقا  تبث  جهي  سرهم، 
الفصل 86 من القانون 96-5 املتعلق 
بالشركات ذات املدؤجلية املحدجسة 
امخرى،  التجارية  جالشركات 
في  الظاهرة  للخدارة  نتيجة  قررت 
إ 5  املحصورة  التوليفية  القوائم 
البالغة   ،2319 سيد 30   31 غاية 
للحل  ساعي  ال  أنه   ،2.268.336،11
الوضعية  أن  رغم  للشركة،  املدبق 

املحاسبية خاسرة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2
التجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
سيد 30   4 بتاريخ  البيضاء  بالدار 

2323 تحت رقم 756259.
بالتعديل  بالتصريح  القيام  جتم 
اليوم  نفس  في  التجاري  بالسجل 
 33439 رقم  تحت  املحك ة  جبنفس 

من السجل الت3تيبي.
عن املدتخلص جالبيانات

التديي3

137 P

GREC MEDIC
SARL

مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بالرباط تم   2323 أكتوبر   23 بتاريخ 
جضع القانون امسا�سي لشركة تح ل 

الخصائص التالية :

GREC MEDIC : التد ية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املدؤجلية املحدجسة.

الهدف االأت اعي بيع شراء انتاج 

لج يع  جالتقديط  بالج لة  جتوزيع 

جالتج يل  الصيدالنية  منتجات 

جالعافية.

رأس ال الشركة : 133.333 سرهم 

مقد ة إ 5 133 حصة من فئة 133 

الشركاء  بين  موزعة  للحصة  سرهم 

عل5 الشكل التا ي :

الديد مح د ملزابي : 334 حصة.

 : الديد عبد القاسر بوعبد اللوي 

333 حصة.

الديد رشيد بناني : 333 حصة.

املهنية  القرية   : االأت اعي  املقر 

زاجية  بوعبيد  الرحيم  عبد  شارع 

رقم  امجل  الطابق  الجراري  اح د 

21/18 سال الجديدة سال.

الشركة  تديي3  عهد   : التديي3 

للديد رشيد بناني ملدة غي3 محدجسة.

من فاتح يناير إ 5   : الدنة املالية 

31 سيد 30 من كل سنة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بدال يوم 26 نوف 30 2323 

تحت رقم 35441.

التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.32399

138 P

B H DRAGON FRUIT
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 

بالرباط تم   2323 أكتوبر   25 بتاريخ 

جضع القانون امسا�سي لشركة تح ل  

الخصائص التالية :

B H DRAGON FRUIT : التد ية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مدؤجلية محدجسة بشريك جاحد.

التديي3   : االأت اعي  الهدف 

جاملحاصيل  الفالحي  لالستغالل 

مختلف  جاستغالل  عام  الزراعية 

املشاتل جع لية الحضانة الفالحة.

رأس ال الشركة : 133.333 سرهم 

فئة  من  حصة   1333 إ 5  مقد ة 

في  محررة  كلها  للحصة  سرهم   133

اسم الديد ح زة باحوس.

 33 الع ارة   : االأت اعي  املقر 

لوكيلي  اح د  زنقة   8 رقم  الشقة 

حدان الرباط.

عهد تديي3 الشركة إ 5   : التديي3 

الديد ح زة باحوس.

من فاتح يناير إ 5   : الدنة املالية 

31 سيد 30 من كل سنة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سيد 30   7 يوم  بالرباط  التجارية 

2323 تحت 139172.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.148115

139 P

SANTE PREMIUM
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

الرأس ال : 133.333 سرهم

املقر االأت اعي : 36 شارع مأمون 

مح د الدار البيضاء

RC : 433117 - IF : 37508462

تفويت حصص جتحيين النظام 
امسا�سي للشركة

العام  االأت اع  محضر  ب وأب 

 2323 نوف 30   16 غي3 العاسي بتاريخ 

تقرر ما يلي :

تفويت حصص.

تحيين النظام امسا�سي للشركة.

إعطاء الصالحيات.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  البيضاء  للدار  التجارية 

4 سيد 30 2323 تحت رقم 756319.

140 P
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 CABINET YOUSESS DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

Av, Chahid Mbarek Ben Hommani

Souk El Arbaa du Gharb

STE ACHPER TRANS
SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

العنوان : 47 زنقة أمر ابن العاص 

إقامة إس اعيل مكتب رقم 4 

القنيطرة

RC : 57749

بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بدوق  جاملسجل   2323 9 سيد 30 

سيد 30   13 بتاريخ  الغرب  أربعاء 

امسا�سي  القانون  جضع   ،2323

محدجسة  مدؤجلية  ذات  لشركة 

»ACHPER TRANS» حيث تم ما يلي 

الخصائص  تح ل  شركة  تأسيس   :

التالية :

.«ACHPER TRANS« : التد ية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مدؤجلية محدجسة.

 133.333 في  حدس   : املال  رأس 

قد ة   1.333 إ 5  مقد ة  سرهم 

اأت اعية من فئة 133 سرهم لفائدة :

 533  : أندجبي  بوسلهام  الديد 

حصة.

 533  : االشهب  الفضيل  الديد 

حصة.

الهدف : نقل املدتخدمين.

املقر االأت اعي : 47 زنقة أمر ابن 

العاص إقامة إس اعيل مكتب رقم 4 

القنيطرة.

املدة : 99 سنة.

الفضيل  الديد  عين   : التديي3 

االشهب مدي3 للشركة.

التسجيل  مع  القانوني  اإليداع 

بالسجل التجاري : تم بكتابة الضبط 

باملحك ة االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 

14 سيد 30 2323  تحت رقم 83533 

بالسجل   4446 ج  اإليداع  بالسجل 

الت3تيبي ج 57749 بالسجل التحليلي.

141 P

 CABINET YOUSESS DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

Av, Chahid Mbarek Ben Hommani

Souk El Arbaa du Gharb

STE ARWAMART
SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

العنوان : لال مي ونة املركز لالمي ونة 

سوق أربعاء الغرب

RC : 26865

بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

بدوق  جاملسجل   2323 9 سيد 30 

سيد 30   13 بتاريخ  الغرب  أربعاء 

امسا�سي  القانون  جضع   ،2323

محدجسة  مدؤجلية  ذات  لشركة 

 : يلي  ما  تم  حيث   «ARWAMART«

الخصائص  تح ل  شركة  تأسيس 

التالية :

.«ARWAMART« : التد ية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مدؤجلية محدجسة.

 133.333 في  حدس   : املال  رأس 

قد ة   1.333 إ 5  مقد ة  سرهم 

اأت اعية من فئة 133 سرهم لفائدة :

 233  : الحاجي  املصطفى  الديد 

حصة.

 433  : سعد  ابو  اح يدة  الديد 

حصة.

 433  : مح د  بلفا�سي  الديد 

حصة.

الهدف : نقل البضائع.

املقر االأت اعي : لال مي ونة املركز 

لالمي ونة سوق أربعاء الغرب.

املدة : 99 سنة.

مح د  الديد  عين   : التديي3 

بلفا�سي مدي3 للشركة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بدوق  االبتدائية  باملحك ة  الضبط 

سيد 30   14 بتاريخ  الغرب  أربعاء 

بالسجل   563 رقم  تحت    2323

الت3تيبي ج 26865 بالسجل التحليلي.

142 P

 CABINET YOUSESS DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

Av, Chahid Mbarek Ben Hommani

Souk El Arbaa du Gharb

 STE NASSIM ELHAIRECH

TRANS
SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

العنوان : سجار اعزيب سيدجى سوق 

أربعاء الغرب

RC : 26855

بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

بدوق  جاملسجل   2323 24 نوف 30 

نوف 30   24 بتاريخ  الغرب  أربعاء 

امسا�سي  القانون  جضع   ،2323

محدجسة  مدؤجلية  ذات  لشركة 

 «NASSIM ELHAIRECH TRANS«

حيث تم ما يلي : تأسيس شركة تح ل 

الخصائص التالية :

 NASSIM«  : التد ية 

.«ELHAIRECH TRANS

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مدؤجلية محدجسة.

 133.333 في  حدس   : املال  رأس 

قد ة   1.333 إ 5  مقد ة  سرهم 

اأت اعية من فئة 133 سرهم لفائدة :

 533  : الحي3ش  هللا  عبد  الديد 

حصة.

الديد التهامي أابر : 533 حصة.

الهدف : نقل املدتخدمين.

اعزيب  سجار   : االأت اعي  املقر 

سيدجى سوق أربعاء الغرب.

املدة : 99 سنة.

هللا  عبد  الديد  عين   : التديي3 

مدي3ين  أابر  جالتهامي  الحي3ش 

للشركة.

بكتابة  تم  القانوني  اإليداع 

بدوق  االبتدائية  باملحك ة  الضبط 

أربعاء الغرب بتاريخ 7 سيد 30 2323  

الت3تيبي بالسجل   553 رقم   تحت 

 ج 26855 بالسجل التحليلي.

143 P

WEST PLUS TRANS
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة بشريك جحيد
تأسيس  تم  ب قت�سى عقد عرفي 

محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة 

بشريك جحيد من طرف الديد مح د 

معتوكي مغربي الجندية :

.WEST PLUS TRANS : التد ية

النشاط : نقل املدتخدمين.

شارع سبو   15  : املقر االأت اعي 

املكتب رقم   LaChope مركز امع ال

2 الطابق الخامس القنيطرة.

مبلغ الرأس ال : 133.333 سرهم.

حامل  معتوكي  مح د   : التديي3 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.GB163193

املدة : 99 سنة.

تم إيداع جثائق التسجيل بالسجل 

االبتدائية  باملحك ة  التجاري 

بالقنيطرة تحت رقم 57681.

144 P

5HATTAT TRAVAUX
SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رأس ال الشركة : 133.333 سرهم

املقر االأت اعي : حي موالي الحدن، 

ابن املهدي، زنقة علي بن أبي طالب 

بوأدجر

تلقاه  توثيقي  عقد  ب قت�سى 

موثق بدال،  امستاذ مي ط مح د، 

قرار الج ع   2323 أكتوبر   15 بتاريخ 

ذات  للشركة  االستثنائي  العام 

الرأس ال 133.333 سرهم تقرر :

بيع  الرأس ال،  من   %  53 بيع 

الحرتي  للديد  امل لوكة  حصة   533

الديد  لصالح  كبائع،  العزيز  عبد 

الشتواني ابراهيم ك شت3ي.

بيع 23 % من الرأس ال، بيع 233 

عبد  الحرتي  للديد  امل لوكة  حصة 

فنان  الديد  لصالح  كبائع،  العزيز 

بوشعيب ك شت3ي.
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مقدم  الشركة  رأس ال  ليصبح 
عل5 الشكل التا ي :

 333 العزيز  عبد  الحرتي  الديد 
حصة اأت اعية.

 533 ابراهيم  الشتواني  الديد 
حصة اأت اعية.

الديد فنان بوشعيب 233 حصة 
اأت اعية.

جعليه فقد جقع تعديل مقتضيات 
الفصل 3 ج 6 ج 7 ج 13 من القانون 

امسا�سي للشركة.
عبد  الحرتي  الديد  تعيين  تم 
ابراهيم  الشتواني  جالديد  العزيز 
بصفته ا املدي3ان الوحيدان للشركة 

ملدة غي3 محدسة.
تم تحويل الشركة ذات املدؤجلية 
إ 5  الوحيد  الشريك  ذات  املحدجسة 

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سيد 30   8 االبتدائية بالعيون بتاريخ 

2323 تحت رقم 2020/2983.
145 P

 EL HACHIMI IMPORT
EXPORT
SARL AU

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ش.م.م ش.ج

بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم  حيث  بالرباط،   2323 9 أكتوبر 
لشركة  التأسي�سي  القانون  جضع 
الشريك  ذات  املدؤجلية  محدجسة 
الوحيد ش.م.م ش.ج م يزاتها كالتا ي :

شركة  للشركة  القانوني  الشكل 
الشريك  ذات  املدؤجلية  محدجسة 

الوحيد ش.م.م ش.ج.
 EL HACHIMI«  : التد ية 

.«IMPORT EXPORT SARL AU
استي3اس   : االأت اعي  الهدف 
التج يل  منتجات  جتصدير، 

جمدتحضرات التج يل، التجارة.
بصفة عامة كل الع ليات املالية، 
اج  مباشر  بشكل  املرتبطة  التجارية 
جكذا  الشركة  ب وضوع  مباشر  غي3 
تن ية   شأنها  من  التي  الع ليات 

الشركة.

شارع   46 رقم   : االأت اعي  املقر 

عقبة، شقة رقم 2 أكدال - الرباط.

مدة الشركة : 99 سنة.

في  حدس   : االأت اعي  الرأس ال 

مبلغ 23.333 سرهم مقد ة إ 5 233 

للحصة  سرهم   133 فئة  من  حصة 

من  كلها  جحررت  اكتتبت  الواحدة 

طرف :

 233  : الهاشمي  اكرام  الديدة 

حصة.

يعت30  الهاشمي  اكرام   : التديي3 

مدي3 الشركة ملدة غي3 محدجسة.

من  تبتدئ   : االأت اعية  الدنة 

كل  من  سيد 30   31 إ 5  يناير  فاتح 

سنة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

باملحك ة  الضبط  بكتابة  القانوني 

التجارية بالرباط تحت رقم 139343 

بتاريخ 3 سيد 30 2323.

146 P

AAJ شركة

ش.م.م ذات الشريك الوحيد

رأس الها : 433.333 سرهم

مقرها االأت اعي : 11 بلوك 1 

اليوسفية 13193 الرباط

سجلها التجاري : 113741 الرباط

ب قت�سى الج ع العام غي3 العاسي 

بتاريخ 19 نوف 30 2323 قرر الشريك 

: «AAJ« الوحيد لشركة

زياسة رأس ال الشركة :

من  الشركة  رأس ال  من  الرفع 

13.333 سرهم إ 5 433.333 سرهم.

حصة   3933 بإصدار  جذلك 

سرهم للحصة   133 أديدة من فئة 

الجاري  الحداب  من  إسماأها  تم 

للشريك الوحيد الديد عبد الكريم 

الشركة  رأس ال  أصبح  حيث  أأانا 

الحصص  كل  سرهم،   433.333 هو 

محررة جمسجلة.

توسيع النشاط :

سراسات جأع ال جتركيب معدات 

الري.

استي3اس جتصدير.

تغيي3 صياغة الفصلين 3 ج 6 ج 7 

من القانون امسا�سي للشركة.

تعديل القانون امسا�سي للشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

باملحك ة  الضبط  بكتابة  القانوني 

سيد 30   7 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2323 تحت رقم 139157.

147 P

LES CAFES D
SARL

االأت اع العام غي3 العاسي بتاريخ 

التعديالت  قرر   2323 أكتوبر   33

التالية :

1 - زياسة رأس املال ؛

2 - تعديل غرض الشركة ؛

3 - تعديل اسم الشركة ؛

4 - نقل مقر الشركة.

 LES CAFES D«  : الحا ي  اإلسم 

.«SARL

.«DICAFES« : اإلسم الجديد

املوضوع : بيع ال0ن - تح يص ال0ن 

ماكينات  جإصالح  صيانة   - جتعبئته 

القهوة.

تم تحديد رأس املال   : رأس املال 

3.533.333 سرهم مقدم إ 5 35.333 

حصة بقي ة 133 سرهم.

كيدارية   : الحا ي  الرئي�سي  املقر 

الفتح شارع نواكشوط حاي امان.

 : للشركة  الجديد  املقر  عنوان 

.IL28- 1 اكربول جالس مبارك بني مالل

يدي3   : املعت دجن  املندجبون 

الشركة : عبد الهاسي الدرقاجي جنور 

الدين الدرقاجي لفت3ة غي3 محدجسة.

االبتدائية  املحك ة  في  مسجل 

رقم تحت  صالح  بن   بالفقيه 

.RC : 1483 

148 P

SARAYA AMENAGEMENT
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

عنوان مقرها االأت اعي : ع ارة 

سرايا، طابق 4، زاجية شارع الرياض 

جشارع امرز، حي الرياض، الرباط

املقيدة في السجل التجاري ملدينة 

الرباط تحت الرقم 123139

ب قت�سى الج ع العام املؤرخ في 

املصاسقة  ت ت   ،2323 أكتوبر   26

عل5 :

استقالة الديدة زينب التازي من 

في  للشركة  مشاركة  ك دي3ة  مهامها 

تاريخ 15 أكتوبر 2323.

الخليفي  سامية  الديدة  تعيين 

من  ابتداء  للشركة  مشاركة  مدي3ة 

16 أكتوبر 2323.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط في تاريخ 15 سيد 30 

2323 تحت رقم 139358.

149 P

SARAYA AGRO
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

عنوان مقرها االأت اعي : ع ارة 

سرايا، طابق 4، زاجية شارع الرياض 

جشارع امرز، حي الرياض، الرباط

املقيدة في السجل التجاري ملدينة 

الرباط تحت الرقم 75987

ب قت�سى الج ع العام املؤرخ في 

املصاسقة  ت ت   ،2323 أكتوبر   26

عل5 :

استقالة الديدة زينب التازي من 

في  للشركة  مشاركة  ك دي3ة  مهامها 

تاريخ 15 أكتوبر 2323.

الخليفي  سامية  الديدة  تعيين 

من  ابتداء  للشركة  مشاركة  مدي3ة 

16 أكتوبر 2323.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط في تاريخ 15 سيد 30 

2323 تحت رقم 139369.

150 P
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NOVA ASSURANCES
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

 ذات الشريك الوحيد
عنوان مقرها االأت اعي : ع ارة 

سرايا، طابق 4، مكتب 438، زاجية 
شارع الرياض جشارع امرز، حي 

الرياض، الرباط
املقيدة في السجل التجاري ملدينة 

الرباط تحت الرقم 123863
ب قت�سى قرارات الشريك الوحيد 
ت ت   ،2323 أكتوبر   26 في  املتخذة 

املصاسقة عل5 :
استقالة الديدة زينب التازي من 
في  للشركة  مشاركة  ك دي3ة  مهامها 

تاريخ 15 أكتوبر 2323.
الخليفي  سامية  الديدة  تعيين 
من  ابتداء  للشركة  مشاركة  مدي3ة 

16 أكتوبر 2323.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط في تاريخ 15 سيد 30 

2323 تحت رقم 139373.
151 P

STE HAYOUQ PHITO
SARL AU

مركز الوساية مراكش
رقم التقييد في السجل التجاري 

139263
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة ذات الشريك الوحيد

في مؤرخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 
2323، تم إعداس القانون  أكتوبر   9 
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  املحدجسة 

بامل يزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  املحدجسة  املدؤجلية 

الوحيد.
 STE HAYOUQ : تد ية الشركة

.PHITO SARL AU
 غرض الشركة بإيجاز : بيع  املواس 

الكي اجية.
مركز   : االأت اعي  املقر  عنوان 

االجساية، مراكش، املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة 99 سنة.

 133.333  : مبلغ رأس ال الشركة 

سرهم.

حصة   1333  : الحصص العينية 

بقي ة 133 سرهم للحصة.

الشخصية  الشركاء  أس اء 

جالعائلية جعناجينهم :

مركز  النبي،  عبد  حيوق  الديد 

الوساية مراكش.

 : الشركاء  عل5  االنصبة  توزيع 

1333 حصة للديد حيوق عبد النبي.

أس اء مدي3ي الشركة الشخصية 
حيوق  الديد   : جعناجينهم  جالعائلية 

عبد النبي، مركز الوساية مراكش.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سيد 30   9 بتاريخ  التجارية ب راكش 

2323 تحت رقم 219653.

152 P

LE S SPA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة جذات 

شريك جحيد

يقدر رأس الها ب : 133.333 سرهم

املقر االأت اعي : الرقم 493، املحل 
رقم 1، كيش الوساية، تجزئة 

العيون، ت ارة

 15 ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ في 

أكتوبر   2 جمسجل في   2323 سبت 30 

تح ل  شركة  تأسيس  تم   ،2323

الخصائص التالية :

.«LE S SPA« : التد ية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

شريك  جذات  محدجسة  مدؤجلية 

جحيد.

الهدف االأت اعي : 1 - التج يل.

2 - مدتحضرات التج يل.

3 - االستي3اس جالتصدير.
سرهم   133.333  : املال  رأس 

فئة  من  حصة   1333 إ 5  مقد ة 

133 سرهم للحصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

يناير  فاتح  من   : املالية  الدنة 

إ 5 31 سيد 30 من كل سنة ما عدا 

الدنة امج 5 تبتدئ من تاريخ تأسيس 

الشركة إ 5 31 سيد 30.

 ،493 الرقم   : االأت اعي  املقر 

املحل رقم 1، كيش الوساية، تجزئة 

العيون، ت ارة.

التديي3 : الديدة سل ة الشرقي، 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 

رقم A733953، ملدة غي3 محدجسة.

توزيع امرباح : من امرباح الصافية 

تؤخذ 5% لتكوين االحتياط القانوني 

جالباقي يوزع بين الشركاء.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بت ارة  االبتدائية  باملحك ة  الضبط 

رقم  تحت   ،2323 سيد 30   3 بتاريخ 

.(RC N° : 131415( .4475

153 P

FIDUCIAIRE CHIHAB

N° 28 RUE 13 V.N SIDI KACEN

TRABOUMEST
تعديل في شركة

لشركة  العام  الج ع  إثر  عل5 

ذات  شركة   TRABOUMEST

الكائن  مقرها  محدجسة  مدؤجلية 

بئ3  الدفليين  ع ي3ة  أجالس  بدجار 

 6 بتاريخ  قاسم  سيدي  الطالب 

أكتوبر 2323 تقرر ما يلي :

الديد  حصص  أ يع  تفويت 

مدتار مراس 333 حصة لفائدة الديد 

حدن املرابط.

الديد  حصص  أ يع  تفويت 

لفائدة  حصة   333 مني3  البحاطي 

الديد حدن املرابط.

من  مراس  مدتار  الديد  استقالة 

منصب مدي3 شركة.

تعيين الديد حدن املرابط مدي3 

أديد للشركة.

تغيي3 الشكل القانوني للشركة من 

إ 5  محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة 

شركة ذات مدؤجلية محدجسة شركة 

فرسية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 9 بتاريخ  قاسم  بديدي  االبتدائية 
نوف 30 2323 تحت رقم 530/2020.
154 P

 STE TIFAWT
COMMUNICATION

SARL
رأس ال الشركة 133.333 سرهم
136 تجزئة فتيحة 2 الرياض 

مكناس
إشعار بوفاة أحد مدي3ي الشركة

ب قت�سى محضر الج ع العام للشركة 
STE TIFAWT COMMUNICATION 
أغدطس   25 بتاريخ  املؤرخ   SARL

2323 جاملسجل بـ 33 نوف 30 2323.
قرر الشركاء ما يلي :

إشعار بوفاة أحد مدي3ي الشركة 
الراحل الديد مح د اساسس بتاريخ 

5 سيد 30 2319.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
 2323 سيد 30   14 بتاريخ  ب كناس 

تحت رقم 5479.
155 P

ELITEPRESSING شركة
ش.م.م

الرأس ال االأت اعي : 23.333 سرهم
املقر االأت اعي : إقامة رقم 273 

محل تجاري رقم 2 تجزئة النخيل 
تاركة مراكش

محضر الج ع العام االستثنائي
ملحضر  موثق  عقد  ب قت�سى 
 23 بتاريخ  االستثنائي  العام  الج ع 
الديد  قرر   2323 أكتوبر   27 ج 
لحدن شتوي تفويت أ يع حصصه 
الشركة  في  ي لكها  التي  االأت اعية 
جكذلك  الشركة  من  جاالستقالة 

تفويض الدلط.
لتفويت  موثق  عقد  ب قت�سى 
تم   2323 أكتوبر   23 امنصبة بتاريخ 
تفويت أ يع حصص الديد لحدن 
حصة اأت اعية التي   (133( شتوي 
الديد  لفائدة  الشركة  في  ي لكها 

أسامة ارأدال.
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ملحضر  موثق  عقد  ب قت�سى 

23 بتاريخ  االستثنائي  العام   الج ع 

الشركاء  قرر   2323 أكتوبر   27 ج 

قبول استقالة الديد أح د ارأدال 

جالتديي3  اإلسارة  مهام  من  جإبرائه 

جتعيين الديد أسامة ارأدال مدي3ا 

تفويض  كذلك  جقررجا  للشركة 

الدلط.

ملحضر  موثق  عقد  ب قت�سى 

بتاريخ االستثنائي  العام   الج ع 

 26 ج 27 أكتوبر 2323 قرر الشركاء 

تعديل القانون امسا�سي للشركة.

رأس ال  حدس   : الشركة  رأس ال 

سرهم   23.333 مبلغ  في  الشركة 

مقد ة إ 5 233 حصة اأت اعية من 

133 سرهم للحصة الواحدة من  فئة 

قبل املداه ين جبشكل كامل.

الديد أسامة ارأدال 133 حصة 

اأت اعية.

133 حصة  الديد أح د ارأدال 

اأت اعية.

مج وع 233 حصة اأت اعية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية ب راكش بتاريخ 11 سيد 30 
2323 تحت رقم 9127 سجل تجاري 

.83363

156 P

 ARCHITECTURAL

 PROMOTION

IMMOBILIERE
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مدؤجلية محدجسة.

تاريخ تسجيل العقدالعرفي في : 26 

ب راكش جالتي تح ل   2323 نوف 30 

الخصائص التالية :
الهدف االأت اعي : منعش عقاري 

جإع ار.

رأس ال الشركة : 133.333 سرهم 

فئة  من  حصة   1333 إ 5  مقد ة 

سرهم للحصة الواحدة موزعة   133

بين الشركاء عل5 الشكل التا ي :

الديد الزهيد مح د 333 حصة.

 333 الديد عبد اللطيف الزهيد 

حصة.

الديد عبد اللطيف بلغريب 343 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ جضع 

السجل التجاري.

من فاتح يناير إ 5   : الدنة املالية 

31 سيد 30 من كل سنة ما عدا الدنة 

امج 5 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

امع ال  مركز   : االأت اعي  املقر 

برج منارة II مكتب رقم 22 شارع عبد 

الكريم الخطابي مراكش.

املدي3 :

)مدي3  املطلب  عبد  الزهيد 

مشارك).

)مدي3  بلغريب  املطلب  عبد 

مشارك).
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.139189

157 P

شركة برو أوبتيك
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

ذات شريك جحيد
رأس الها 53.333 سرهم

املقر االأت اعي : 115 شارع رحال 

املدكيني الدار البيضاء

ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 
البيضاء بتاريخ 26 أكتوبر 2323 قرر 

للشركة العاسي  الغي3  العام   الج ع 

ما يلي :

الحل املدبق للشركة.

كي�سي  مونيا  الديدة  تعيين 

ك صفية لحدابات الشركة.

بالدار  التصفية  مقر  تثبيت 

البيضاء 115 شارع رحال املدكيني.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نوف 30 2323 تحت رقم 574196.
للخالصة جالبيان

التديي3

158 P

شركة م ص ريون
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

ذات شريك جحيد

رأس الها 533.333 سرهم

املقر االأت اعي : تجزئة 4 شارع 

إسريس الحارثي ع الة موالي رشيد 

سيدي عث ان الدار البيضاء

الزياسة في رأس ال الشركة
ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 

قرر   2323 يونيو   25 في  البيضاء 

الشريك الوحيد رفع رأس ال الشركة 

 1.333.333 سرهم إ 5   533.333 من 

سرهم نقدا جذلك بخلق 5333 حصة 

سرهم للحصة   133 شراكية من فئة 

من  مرق ة  نقدا  جمحررة  مكتتبة 

5331 إ 5 13.333.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 

 6 يوليو 2323 تحت رقم 738367.
للخالصة جالبيان

التديي3

159 P

شركة رامو فارم
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

رأس الها 13.333.333 سرهم

املقر االأت اعي : 4 زنقة امقحوان 

بوسجور الدار البيضاء

توسيع موضوع الشركة
ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 

قرر   2323 أبريل   29 بتاريخ  البيضاء 

توسيع  العاسي  الغي3  العام  الج ع 

موضوع الشركة إ 5 صناعة جاستي3اس 

للصحة،  التك يلية  املواس  أ يع 

أ يع مواس النظافة جالعطرية جأ يع 

املواس للتحليلة الطبية، كذلك أ يع 

امسجية لعالج اإلندان جالحيوانات.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  البيضاء  بالدار   التجارية 

3 يوليو 2323 تحت رقم 738237.
للخالصة جالبيان

التديي3

160 P

شركة آ ج س ر تور
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

ذات شريك جحيد
رأس الها 133.333 سرهم

املقر االأت اعي : كالغي فامليا 
زاجية زنقة أجسامة ابن زياس جأح د 

أوماري املعاريف الدار البيضاء
ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 
قرر   2323 يوليو   6 بتاريخ  البيضاء 
املقر  نقل  للشركة  الوحيد  الشريك 
الدار   - املدينة  نفس  إ 5  االأت اعي 
البيضاء 58 زنقة ابن بطوطة الطابق 

الرابع مكتب رقم 35.
ت ت استقالة الديد عاسل رزقي 
للشركة  جحيد  ك دي3  منصبه  من 
ك دي3ة  رزقي  آمال  الديدة  جعينت 
جحيدة للشركة ملدة ثالث سنوات تم 
تعديل الفصول رقم 4 - 16 ج 17 من 

القانون التأسي�سي للشركة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2323 تحت رقم 743165.
للخالصة جالبيان

التديي3

161 P

SOCIETE I.R FREGAY SARL

 CABENET DE COMPTABILITE / FISCALITE

/ JURIDIQUE

 REPRESENTE PAR MR.GAYER

BOUJEMAA

TELE 35.37.36.17.18

AV MED V N° 9 KENITRA 432

ALAM ANIJARA
سجل تجاري رقم 25319

حل شركة
العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 
النجارة  عالم  لشركة  االستثنائي 
بوسلهام  موالي  رياح  سجار   : مقرها 

املركز الذي قرر فيه الشركاء ما يلي :
حل الشركة بصفة نهائية.

املي3ي  سعيد  الديد  تد ية 
ك صفي للشركة.

الشركة  لتصفية  مقر  تحديد 
بوسلهام  موالي   : التا ي  بالعنوان 

املركز.
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للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

امربعاء  بدوق  االبتدائية  باملحك ة 

الغرب  تحت رقم 348/2020 بتاريخ 

15 سيد 30 2323 سجل تجاري رقم 

.25319

162 P

MD CAFE
SARL AU

تأسيس شركة
بدال  حرر  عرفي  عقد  ب قت�سى 

لشركة  امسا�سي  القانون  جضع  تم 

محدجسة املدؤجلية ذات املواصفات 

التالية :

التد ية : م س كاف.
زنقة   15  : االأت اعي  املقر 

امقريصات حي الكفاح القرية سال.

في  الرأس ال  حدس   : الرأس ال 

 1333 من  مكون  سرهم   133.333

حصة من فئة 133 سرهم لكل حصة 

لفائدة :

 1333  : مباركي  اسريس  الديد 

حصة.

الغرض : مقهى.

املدة : 99 سنة.

الديد  الشركة  يدي3   : املدي3 

اسريس مباركي ملدة غي3 محدجسة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بدال  االبتدائية  باملحك ة  القانوني 

تحت الرقم السجل التجاري 32497.

163 P

 STE INNOUR STATION

SERVICE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

رأس الها 762.333 سرهم

العنوان : 5 شارع الفضيلة الحي 

الصناعي ح ي م الرباط

االستثنائي  العام  الج ع  إثر  عل5 

لشركاء شركة النور محطة الخدمات 

بتاريخ 29 يونيو 2323 تقرر ما يلي :

عبد  بلهري  الديد  جفاة  إعالن 

الكريم.

نقل حصص مي3اث الديد بلهري 
في رسم املي3اث  عبد الكريم ك ا أاء 

عل5 الشكل التا ي :
الديدة حنكرير يامنة 273 حصة.
الديدة بلهري كري ة 381 حصة.

الديد بلهري طه 762 حصة.
الديد بلهري زكرياء 762 حصة.

إعالن التقديم الجديد للرأس ال 
الشركة عل5 الشكل التا ي :

الديد بلهري خالد 2178 حصة.
 1388 فاط ة  بلهري  الديدة 

حصة.
 1388 الدعدية  بلهري  الديدة 

حصة.
 1388 نعي ة  بلهري  الديدة 

حصة.
الديدة حنكرير يامنة 273 حصة.
الديدة بلهري كري ة 381 حصة.

الديد بلهري طه 762 حصة.
الديد بلهري زكرياء 762 حصة.

تحيين القانون امسا�سي للشركة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نوف 30   17 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2323 تحت رقم 138616.
164 P

R.H GALERIE شركة
ش.م.م ذات الشريك الوحيد

بالرباط  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم تكوين   2323 سيد 30   11 بتاريخ 
قوانين شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

م يزاتها كالتا ي :
 R.H GALERIE شركة   : التد ية 

ش.م.م ذات الشريك الوحيد.
بيع   : الشركة  موضوع 

مدتحضرات التج يل.
رجاق.

بيع الحلي جالديكور.
مقر الشركة : رقم 117 مكرر زنقة 

فرحات حشاس القبيبات الرباط.
رأس ال  حدس   : الشركة  رأس ال 
الشركة في 133.333 سرهم مقد ة 
سرهم   133 بقي ة  حصة   1333 إ 5 

للحصة الواحدة.
 1333 رأاء  أمصري  الديدة 

حصة.

رأاء  أمصري  الديدة   : التديي3 

هي املدي3ة ملدة غي3 محدجسة في شركة 

R.H GALERIE ش.م.م ذات الشريك 

الوحيد.

الدنة االأت اعية : من فاتح يناير 

إ 5 31 سيد 30 في كل سنة.

امرباح  من   5% تقطع   : امرباح 

الصافية لتكوين االسخار االحتياطي 

القانوني جيوزع الرصيد حدب قرار 

الج ع العام الدنوي.

تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 

رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجارية 

 15 في   148279 التجاري  السجل 

سيد 30 2323.

165 P

CAFEE AL IRFANE 
ب قت�سى املحضر املصاسق عليه 

االستثنائي  العام  الج ع  طرف  من 

CAFEE AL IRFANE بتاريخ  لشركة  

13 يوليو 2323 تقرر ما يلي :

املذكورة  للشركة  املدبق  الحل 

أعاله.

الشركة  تصفية  عن  املدؤجل 

الديد رشيد العرف.

مكان التصفية هو : تجزئة بن عال 

2 رقم 1 بني مالل.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

ببني  االبتدائية  باملحك ة  الضبط 

 17 بتاريخ   476 رقم  تحت  مالل 

أغدطس 2323.

166 P

IRRI-TRAD 
SARL AU

ب قت�سى املحضر املصاسق عليه 

االستثنائي  العام  الج ع  طرف  من 

 IRRI-TRAD SARL AU لشركة  

بتاريخ 6 ف30اير 2319 تقرر ما يلي :

للشركة  االأت اعي  املقر  تحويل 

من : رقم 83 حي اجنيفا الصخي3ات إ 5 

تجزئة النجاح سيدي أابر بني مالل.

باملحك ة  تم   : القانوني  اإليداع 
التجارية بالرباط تحت رقم 138216، 
السجل التجاري رقم 5133 بتاريخ 4 
الضبط  بكتابة  جتم   2323 نوف 30 
باملحك ة االبتدائية ببني مالل تحت 
رقم  التجاري  السجل   852 رقم 

13757 بتاريخ 2 سيد 30 2323.
167 P

SAMOFY INVEST
SARL

ب قت�سى العقد العرفي املصاسق 
  2323 أكتوبر   27 بتاريخ  عليه 
املدؤجلية  ذات  شركة  إنشاء  تم 

املحدجسة تح ل الخصائص التالية :
 SAMOFY INVEST  : التد ية 

.SARL
املقر االأت اعي : حي بوسراع بلوك 
قصبة   1134 الرقم   11 الزنقة   3

تاسلة.
تديي3   : االأت اعي  الغرض 

االستغالل الفالحي.
رأس املال : 12.333 سرهم.

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

شنتوفي  علمي  الديد   : املدي3 
فيصل CIN : BK199618 جذلك ملدة 

غي3 محدسة.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  الدنة 
كل  من  سيد 30   31 في  جتنتهي  يناير 

سنة.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحك ة االبتدائية بقصبة 
السجل   ،116 رقم  تحت  تاسلة 
التجاري رقم 1921 بتاريخ 2 سيد 30 

.2323
168 P

IMKIOUA TRAVAUX
SARL AU

ب قت�سى العقد العرفي املصاسق 
  2323 سيد 30  فاتح  بتاريخ  عليه 
املدؤجلية  ذات  شركة  إنشاء  تم 
تح ل  جحيد  بشريك  املحدجسة 

الخصائص التالية :
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  IMKIOUA TRAVAUX : التد ية

.SARL AU

املقر االأت اعي : سجار اجع�سى سير 

القصيبة.

الغرض االأت اعي : نقل البضائع، 

امشغال املختلفة جالبناء.

رأس املال : 133.333 سرهم.

مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

تاريخ تسجيلها في السجل التجاري.

سعيد  امكيوا  الديد   : املدي3 

جذلك ملدة   CIN : I514383 فيصل 

غي3 محدسة.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  الدنة 

كل  من  سيد 30   31 في  جتنتهي  يناير 

سنة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط باملحك ة االبتدائية بقصبة 

السجل   ،121 رقم  تحت  تاسلة 

 13 بتاريخ   1923 رقم  التجاري 

سيد 30 2323.

169 P

RENOVA AGRICOLA

SARL AU

ب قت�سى املحضر املصاسق عليه 

االستثنائي  العام  الج ع  طرف  من 

 RENOVA AGRICOLA لشركة  

 2323 أكتوبر   26 بتاريخ   SARL AU

تقرر ما يلي :

للشركة  االأت اعي  املقر  تحويل 

من : شارع العيون نوايل املخزن بني 

مالل إ 5 رقم 2 الزنقة 2 شارع العيون 

نوايل املخزن بني مالل.

باملحك ة  تم   : القانوني  اإليداع 

االبتدائية ببني مالل تحت رقم 839 

بتاريخ   8315 رقم  التجاري  السجل 

23 نوف 30  2323.

170 P

الديد أوزيف علوان

فيدجسيي3 الحق

47 شارع رحال املدكيني الدار البيضاء

الهاتف : 35.22.31.25.23

DIRECT PRINT

شركة محدجسة املدؤجلية

نقل املقر الرئي�سي للشركة

تحديث القانوني امسا�سي
االستثنائي  العام  الج ع  قرر 

 2319 سبت 30   2 بتاريخ  املنعقد 

شركة   DIRECT PRINT لشركة 

الرأس ال  ذات  املدؤجلية  محدجسة 

3.933.333 سرهم عل5 :

للشركة  الرئي�سي  املقر  نقل 

 48 تجزئة  حرجسة  عين  باملح دية 

املنطقة الصناعية زناتة.

جضع قانون أسا�سي أديد لشركة 

سينظم  جالذي  املدؤجلية  محدجسة 

جحده الشركة.

القانون امسا�سي لشركة محدجسة 

املدؤجلية املصاسق عليه من الج ع 

العام ي30ر الخصائص التالية :

التد ية : DIRECT PRINT شركة 

محدجسة املدؤجلية.

أ يع أع ال الطباعة   : املوضوع 

عل5 مختلف أشكالها.

 إنشاء، تص يم، تأليف، استنداخ،

 تحرير أ يع الكتب جاملجالت جالصحف

الدعائية  جالنشرات  جالكتيبات 

جالرسوم البيانية جالخطط جغي3ها.

امأهزة،  أ يع  جتصدير  استي3اس 

اآلالت جاملوارس.

: باملح دية عين  املقر االأت اعي 

حرجسة تجزئة 48 املنطقة الصناعية 

زناتة.

أكتوبر   9 من  سنة   99  : املدة 

.1995

:  الرأس ال االأت اعي جالحصص 

 3.933.333 في  محدس  الرأس ال 

سرهم مقدم إ 5 3933 حصة محررة 

جمقد ة كالتا ي :

 1953  : أنس  شرايبي  الديد 

حصة.

 1953  : يونس  بنشقرجن  الديد 

حصة.

الديد  تد ية  ت ت   : التديي3 

شرايبي أنس جالديد بنشقرجن يونس 

محدجسة  غي3  ملدة  للشركة  مدي3ان 

بشكل  ملزمة  امخي3ة  هذه  جستكون 

محد  املنفصل  بالتوقيع  صحيح 

املديرين.

الدنة  أرباح  صافي   : امرباح 

القانونية  االستقطاعات  تلي  التي 

مع  يتناسب  ب ا  الشركاء  عل5  توزع 

حصصهم.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بالدار  التجارية  باملحك ة  الضبط 

تحت   2319 أكتوبر   8 في  البيضاء 

االبتدائية  جباملحك ة   716383 رقم 

باملح دية في 33 أكتوبر 2319 تحت 

رقم 1728 السجل التجاري 24511.
ب ثابة نسخة جبيان

فيدجسيي3 الحق

171 P

الديد أوزيف علوان

فيدجسيي3 الحق

47 شارع رحال املدكيني الدار البيضاء

الهاتف : 35.22.31.25.23

FLEXOPRINT
شركة محدجسة املدؤجلية

نقل املقر الرئي�سي للشركة

تحديث القانوني امسا�سي
االستثنائي  العام  الج ع  قرر 

 2319 سبت 30   2 بتاريخ  املنعقد 

شركة   FLEXOPRINT لشركة 

الرأس ال  ذات  املدؤجلية  محدجسة 

4.233.333 سرهم عل5 :

للشركة  الرئي�سي  املقر  نقل 

 53 تجزئة  حرجسة  عين  باملح دية 

املنطقة الصناعية زناتة.

جضع قانون أسا�سي أديد لشركة 

سينظم  جالذي  املدؤجلية  محدجسة 

جحده الشركة.

القانون امسا�سي لشركة محدجسة 
املدؤجلية املصاسق عليه من الج ع 

العام ي30ر الخصائص التالية :
شركة   FLEXOPRINT  : التد ية 

محدجسة املدؤجلية.
.FLEXOPRINT : العالمة التجارية
الطباعة،  التص يم،   : املوضوع 
التعليب  أنواع  أ يع  جبيع  تك يل 

الغدائي أج غي3ه.
أج  الطباعة  ع ليات  أ يع 
تصفيح فيلم بالستيكي أج جرق إلنتاج 

العبوات.
استي3س املواس الورقية جالبالستيكية.
: باملح دية عين  املقر االأت اعي 
حرجسة تجزئة 53 املنطقة الصناعية 

زناتة.
أبريل   13 من  سنة   99  : املدة 

.1993
:  الرأس ال االأت اعي جالحصص 

 4.233.333 في  محدس  الرأس ال 
حصة   42.333 إ 5  مقدم  سرهم 

محررة جمقد ة كالتا ي :
 21.333  : أنس  شرايبي  الديد 

حصة.
الديد بنشقرجن يونس : 21.333 

حصة.
الديد  تد ية  ت ت   : التديي3 
شرايبي أنس جالديد بنشقرجن يونس 
محدجسة  غي3  ملدة  للشركة  مدي3ان 
بشكل  ملزمة  امخي3ة  هذه  جستكون 
محد  املنفصل  بالتوقيع  صحيح 

املديرين.
الدنة  أرباح  صافي   : امرباح 
القانونية  االستقطاعات  تلي  التي 
مع  يتناسب  ب ا  الشركاء  عل5  توزع 

حصصهم.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بالدار  التجارية  باملحك ة  الضبط 
تحت   2319 أكتوبر   8 في  البيضاء 
االبتدائية  جباملحك ة   716381 رقم 
باملح دية في 24 أكتوبر 2319 تحت 

رقم 1693 السجل التجاري 24469.
ب ثابة نسخة جبيان

فيدجسيي3 الحق

171P مكرر
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 KHARMACH شركة

BROTHERS
ش.م.م ش.ج

رأس الها : 133.333 سرهم

املقر االأت اعي : حي أجالس سيدي 

علي رقم س 68 أراسة

 17 بتاريخ  عرفي  عقد  ب وأب 

شركة  تأسيس  تقرر   2323 سبت 30 

ذات  مدؤجلية محدجسة بالخصائص 

اآلتية :

 KHARMACH شركة   : التد ية 

BROTHERS ش.م.م ش.ج.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

الشريك  ذات  املحدجسة  املدؤجلية 

الوحيد.

: حي أجالس سيدي  املقر االأت اعي 

علي رقم س 68 أراسة.

الهدف االأت اعي : 

البناء جامشغال املختلفة.

املتاأرة.

استخراج املعاسن.

االستي3اس جالتصدير.

في  محدس   : االأت اعي  الرأس ال 

 133 بقي ة  سرهم   133.333 مبلغ 

سرهم للحصة.

التديي3 : تم تعيين الديد خرماش 

التعريف  لبطاقة  الحامل  البشي3 

ك دي3   FH47436 رقم  الوطنية 

جحيد للشركة ملدة غي3 محدجسة.

تم تسجيل الشركة لدى املحك ة 

 36399 رقم  تحت  بوأدة  التجارية 

بتاريخ 3 سيد 30 2323.
املدي3

172 P

DISMANS
SARL

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

االستثنائي جالنظام امسا�سي املحين 

تم ما يلي :

تغيي3 مقر الشركة من زنقة جاس زيز 

الطابق الثالث شقة 7 أكدال الرباط 

إ 5 سجار جالس عقبة عين عتيق.

النظام  من   4 الفصل  تغيي3 

امسا�سي.

للشركة  امسا�سي  النظام  تحيين 

جتعديل الفصول التي ش لها التغيي3.

القانوني لدى كتابة  جتم اإليداع 

الضبط باملحك ة التجارية في الرباط 

بتاريخ 14 سيد 30 2323 تحت رقم 

.6183

173 P

 VINGT-HUIT TRENTE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

رأس الها : 53.333 سرهم

السجل التجاري : 148273

تأسيس  شركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 

13 نوف 30 2323 بالرباط تم تأسيس 

محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة 

بامل يزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

مدؤجلية محدجسة.

 VINGT-HUIT  : التد ية 

. TRENTE

غرض الشركة بإيجاز :

لوازم،  جتصدير  استي3اس 

إكددوارات، أثاث الديكور جاملطبخ.

جاستي3اس  تأأي3  بيع،  شراء، 

أثاث  إكددوارات،  لوازم،  جتصدير 

الصناعة التقليدية.

مرباح  عند   : االأت اعي  املقر 

بزنيس سنت3 شارع ابن سينا الطابق 2 

ع ارة 79 شقة رقم 6 أكدال الرباط.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

حدس   : جالحصص  الرأس ال 

سرهم   53.333 في  الشركة  رأس ال 

كل  قي ة  حصة   533 عل5  مقدم 

موزعة سرهم   133 منها   جاحدة 

 ك ا يلي :

 253 أمينة  الح يم  الديدة 

حصة.

 253 حنان  الح يم  الديدة 

حصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانها  أمينة  الح يم  الديدة 

بحي كري ة زنقة الولجة رقم 82 سال 

املغرب.

عنوانها  حنان  الح يم  الديدة 

بحي كري ة زنقة الولجة رقم 82 سال 

املغرب.

: تدي3 الشركة من طرف  التديي3 

جالديدة  أمينة  الح يم  الديدة 

الح يم حنان ملدة غي3 محدسة.

الدنة االأت اعية : من فاتح يناير 

إ 5 31 سيد 30 من كل سنة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  باملحك ة  الضبط 

بتاريخ  139348 رقم  تحت   بالرباط 

 14 سيد 30 2323.
للخالصة جالبيان

174 P

138 شارع يعقوب املنصور الدار البيضاء

الهاتف : 322.23.23.32

الفاكس : 322.23.23.27

شركة كاليستا
ذ.م.م

SOCIETE KALLISTA SARL
شركة ذات مدؤجلية محدجسة
رأس الها : 33.333.333 سرهم

املقر الرئي�سي : 4 زنقة عين حرجسة 

مدار الرياضات الدار البيضاء

السجل التجاري 134361

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

 2323 أكتوبر   23 بتاريخ  االستثنائي 

قرر ما يلي :

لشركة  الوحيد  املدي3  استقالة 

صالح  مح د  الديد  ذ.م.م  كاليدتا 

ناصر مح د الخنة.

تعيين الديد عبد املجيد بكوس 

مدي3ا أديدا لشركة كاليدتا ذ.م.م.

الصالحيات للديد مح د  إعطاء 

م ثال  الخنة  مح د  ناصر  صالح 

لشركة كاليدتا ذ.م.م.

 18 جالفصل   17 الفصل  تعديل 

من النظام امسا�سي لشركة كاليدتا 

ذ.م.م.

تحديد اإلمضاء البنكي.

تك يل  أأل  من  الصالحيات 

اإلأراءات.

: تم إنجازه لدى  اإليداع القانوني 

كتابة الضبط لدى املحك ة التجارية 

سيد 30   14 بتاريخ  البيضاء  بالدار 

2323 تحت رقم 757373.

تم إيداع التصريح التعديلي لدى 

كتابة الضبط بنفس املحك ة جنفس 

التاريخ تحت رقم 757373.
لإلشارة جالبيان

شركة أعيس

175 P

138 شارع يعقوب املنصور الدار البيضاء

الهاتف : 322.23.23.32

الفاكس : 322.23.23.27

شركة لينادورا

LINADORA

شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

للشريك الوحيد

رأس الها : 13.333.333 سرهم

املقر الرئي�سي : 139 شارع 53 

املدتقبل عين الشق الدار البيضاء

السجل التجاري 191359

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

 2323 أكتوبر   22 بتاريخ  االستثنائي 

قرر ما يلي :

املتواأد  للشركة  فرع  تأسيس 

النواصر  سابينو  الصناعي  بالحي 

حزمة 743.

الهول  أبو  ح يد  الديد  تعيين 

أزمور  طريق  البيضاء  بالدار  الكائن 

جاملزساس  املغربية  للجندية  الحامل 

الحامل   1986 أغدطس   13 يوم 

:BL74723 للبطاقة الوطنية رقم

مدي3 للفرع.

منح الدلط.
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: تم إنجازه لدى  اإليداع القانوني 
كتابة الضبط لدى املحك ة التجارية 
نوف 30   27 بتاريخ  البيضاء  بالدار 

2323 تحت رقم 755358.
تم إيداع التصريح التعديلي لدى 
كتابة الضبط بنفس املحك ة جنفس 

التاريخ تحت رقم 755358.
لإلشارة جالبيان
شركة أعيس

176 P

138 شارع يعقوب املنصور الدار البيضاء
الهاتف : 322.23.23.32
الفاكس : 322.23.23.27

شركة ارو كاربيت
EURO CARPET

شركة ذات مدؤجلية محدجسة 
للشريك الوحيد

رأس الها : 2.133.333 سرهم
املقر الرئي�سي : 272 شارع يعقوب 

املنصور الدار البيضاء
السجل التجاري 184857

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 
 2323 نوف 30   13 بتاريخ  االستثنائي 

قرر ما يلي :
للشركة  االأت اعي  املقر  تحويل 
البيضاء  بالدار  الكائن  العنوان  من 
إ 5  املنصور  يعقوب  شارع   272
املنطقة  بطنجة  الكائن  العنوان 
الصناعية كزينايا االقامة رقم 143 

الطابق 1 املكتب رقم 1.
القانون  من   4 الفصل  تعديل 

امسا�سي للشركة.
تعديل القانون امسا�سي للشركة.

الوحيد  املدي3  صالحيات  تجديد 
الديد عبد الحق الدعيدي.

منح الدلط.
: تم إنجازه لدى  اإليداع القانوني 
كتابة الضبط لدى املحك ة التجارية 
سيد 30   13 بتاريخ  البيضاء  بالدار 

2323 تحت رقم 757337.
تم إيداع التصريح التعديلي لدى 
كتابة الضبط بنفس املحك ة جنفس 

التاريخ تحت رقم 757337.
لإلشارة جالبيان
شركة أعيس

177 P

 STE. AMERICAINE DE

CONSTRUCTION GENERAL
SARL

قفل تصفية الشركة
الشفوي  املحضر  ب قت�سى 

 2323 ف30اير   25 بتاريخ  املؤرخ 

اإلستثنائي  العام  الج ع  قرر 

 STE. AMERICAINE DE لشركة 

 CONSTRUCTION GENERAL

.SARL

 قفل تصفية الشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية لدال في 13 سيد 30 2323 

تحت عدس 35541.

178 P

AZCORPORATE
 4 بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

الشركة  تأسيس  تم   2323 سبت 30 

بشريك  املحدجسة  املدؤجلية  ذات 

جاحد جالتي تت يز ب ا يلي:

 : اإلأت اعية  التد ية 

.AZCORPORATE

الهدف اإلأت اعي :

جقطع  اكددوارات  في  التجارة 

غيار الديارات.

23 زنقة اكل ان   : املقر اإلأت اعي 

أكدال   2 رقم  شقة  علي  سيدي 

الرباط.
رأس ال الشركة : 133333 مكون 

من 1333 حصة.

الديدة سناء عزيز 1333 حصة.

املدة : 99 سنة.

عزيز  سناء  الديدة   : التديي3 

مدي3ة للشركة ملدة غي3 محدجسة.

الدنة اإلأت اعية : من فاتح يناير 

إ 5 31 سيد 30 .

رقم السجل التجاري : 145555.

باملكتب  القانوني  اإليداع  تم 

سبت 30   4 الجهوي لإلستث ار بتاريخ 

.2323

179 P

 STE. H.N.H SERVICE
SARL AU

ب قت�سى عقد عرفي مسجل بتاريخ 
بالدارالبيضاء   2323 نوف 30   23
املدؤجلية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدجسةج بشريك جاحد.
.H.N.H SERVICE : التد ية

الهدف : 
النقل جمختلف أع ال البناء.

العنوان التجاري : شارع رجماندي 
151 حي أسامة بن زايد الطابق الثاني 

يدار ج معاريف الدارالبيضاء.
الرأس ال : حدس رأس ال الشركة 
إ 5  مقد ة  سرهم   133.333.33 في 
سرهم   133 بقي ة  حصة   1333
حصة  للحصة مقد ة كالتا ي1333 

للديد مصطفى الحنشوس.
مصطفى  تعيين  تم   : التديي3 
غي3  ملدة  للشركة  ك دي3  الحنشوس 

محدجسة.
من فاتح يناير إ 5   : الدنة املالية 
31 سيد 30 من كل سنة ما عدا الدنة 
التسجيل  تاريخ  من  تبتدئ  امج 5 
التجاري  السجل  في  التقييد  تم 
 481121 رقم  تحت  الدارالبيضاء 

بتاريخ 27 نوف 30 2323.
180 P 

LIAMANI HIDAYA
SARL

مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بالرباط   2323 أكتوبر   31 بتاريخ 
املدؤجلية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدجسة .
.LIAMANI HIDAYA : التد ية

الهدف : 
مقاجل في امع ال املختلفة  جالبناء 

جالنظافة جالتفاجض.
أنان  تجزئة   : التجاري  العنوان 
النهضة ع ارة 35 شقة 8 حي النهضة 

1 إضافي الرباط.
الرأس ال : حدس رأس ال الشركة 
إ 5  مقد ة  سرهم   133.333.33 في 
سرهم   133 بقي ة  حصة   1333

للحصة مقد ة كالتا ي :

533 حصة للديد الي اني خالد.

حصة   533 كالتا ي  مقد ة 

للديدة مونية ازاج.

الديدة  تعيين  تم   : التديي3 

مونية ازاج ك دي3ة للشركة ملدة غي3 

محدجسة.

من فاتح يناير إ 5   : الدنة املالية 

31 سيد 30 من كل سنة ما عدا الدنة 

امج 5 تبتدئ من تاريخ التسجيل تم 

التقييد في السجل التجاري بالرباط 

تحت رقم 148365 بتاريخ 7 سيد 30 

.2323

181 P

SOCIETE GREEN FEED
SARL AU

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة ذات الشريك الوحيد

بتاريخ  العرفي  العقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2323 نوف 30   13

امسا�سي للشركة نلخصه كالتا ي :

التد ية : شركة كرين فيد.

الشكل القانوني : شركة محدجسة 

املدؤجلية ذات الشريك الوحيد.

املاشية  أعالف  إنتاج   : امهداف 

جالدجاأن جبيع امعالف.
سبو  زنقة   15  : اإلأت اعي  املقر 

 2 مكتب  الشوب  امع ال  سانطر 

الطابق 5 القنيطرة.

سرهم   133.333.33  : الرأس ال 

كل  قي ة  حصة   133 إ 5  مقد ة 

حصة 1333.33 سرهم ي لكها الديد 

البكوري ع اس.

التديي3 : إن الديد البكوري ع اس 

الشركة  بتديي3  سيتكلف  الذي  هو 

جله أجسع الصالحيات.

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

إنشائها النهائي.

اميداع  تم   : القانوني  اإليداع 

اإلبتدائية  باملحك ة  القانوني 

 2323 نوف 30   24 بتاريخ  بالقنيطرة  

تحت رقم 83232.

182 P
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STE. MAYMASS
SARL A.U

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة ذات الشريك الوحيد

ب قت�سى العقد العرفي بتاريخ 23 
بالقنيطرة تم إعداس    2323 أكتوبر 
نلخصه  للشركة  امسا�سي  القانون 

كالتا ي :
التد ية : شركة ماي اس.

الشكل القانوني : شركة محدجسة 
املدؤجلية ذات الشريك الوحيد.

امهداف : 
مقاجلة في البناء، جأشغال متنوعة 

جمختلفة جالبناء بصفة عامة.
قطاع س   132  : املقر اإلأت اعي 

تجزئة املنتزه الطابق 1 القنيطرة.
سرهم   13.333.33  : الرأس ال 
كل  قي ة  حصة   133 إ 5  مقد ة 
سرهم ي لكها الديد   133.33 حصة 

أيت الطالب ح يد.
إن الديد أيت الطالب   : التديي3 
بتديي3  سيتكلف  الذي  هو  ح يد 

الشركة جله أجسع الصالحيات.
يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

إنشائها النهائي.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
اإلبتدائية  باملحك ة  القانوني 
 2323 سيد 30   7 بتاريخ  بالقنيطرة  

تحت عدس 83375.
183 P

STE. OUMZIN AGRO
SARL

تأسيس شركة محدجسة  املدؤجلية
 2 ب قت�سى العقد العرفي بتاريخ 
بالقنيطرة تم إعداس    2323 سيد 30 
نلخصه  للشركة  امسا�سي  القانون 

كالتا ي :
التد ية : شركة أمرين أكرج.

الشكل القانوني : شركة محدجسة 
املدؤجلية.

امهداف : 
جأع ال  الفالحة،  في  مقاجلة 
بصفة  جالفالحة  جمتنوعة  مختلفة 

عامة.
سبو  زنقة   15  : اإلأت اعي  املقر 

 2 مكتب  الشوب  امع ال  سانطر 

الطابق 5 القنيطرة.

سرهم   133.333.33  : الرأس ال 

كل  قي ة  حصة   133 إ 5  مقد ة 

سرهم مقد ة عل5   1333.33 حصة 

الشكل التا ي :

 الديد الناأيم ناأيم 53 حصة.

الديد النو مح د 53 حصة.

املج وع : 133 حصة.

الناأيم  الديد  إن   : التديي3 

بتديي3  سيتكلف  الذي  هو  ناأيم 

الشركة جله أجسع الصالحيات.

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

إنشائها النهائي.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

اإلبتدائية  باملحك ة  القانوني 

 2323 13 سيد 30  بالقنيطرة  بتاريخ 
السجل  رقم   83478 رقم  تحت 

التجاري 57721.

184 P

 SOCIETE GRAND MEDICAL
SARL AU

تأسيس شركة محدجسة  املدؤجلية
املسجل  العرفي  العقد  ب قت�سى 

تم إعداس    2323 سبت 30   22 بتاريخ 

نلخصه  للشركة  امسا�سي  القانون 

كالتا ي :

التد ية : شركة كراند ميديكال.

الشكل القانوني : شركة محدجسة 

املدؤجلية ذات الشريك الوحيد.

بيع أسجات جلوازم التي   : امهداف 

يحتاأها طب امسنان.

بيع لوزام جامسجات الطبية.

املقر اإلأت اعي : حي لعدير تجزئة 

النهضة رقم 453 جزان.

سرهم   133.333.33  : الرأس ال   

كل  قي ة  حصة   133 إ 5  مقد ة 

حصة 1333.33 سرهم ي لكها الديد 

حجي زكرياء.

إن الديد حجي زكرياء   : التديي3 

الشركة  بتديي3  سيتكلف  الذي  هو 

جله أجسع الصالحيات.

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
إنشائها النهائي.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
بوزان   اإلبتدائية  باملحك ة  القانوني 
رقم  تحت   2323 نوف 30   17 بتاريخ 

2935 رقم السجل التجاري 1667.
185 P

STE. UNIVERS JEUX & GEEK
SARL

تأسيس شركة محدجسة  املدؤجلية
بتاريخ العرفي  العقد   ب قت�سى 
تم  بالقنيطرة    2323 نوف 30   17  
للشركة  امسا�سي  القانون  إعداس 

نلخصه كالتا ي :
التد ية : شركة إنيفي3 أو جأيك.
الشكل القانوني : شركة محدجسة 

املدؤجلية.
إعالميات  في  مقاجل   : امهداف 
متنوعة  جخدمات  إلكت3جنية، 

جمختلفة.
بصفة  اإللكت3جنية  جاإلعالميات 

عامة.
املقر اإلأت اعي : زاجية زنقة مح د 
 64 الع راجي جزنقة مع ورة ع ارة 
 53 املشت3ك  للجزء  مكونة  قيدارية 

القنيطرة.
سرهم   133.333.33  : الرأس ال 
كل  قي ة  حصة   133 إ 5  مقد ة 
سرهم مقد ة عل5   1333.33 حصة 

الشكل التا ي :
 الديد الدعداجي نور 73 حصة.

 33 نجالء  الدعداجي  الديدة 
حصة.

املج وع : 133 حصة
الدعداجي  الديد  إن   : التديي3 
نور هو الذي سيتكلف بتديي3 الشركة 

جله أجسع الصالحيات.
يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

إنشائها النهائي.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
اإلبتدائية  باملحك ة  القانوني 
 2323 13 سيد 30  بالقنيطرة  بتاريخ 

تحت رقم 83482.
186 P

SOCIETE SAIBAZ TRANS
SARL AU

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة ذات الشريك الوحيد

بتاريخ  العرفي  العقد  ب قت�سى 

2323 تم إعداس القانون  18 سبت 30 

امسا�سي للشركة نلخصه كالتا ي :

التد ية : شركة سايباز طرانس.

الشكل القانوني : شركة محدجسة 

املدؤجلية ذات الشريك الوحيد.

امهداف : 

جالنقل  املدتخدمين  نقل  شركة 

بصفة عامة.

سبو  زنقة   15  : اإلأت اعي  املقر 

 2 مكتب  الشوب  امع ال  سنطر 

الطابق 5 القنيطرة.

سرهم   133.333.33  : الرأس ال 

كل  قي ة  حصة   133 إ 5  مقد ة 

حصة 1333.33 سرهم ي لكها الديد 

صائب عزيز.

إن الديد صائب عزيز   : التديي3 

الشركة  بتديي3  سيتكلف  الذي  هو 

جله أجسع الصالحيات.

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

إنشائها النهائي.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

اإلبتدائية  باملحك ة  القانوني 

 2323 نوف 30   19 بتاريخ  بالقنيطرة  

تحت رقم 83132.

187 P

 SOCIETE K-STAR ENGLISH

LANGUAGE PRIVE
SARL

تفويت حصص
ب قت�سى العقد العرفي بتاريخ 28 

سبت 30 2323 تم إعداسا ما يلي :

عبد  قطبي  الديد  فوت  لقد 

الرزاق 34 حصة التي كان ي لكها مع 

تقديم استقالته من تديي3 الشركة، 

لفائدة كل من الديدة قراق خديجة 

17 حصة.
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جالديد بنطالب أسامة 17 حصة 

عل5  الجديد  التقديم  أصبح  ك ا 

النحو التا ي :

الديدة قرار خديجة 53 حصة.

الديد بنطالب أسامة 53 حصة.

أصبحت  التفويت  لهذا  نظرا 

الشركة مدي3ة من طرف الديدة قرار 

خديجة جلها أجسع الصالحيات.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ  بالقنيطرة  اإلبتدائية 

أكتوبر 2323 تحت رقم 79598.

188 P

 SOCIETE ENTREPRISE EL

IDRISSI ABDERRAHIM
SARL AU

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

D’ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE : 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : N°18, BLOC C,

 AV. AL KIFAH, KAMRA CYM

RABAT

تأسيس
املسجل  العرفي  العقد  حدب 

بالرباط تم تأسيس النظام امسا�سي 

املحدجسة  املدؤجلية  ذات  لشركة 

بالشريك الوحيد باملواصفات التالية:

 ENTREPRISE EL  : التد ية 

 IDRISSI ABDERRAHIM SARL

.AU

ذات  شركة    : القانونية  الصفة 

بالشريك  املحدجسة  املدؤجلية 

الوحيد.

الغرض :

ترجيج العقارات الدكنية.

املقر اإلأت اعي : 18 بلوك C شارع 
املنصور  يعقوب  القامرة  الكفاح 

الرباط.

سرهم   133.333  : املال  الرأس 

 133 بقي ة  سهم   1333 إ 5  مقدة 

كامل  بشكل  مدفوعة  كلها  سرهم 

جمخصصة بالشريك الوحيد.

الرحيم  عبد  الديد   : التديي3 

اإلسري�سي املدي3 الوحيد للشركة ملدة 

غي3 محدجسة.

:باملحك ة  القانوني  اإليداع 

التجارية بالرباط تحت رقم السجل 

التجاري 148193.

189 P

 STE. IMPRIMERIE EL

ATTAOUIA
S.A.R.L

عل5   2323 نوف 30   23 يوم  تم 

الداعة العاشرة صباحا الج ع العام 

 IMPRIMERIE EL اإلستثنائي لشركة

شركة ذات املدؤجلية    ATTAOUIA

 133.333.33 رأس الها  املحدجسة 

سرهم جمقرها اإلأت اعي الزيتون رقم 

421 العطاجية، قلعة الدراغنة حيث 

تم ما يلي :

 533 بلحيط  رشيد  الديد  باع 

هللا  عبد  املوسن  ايت  للديد  سهم 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

.Y298321

 تعيين الديد ايت املوسن عبد هللا 

مدي3ا للشركة.

للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة  من 

محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة  إ 5 

بشريك جاحد.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 8 يوم  الدراغنة  لقلعة  اإلبتدائية 

سيد 30 2323 تحت رقم 2020/313.

السجل التجاري : 3235.

190 P

 STE. UNIVERS-AGRO

ABOUALI
S.A.R.L.AU

تبعا لقرار الشريك الوحيد الديد 

UNIVERS- لشركة  بوعلي  ح يد 

 AGRO ABOUALI SARL.AU

املحدجسة املدؤجلية  ذات  شركة 

رأس الها  الوحيد  الشريك  ذات   

جمقرها  سرهم   133.333.33

 13 ع ارة   8 رقم  شقة  اإلأت اعي 

الدراغنة  قلعة   ،2 النخلة  جاأهة 

تقرر بتاريخ 13 نوف 30 2323 :

حل الشركة.

ك قر  الشركة   مقر  تعيين 

التصفية.

لحل  بوعلي  ح يد  الديد  تعيين 

الشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يوم الدراغنة  لقلعة   اإلبتدائية  

رقم  تحت   2323 سيد 30   8  

 : رقم السجل التجاري   .2020/312

.3349

191 P

NOURALUMIL TASSAOUT

S.A.R.L AU

الوحيد  الشريك  لقرار  تبعا 

لشركة  القاسري  نورالدين  الديد 

 NOURALUMIL TASSAOUT

املدؤجلية  ذات  شركة   SARL.AU

رأس الها  جحيد  بشريك  املحدجسة 

جمقرها  سرهم   133.333.33

اإلأت اعي سجار اجالس اسريس أ اعة 

جاركي،قلعة الدراغنة تقرر بتاريخ 23 

نوف 30 2323 :

حل الشركة.

ك قر  الشركة   مقر  تعيين 

التصفية.

القاسري  نورالدين  الديد  تعيين 

لحل  الشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

الدراغنة  لقلعة  اإلبتدائية  

رقم  تحت   2323 سيد 30   8 يوم 

السجل  رقم   .2020/18/5311

التجاري : 1491.

192 P

مزار أجسيت جاستشارات

شركة ذات املدؤجليةاملحدجسة
رأس الها : 6441533 سرهم

مقرها اإلأت اعي : زاجية شارع عبد املومن جزنقة 

كالفور الدارالبيضاء

 CASA TWIN TOWER

CENTRE 2
SARL

تحويل املقر اإلأت اعي
استقالة املدي3 جتعيين مدي3ة 

أديدة للشركة
العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 
املختلط بتاريخ 33 يونيو 2323، قرر 

 CASA TWIN TOWER شركاء شركة

املدؤجلية  ذات  شركة   CENTRE 2

سرهم،   13.333 رأس الها  املحدجسة 

بالدارالبيضاء،  اإلأت اعي  مقرها 
جشارع  الزرقطوني  شارع  زاجية 

الطابق  سانت3،  توين  املدي3ة، 

الداسس عشر جالدابع عشر، ما يلي :

الدنة  حدابات  عل5  املصاسقة 

املالية املنتهية في 31 سيد 30 2319.

للشركة  اإلأت اعي  املقر  تحويل 

جشارع  الزرقطوني  شارع  زاجية  إ 5 

الطابق  سانت3،  توين  املدي3ة، 

الخامس جالداسس، الدارالبيضاء.

من   5 للفصل  املتالزم  التعديل 

النظام امسا�سي للشركة.

إقرار نظام أسا�سي معدل.

الديد  استقالة  معاينة 

 CHRISTOFFEL ALFONSUS

ك دي3  مهامه  من   MARIA MUL

للشركة.

 LYNSEY ANN الديدة  تعيين 

BLAIR ك دي3ة أديدة للشركة جملدة 

غي3 محدسة.

أأل  من  الصالحيات  إعطاء 

القيام باإلأراءات القانونية.

كتابة   القانوني لدى   تم اإليداع 

ملدينة  التجارية   باملحك ة  الضبط 

الدارالبيضاء بتاريخ 4 سيد 30 2323 

تحت رقم 756228.
ب قت�سى مقتطف جبيان

مزار أجسيت جاستشارات

193 P
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 مزار أجسيت جاستشارات

شركة ذات املدؤجليةاملحدجسة

رأس الها : 6441533 سرهم

مقرها اإلأت اعي : زاجية شارع عبد املومن جزنقة 

كالفور الدارالبيضاء

CASA CORNICHE CENTRE
SARL AU

تحويل شكل الشركة إ 5 شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة ذات شريك 

جحيد
تغيي3 االسم اإلأت اعي

تعديل الهدف اإلأت اعي
استقالة املدي3 جتعيين  مدي3ة 

أديدة للشركة
ب قت�سى محضر قرارات الشريك 
 ،2323 يونيو   33 بتاريخ  الوحيد 
 CASA قرر الشريك الوحيد لشركة 
CORNICHE CENTRE، شركة ذات 
شريك  ذات  املحدجسة  املدؤجلية 
جحيد، رأس الها 13.333 سرهم مقرها 
زاجية  بالدارالبيضاء،  اإلأت اعي 
املدي3ة،  جشارع  الزرقطوني  شارع 
الطابق الداسس عشر  توين سانت3، 

جالدابع عشر، ما يلي :
الدنة  حدابات  عل5  املصاسقة 

املالية املنتهية في 31 سيد 30 2319.
ذات  الشركة  شكل  تحويل 
شريك  ذات  املحدجسة  املدؤجلية 

جحيد.
اإلأت اعي  اإلسم  تغيي3 
 IWG DYO أصبح  حيث  للشركة 

.MOROCCO
من   2 للفصل  املتالزم  التعديل 

النظام امسا�سي للشركة.
تعديل الهدف اإلأت اعي للشركة.
من   3 للفصل  املتالزم  التعديل   

النظام امسا�سي للشركة.
إقرار نظام أسا�سي معدل.

الديد  استقالة  معاينة 
 CHRISTOFFEL ALFONSUS
ك دي3  مهامه  من   MARIA MUL

للشركة.
 LYNSEY ANN الديدة  تعيين 
BLAIR ك دي3ة أديدة للشركة جملدة 

غي3 محدسة.
أأل  من  الصالحيات  إعطاء 

القيام باإلأراءات القانونية.

كتابة   القانوني لدى   تم اإليداع 

ملدينة  التجارية   باملحك ة  الضبط 

الدارالبيضاء بتاريخ 4 سيد 30 2323 

تحت رقم 756225.
ب قت�سى مقتطف جبيان

مزار أجسيت جاستشارات

194 P

 AFRI CONSULT

OUTSOURCING

S.A.R.L

شركة محدجسة املدؤجلية

رأس الها : 13.333 سرهم

النديل 5-6زنقة أ سجمو�سي الشقة 

رقم 4 كوتيي الدارالبيضاء

س.ت الدارالبيضاء تحت رقم 

164341

ت.م.ل 333328466333346

تفويت حصص تابعة للشركة
فاتح  في  املؤرخ  القرار  بواسطة 

العام  الج ع  عاين   ،2323 سبت 30 

غي3 العاسي للشركة املشار إليه أعاله، 

بنفس  املحدث  الحصص  تفويت 

تابعة  حصة   24 مج وع  أي  اليوم، 

سانييل  الديدىة  قبل  من  للشركة 

 DANIELE GLAVIEUX كالفيوه 

 ANNE كالفيوه  آن  الديدة  لفائدة 

الشريكة  تضل  التي   GLAVIEUX

الوحيدة للشركة.

ملا  امسا�سي  النظام  تعديل  تم 

املوافقة  ت ت  ك ا  اممر،  يقتضيه 

عل5 النظام امسا�سي املحين.

تم إنجاز القانون امسا�سي لهذين 

ب حك ة  الضبط  بكتابة  العقدين 

الدارالبيضاء، في فاتح سيد 30 2323 

تعديل  جتم   ،755739 رقم  تحت 

السجل التجاري في نفس اليوم.
امل ثل القانوني

195 P

GETHERM MAINTENANCE
SARL

رأس الها : 133.333.33 سرهم

املقر اإلأت اعي : شارع عالل بن عبد 

هللا ع ارة 45 حي النهضة سكتور 1 

ت ارة

ب قت�سى عقد عرفي بت ارة بتاريخ 

شركة  قرر شركاء   2323 نوف 30   23

أيطي3م مانتونونس ش.ذ.م.م. ما يلي:

بيع 253 حصة بقي ة 133 سرهم 

لحدن  الديد  طرف  من  للحصة 

بلعيدي لفائدة الديد فؤاس بعيدي.

بلعيدي  لحدن  الديد  استقالة 

من مهامه ك دي3 للشركة.

بلعيدي  فؤاس  الديد  تعيين 

ك دي3 أديد للشركة ملدة زمنية غي3 

محدجسة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط تحت رقم 139311 

يوم 13 سيد 30 2323.

196 P

HOOZMA
SARL

رأس الها : 133.333.33 سرهم

املقر اإلأت اعي : حي الغزا ي شارع 

عبد الكريم الخطابي تجزئة الوفاء 
رقم 17 ت ارة

بالرباط  عرفي  عقد  ب قت�سى   

قرر شركاء   2323 نوف 30   13 بتاريخ 

شركة حوجزمة ش.ذ.م.م. ما يلي:

سرهم   133 حصة بقي ة   93 بيع 

من  سرهم   9333.33 ب بلغ  للحصة 

لفائدة  اجمامس  ع ر  الديد  طرف 

الديد ع ر بوكنيفي.

سرهم   133 حصة بقي ة   93 بيع 

من  سرهم   9333.33 ب بلغ  للحصة 

لفائدة  فايدة  مح د  الديد  طرف 

الديد ع ر بوكنيفي.

استقالة الديد ع ر اجمامس من 

مهامه ك دي3 للشركة.

تعيين الديد ع ر بوكنيفي ك دي3 

للشركة ملدة زمنية غي3 محدجسة.

حي  من  اإلأت اعي  املقر  تحويل 
الخطابي  الكريم  عبد  شارع  الغزا ي 
تجزئة الوفاء رقم 17 ت ارة إ 5 إقامة 
الن3أس بلوك ب ع ارة ب2 الشقة 

رقم 1 هرهورة ت ارة.
للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
من شركة ذات مدؤجلية محدجسة إ 5 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد.
تعديل القانون امسا�سي.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
السجل  تحت  بالرباط  التجارية 
التجاري رقم 139333 في 14 سيد 30 

.2323
197 P

PLANETE ENTRETIEN
SARL

رأس الها : 133.333.33 سرهم
املقر اإلأت اعي : بلوك 1 الطابق 3 

رقم 16 شارع الكفاح القامرة ش ال 
يعقوب املنصور الرباط

 3 بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
شركة  شركاء  قرر   2323 سيد 30 
ش.ذ.م.م.  شركة  اجنت3جتيان  بالنيت 

ذات مدؤجلية محدجسة ما يلي:
بيع 423 حصة بقي ة 133 سرهم 
سرهم من   42333.33 للحصة ب بلغ 
طرف الديد فتح هللا الهوزني لفائدة 

الديد عبد الرحيم مغراجي.
بيع 163 حصة بقي ة 133 سرهم 
سرهم من   16333.33 للحصة ب بلغ 
طرف الديد موالي الحدن بن زجية 

لفائدة الديد عبد الرحيم مغراجي.
استقالة الديدة لطيفة مغراجي 

من مهامها ك دي3ة للشركة.
تعيين الديد عبد الرحيم مغراجي 
غي3  زمنية  ملدة  للشركة  ك دي3 

محدجسة .
تحويل املقر اإلأت اعي: من بلوك 
الكفاح  شارع   16 رقم   3 الطابق   1
املنصور  يعقوب  ش ال  القامرة 
الرباط إ 5 ع ارة 38 الشقة 2 الطابق 
ت ارة.  الكتبية  النخيلة  تجزئة   2
تحويل الشكل القانوني للشركة من 
إ 5  محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة 

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد.
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تعديل القانون امسا�سي.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

السجل  تحت  بالرباط  التجارية 

 14 يوم   139332 رقم  التحاري 

سيد 30 2323.

198 P

 AHMED ABBADI

CONSULTING
SARL AU

رأس الها : 133.333.33 سرهم

مقرها اإلأت اعي : رقم 596 شارع 

الحدن الثاني أحداف أزرج

 31 في  مؤرخ  عرفي  لعقد  تبعا 

محضر  جضع  تم   ،2323 أكتوبر 

الج ع العام اإلستثنائي .

أشغال اليوم :
سمج  طريق  عن  املال  رأس  زياسة 

امرباح غي3 املوزعة.

مختلفات.

الحل امجل :

قرر الج ع العام زياسة رأس مال 

الشركة ب بلغ 1.733.333.33 سرهم، 

عن طرق سمج امرباح غي3 املوزعة.

بكتابة  تم  القانوني  اإليداع 

بأزرج  اإلبتدائية  باملحك ة  الضبط 

رقم  تحت   2323 سيد 30   8 بتاريخ 

.973

 199 P

 SOCIETE IMMOPRAC

ATLAS
SARL

رأس الها : 13.333.33 سرهم

مقرها اإلأت اعي : رقم 732 تجزئة 

أغبال أحداف أزرج

 23 في  مؤرخ  عرفي  لعقد  تبعا 

محضر  جضع  تم   ،2323 نوف 30 

الج ع العام اإلستثنائي. 

أشغال اليوم :

تصفية الشركة.

تد ية املصفي.

مختلفات.

الحل امجل :

قرر الج ع العام توقيف الشركة 

ابتداء من تاريخ 23 نوف 30 2323.

العام  الج ع  قرر   : الثاني  الحل 

تد ية الديد هرموط طارق مصفي 

تصفية  مكان  جتحديد  الشركة، 

أغبال  تجزئة   732 برقم  الشركة 

أحداف أزرج.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بأزرج  اإلبتدائية  باملحك ة  الضبط 

رقم  تحت   2323 سيد 30   8 بتاريخ 

.135

200 P

AZROU LIL BINAE
SARL

رأس الها : 133.333.33 سرهم

مقرها اإلأت اعي : رقم 58 شارع 

مي اسي أحداف أزرج

 19 في  مؤرخ  عرفي  لعقد  تبعا 

محضر  جضع  تم   ،2323 نوف 30 

الج ع العام اإلستثنائي .

أشغال اليوم :

سمج  طريق  عن  املال  رأس  زياسة 

الحداب الجاري.

مختلفات.

الحل امجل :

قرر الج ع العام زياسة رأس مال 

سرهم   1.313.333.33 الشركة ب بلغ 

عل5 الشكل التا ي :

الشركاء  قرر   : الجاري  الحداب 

طريق  عن  املال  رأس  زياسة 

ب بلغ  الجاري  الحداب  سمج 

1.313.333.33 سرهم.

بعد هذه الزياسة رأس مال الشركة 

أصبح عل5 الشكل التا ي :

العزيز  عبد  مومن  الديد 

حصة.  4.713 سرهم   473.943.33

 469.533.33 إي ان  قربال  الديدة 

سرهم 4.695 حصة.

الديد كبي3ي مح د 469.533.33 

سرهم 4.695 حصة.

بكتابة  تم  القانوني  اإليداع 

بأزرج  اإلبتدائية  باملحك ة  الضبط 

تحت رقم   2323 سيد 30   11 بتاريخ 

.1325

201 P

ANASSPO
SARL AU

رأس الها : 53.333.33 سرهم

مقرها اإلأت اعي : رقم 114 زنقة 14 

بام أحداف أزرج

تأسيس شركة محدجسة املدؤجلية 
ذات الشريك الوحيد

التأسي�سي  القانون  جضع  تم 

ذات  املدؤجلية  محدجسة  لشركة 

عرفي  لعقد  تبعا  الوحيد  الشريك 

مؤرخ بتاريخ 26 نوف 30 2323، ذات 

الخاصيات التالية :

اسم  الشركة  تأخد   : التد ية 

محدجسة  شركة   ANASSPO

املدؤجلية ذات الشريك الوحيد.

 VENTE DE PRODUITS : الهدف

.ET MATERIELS AGRICOLES

املقر  يقع  اإلأت اعي:  املقر 
زنقة   114 برقم  للشركة  اإلأت اعي 

زنقة 14 بام أحداف أزرج.

املدة : حدست مدة الشركة في 99 

سنة.

الرأس ال اإلأت اعي : 53.333.33 

من  حصة   533 عل5  مقد ة  سرهم 

قي ة 133.33 سرهم للحصة الواحدة 

عل5 الشكل التا ي :

غدان أنس 533 حصة.

533 حصة.
التديي3 : عينت ب قت�سى القانون 

غي3  ملدة  مدي3ا  للشركة  امسا�سي 

محدجسة الديد غدان أنس الحامل 

.T247167 لبطاقة الوطنية رقم

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بأزرج  اإلبتدائية  باملحك ة  الضبط 

رقم  تحت   2323 سيد 30   8 بتاريخ 

.1417

202 P

ST. JAWARI

SARL

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

حرر  عرفي  عقد  ب قت�سى 

نوف 30   23 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

امسا�سي  النظام  جضع  تم   2323

املحدجسة  املدؤجلية  ذات  لشركة 

ذات امل يزات التالية املبينة في ا يلي :

.JAWARI SARL : التد ية

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

تجهيز  هي  الشركة  من  الغاية 

الخاصة  الدفن  أ يع  جتشغيل 

جالصيد  البحري  النقل  بصناعة 

الالزمة  تلك  ذلك  في  عام،  بشكل 

للع ل الذي تؤسيه.

جزنقة  الوالء  شارع   ،46  : املقر 

عبد الحق توريس، الداخلة.

سنة   99 حدست مدتها في   : املدة 

ابتداء من تاريخ تأسيدها النهائي.

رأس املال الج اعي : 133333.33 

سرهم املوزع ك ا يلي :

املطهري  الطاهري  مرجان  الديد 

43.333.33 سرهم 433 حصة.

 23.333.33 لحلو  العربي  الديد 

سرهم 233 حصة.

 17.333.33 الت30  أيوب  الديد 

سرهم 173 حصة.

الديد أيوب مديكين 17.333.33 

سرهم 173 حصة.

تدي3 الشركة من طرف   : اإلسارة 

املطهري  الطاهري  مرجان  الديد 

جالديد أيوب الت30 ملدة غي3 محدسة.

الدنة الج اعية ما بين فاتح يناير 

إ 5 متم سيد 30.

لقد تم اإليداع القانوني باملحك ة 

اإلبتدائية بواسي الذهب الداخلة ب 

9 سيد 30 2323 تحت رقم 16857.

203 P
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POINT RN4
SARL AU

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة بشريك جحيد

رأس الها : 13333.33 سرهم
مقرها اإلأت اعي  : تجزئة الخي3 
ع ارة الع رانية مركز صنهاأة 
سيدي يوسف بن اح د صفرج

 POINT RN4 SARL  : التد ية 
.AU

الهدف : 
تحويل امموال مقابل الع لة.

بيع جشراء.
الخي3  تجزئة   : اإلأت اعي  املقر 
صنهاأة  مركز  الع رانية  ع ارة 

سيدي يوسف بن اح د صفرج.
رأس مال الشركة : حدس رأس ال 

الشركة في 13333.33 سرهم.
انس  سيدي   : الشركة  تديي3 

الع راني.
اإليداع القانوني : جقد تم  اإليداع 
القانوني باملحك ة اإلبتدائية بصفرج 

.RC :3093  تحت رقم
204 P

ائت انية أسفار كونداي

مقرها : شقة رقم 4 أنان النهضة 1 الرباط

الهاتف : 35.37.72.97.63

النقال : 36.62.74.43.37

 STE O'VERDE
SARL

رأس ال : 133.333 سرهم
مقرها االأت اعي : لجت رقم 61 

قطاع االع ال حي النصر عين عوسة
تغيي3ات في الشركة

االستثنائي  العام  الج ع  اطار  في 
املنعقد   O’VERDE SARL لشركة 

بتاريخ 7 أكتوبر 2323.
قرر االعضاء جباالأ اع التغيي3ات 

التالية :
من   : االأت اعية  الحصص  بيع 
نور  الديد  قرر  الج ع،  هذا  خالل 
للبطاقة  )الحامل  امزيان  الدين 
بيع    (A757381 رقم  الوطنية 
حصصه ا 5 الديد سيدي الحدين 
الوطنية  للبطاقة  الحامل   ( جاأبي3 

.(PA22795 رقم

الجديد  التوزيع  فان  جبالتا ي  

للحصص االأت اعية بعد هذا البيع 

هو كالتا ي :

جاأبي3،  الحدين  سيدي  الديد 

533 حصة.

 253 جاأبي3،  مرجان  الديد 

حصة.

الديد مح د جاأبي3، 253 حصة.

تحديث القانون االسا�سي للشركة 

الجديدة  التعديالت  مراعاة  مع   :

للشركة.

باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 

سيد 30   11 يوم  بت ارة  االبتدائية 

السجل   ،4547 رقم  تحت   ،2323

التجاري رقم 129145.
للبيان

205 P

 STE MCKINSEY &

COMPANY MOROCCO

شركة ذات مدؤجلية محدجسة

راس الها : 45.842.333 سرهم

مقرها االأت اعي : مركز  االع ال 

انفا بالص ال30ج الشرقي الطابق 

الثاني شارع الكورنيش الدارالبيضاء

السجل التجاري رقم : 133849 

الدارالبيضاء

أ اعي  قرار  محضر  ب قت�سى 

سيد 30  فاتح  في  املؤرخ  للشركاء 

املدي3  جكالة  تجديد  تقرر   ،2323

الديد أليل بندوسة بت ديدها ملدة 

سنة تنتهي بتاريخ 14 سيد 30 2321.

لدى  القانوني  االيداع  تم 

التجارية  باملحك ة  ضبط  كتابة 

سيد 30   15 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

2323، تحت رقم 757562.
لل قتطف جالبيان

املدي3

206 P

STE ISSDWAS
SARL

شركة ذات مدؤجلية محدجسة

تاسيس شركة
ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

ب دينة  جمسجل   2323 سيد 30   7

 ،2323 سيد 30   9 بتاريخ  تزنيت 

املدؤجلية  ذات  شركة  تاسيس  تم 

املحدجسة محدسة العناصر ك ا يلي :

.STE ISSDWAS SARL : التد ية

 14 رقم  محل   : االأت اعي  املقر 

عبد  سيدي  شارع  مرأان  قيدارية 

الرح ان تيزنيت.

النقل الوطني للبضائع   : الغرض 

للغي3.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تاسيدها.

املدي3 : مح د حامى.
133.333 سرهم مقدم   : راس ال 

ا 5 1333 حصة ب ا قدره 133 سرهم 

لكل حصة موزعة ك ا يلي :

753 حصة للديد الحدن حامى.

253 حصة الديد مح د حامى.

من  املالية  أج  االأت اعية  الدنة 

فاتح يناير ا 5 31 سيد 30.

تم االيداع القانوني لدى املحك ة 

 779 رقم  تحت  بتزنيت  االبتدائية 

بتاريخ 11 سيد 232330.

207 P

 STE ISSOULANE

CONSTRUCTION
SARL

مقرها االأت اعي : زنقة 75 ايكوسار 

ايت اجرير ع الة الحوز مراكش

السجل التجاري رقم : 14639

العام االستثنائي  الج ع  ب وأب 

 ،2323 سبت 30   4 بتاريخ  املنعقد 

عل5  للشركة  الشركاء  صاسق 

التعديالت التالية :

»ايدوالن  شركة  حل 

ذات  شركة  كوندتخيكديون» 

املدؤجلية املحدجسة.

الشرع  مح د  الديد  تعيين 
جالحامل  املغربية  للجندية  الحامل 
رقم  الوطنية  التعريف   لبطاقة 

E263976 ك صفي قانوني للشركة.
تحديد مقر التصفية في العنوان 
اجرير  ايت  ايكوسار   75 زنقة   : التا ي 

ع الة الحوز مراكش.
بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
الضبط لل حك ة التجارية ب راكش 
2323 جذلك تحت  15 أكتوبر  بتاريخ 

رقم 116315.
208 P

 STE BIG MOVE
COMMUNICATION

SARL
راس الها : 133.333 سرهم

مقرها االأت اعي : طريق حلي ة 
الدعدية اسيل امللكية املد اة باقة 

8 مراكش
املوقع  العرفي  العقد  ب قت�سى 
ب راكش   ،2323 اكتوبر   7 بتاريخ 
ت ت املصاسقة عل5 القانون االسا�سي 
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  للشركة 

ذات الخصائص التالية :
بيك  شركة   : االأت اعي  اللقب 

موف كومينيكاسيون.
الصفة القانونية : ش.م.م.

حلي ة  طريق   : االأت اعي  املقر 
الدعدية اسيل امللكية املد اة باقة 

8 مراكش.
صناعة   : االأت اعي  الهدف 
جالطباعة  جاالعالن  الدعاية 

جاالتصاالت.
استي3اس جتصدير أ يع املنتجات 

جالخدمات.
 133.333  : االأت اعي  الراس ال 
حصة   1333 ا 5  موزعة  سرهم 
سرهم   133 فئة  من  اأت اعية 
للواحدة مدندة للشرركاء عل5 النحو 

التا ي :
الحامل  يونس  الغرملي  الديد 
 E297331 .... للبطاقة الوطنية رقم 

343 حصة اأت اعية.
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الحامل  طارق   احدان  الديد 

 G267572 .... للبطاقة الوطنية رقم 

333 حصة اأت اعية.

الديد شكري عاسل أمين  الحامل 

 EE47248 .... للبطاقة الوطنية رقم 

333 حصة اأت اعية.

: تدي3 الشركة من طرف  التديي3 

يونس،  الغرملي  الديد   : املداه ين 

جالديد  طارق  احدان  عبد  الديد 

شكري عاسل أمين ملدة غي3 محدجسة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

الضبط لل حك ة التجارية ب راكش 

 ،2323 نون30   16 بتاريخ  جذلك 

جتم   117342 الت3تيبي  الرقم  تحت 

تقييدها بالسجل التجاري تحت رقم 

.138267

209 P

STE JEANS CREATION
SARL AU

رأس الها: 13.333 سرهم

مقرها االأت اعي : رقم 51 مج ع 

أطلس كولف شريفية طريق امزميز 

مراكش

بتاريخ  العرفي  العقد  ب قت�سى 

ت ت  ب راكش   ،2323 ف30اير   27

االسا�سي  القانون  عل5  املصاسقة 

املحدجسة  املدؤجلية  ذات  للشركة 

لشريك جحيد الخصائص التالية :

أينس   : االأت اعي  اللقب 

.STE JEANS CREATION كرياسيون

الصفة القانونية : ش.م.م.ش.ج.
مج ع   51 رقم   : املقر االأت اعي 

أطلس كولف شريفية طريق أمزميز 

مراكش.

الهدف  االأت اعي :  خياطة جصنع 

املندوأات بشكل عام.

املدة : 99 سنة.

 13.333  : االأت اعي  الراس ال 

حصة   133 ا 5  موزعة  سرهم 

سرهم   133 فئة  من  اأت اعية 

الوحيدة  للشريكة  مدندة  للواحدة 

عل5 النحو التا ي :

مغربية  الركراكي  منى  الديدة 
الحاملة لبطاقة التعريف  الجندية، 
.....  E423659 رقم   الوطنية 

 133 حصة اأت اعية.
من  الشركة  تدي3   : التديي3 
طرف الديدة منى الركراكي ملدة غي3 

محدجسة.
بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
الضبط لل حك ة التجارية ب راكش 
 ،2323 سيد 30   4 بتاريخ  جذلك 
جتم   118149 االيداع  رقم  تحت 
تقييدها بالسجل التجاري تحت رقم 

.139333
210 P

STE PROMIMAD
SARL AU

تغيي3 املقر االأت اعي للشركة
 STE ع اس  برجم   : الشركة  اسم 

.PROMIMAD
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مدؤجلية محدجسة بشريك جحيد.
املقر االأت اعي جعنوان املراسالت: 
شارع اشبيلية اقامة ياس ينة بلوك 

س الطابق 5 رقم 17 تطوان.
الراس ال : 13.333 سرهم.

جانعقاس  الخاص  العقد  حدب 
الج ع العام االستثنائي يوم 13 نون30 
االأت اعي  املقر  تحويل  تم   2323
شارع   : للشركة ا 5 العنوان الجديد 
س  بلوك  ياس ينة  اقامة  اشبيلية 

الطابق 5 رقم 17 تطوان.
باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 
سيد 30   15 يومه  بالرباط  التجارية 

2323، تحت رقم 139372.
211 P

شركة مانج نت كونديلتين اكاجنت

ش.م.م.

صيدلية جوريو تمارة
ش.م.م.

مقرها االأت اعي : ع ارة 1319 
محل رقم 4 تجزئة الوفاق ت ارة

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
الصفة  تحويل  تم   2323 يوليو   27
القانونية من شخص ذاتي ا 5 شركة 
تح ل  محدجسة  مدؤجلية  ذات 

الخصائص التالية :

صيدلية أوريو ت ارة   : التد ية 

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

م ثل جحيد.

النشاط االأت اعي : صيدلية.

التديي3 : الديدة أوريو أمينة.

1319 محل رقم  : ع ارة  العنوان 

4 تجزئة الوفاق ت ارة.

الراس ال : 1.533.333 سرهم.

باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 

سيد 30   13 االبتدائية بت ارة بتاريخ 

2323، تحت رقم 4534.

212 P

شركة مانج نت كونديلتين اكاجنت

ش.م.م.

صيدلية االيوبي سال

ش.م.م.

مقرها االأت اعي : 277 زنقة تزجتة 

شارع مرموشة رقم 9 سانية معنينو 

سيدي مو�سى سال

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى 

الصفة  تغيي3  تم   2323 ف30اير   13

القانونية من شخص ذاتي ا 5 شركة 

تح ل  محدجسة  مدؤجلية  ذات 

الخصائص التالية :

سال  االيوبي  صيدلية   : التد ية 

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

م ثل جحيد.

النشاط االأت اعي : صيدلية.

التديي3 : الديدة بريكان مح د.

زنقة تزجتة شارع   277  : العنوان 

مرموشة رقم 9 سانية معنينو سيدي 

مو�سى سال.

الراس ال : 3.633.333 سرهم.

باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 

نون30    33 بتاريخ  بدال  االبتدائية 

2323، تحت رقم 35464.

213 P

STATION BRACHOUA
SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة 
بشريك جحيد

 8 في  ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ 
أكتوبر 2323 جاملسجل في 15 أكتوبر 
2323 بالرباط تاسدت الشركة ذات 

الخصائص التالية :
مدؤجلية  ذات  شركة  الشكل 

محدجسة.
 STATION BRACHOUA : االسم

ذات املدؤجلية املحدجسة.
محطة   : االأت اعي  الهدف 
جمطعم  املحرجقات  بيع  للخدمات، 

جمقهى.
رأس ال الشركة : 133.333 سرهم 
حصة اأت اعية   1333 مقد ة ا 5 
بقي ة 133 سرهم للحصة موزعة ك ا 

يلي :
 1333  .... البقا ي محدن  الديد 

حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التاسيس النهائي.
من فاتح يناير ا 5   : الدنة املالية 
31 سيد 30 من كل سنة ماعدا الدنة 

االج 5 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
ع ارة سجار جلد   : املقر االأت اعي 

حدا أ اعة ال30اشوة الرماني.
الديد البقا ي محدن،   : التديي3 
رقم  التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.321
214 P

 STE AFRIQUE
PARTENARIAT

SARL
تعديالت قانونية

االستثنائي  العام  الج ع  اثر  عل5 
 AFRIQUE شركة  ملداهم 
ذات  شركة   ،  PARTENARIAT
املدؤجلية املحدجسة، البالغ راس الها 
 : مقرها  جالكائن  سرهم   1.333.333
 1 رقم  شقة  الصحراء  نج ة  اقامة 

ساحة الدشي3ة العيون، تقرر :
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2333 حصة جهي مج وع  تفويت 
مي3ي  الحبيب  الديد  الحصص 

لفائدة الديد مح د فاضل مي3ي.

2333 حصة جهي مج وع  تفويت 
مي3ي  علي  مح د  الديد  الحصص 

لفائدة الديد مح د فاضل مي3ي.

2333 حصة جهي مج وع  تفويت 
مي3ي  حدناء   الديدة  الحصص 

لفائدة الديد مح د فاضل مي3ي.

1333 حصة جهي مج وع  تفويت 
الجعفري  محدن  الديد  الحصص 

لفائدة الديد مح د فاضل مي3ي.

للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

من شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

ا 5 شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

ب داهم جاحد.
تعيين الديد مح د فاضل مي3ي 

ك دي3 جحيد لشركة.

كتابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 
الضبط باملحك ة االبتدائية بالعيون 

2323، تحت رقم  11 سيد 30  بتاريخ 

.2020/3054

215 P

 STE AFRIQUE

 PARTENARIAT

SURVEILLANCE
SARL

تعديالت قانونية
االستثنائي  العام  الج ع  اثر  عل5 

  AFRIQUE شركة  ملداهم 

 PARTENARIAT SURVEILLANCE

املحدجسة،  املدؤجلية  ذات   شركة 

سرهم   833.333 راس الها  البالغ 
زنقة   2 االمل  حي   : مقرها  جالكائن 

أس اء بنت أبي بكر رقم 298 العيون، 

تقرر :

مج وع  جهي  حصة   833 تفويت 
مي3ي  الحبيب  الديد  الحصص 

لفائدة الديد مح د فاضل مي3ي.

مج وع  جهي  حصة   833 تفويت 
مي3ي  علي  مح د  الديد  الحصص 

لفائدة الديد مح د فاضل مي3ي.

مج وع  جهي  حصة   833 تفويت 
مي3ي   حدناء  الديدة  الحصص 

لفائدة الديد مح د فاضل مي3ي.
4833 حصة جهي مج وع  تفويت 
 AFRIQUE الشركة  الحصص 
الديد  لفائدة   PARTENARIAT

مح د فاضل مي3ي.
للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
من شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 
ا 5 شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

ب داهم جاحد.
تعيين الديد مح د فاضل مي3ي 

ك دي3 جحيد لشركة.
كتابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 
الضبط باملحك ة االبتدائية بالعيون 
2323، تحت رقم  11 سيد 30  بتاريخ 

.2020/3057
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 STE AFRIQUE
 PARTENARIAT TRAVAUX ET

SERVICES
SARL

تعديالت قانونية
االستثنائي  العام  الج ع  اثر  عل5 
  AFRIQUE شركة  ملداهم 
 PARTENARIAT TRAVAUX ET
املدؤجلية  ذات   شركة   SERVICES
 533.333 البالغ راس الها  املحدجسة، 
نج ة  اقامة   : مقرها  جالكائن  سرهم 
الصحراء شقة رقم 1 ساحة الدشي3ة  

العيون، تقرر :
مج وع  جهي  حصة   533 تفويت 
مي3ي  الحبيب  الديد  الحصص 

لفائدة الديد مح د فاضل مي3ي.
مج وع  جهي  حصة   533 تفويت 
مي3ي  عل5  مح د  الديد  الحصص 

لفائدة الديد مح د فاضل مي3ي.
مج وع  جهي  حصة   533 تفويت 
مي3ي   حدناء  الديدة  الحصص 

لفائدة الديد مح د فاضل مي3ي.
3333 حصة جهي مج وع  تفويت 
 AFRIQUE الشركة  الحصص 
الديد  لفائدة   PARTENARIAT

مح د فاضل مي3ي.

للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

من شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

ا 5 شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

ب داهم جاحد.
تعيين الديد مح د فاضل مي3ي 

ك دي3 جحيد لشركة.

كتابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 
الضبط باملحك ة االبتدائية بالعيون 

2323، تحت رقم  11 سيد 30  بتاريخ 

.2020/3055

217 P

 STE AFRIQUE

 PARTENARIAT

RESTAURATION
SARL

تعديالت قانونية
االستثنائي  العام  الج ع  اثر  عل5 

  AFRIQUE شركة  ملداهم 

 PARTENARIAT RESTAURATION

املحدجسة،  املدؤجلية  ذات   شركة 

سرهم   533.333 راس الها  البالغ 

نج ة  اقامة   : مقرها  جالكائن 

الصحراء شقة رقم 1 ساحة الدشي3ة  

العيون، تقرر :

مج وع  جهي  حصة   533 تفويت 
مي3ي  الحبيب  الديد  الحصص 

لفائدة الديد مح د فاضل مي3ي.

مج وع  جهي  حصة   533 تفويت 
مي3ي  عل5  مح د  الديد  الحصص 

لفائدة الديد مح د فاضل مي3ي.

مج وع  جهي  حصة   533 تفويت 
الجعفري   محدن  الديد  الحصص 

لفائدة الديد مح د فاضل مي3ي.

3333 حصة جهي مج وع  تفويت 

 AFRIQUE الشركة  الحصص 

الديد  لفائدة   PARTENARIAT

مح د فاضل مي3ي.

للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

من شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

ا 5 شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

ب داهم جاحد.

تعيين الديد مح د فاضل مي3ي 

ك دي3 جحيد لشركة.

كتابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 
الضبط باملحك ة االبتدائية بالعيون 

تحت رقم   ،2323 أكتوبر   21 بتاريخ 

.2020/3056

218 P

STE IKHAWAN AL JANOUB
SARL

تعديالت قانونية
االستثنائي  العام  الج ع  اثر  عل5 

 IKHAWAN AL شركة  ملداهم 

املدؤجلية  ذات   شركة   JANOUB

 133.333 البالغ راس الها  املحدجسة، 
االمام  زنقة   : مقرها  جالكائن  سرهم 

مالك  العيون، تقرر :

مج وع  جهي  حصة   253 تفويت 

اخراز  العا ي  عبد  الديد  الحصص 

لفائدة الديد بوشتى السحيمي

السحيمي  بوشتى  الديد  تعيين 

ك دي3 جحيد للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 
الضبط باملحك ة االبتدائية بالعيون 

2323، تحت رقم  13 سيد 30  بتاريخ 

.2020/3036

219 P

 STE SERVICES NOUVEAUX

JH «SNJH
SARL

تعديالت قانونية
االستثنائي  العام  الج ع  اثر  عل5 

 SERVICES شركة  ملداهم 

NOUVEAUX JH «SNJH شركة ذات  

املدؤجلية املحدجسة، البالغ راس الها 

 : سرهم جالكائن مقرها   73.333.333

تجزئة الوكالة 1 بلوك E شقة رقم 1، 

العيون  تقرر :

فتح فرع للشركة ب دينة أكاسير في 

العنوان التا ي :

شارع املختار الدو�سي II شقة رقم 

133 مكرر اكاسير.
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كتابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 
الضبط باملحك ة االبتدائية بالعيون 

2323، تحت رقم  13 سيد 30  بتاريخ 

.2020/3038

220 P

STE ABRIF
SARL

سجل تجاري رقم : 27671

تغيي3 شركة
ب قت�سى عقد عرفي قرر الشريك 

الوحيد ما يلي :

تغيي3 االنشطة للشركة.

حصة   633 بيع   : الحصص  بيع 

حصة   433 بلحاج،  من طرف عزيز 

ا 5 الديدة أس اء بن بال ج233 حصة 

للديد املهدي ابن بال.

استقالة الديد عبد عزيز بلحاج 

الديدة  جتعيين  الشركة  تديي3  من 

جملدة  للشركة  مدي3ة  بال  بن  أس اء 

غي3 محدسة.

للشركة  القانوني  الشكل  تغيي3 

محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة  من 

ذات  شركة  ا 5  جحيد  بشريك 

مدؤجلية محدجسة.

باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 

االبتدائية بالعيون بتاريخ 11 سيد 30 

2323، تحت رقم 2020/3065.

221 P

ائت انية أسفار كونداي

مقرها االأت اعي : شقة رقم 4 أنان النهضة 

1 الرباط

الهاتف : 35.37.72.97.63

الهاتف النقال : 36.62.74.43.37

 STE  GOODS
SARL AU

راس الها : 133.333 سرهم

مقرها االأت اعي : الحي الصناعي حي 

بورقراق رقم 18 الرباط

تغيي3ات في شركة
االستثنائي  العام  الج ع  اطار  في 

 ،  SOFI GOODS SARL AU لشركة 
املنعقد بتاريخ 22 أكتوبر 2319، قرر 

االعضاء جباالأ اع التغيي3ات التالية:

انشاء فرجع :

قرر  جتجارية  اقتصاسية  مسباب 

فرع  انشاء  االستثنائي  العام  الج ع 

ب :

مدينة الرباط بالعنوان التا ي :

 264 الدار  رقم   1 النهضة  حي 

الطابق الدفلي الرباط.

مدينة سال بالعنوان التا ي :

عل5   9 رقم  خ يس  عين  زنقة 

جاأهة شارع سيدي مح د بن عبد 

هللا حي النهضة قطاع 5 القرية سال.

مدينة ت ارة بالعنوان التا ي :

مج وعة النجاح ع ارة 13 املتجر 

رقم 15 تامدنا ت ارة.

1، تجزئة العرش عين  ع ارة رقم 

عوسة ت ارة.

شارع عبد الكريم الخطابي رقم 3 

ت ارة.

مرس الخي3   225 اقامة قاسر رقم 

ت ارة.

 A28 الع ارة  العربي  املغرب  حي 

شارع ابن خلدجن ت ارة.

القانوني  االيداع  تم 

يوم  بالرباط  التجارية  باملحك ة 

رقم  تحت   ،2323 سيد 30   9

 ،1 0 9 2 2 8 / 1 0 9 2 2 6 / 1 0 9 2 2 5

سجل التجاري رقم 115191.
للبيان

222 P

STE MIEOR
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

مقرها االأت اعي : شارع  الحداسين 

13 سرب التهامي بن الشاهد جزان

السجل التجاري رقم : 771/جزان

املنعقد  العام  الج ع  عل5  بناء 

ب قر املركز   ،2323 نون30   27 بتاريخ 

االأت اعي للشركة بالعنوان املذكور 

قيقي  الديد   يرأسه  جالذي  أعاله 

مح د الحامل للبطاقة الوطنية رقم 

G58394، تقرر ما يلي :

املصاسقة عل5 الشراكة الفالحية 

. AGRO 2X مع شركة

قيقي  من  لكل  الصالحية  اعطاء 

الوطنية  للبطاقة  الحامل  خليل 

سهام  جقيقي   GM38539 رقم 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحاملة 

القرارات  لتنفيذ  جذلك   GM81739

مع  ست30م  التي  باالتفاقية  املتعلقة 

جم ارسة  أعاله  املذكورة  الشركة 

ذلك  في  ب ا  جاملا ي  التجاري  الحق 

في حالة غياب امل ثل  البيع جالشراء 

الديد    MIEOR لشركة  القانوني 

ب حضر  موضح  جك ا  قيقي  مح د 

الج ع العام للشركة.

مباشرة  النقاط  بهذه  جسيع ل 

جكل  بعد التوقيع عل5 الج ع العام، 

عن  مدؤجل  أعاله  اس ه  ذكر  من 

توقيعه.

القانوني  االيداع  تم  جلقد 

باملحك ة االبتدائية بوزان بتاريخ 14 

سيد 30 2323، تحت رقم 771.

223 P

STE ETAPRINT
SARL

بالرباط  حرر  عرفي  عقد  حدب 

ت ت   ،2323 اكتوبر   2 بتاريخ 

االسا�سي  القانون  عل5  املصاسقة 

للشركة ذات الخصائص التالية :

 : االأت اعية  التد ية 

.ETAPRINT

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مدؤجلية محدجسة.

مطبعة،   : االأت اعي  الهدف 

جشراء  بيع  اعالنات،  مقاجل  ناشر، 

املعدات املكتبية.

 342 5 رقم  : أمل  املقر االأت اعي 

ح ي م الرباط.

133.333 سرهم موزعة   : راس ال 

حصة اأت اعية من فئة   1333 ا 5 

133 سرهم، محررة نقدا جهي موزعة 

كاالتي :

االسري�سي  فززي  اسريس  الديد 

..433 حصة.

الديدة هنية املراني علوي ... 233 

حصة.

الديد يوسف فززي االسري�سي... 

233 حصة.

 .. االسري�سي  فززي  زينب  الديدة 

233 حصة.

املدة : 99 سنة بعد التاسيس.

زينب  الديدة  تعيين   : التديي3 

ملدة  للشركة  مدي3  االسري�سي  فززي 

غي3 محدجسة.

باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 

التجارية بالرباط تحت رقم 148327.

224 P

STE A2FM CONSULTING
SARL AU

تاسيس شركة
 19 بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

القانون  جضع  تم   ،2323 نون30 

املدؤجلية  ذات  لشركة  االسا�سي 

الوحيد  الشريك  جذات  محدجسة 

جذلك تحت املعطيات التالية :

 A2FM شركة   : التد ية 

.CONSULTING SARL AU

مكتب   : الشركة  غرض 

االستشارات.

املقر : 12 مكرر زنقة لبنان رقم 3 

املحيط الرباط.

ب  الشركة  مدة  حدست   : املدة 

99 سنة ابتداء من تاريخ تسجيلها في 

السجل التجاري.

سرهم   13.333  : رأس ال الشركة 

مقد ة ا 5 133 حصة ب 133 سرهم 

جموزعة  محررة  مكتتبة  للواحدة، 

كالتا ي :

الديد فضلي عبد الصاسق أمين 

... 133 حصة.

املج وع ...... 133 حصة.

: تدي3 جحيد للشركة من  التديي3 

الصاسق  عبد  فضلي  الديد  طرف 

الوطنية رقم  للبطاقة  الحامل  أمين 

AD254327  ملدة غي3 محدجسة.
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لنظام  القانوني  االيداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحك ة  الشركة 

 ،2323 سيد 30   15 بتاريخ  جذلك 
التجاري  بالسجل  الشركة  سجلت 

تحت رقم 148299.
مقتطف قصد االشهار

225 P

STE BERSAIN  - SYND
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

تاسيس شركة
بتاريخ الشركاء  قرار   ب وأب 

 33 نون30 2323، تقرر تاسيس شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة جتبعا لذلك 

احدين  ايت  مح د  الديد  فانه 

جالديد علي الصابر.

 STE BERSAIN  : تد ية الشركة 

.-SYND SARL

نشاط الشركة : خدمات الدنديك 

جالتنظيف جاع ال البدتنة.

مقر الشركة : 12 مكرر زنقة لبنان 
رقم 3 حي املحيط الرباط.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

احداثها الفعلي.
133.333 سرهم مقدم   : رأس ال 

سرهم   133 بقي ة  حصة   133 عل5 

للحصة للواحدة.

الديد مح د   : التديي3 جالتوقيع 

ايت احدين جالديد علي الصابر.

تم االيداع القانوني لدى املحك ة 

سيد 30   14 التجارية بالرباط بتاريخ 

2323، تحت رقم 148257.
جهذا ب ثابة مقتطف جبيان

226 P

 STE AGAFAY DESERT

PALACE
SARL

تاسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم   2323 نون30   9 بتاريخ  ب راكش 

تأسيس شركة بالخصائص التالية :

 STE AGAFAY  : التد ية 

.DESERT PALACE

الشكل القانوني : ش.م.م.

االمي3  شارع   : االأت اعي  املقر 

موالي عبد هللا ع ارة املهدي رقم 19 

مراكش.

الهدف االأت اعي : فندق، مطعم 

جمخيم.

املدة : 99 سنة ابتداء من تاسيس 

النهائي.

التديي3 : أسند ا 5 الديد خرطوف 

مح د الحامل لبطاقة التعريف رقم 

I278237  ملدة غي3 محدجسة.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  الدنة 

يناير ا 5 31 سيد 30 من كل سنة.
مبلغ  في  حدس   : الشركة  رأس ال 

 1333 سرهم مقد ة عل5   133.333

للواحدة،  سرهم   133 بقي ة  حصة 

جتوزيعها  اكتتابها  جتم  ث نها  سدس 

كالتا ي :

 533  .. مح د  خرطوف  الديد 

حصة.

الديد رشيد بريكو ... 533 حصة.

التحليلي  التجاري  السجل  قيد 

لدى املحك ة التجارية ب راكش تحت 
رقم 138991، رقم االيداع 118127 

بتاريخ 4 سيد 30 2323.

227 P

STE SGDPA
SARL

تاسيس شركة
ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ  بتاريخ 

2323 تم تأسيس شركة  16 سبت 30 

ذات  املحدجسة،  املدؤجلية  ذات 

الخصائص التالية :

.STESGDPA SARL : التد ية

ذات  شركة   : القانوني  الصفة  

مدؤجلية محدجسة.

تجزئة   3  : االأت اعي  املقر 

الخامس  مح د  شارع  الهاش ية 

ت ارة.

أعلت   : االأت اعي  الهدف 

الشركة هدفها ساخل املغرب جخارأه 

أج  الغي3  لحداب  اج  لحدابها  إما 

باالشت3اك تنفيذ املوارس البشرية.

شركة خدمات.
سرهم   93.333  : راس ال الشركة 

 133 حصة من فئة   933 مكون من 

مقد ة  الواحدة  للحصة  سرهم 

كالتا ي :

 BLE ZADI THIERRY ... الديد 

453 حصة.

 IRENE TOFFA الديد 

APPOLINAIRE ... 453 حصة.

املدة : 99 سنة ابتداء من تأسيس 

الشركة.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  الدنة 

يناير ا 5 31 سيد 30.

باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 

اكتوبر   2 يوم  بت ارة  االبتدائية 

2323، تحت رقم 131119.

228 P

STE NRGOCONST
SARL AU

تأسيس شركة
 13 في  حرر  عرفي  لعقد  جفقا 

2323، تم تاسيس شركة ذات  نون30 

جحيد،  املدؤجلية املحدجسة بشريك  

تتخلص عناصرها االساسية ك ا يلي:

التد ية :  نرأوكوندط.
املقر االأت اعي : 33 زنقة أديرية 

حي الوالء القرية سال.

النشاط التجاري : مقاجل في البناء 

االشغال املختلفة.
في  حدس   : الشركة  راس ال 

 1333 مقد ة  سرهم   133.333

للحصة،  سرهم   133 بقي ة  حصة 

حرر راس ال بأك له من طرف الديد 

ابراهيم املنعم.

جيديرها  الشركة  يدي3   : التديي3 

الديد ابراهيم املنعم.

املدة : 99 سنة من تاريخ التاسيس.

باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 

سيد 30   3 بتاريخ  بدال  االبتدائية 

السجل   831 رقم  تحت   ،2323

التجاري رقم 32449.
للخالصة جالبيان

229 P

ROFANE NEGOCE

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

في  املؤرخ  العرفي  للعقد  طبقا 

تم جضع القانون   ،2323 نوف 30   11

املدؤجلية  ذات  للشركة  امسا�سي 

املحدجسة عل5 الشكل التا ي :

 ROFANE  : الشركة  اسم 

.NEGOCE

غرض  يك ن   : الشركة  غرض 

الشركة في :

اإللكت3جنية  امأهزة  جإصالح  بيع 

جالشبكة املعلوماتية.

العامة  املناسبات  تنظيم 

جالخاصة.

للحدابات  العامة  امع ال 

جالشبكات جااللكت3جنيات جالكهرباء.

املقر االأت اعي للشركة :

 1 RES.ALLATIF bm IMB rTE 

KNITRA APT 11 CHEMAOU 

BAB MRISSA SALE.

راس املال : حدس رأس ال الشركة 

إ 5  جقدم  سرهم   133.333 مبلغ  في 

1333 حصة اأت اعية لديد الوافي 

فاطنة.

هي  حصة  لكل  االس ية  القي ة 

133 سرهم.

تم تعيين الديد الوافي   : التديي3 

غي3  ملدة  للشركة  ك دي3  فاطنة 

محدجسة.

الدنة  تبتدئ   : املالية  الدنة 

املالية في الفاتح من يناير جتنتهي في 

31 من سيد 30 من كل سنة.

تم لدى كتابة   : اإليداع القانوني 

بالرباط  التجارية  باملحك ة  الضبط 

رقم  تحت   ،2323 سيد 30   3 يوم 

.35479

230 P
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GLORY FOUR
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

رأس ال : 133.333 سرهم
 DOUAR AIT : املقر االأت اعي
 LAHCEN OUYOUSSEF AIT

SBAA - SEFROU
في إطار الج ع االستثنائي لشركة 
أكتوبر   28 بتاريخ   GLORY FOUR

2323، تقرر ما يلي :
الحصص  تفويت  عل5  املصاسقة 

االأ الية :
يعاسل  ما  سه ا   13 تفويت  تم 
1333 سرهم، من الديد عبد املجيد 

املهداجي إ 5 الديد أ ال اسكيال.
يعاسل  ما  سه ا   93 تفويت  تم 
املصطفى  الديد  من  سرهم،   9333

سباعي إ 5 الديد أ ال اسكيال.
يعاسل  ما  سه ا   53 تفويت  تم 
مح د  الديد  من  سرهم،   5333

لغري�سي إ 5 الديد أ ال اسكيال.
من   7 جاملاسة   6 املاسة  تعديل 

القانون امسا�سي للشركة.
 53.333 املهداجي  املجيد  عبد 

سرهم.
املصطفى سباعي 23.333 سرهم.

مح د لغري�سي 15.333 سرهم.
أ ال اسكيال 15.333 سرهم.

املج وع : 133.333 سرهم.
تعيين الديد أ ال اسكيال مدي3 
املجيد  عبد  الديد  ليصبح  شريك 
سباعي  املصطفى  جالديد  املهداجي 
جالديد مح د لغري�سي جالديد أ ال 

اسكيال مدي3جن شركاء للشركة.
تم اإليداع القانوني للشركة لدى 
بتاريخ  بالرباط  التجارية  املحك ة 

11 نوف 30 2323، تحت قم 525.
231 P

STE PHARM PRINT
SARL AU

العام  الج ع  محضر  إثر  عل5 
 2319 سبت 30   14 يوم  املنعقد 
 PHARM PRINT SARL لشركة 
AU شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 
 133.333 رأس الها  جحيد،  بشريك 
سرهم، مقرها االأت اعي ب 43 مكرر 

شارع الرياض حي ال30كة القرية سال، 

تقرر ما يلي :

تغيي3 املقر االأت اعي من 43 مكرر 

شارع الرياض حي ال30كة القرية سال.

 5 رقم  نافع  ابن  عقبة  شارع  إ 5 

قطاع 2 حي الرشاس القرية سال.

اضافة النشاط التجاري الثا ي :

االستي3اس  في  جسيط  أج  تاأر 

جالتصدير.

تأسيس قانون أديد للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بدال  االبتدائية  باملحك ة  الضبط 

رقم  تحت   ،2323 يناير   12 بتاريخ 

.35493

232 P

STE TAHIRI BILAL
SARL AU

الرأسامل : 133.333 درهم

تأسيس رشكة ذات املسؤولية املحدودة 
برشيك وحيد

ب قت�سى عقد عرفي بدال بتاريخ 
القانون  جضع  تم   ،2323 نوف 30   4

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

ذات  جحيد،  بشريك  املحدجسة 

الخصائص التالية :

 STE  : االأت اعية  التد ية 

.TAHIRI BILAL SARL AU

مواس  بائعة   : االأت اعي  الهدف 

التنظيف بالج لة.

مكرر شارع   23  : املقر االأت اعي 

سيدي مح د حي الرشاس القرية سال.

املدة االأت اعية : 99 سنة ابتداء 

من تاريخ تأسيدها.

في  حدس   : االأت اعي  الرأس ال 

عل5  موزعة  سرهم   133.333 مبلغ 

سرهم   133 فئة  من  حصة   1333

للحصة جزعت ك ا يلي :

 1333 طاهي3ي  نعي ة  الديدة 

حصة.

مج وع الحصص 1333 حصة.

الدنة االأت اعية : تبدأ من فاتح 

يناير إ 5 31 سيد 30 من كل سنة.

التديي3 : تم تعيين الديدة نعي ة 

غي3  ملدة  للشركة  ك دي3ة  طاهي3ي 

محدجسة.

تم إيداع السجل التجاري بكتابة 

بدال  االبتدائية  باملحك ة  الضبط 

2323، تحت رقم  13 سيد 30  بتاريخ 

.32539

233 P

STE S. A. C. M
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

بالرباط جاملسجل   2323 نوف 30   17

بالرباط   2323 نوف 30   19 بتاريخ 

املدؤجلية  ذات  شركة  تأسدت 

املحدجسة جذات امل يزات التالية :

.STE S. A .C. M SARL : التد ية

في  مقاجلة   : االأت اعي  الهدف 

البناء جامشغال املختلفة.

شارع عقبة   46  : املقر االأت اعي 

ع ارة 2 أكدال، الرباط.

الرأس ال : حدس رأس ال الشركة 

إ 5  مقدم  سرهم   133.333 مبلغ  في 

سرهم   133 فئة  من  حصة   1333

موزعة عل5 الشكل التا ي :

 333 النبي  عبد  خواسر  الديد 

حصة.

الديد خواسر املهدي 353 حصة.

نعي ة  االكحل  ألول  الديدة 

353 حصة.

الدنة االأت اعية من فاتح يناير 

إ 5 31 سيد 30 من كل سنة.

خواسر  الديد  تعيين   : التديي3 

املهدي مدي3ا جحيدا للشركة جذلك 

ملدة غي3 محدجسة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سيد 30   9 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2323، تحت الرقم 139244.

234 P

STE YAS EVENTS
تأسيس شركة

 2323 نوف 30   19 بتاريخ  تم 

جضع قانون منظم لشركة بامل يزات 

التالية :

 STE YAS EVENTS  :  التد ية 

ش ذ م م.

الهدف : تنظيم الحفالت جامفراح.

ابراج  مكتب   : االأت اعي  املقر 

محاميد   9 شقة رقم   4 منارة ع ارة 

مراكش.

في  حدس   : االأت اعي  الرأس ال 

 133 13.333 سرهم مقد ا إ 5  مبلغ 

موزعة  سرهم   133 فئة  من  حصة 

كاآلتي :

الديد ياسين بلكاش 53 حصة.

الديد سعيد خوسراجي 53 حصة.

غي3  ملدة  اإلسارة  تدي3   : اإلسارة 

ياسين  الديد  طرف  من  محدجسة 

بلكاش.

من  تبتدئ   : االأت اعية  الدنة 

فاتح يناير إ 5 غاية 31 سيد 30 من كل 

سنة.

99 سنة ابتداء  : حدست في  املدة 

من تاريخ تأسيس الشركة.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

ب راكش  التجارية  املحك ة  لدى 

تحت   ،2323 سيد 30  فاتح  بتاريخ 

الشركة  جسجلت   117969 رقم 

بالسجل التجاري ب راكش تحت رقم 

.138879

235 P

WIND ODYSSEY
SARL AU

تم بتاريخ 23  يوليو 2323 اأت اع 

عام استثنائي حدس ب وأبه النقاط 

اآلتية :

الشركة  حل  عن  اإلعالن  تم 

اعتبارا من 23 يوليو 2323 جتصفيتها 

جسيا.

ابريول  اي ان  الديدة  تعيين  تم 

ك صفي لكامل مدة التصفية.

يوم  القانوني  اإليداع  تم 

املحك ة  لدى   2323 16 نوف 30 

التجارية ب راكش تحت رقم 3132.

236 P
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LARTISAN-B
SARL

بتاريخ 16 نوف 30 2323 جب وأب 
عقد الج ع العام االستثنائي املسجل 
بالرباط بتاريخ 33 نوف 30 2323، قرر 

الشركاء ما يلي :
ل  م اسج  كوناتي  الديد  تفويت 
بالشركة  ي لكها  التي  حصة   433
ب  اسعيد  هللا  عبد  الديد  لفائدة 

133 سرهم للحصة الواحدة.
زجأة  رنداك  الديدة  تفويت 
 633 ل  انيز  بت3يس  سلفين  كوناتي 
لفائدة  بالشركة  ي لكها  التي  حصة 
الديد عبد هللا اسعيد ب 133 سرهم 

للحصة الواحدة.
للشركة  القانوني  الشكل  تغيي3 
من شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 
إ 5 شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

بشريك جحيد.
استقالة الديد كوناتي م اسج من 
تديي3 الشركة جتعيين الديد عبد هللا 
اسعيد ك دي3 أديد للشركة ملدة غي3 

محدجسة.
من  ج14   8-7-1 البند  تعديل 

قانون الشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحك ة  لدى  الضبط 
بت ارة بتاريخ 8 سيد 30 2323، تحت 

رقم 1576.
237 P

EMERGENCE TRADE
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بالرباط   2323 نوف 30   12 بتاريخ 
املدؤجلية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
تح ل  جحيد  بشريك  املحدجسة 

الخصائص التالية :
 EMERGENCE  : التد ية 

.TRADE
الهدف : بيع مواس البناء - امشغال 

املختلفة جالبناء.
 2 مناصر   : التجاري  العنوان 

هرهورة طريق الديار ت ارة.

 133.333 في  حدس   : الرأس ال 

سرهم مقد ة إ 5 1333 حصة بقي ة 

133 سرهم للحصة.

تم تعيين الديد مح د   : التديي3 

غي3  ملدة  للشركة  ك دي3  بوراس 

محدجسة.

99 سنة  : مدة ع ر الشركة  املدة 

من تاريخ التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إ 5   : الدنة املالية 

31 سيد 30 من كل سنة ما عدا الدنة 

امج 5 تبتدء من تاريخ التسجيل.

التجاري  السجل  في  التقييد  تم 

باملحك ة االبتدائية بت ارة تحت رقم 

131435 بتاريخ 8 سيد 30 2323.

238 P

ITKANE ALUMINIUM
SARL

جب وأب   2323 نوف 30   3 بتاريخ 

عقد الج ع العام االستثنائي املسجل 

بالرباط بتاريخ 11 نوف 30 2323، قرر 

الشركاء ما يلي :

العنوان  إ 5  الشركة  مقر  تحويل 

التا ي :

متجر 2 رقم 14 تجزئة أيت بها حي 

جاس الذهب ت ارة.

تعديل البند 4 من قانون الشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

 ،2323 سيد 30   14 بتاريخ  بالرباط 

تحت رقم 139324.

239 P

STE KMAMA
SARL

2323 جب وأب  2 سيد 30  بتاريخ 

عقد الج ع العام االستثنائي املسجل 

بالرباط بتاريخ 3 سيد 30 2323، قرر 

الشركاء ما يلي :

 : ليش ل  الشركة  نشاط  توسيع 

إيراس جتوزيع امأهزة الطبية.

تعديل البند 3 من قانون الشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  املحك ة  لدى  الضبط 

بت ارة بتاريخ 9 سيد 30 2323، تحت 

رقم 4518.

240 P

EDDAROUICH
SARL

التصفية النهائية لرشكة

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

بتاريخ  للشركة  العاسي  الغي3 

شركاء  قرر   ،2323 13 نوف 30 

الشركة :

للشركة  النهائية  التصفية 

.EDDAROUICH SARL

من التاريخ أعاله.

مديحة  الدرجيش  الديدة  تعيين 

بصفتها مصفية للشركة.

متجر  ب  التصفية  محل  جأعل 

 3268 رقم   3 الوفاق  تجزئة   1 رقم 

ت ارة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

.D4534 التجارية بالرباط تحت رقم

241 P

RABAT FASHION
SARL

الحل املدبق لشركة
 RABAT شركة  شركاء  اأت ع 

في أ ع استثنائي   FASHION SARL

يوم 15 أكتوبر 2323، جقررجا ما يلي :

الحل املدبق للشركة.

كريم  قنديل  الديد  تعيين 

بصفته ا  كوثر  التون�سي  جالديدة 

مصفيين للشركة.

بإقامة  التصفية  محل  جأعل 

 23 رقم   4 املحل  ب  الع ارة  هانية 

النصر 13 ت ارة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بت ارة تحت رقم 4532.

242 P

STE DE GESTION ZNIBER
SARL

الحل املدبق لشركة
 STE DE شركة  شركاء  اأت ع 

في أ ع   GESTION ZNIBER SARL

 ،2318 يونيو   19 يوم  استثنائي 

جقررجا ما يلي :

الحل املدبق للشركة.

تعيين الديد مح د ازني30 بصفته 

مصفيا للشركة.

إقامة  ب  التصفية  محل  جأعل 

حي   ،9 الشقة   ،28 رقم  الوحدة 

الدالم، سال.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بت ارة تحت رقم 35543.

243 P

 INVEST NET WORK

SERVICES
ش م م

رأس الها : 1.333.333 سرهم

مقرها االأت اعي : 1593 حي املغرب 

العربي  ت ارة

بت ارة  مؤرخ  محضر  ب قت�سى 

بتاريخ 27 نوف 30 2323 للج ع العام 

 INVEST NET العاسي لشركة  الغي3 

ش م م مقرها   WORK SERVICES

1593، حي املغرب العربي  االأت اعي 

ت ارة.

تم اإلقرار بامغلبية عل5 ما يلي :

رفع رأس ال الشركة من 533.333 

إ 5 1.333.333 سرهم بدمج الحداب 

بالديون  املرتبط  الحا ي  الدائل 

املدتحقة البالغة 533.333 سرهم.

امسا�سي  القانوني  تحديت 

للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  املحك ة  لدى  الضبط 

بتاريخ   1639 رقم  تحت  بت ارة 

13 سيد 30 2323.

244 P
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WIFAK CENTRE
الخرجج من الشياع لورثة

 الهالك ع ر الدالجي 
جفاة الهالكة أمينة بنشقرجن،

 أرملة الدالجي
تفويت حصة جاحدة

ايلولة تركة الهالكة أمينة بنشقرجن، 
أرملة الدالجي

تعديالت تالزمية للنظام امسا�سي
العاسية  غي3  العامة  الج عية  إن 
املنعقدة في 15 أكتوبر 2323 للشركة 
 WIFAK CENTRE لتد ية  الحاملة 
محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة 
الكائن  سرهم،   583.333 رأس الها 
شارع   ،113 البيضاء  بالدار  مقرها 
الدار   - التجاري  )السجل  املقاجمة 

البيضاء رقم 112.969) قد :
سجلت قرار الورثة بأال يظلوا في 
التي  الشركة  حصص  جمنح  الشياع 
كانت م لوكة لل رحوم ع ر الدالجي 

لورثته.
أمينة  الهالكة  جفاة  سجلت 
بنشقرجن، أرملة الدالجي الواقعة في 

25 أغدطس 2319.
طرف  من  التفويت  سجلت 
 OMNIUM FINANCIER شركة 
لحصته في   MAROCAIN OFIMAR
أمينة  الهالكة  جرثة  لفائدة  الشركة 
بنشقرجن، أرملة الدالجي جانسحاب 
 OMNIUM FINANCIER شركة 
من   MAROCAIN-OFIMAR

رأس ال الشركة.
 1.353 سجلت اميلولة اإلرثية ل 
ت تلكها  كانت  التي  شركة  حصة 
أرملة  بنشقرجن  أمينة  الهالكة 

الدالجي لفائدة :
ابراهيم  مح د  الديد  إبنها 
من  حصة   173 حدجس  إ 5  الدالجي 

483 حصة.
الدالجي  ناسية  الديدة  إبنتها 
زجأة بن نصور الحوتي الحدني، إ 5 

حدجس 85 حصة من 483 حصة.
ابنتها الديدة مليكة الدالجي إ 5 

حدجس 85 حصة من 483 حصة.

إس اعيل  اح د  الديد  حفيدها 

حصة من   56 إ 5 حدجسة  الدالجي، 

483 حصة.

ياسين  مح د  الديد  حفيدها 

الدالجي 85 حصة من 483 حصة.
حفيدتها الديدة عالية الدالجي 

28 حصة من 483 حصة.

سجلت قرار الورثة بأال يظلوا في 

املذكورة  الحصص  جمنح  الشياع 

بينهم بالندب املشار إليها أعاله.

عدلت تالزميا الفصلين الداسس 

جالدابع من النظام امسا�سي.

حصص  تفويت  عقد  عن  يت3تب 

 2323 أكتوبر   15 بتاريخ  الشركة 

 OMNIUM للشركة املعنية أن شركة

FINANCIER MAROCAIN-

مدؤجلية  ذات  شركة   OFIMAR

 1.333.333 راس الها  محدجسة 

الكائن مقرها بالدار البيضاء  سرهم، 

ليداسفة  الجديدة،  طريق   ،9 كلم 

البيضاء  الدار  التجاري،  )السجل   2
الحصة  فوتت  قد   ،(36.845 رقم 

أعاله  إليها  املشار  للشركة  الوحيدة 

لفائدة جرثة الهالكة أمينة بنشقرجن، 

أرملة الدالجي.

تم القيام باإليداع القانوني بكتابة 

الضبط لدى املحك ة التجارية للدار 

البيضاء بتاريخ 5 نوف 30  2323 تحت 
رقم 753.314.

245 P

1VEST & CO
تكوين رشكة مساهمة

تك ن  التي  الشركة  تكوين  تم 

19 نوف 30  بتاريخ   : م يزاتها في ا يلي 

.2323

الشكل : شركة مداه ة.

.1VEST & CO : التد ية

الغرض : يك ن غرض الشركة في 

املغرب ك ا في الخارج في :

تو ي املشاركات جاملصالح في أ يع 

الصناعية،  املقاجالت  أج  الشركات 

أج  املالية  العقارية،  التجارية، 

شراء أج  االكتتاب  طريق  عن  غي3ها 

الشركات،  في  حقوق  أج  الدندات   

الج عيات أج التحالفات أج أيضا عن 

التدبيقات  جمنح  التوصية  طريق 

جبج يع الوسائع امخرى  جالقرجض، 

القانونية.

الشراء، التوظيف جاإلنجاز لج يع 

القيم املنقولة.

القيم  محفظات  أ يع  تدبي3 

املغربية أج امأنبية.

أج  التوظيفات  أ يع  سراسة 

االستث ارات.

99 سنة ابتداء من قيدها   : املدة 

بالسجل التجاري,

 ،71 الدار البيضاء   : مقر الشركة 

الطابق  هللا،  عبد  بن  عالل  زنقة 

الرابع.

رأس ال الشركة : 333.333 سرهم 

 133 ذات  سهم   3333 إ 5  املقدم 

سرهم كقي ة إس ية لكل سهم جاحد، 

جاملدفوعة  نضيا  بكاملها  املكتتبة 

القي ة كليا.

عبد  موالي  الديد   : املتصرفون 

الداكن بالدار البيضاء  هللا العلمي، 

)املعاريف) 37 زنقة ابن حزم.

 AOD PARTICIPATIONS شركة 

محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة 

 133.333 رأس الها  جحيد  بشريك 

الكائن مقرها بالدار البيضاء  سرهم، 

71، زنقة عالل بن عبد هللا، الطابق 

الرابع.

كويلهو  لوبوك  فرنك  الديد 

 FRANCK LEBOUC-GUILHOU

)سار بوعزة)  الداكن بالدار البيضاء 

إقامة سلي ة، فيال 12.

’فيدارجك   : الحدابات  مراقب 

 47  - الدار البيضاء  كران تورنتون، 

زنقة عالل بن عبد هللا.

االحتياطات جامرباح : يتكون الربح 

القابل للتوزيع مع الربح الصافي للدنة 

لالحتياطي  املخصص  بعد  املالية، 

القانوني جتخصيص النتائج الصافية

الربح،  هذا  جمن  املرحلة،  الدابقة   
تقتطع  أن  العامة  للج عية  ي كن 
أ يع املبالغ التي ترى من املناسب أن 
أموال  لج يع  ك خصص  تدتع لها 
أج ترحيلها من أديد،  االحتياطيات 
جأد  إن  الرصيد  ي نح  أن  ي كن 

لل داه ين عل5 شكل ربيحات.
يخضع   : قابلية امسهم للتفويت 
تفويت امسهم لألغيار لقبول مجلس 

اإلسارة.
القيام  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط  بكتابة  القانوني  باإليداع 
لدى املحك ة التجارية بالدار البيضاء 
تحت رقم   ،2323 نوف 30   19 بتاريخ 

.754512
تم قيد الشركة بالسجل التجاري 
 483.232 رقم  تحت  البيضاء  للدار 

من السجل التحليلي.
246 P

AOD HOLDING
تحويل الشركة إ 5 شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة
اع اس نظام أسا�سي معاس الصياغة

نهاية مهام املتصرف الوحيد
تعيين مدبر

العاسية  غي3  العامة  الج عية  إن 
أغدطس   31 في  املنعقدة  للشركاء 
لتد ية  الحاملة  للشركة   2323
مدنية  شركة   AOD HOLDING
الكائن  سرهم،   6.243.333 راس الها 
71 زنقة عالل  مقرها بالدار البيضاء 

بن عبد هللا، قد :
قررت تحويل الشركة إ 5 شركة 
ذات مدؤجلية محدجسة التي تدت ر 
بنفس املدة، نفس الرأس ال املقدم 
ذات  شركة  حصة   62.433 إ 5 
للحصة  إس ية  كقي ة  سرهم   133
حصص  ملالكي  امل نوحة  الواحدة، 
مصالح الشركة تحت شكلها املدني، 
لكل  جاحدة  شركة  حصة  مقابل 
التد ية،  نفس  مصالح،  حصة 
نفس مقر الشركة جكذا نفس غرض 
الشركة بعد حذف كل مرأع يرتبط 

بالشكل املدني للشركة.
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عدلت الفصل الثالث من النظام 

أسا�سي  نظام  جاعت دت  االسا�سي 

معاس الصياغة لشركة ذات مدؤجلية 

محدجسة.

إ 5  الشركة  تحويل  أن  عاينت 

قد  محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة 

انهت مهام املتصرف الوحيد للشركة 

الديد  مدنية  كشركة  شكلها  تحت 

جصاسقت  العلمي  هللا  عبد  موالي 

للشركة  مدبرا  بصفته  تعيينه  عل5 

تحت شكلها كشركة ذات مدؤجلية 

ك ا هو منصوص عليه في  محدجسة، 

الفصل 15 من النظام امسا�سي.

تم القيام باإليداع القانوني بكتابة 

الضبط لدى املحك ة التجارية للدار 

 ،2323 نوف 30   12 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 753817.

تم قيد الشركة بالسجل التجاري 

نوف 30   12 بتاريخ  البيضاء  بالدار 

من   479.643 رقم  تحت   ،2323

السجل التحليلي.

247 P

CFAO MOTORS MAROC
الزياسة جالتخفيض من راس ال 

الشركة
تعديل تالزمي للنظام امسا�سي

إن الج عية العامة العاسية جغي3 

سبت 30   33 في  املنعقدة  العاسية 

لتد ية  الحاملة  للشركة   2323

 ،CFAO MOTORS MAROC

شركة مداه ة، الكائن مقرها بالدار 

البيضاء، مقاطعة سيدي ال30نو�سي، 

)السجل   111 الطريق رقم   ،11 كلم 

 ،(134.285 الدار البيضاء  التجاري، 

قد قررت :

الشركة  راس ال  في  الزياسة 

إ 5  سرهم   113.333.333 من 

طريق  عن  سرهم   186.344.333

إصدار أسهم نضية مع م ارسة الحق 

التفضيلي في االكتتاب.

الشرط  تحت  التخفيض 

الراس ال  في  الزياسة  إلنجاز  املوقف 
الشركة  رأس ال  الذكر،  الدالف 

إ 5  سرهم   186.344.333 من 

ب بلغ  أي  سرهم،   92.268.333

93.776.333 سرهم املعلل بخدائر.

اأت اعة  إن مجلس اإلسارة اثناء 

بتاريخ 5 أكتوبر 2323، عاين اإلنجاز 

إ 5  الرأس ال  في  للزياسة  النهائي 

جالتخفيض  سرهم   186.344.333

منه إ 5 92.268.333 سرهم جالتعديل 

التالزمي للفصل الداسس من النظام 

امسا�سي.

تم القيام باإليداع القانوني بكتابة 

الضبط لدى املحك ة التجارية للدار 

 ،2323 نوف 30   23 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 754.576.

248 P

AKUMENIA
تكوين شركة مداه ة

تك ن  التي  الشركة  تكوين  تم 

نوف 30   26 بتاريخ  يلي  م يزاتها في ا 

: 2323

الشكل : شركة مداه ة.

.AKUMENIA : التد ية

الشركة  غرض  يك ن   : الغرض 

في  الخارج  في  أج  املغرب  في  سواء 

االستشارة  خدمات  إيجارات  أ يع 

في التدبي3 جالخدمات املعلوماتية التي 

تغطي خصوصا :

مجال  في  التدبي3  في  االستشارة 

جمعالجة جتدبي3  االصطناعي،  الذكاء 

املتعلقة  جالتكنولوأيات  املعطيات 

الخاصة  جالتكنولوأيات  باملعطيات 

بعلم املعطيات.

املعلوماتية  الخدمات  إيجار 

املتعلقة بالذكاء االصطناعي.

املعطيات  جتدبي3  معالجة 

بتدبي3  املتعلقة  جالتكنولوأيات 

تبعا  املعطيات  جعلم  املعطيات 

أزافيا  الخدمات،  إيجار  عقد   لنوع 

أج بالدمانة.

املتعلق  التقني  التغيي3  قياسة 

التي  الخدمات  إيجار  باستع ال 

ع لت الشركة عل5 تفعيلها.

استدماج الحلول املعلوماتية.

ع لت  التي  الحلول  اصطيان 

الشركة عل5 تن يتها.

املنتجات  جتدويق  تن ية 

املعلوماتية عل5 أي شكل كان جعل5 

أي ن وذج اقتصاسي كان.

99 سنة ابتداء من قيدها   : املدة 

بالسجل التجاري.

 ،37 الدار البيضاء   : مقر الشركة 
زاجية  شارع عبد اللطيف بن قدجر، 

زنقة علي عبد الرزاق.
راس ال الشركة : 333.333 سرهم 

 133 ذات  سهم   3333 إ 5  املقدم 

سرهم كقي ة اس ية لكل سهم جاحد، 

جب  أ  مت يزتين  فئتين  إ 5  املقدم 

ربع  جاملدفوع  نضيا  بكاملها  املكتتبة 

قي تها عند االكتتاب.

املتصرفون : املتصرفون من الفئة أ :

شركة   V-HOLDING شركة 

سرهم   333.333 رأس الها  مداه ة 

 ،37  - الكائن مقرها بالدار البيضاء 

شارع عبد اللطيف بن قدجر، ت ثلها 

الديدة الدعدية الدالجي.
الدالجي  الدعيدة  الديدة 

أنفا  البيضاء  بالدار  الداكنة 

62،تجزئة سالج عين الذئاب.

حديني  خياطي  نوال  الديدة 

ليداسفة  البيضاء  بالدار  الداكنة 
فيال رقم   ،6 زنقة   ،1 تجزئة اللي ون 

.49

املتصرفون من الفئة ب :

شركة   AIOX-LABS شركة 

راس الها  محدجسة  مدؤجلية  ذات 

مقرها  الكائن  سرهم،   133.333
بويبالن  زنقة   ،5 أكدال  بالرباط 

ي ثلها الديد يوسف بويخف.

الديد يوسف بويخف.

لحرش،  سلي ان  مح د  الديد 
الداكن بالرباط الدوي�سي 11، زنقة 

الرايس مح د بن امبارك.

فيدارجك   : الحدابات  مراقب 
كران تورنتون.

زنقة عالل بن   47 الدار البيضاء 
عبد هللا.

يتكون   : جامرباح  االحتياطيات 
الربح  من  للتوزيع  القابل  الربح 
الصافي للدنة املالية، بعد املخصص 
جتخصيص  القانوني  لالحتياطي 
النتائج الصافية الدابقة املرحلة جمن 
العامة  للج عية  ي كن  الربح،  هذا 
أن تقتطع أ يع املبالغ التي ترى من 
ك خصص  تدتع لها  أن  املناسب 
لج يع أموال االحتياطيات أج ترحيلها 
من أديد ي كن أن ي نح الرصيد إن 

جأد لل داه ين عل5 شكل ربيحات.
يخضع   : قابلية امسهم للتفويت 
تفويت امسهم لألغيار لقبول مجلس 

اإلسارة.
القيام  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط  بكتابة  القانوني  باإليداع 
لدى املحك ة التجارية للدار البيضاء 
تحت رقم   ،2323 نوف 30   26 بتاريخ 

.755383
تم قيد الشركة بالسجل التجاري 
 481.331 رقم  تحت  البيضاء  للدار 

من السجل  التحليلي.
249 P

STE IMMOBILIERE KALIMA
تفويت حصص
انسحاب شريك

تعديل تالزمي للنظام امسا�سي
بتاريخ عرفي  عقد  عن   يت3تب 
2323، أن الديد مح د   27 أكتوبر 
حصة  فوت  قد  الدالجي،  إبراهيم 
 LA STE جاحدة التي كان ي تلكها في  
شركة   IMMOBILIERE KALIMA
رأس الها  محدجسة  مدؤجلية  ذات 
مقرها  الكائن  سرهم   1.333.333
سجار  )بوسكورة)  البيضاء  بالدار 
الدار  التجاري  )السجل  لكواسم 
شركة  لفائدة   185.347 البيضاء 
شركة   NOMAD FINANCE
رأس الها  محدجسة  مدؤجلية  ذات 
133.333 سرهم، الكائن مقرها بالدار 
لكواسم  سجار  )بوسكورة  البيضاء 

البيضاء  الدار  التجاري،  )السجل 

.(175.237
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غي3  العامة  الج عية  ب وأب 

أكتوبر   27 في  املنعقدة  العاسية 

2323، فإن الشركاء قد سجلوا :

التفويت املشار إليه أعاله.

ابراهيم  مح د  الديد  انسحاب 

الدالجي من الشركة.

من  الثامن  الفصل  جتعديل 

النظام امسا�سي نتيجة لذلك.

تم القيام باإليداع القانوني بكتابة 

الضبط لدى املحك ة التجارية بالدار 

 ،2323 نوف 30   24 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 754974.

250 P

FRANCE NEON
تفويت حصص
انسحاب شريك

تعديل تالزمي للنظام امسا�سي
 27 بتاريخ  يت3تب عن عقد عرفي 

مح د  الديد  أن   2323 أكتوبر 

ابراهيم الدالجي، قد فوت مج وع 6 

حصص التي كان ي تلكها في الشركة 

 France NEON لتد ية  الحاملة 

محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة 

الكائن  سرهم،   5.333.333 رأس الها 

)بوسكورة)،  البيضاء  بالدار  مقرها 

التجاري  السجل  لكواسم،  سجار 

لفائدة   (19.639 البيضاء  الدار   -

NOMAD FINANCE، شركة  شركة 

رأس الها  محدجسة،  مدؤجلية  ذات 

133.333 سرهم، الكائن مقرها بالدار 

لكواسم  سجار  )بوسكورة)  البيضاء 

البيضاء  الدار   - التجاري  السجل   -

.(175.237

غي3  العامة  الج عية  ب وأب 

أكتوبر   27 في  املنعقدة  العاسية 

2323، فإن الشركاء قد سجلوا :

التفويت املشار إليه أعاله ؛

ابراهيم  مح د  الديد  انسحاب 

الدالجي من الشركة ؛

جعدلوا الفصل الدابع من النظام 

امسا�سي نتيجة لذلك.

تم القيام باإليداع القانوني بكتابة 

الضبط لدى املحك ة التجارية للدار 

 2323 نوف 30   24 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 754.973.
املدبرة

251 P

PROTEC INCENDIE

تفويت حصص
انسحاب شريك

تعديل تالزمي للنظام امسا�سي
بتاريخ  عرفي  عقد  عن  يت3تب 

مح د  الديد  أن   2323 27 أكتوبر 

قد فوت مج وع  ابراهيم الدالجي، 

في  ي تلكها  كان  التي  حصص   5

 PROTEC لتد ية  الحاملة  الشركة 

مدؤجلية  ذات  شركة   INCENDIE

محدجسة رأس الها 3.333.333 سرهم، 

 ،-241 الكائن مقرها بالدار البيضاء  

الثالث  الطابق  زجال،  إميل  شارع 

البيضاء  الدار   - التجاري  )السجل 

 NOMAD لفائدة شركة   (131.657

مدؤجلية  ذات  شركة   ،FINANCE

 133.333 رأس الها  محدجسة، 

الكائن مقرها بالدار البيضاء  سرهم، 

السجل   - لكواسم  سجار  )بوسكورة) 

التجاري - الدار البيضاء 175.237).

غي3  العامة  الج عية  ب وأب 

أكتوبر   27 في  املنعقدة  العاسية 

2323، فإن الشركاء قد سجلوا :

التفويت املشار إليه أعاله ؛

ابراهيم  مح د  الديد  انسحاب 

الدالجي من الشركة ؛

جعدلوا الفصل الدابع من النظام 

امسا�سي نتيجة لذلك.

تم القيام باإليداع القانوني بكتابة 

الضبط لدى املحك ة التجارية للدار 

 2323 نوف 30   24 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 754.972.
املدبرة

252 P

 SOCIETE IMMOBILIERE
SMADIRA

تفويت حصص
انسحاب شريك

تعديل تالزمي للنظام امسا�سي
 28 بتاريخ  يت3تب عن عقد عرفي 

مح د  الديد  أن   2323 أكتوبر 

قد فوت مج وع  ابراهيم الدالجي، 

في  ي تلكها  كان  التي  حصة   18

 LA SOCIETE IMMOBILIERE

مدؤجلية  ذات  شركة    SMADIRA

 2.333.333 رأس الها  محدجسة 

الكائن مقرها بالدار البيضاء  سرهم، 

بوسكورة  طريق  لكواسم،   سجار 
 CT 1377، كلم 6.1  السجل التجاري 

لفائدة   (328.323 البيضاء  الدار   -

NOMAD FINANCE، شركة  شركة 
رأس الها  محدجسة،  مدؤجلية  ذات 

133.333 سرهم، الكائن مقرها بالدار 

لكواسم  سجار  )بوسكورة)  البيضاء 

البيضاء  الدار   - التجاري  السجل   -

.(175.237

غي3  العامة  الج عية  ب وأب 

أكتوبر   28 في  املنعقدة  العاسية 

2323، فإن الشركاء قد سجلوا :

التفويت املشار إليه أعاله ؛

ابراهيم  مح د  الديد  انسحاب 

الدالجي من الشركة ؛

جعدلوا الفصل الدابع من النظام 

امسا�سي نتيجة لذلك.

تم القيام باإليداع القانوني بكتابة 

الضبط لدى املحك ة التجارية للدار 

 2323 نوف 30   24 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 754.973.
املدبرة

253 P

NOMAD FINANCE
تفويت حصص
انسحاب شريك

تعديل تالزمي للنظام امسا�سي
 4 بتاريخ  عرفي  عقد  عن  يت3تب 

مح د  الديد  أن   2323 نوف 30 

قد فوت مج وع ابراهيم الدالجي، 

في  ي تلكها  كان  التي  حصة   89  

 NOMAD الشركة الحاملة لتد ية 

مدؤجلية  ذات  شركة   ،FINANCE

سرهم،   133.333 رأس الها  محدجسة 

البيضاء  بالدار  مقرها  الكائن 

لكواسم،  سجار  )بوسكورة)، 

البيضاء  الدار   - التجاري  السجل 

 GENESIS لفائدة شركة   (175.237

مدؤجلية  ذات  شركة   ،FINANCES

سرهم،   13.333 رأس الها  محدجسة، 

البيضاء  بالدار  مقرها  الكائن 

السجل   - لكواسم  سجار  )بوسكورة) 

التجاري - الدار البيضاء 171.349).

غي3  العامة  الج عية  ب وأب 

العاسية املنعقدة في 4 نوف 30 2323، 

فإن الشركاء قد سجلوا :

التفويت املشار إليه أعاله ؛

ابراهيم  مح د  الديد  انسحاب 

الدالجي من الشركة ؛

جعدلوا الفصل الدابع من النظام 

امسا�سي نتيجة لذلك.

تم القيام باإليداع القانوني بكتابة 

الضبط لدى املحك ة التجارية للدار 

 2323 نوف 30   24 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 754.971.
املدبرة

254 P

MY REALDEV
تكوين شركة مداه ة

تك ن  التي  الشركة  تكوين  تم 

سيد 30   2 بتاريخ  يلي  في ا  م يزاتها 

: 2323

الشكل : شركة مداه ة.

.MY REALDEV  : التد ية

الغرض : يك ن غرض الشركة في 

اإلنعاش العقاري.

99 سنة ابتداء من قيدها   : املدة 

بالسجل التجاري.

 - البيضاء  الدار   : الشركة  مقر 

الطابق  زنقة عالل بن عبد هللا،   71

الرابع.
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 333.333   : الشركة   رأس ال 

ذات  سهم   3333 إ 5  املقدم  سرهم 

لكل  اس ية  كقي ة  سرهم   133

نضيا  بكاملها  املكتتبة  جاحد،  سهم 

جاملدفوعة القي ة كليا.

عبد  موالي  الديد   : املتصرفون 

هللا العلمي، الداكن بالدار البيضاء - 

املعاريف - 37 زنقة ابن حزم.

 ،AOD PARTICIPATIONS شركة

محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة 

 133.333 رأس الها  جحيد  بشريك 

سرهم، الكائن مقرها بالدار البيضاء - 

71، زنقة عالل بن عبد هللا، الطابق 

الرابع.

كويلهو  لوبوك  فرانك  الديد 

 FRANCK LEBOUC-GUILHOU

سار بوعزة،  الداكن بالدار البيضاء، 

إقامة سلي ة، فيال 12.

فيدارجك   : الحدابات  مراقب 

 ،47  - كران تورنتون الدار البيضاء 

زنقة عالل بن عبد هللا.

يتكون   : جامرباح  االحتياطيات 

الربح  من  للتوزيع  القابل  الربح 

بعد  املالية،  للدنة  الصافي 

القانوني  لالحتياطي  املخصص 

جتخصيص النتائج الصافية الدابقة 

ي كن  الربح،  هذا  جمن  املرحلة، 

أ يع  تقتطع  أن  العامة  للج عية 

أن  املناسب  من  ترى  التي  املبالغ 

أموال  لج يع  ك خصص  تدتع لها 

أج ترحيلها من أديد،  االحتياطيات 

جأد  إن  الرصيد  ي نح  أن  ي كن 

لل داه ين عل5 شكل ربيحات.

يخضع   : قابلية امسهم للتفويت 

تفويت امسهم لألغيار لقبول مجلس 

اإلسارة.

القيام  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط  بكتابة  القانوني  باإليداع 

لدى املحك ة التجارية للدار البيضاء 

رقم  تحت   2323 سيد 30   2 بتاريخ 

.755831

تم قيد الشركة بالسجل التجاري 

 481.435 رقم  تحت  البيضاء  للدار 

من السجل التحليلي.
مجلس اإلسارة

255 P

HOLDSUN
تكوين شركة مداه ة

تك ن  التي  الشركة  تكوين  تم 

سيد 30   2 بتاريخ  يلي  في ا  م يزاتها 

: 2323

الشكل : شركة مداه ة.

.HOLDSUN  : التد ية

الغرض : يك ن غرض الشركة في :

تو ي املشاركات جاملصالح في أ يع 

الصناعية،  املقاجالت  أج  الشركات 

أج  املالية،  العقارية،  التجارية، 

عن طريق االكتتاب أج شراء  غي3ها، 

الشركات،  في  حقوق  أج  الدندات 

أيضا  أج  التحالفات،  أج  الج عيات 

عن طريق التوصية جمنح التدبيقات 
جبج يع الوسائل امخرى  جالقرجض، 

القانونية ؛

الشراء، التوظيف جاإلنجاز لج يع 

القيم املنقولة ؛

القيم  محفظات  أ يع  تدبي3 

املغربية أج امأنبية ؛

أج  التوظيفات  أ يع  سراسة 

االستث ارات ؛

الع ليات  أ يع  أكث3،  جع وما 

الصناعية،  التجارية،  املالية، 

التي ي كن أن  العقارية،  املنقولة أج 

ترتبط بكيفية مباشرة أج غي3 مباشرة 

بالنشاطات املشار إليها أعاله أج التي 

من شأنها أن تشجع تن ية الشركة.

99 سنة ابتداء من قيدها   : املدة 

بالسجل التجاري.

 71 مقر الشركة : الدار البيضاء - 
زنقة عالل بن عبد هللا.

 333.333   : الشركة   رأس ال 

ذات  سهم   3333 إ 5  املقدم  سرهم 

لكل  اس ية  كقي ة  سرهم   133

نضيا  بكاملها  املكتتبة  جاحد،  سهم 

جاملدفوعة القي ة كليا.

عبد  موالي  الديد   : املتصرفون 

هللا العلمي، الداكن بالدار البيضاء - 

املعاريف - 37 زنقة ابن حزم.

شركة   ،  AOD CONSEIL شركة 

بشريك  محدجسة  مدؤجلية  ذات 

سرهم،   13.333 رأس الها  جحيد 

 ،71  - الكائن مقرها بالدار البيضاء 

زنقة عالل بن عبد هللا.

كويلهو  لوبوك  فرانك  الديد 

 FRANCK LEBOUC - GUILHOU

سار بوعزة،  الداكن بالدار البيضاء، 

إقامة سلي ة، فيال 12.

فيدارجك   : الحدابات  مراقب 

 ،47  - كران تورنتون الدار البيضاء 

زنقة عالل بن عبد هللا.

يتكون   : جامرباح  االحتياطيات 

الربح  من  للتوزيع  القابل  الربح 

بعد  املالية،  للدنة  الصافي 

القانوني  لالحتياطي  املخصص 

جتخصيص النتائج الصافية الدابقة 

ي كن  الربح،  هذا  جمن  املرحلة، 

أ يع  تقتطع  أن  العامة  للج عية 

أن  املناسب  من  ترى  التي  املبالغ 

أموال  لج يع  ك خصص  تدتع لها 

أج ترحيلها من أديد،  االحتياطيات 

جأد  إن  الرصيد  ي نح  أن  ي كن 

لل داه ين عل5 شكل ربيحات.

يخضع   : قابلية امسهم للتفويت 

تفويت امسهم لألغيار لقبول مجلس 

اإلسارة.

القيام  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط  بكتابة  القانوني  باإليداع 

لدى املحك ة التجارية للدار البيضاء 

رقم  تحت   2323 سيد 30   2 بتاريخ 

.755833

تم قيد الشركة بالسجل التجاري 

 481.437 رقم  تحت  البيضاء  للدار 

من السجل التحليلي.
مجلس اإلسارة

256 P

SPECTA
SARL

Avis de transfert de siège
إعالن عن تحويل املقر االأت اعي

االستثنائي  العام  الج ع  قرر 
ذات  شركة   SPECTA لشركة 
رأس الها  محدجسة  مدؤجلية 
9 ساحة  133.333 سرهم، مقرها ب 
الطابق6،  منصورية  إقامة  الياسر 
بالسجل  املسجلة   ،12 الشقة 
بتاريخ   363725 التجاري تحت رقم 

36 يناير 2323 ما يلي :
تحويل عنوان الشركة إ 5 العنوان 
التا ي : الدار البيضاء زنقة قايد اح د 
11 حي مرس سلطان ابتداء من  رقم 

تاريخ 6 يناير 2323.
جتبعا للقرارات الدابقة لذلك تم 
من القانون امسا�سي   4 تغيي3 لل اسة 

للشركة.
كاتبة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
للدار  التجارية  باملحك ة  الضبط 
تحت   2323 4 سيد 30  يوم  البيضاء 

رقم 756315.
ب قت�سى بيان جمقتطف

258 P

KITCHEN UNIVERS
SARL

 Avis de nomination de nouveau
cogérant

إعالن عن تعيين مدي3 أديد
االستثنائي  العام  الج ع  قرر 
 KITCHEN UNIVERS لشركة 
محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة 
مقرها  سرهم،   133.333 رأس الها 
بالدار البيضاء 55، شارع الزرقطوني 
 1 رقم   1 الطابق  الزرقطوني  مج ع 
املسجلة بالسجل  حي املدتشفيات، 
بتاريخ   ،455377 التجاري تحت رقم 

23 شبت 30 2323 ما يلي :
للشركة  مداعد  ك دي3  تعيين 
الحامل  املكي  الدالم  عبد  الديد 
 BM31872 رقم  الوطنية  للبطاقة 
ابتداء من 23 سبت 30 2323 إ 5 حتى 
نهاية  حدابات  عل5  املوافقة  تاريخ 

الدنة املالية 31 سيد 30 2322.
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التعيين  بعد  العام  الج ع  قرر 

الجديد لل دي3 عل5 أن يكون اإلمضاء 

تغيي3  تم  القرار  لهذا  جتبعا  منفصال 

امسا�سي  القانون  من   36 املاسة 

للشركة.

تم اإليداع القانوني الذي يشت ل 

لدى  املعدل  امسا�سي  القانون  عل5 

التجارية  باملحك ة  الضبط  كاتبة 

13 سبت 232330  يوم  للدار البيضاء 

تحت رقم 757315.
ب قت�سى بيان جمقتطف

259 P

BAGHDAD BUSNISS
ش.م.م

رأس الها : 133.333 سرهم

مقرها االأت اعي : تجزئة الوفاق 

رقم 1362 - ت ارة.

بت ارة  مؤرخ  محضر  ب قت�سى 

بتاريخ 2 سيد 30 2323 للج ع العام 

 BAGHDAD لشركة  العاسي  الغي3 

ش.م.م مقرها االأت اعي   BUSNISS

بتجزئة الوفاق رقم 1362 - ت ارة.

تم اإلقرار بامغلبية عل5 ما يلي :

حل نهائي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  املحك ة  لدى  الضبط 

بتاريخ   1638 رقم  تحت  بت ارة 

.2020/12/10
للخالصة جالبيان

260 P

AGRI CHIB
SARL AU

سجار العنانزة قياسة الخنيشات - 

الخنيشات

السجل التجاري : 28639.

بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

شركة  تأسيس  تم   2020/09/23

باملواصفات اآلتية :

.AGRI CHIB : التد ية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املدؤجلية املحدجسة.

بيع،  شراء،   : االأت اعي  الغرض 

جاآلليات  املواس  جتصدير  استي3اس 

الفالحية، املواس الكي اجية، املبيدات 

املاشية  أغذية  جالنباتية،  الحشرية 

جنقل هذه املواس.

كراء آليات النقل.

الع ليات  أ يع  عامة  جبصفة 

املتعلقة بشكل مباشر أج غي3 مباشر 

بأغراض الشركة.

قياسة  العنانزة  سجار   : املقر 

الخنيشات، الخنيشات.

تأسيس  من  سنة   99  : املدة 

الشركة.

 133.333  : االأت اعي  الرأس ال 

حصة   1333 إ 5  مقدم  سرهم 

سرهم   133 فئة  من  اأت اعية 

الشريك  طرف  من  محررة  للواحدة 

 1333 عدو  لشهب  الديد  الوحيد 

حصة اأت اعية.

عدو  لشهب  الديد   : التديي3 

الوطنية  التعريف  للبطاقة  الحامل 

رقم GN86422، ك دي3 للشركة ملدة 

غي3 محدجسة.

من  تبتدئ   : االأت اعية  الدنة 

سيد 30 من   31 فاتح يناير جتنتهي في 

كل سنة.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط 

قاسم  بديدي  االبتدائية  املحك ة 

تحت  التجاري  بالسجل  جاملسجلة 

رقم 28639 بتاريخ 2020/10/07.

261 P

PHYTOKNADLA
SARL AU

شارع جزان بلدية حد كورت

السجل التجاري : 373

بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

شركة  تأسيس  تم   2020/09/23

باملواصفات اآلتية :

.PHYTOKNADLA : التد ية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املدؤجلية املحدجسة.

بيع،  شراء،   : االأت اعي  الغرض 

جاآلليات  املواس  جتصدير  استي3اس 

الفالحية، املواس الكي اجية، املبيدات 

املاشية  أغذية  جالنباتية،  الحشرية 

جنقل هذه املواس.

كراء آليات النقل.

الع ليات  أ يع  عامة  جبصفة 

املتعلقة بشكل مباشر أج غي3 مباشر 

بأغراض الشركة.

حد  بلدية  جزان  شارع   : املقر 

كورت حد كورت.

تأسيس  من  سنة   99  : املدة 

الشركة.

 133.333  : االأت اعي  الرأس ال 

حصة   1333 إ 5  مقدم  سرهم 

سرهم   133 فئة  من  اأت اعية 

الشريك  طرف  من  محررة  للواحدة 

 1333 عدو  لشهب  الديد  الوحيد 

حصة اأت اعية.

يونس  بويا  الديد   : التديي3 

الوطنية  التعريف  للبطاقة  الحامل 

للشركة  ك دي3   ،GN133113 رقم 

ملدة غي3 محدجسة.

من  تبتدئ   : االأت اعية  الدنة 

سيد 30 من   31 فاتح يناير جتنتهي في 

كل سنة.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط 

ببلقصي3ي  االبتدائية  املحك ة 

تحت  التجاري  بالسجل  جاملسجلة 

رقم 373 بتاريخ 2020/10/08.

262 P

SAGRIKOUR
SARL AU

شارع جزان بلدية حد كورت

السجل التجاري : 371

بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

شركة  تأسيس  تم   2020/09/23

باملواصفات اآلتية :

.SAGRIKOUR : التد ية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املدؤجلية املحدجسة.

بيع،  شراء،   : االأت اعي  الغرض 

جاآلليات  املواس  جتصدير  استي3اس 

الفالحية، املواس الكي اجية، املبيدات 

املاشية  أغذية  جالنباتية،  الحشرية 

جنقل هذه املواس.

كراء آليات النقل.

الع ليات  أ يع  عامة  جبصفة 

املتعلقة بشكل مباشر أج غي3 مباشر 

بأغراض الشركة.

حد  بلدية  جزان  شارع   : املقر 

كورت حد كورت.

تأسيس  من  سنة   99  : املدة 

الشركة.

 133.333  : االأت اعي  الرأس ال 

حصة   1333 إ 5  مقدم  سرهم 

سرهم   133 فئة  من  اأت اعية 

الشريك  طرف  من  محررة  للواحدة 

الرحيم  عبد  بويا  الديد  الوحيد 

1333 حصة اأت اعية.

التديي3 : الديد بويا عبد الرحيم 

الوطنية  التعريف  للبطاقة  الحامل 

للشركة  ك دي3   ،GN138324 رقم 

ملدة غي3 محدجسة.

من  تبتدئ   : االأت اعية  الدنة 

سيد 30 من   31 فاتح يناير جتنتهي في 

كل سنة.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط 

ببلقصي3ي  االبتدائية  املحك ة 

تحت  التجاري  بالسجل  جاملسجلة 

رقم 371 بتاريخ 2020/10/07.

263 P

VILAGRIKOUR
SARL AU

شارع جزان بلدية حد كورت

السجل التجاري : 369

بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

شركة  تأسيس  تم   2020/09/23

باملواصفات اآلتية :

.VILAGRIKOUR : التد ية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املدؤجلية املحدجسة.
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بيع،  شراء،   : االأت اعي  الغرض 

جاآلليات  املواس  جتصدير  استي3اس 

الفالحية، املواس الكي اجية، املبيدات 

املاشية  أغذية  جالنباتية،  الحشرية 

جنقل هذه املواس.

كراء آليات النقل.

الع ليات  أ يع  عامة  جبصفة 

املتعلقة بشكل مباشر أج غي3 مباشر 

بأغراض الشركة.

حد  بلدية  جزان  شارع   : املقر 

كورت حد كورت.

تأسيس  من  سنة   99  : املدة 

الشركة.

 133.333  : االأت اعي  الرأس ال 

حصة   1333 إ 5  مقدم  سرهم 

سرهم   133 فئة  من  اأت اعية 

الشريك  طرف  من  محررة  للواحدة 

الوحيد الديد الحامدي كريم 1333 

حصة اأت اعية.

الحامدي كريم  الديد   : التديي3 

الوطنية  التعريف  للبطاقة  الحامل 
رقم GN53572، ك دي3 للشركة ملدة 

غي3 محدجسة.

من  تبتدئ   : االأت اعية  الدنة 

سيد 30 من   31 فاتح يناير جتنتهي في 

كل سنة.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط 
ببلقصي3ي  االبتدائية  املحك ة 

تحت  التجاري  بالسجل  جاملسجلة 
رقم 369 بتاريخ 2020/10/07.

264 P

STE JADA CONSEILS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

تأسيس شركة
JADA CONSEILS : التد ية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مدؤجلية محدجسة

االستشارة،    : النشاط 

االست3اتيجية جاملالية.

333 13 سرهم مكونة   : الرأس ال 

سرهم   133 ب بلغ  حصة   133 من 

للواحدة. 

املدي3:  حكيم سعيد. 

املقر االأت اعي:  رقم7، ع ارة رقم 

بيتي سكن حي مح دي،  تجزئة   24

أكاسير.

املدة :  99 سنة

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
باملحك ة التجارية بأكاسير تحت  رقم 

97475   بتاريخ  14/12/2020.

265 P

FIDUCIAIRE TEMSIA

TEL : 0640109989

STE INEZGANE TRAVAUX
SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

تأسيس شركة
ب وأب عقد عرفي مؤرخ بانزكان 

بتاريخ 09/10/2020 تم جضع النظام 

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

في ا  م يزاتها  تك ن  جالتي  املحدجسة 

يلي :

 STE  INEZGANE  : التد ية 

.TRAVAUX  S.A.R.L

الشركة  غرض  يك ن  الغرض: 

لحداب  أج  الخاص  لحدابها  سواء 
سجلة أخرى  أي  جفي  املغرب  في  الغي3 

في ا يلي :

أشغال البناء. 

نقل البضائع لحداب الغي3.
11 شارع عبد  رقم   : مقر الشركة 

هللا كنون تجزئة تاغزجت انزكان.

 99 في  الشركة  مدة  ملدة:حدست 

سنة ابتداء من تاريخ تكوينها النهائي
رأس ال  يبلغ   : الشركة  رأس ال 

إ 5  مقدم  سرهم   133.333 الشركة 

1333 حصة ذات  133 سرهم كقي ة 

مكتتبة جمدفوعة  للحصة الواحدة، 

للشركاء  جمخصصة  كليا  القي ة 

اآلتية  :         

  الديد  اخراز الحدن ......... 533 

حصة.

  الديد  اخراز لحدن ......... 533 

حصة.

الدنة املالية  : تبتدئ في فاتح يناير 

جتنتهي في 31 سأن30. 

الديدان  الشركة  يدي3  التديي3: 
اخراز الحدن جاخراز لحدن  ملدة غي3 

محدجسة .    
القانوني لدى كتابة  تم اإليداع   
الضبط باملحك ة االبتدائية بانزكان 
2323، تحت رقم   13 سيد 30  بتاريخ 

.1882
للخالصة جالبيان

املدي3

266 P

 STE IKEN POUR
 LES SERVICES ET

 L’ENCADREMENT DE
 L’AGRICULTURE

ش.م.م ش.ج
رأس الها : 133.333 سرهم

املقر االأت اعي سجار الرجميات 
ترناتة، زاكورة

ICE 002653539000005
تأسيس الشركة

مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم خلق   ،2323 نون30   24 بأكاسير في 
نظام تأسيس الشركة ذات امل يزات 

التالية:
مدؤجلية  ذات  شركة  الشكل :  

محدجسة بشريك جحيد
 IKEN شركة   التد ية:   
 POUR LES SERVICES ET
 L’ENCADREMENT DE

.L’AGRICULTURE
 : إ 5  الشركة  تهدف 
تديي3،خدمات،نصائح،إرشاسات 

جمعلومات في املجال الفالحي.
إعداس ج إصالح الحدائق جامرا�سي 

الفالحية.
:  سجار الرجميات  املقر االأت اعي 

ترناتة، زاكورة.
مدة  حدست   : املدة االأت اعية 

الشركة في 99 سنة.
عزيز،  اكن  تعيين   : التديي3 
الحاصل عل5 البطاقة الوطنية رقم 
للشركة  جحيد  مدي3   ،  JE24339
ستلتزم  مع ذلك،  ملدة غي3 محدجسة. 

الشركة بتوقيع املدي3. 

رأس ال  حدس  الشركة:   رأس ال 

مجزأة  سرهم   133.333 في  الشركة 

عل5 1333 حصة من فئة 133 سرهم 

الشكل  عل5  موزعة  الواحد  للدهم 

التا ي:

حصة،  الديد: اكن عزيز 1333 

أي 133.333 سرهم .

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

القانوني باملحك ة التجارية بزاكورة 

2323، تحت رقم  11 سيد 30  بتاريخ 

.431

267 P

STE HOUR MARBRE
 ش.م.م بشريك جاحد

رأس الها :  133.333 سرهم

املقر االأت اعي : محل 1 حي املدي3ة 

بلوكE  رقم 144 أيت ملول إنزكان

تـأسـيـس شركة
توقيع  ذي  عرفي  عقد  ب وأب 

  ،2323 سيد 30   3 بتاريخ  خاص 

سيد 30   5 يوم  بأكاسير  جاملسجل 

امسا�سي  القانون  جضع  تم   ،2323

لشركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الخاصيات التالية : 

ساخل  الشركة  تهدف  الـهــدف: 

املغرب.

تدويق جبيع جشراء الرخام بج يع 

أنواعه.

أع ال تركيب الرخام.

املختلفة  أع ال الت3كيب جالطالء 

جالدراسة جالت3كيب.

سراسة جتنفيذ أي مشرجع يتعلق 

بامنشطة املذكورة أعاله.

استي3اس جتصدير جمراقبة جتنديق 

جتنفيذ.

الخاصة  املعدات  كافة  تدويق 

بالقطاعات املذكورة.

التجارة بشكل عام.

 «HOUR MARBRE« التد يــة: 

ش.م.م بشريك جاحد.

حي   1 محل  االأت اعي:  املقر 
أيت ملول   144 رقم   Eبلوك املدي3ة 

إنزكان.
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الـــ ــدة: 99 سنة.

سرهم   133.333 الـرأسـ ـال: 

اأت اعية  حصة   1333 إ 5  مقدم 

133 سرهم للحصة الواحدة  من فئة 

كلها  جمدندة  نقدا  مكتتبةجمحررة 

لفائدة الديدة الدعيدي فاط ة.

 31 إ 5  يناير  فاتح  من  الـدـنـــة: 

سأن30. 

غي3  ملدة  الشركة  يدي3  الـتـدـيـي3: 

محدجسةالديدةالدعيدي فاط ة.

 21895  : رقم  التجاري  السجل 

انزكان.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحك ة االبتدائية بإنزكان 

رقم  تحت   ،2323 سيد 30   13 يوم 

.2193
ب ثابة مقتطف جبيان

268 P

STE WARMAN TRANS

 SARL

  ASSOCIE UNIQUE

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 

ثم جضع القانون   ،2323 أكتوبر   21

امسا�سي لشركة محدجسة املدؤجلية 

امل يزات  ذات  جحيد   شريك  ذات 

التالية :

 WARMAN TRANS االسم: 

ش.م.م .ش.ج.

:أنان الدوسية  املقر االأت اعي 

بيفرنا  طريق  البنوني  مدرسة  امام 

محيطة تارجسانت. 

البضائع  نقل  االأت اعي:  الهدف 

مأل الغي3.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99 املدة: 

تسجيلها بالسجل التجاري. 

الرأس ال : حدس رأس ال الشركة 

133.333 سرهم مقد ة إ 13335   ف5 

حصة   موزعة كالتا ي : الديد منوار 

عبد العزيز  1333 حصة.  

املدي3: الديد منوار عبد العزيز .

الدنة االأت اعية : من فاتح يناير 

إ 5 31 سأن30.

اإليداع  ثم   : القانوني  اإليداع 

االبتدائية  باملحك ة  القانوني 

  ،2323 سيد 30   8 يوم  تارجسانت 

تحث رقم 1548.

269 P

STE PRIMEVER TRANS

  SARL AU

تأسيس شركة

بتاريخ   عرفي  عقد  ب قت�سى 

القانون  جضع  ثم   03/11/2020

امسا�سي لشركة محدجسة املدؤجلية 

امل يزات  ذات  جحيد   شريك  ذات 

التالية :

 PRIMEVER TRANS االسم: 

ش.م.م .ش.ج.

 62 رقم  :كراج  االأت اعي  املقر 

تجزئة 458 حي القدس اكاسير .

البضائع  نقل  االأت اعي:  الهدف 

مأل الغي3.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99 املدة: 

تسجيلها بالسجل التجاري. 

الرأس ال : حدس رأس ال الشركة 

133.333 سرهم مقد ة إ 13335   ف5 

حصة موزعة كالتا ي : 

الديد الكس عبد الرحيم  1333 

حصة.  

املدي3: الديد الكس عبد الرحيم.  

الدنة االأت اعية : من فاتح يناير 

إ 5 31 سأن30.

اإليداع  ثم   : القانوني  اإليداع 

اكاسير  التجارية  باملحك ة  القانوني 

رقم  تحث   ،2323 سيد 30   15 يوم 

.97491
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STE N.F DESIGNS
 SARL

 شركة ذات مدؤجلية محدجسة، 

رأس ـــالها : 133.333سرهم

مقرها االأت اعي : رقم  س 29 مكرر، 

مركز التدوق 

رجاق تالبورأت، شارع الشيخ 

الدعدي، أكاسير.

تـأسـيـس شــركة
بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى   

القانون  جضع  تم   2323 نون30    25

التأسي�سي لشركة محدجسة املدؤجلية 

تح ل الخصائص التالية :  

 N.F شركة       : الـتـدـ يـــــــــــــــة 

.«DESIGNS «SARL

شركة ذات املدؤجلية   : الشكل    

املحدجسة.

جتدويق  صناعة   : الـ ـوضـــــوع 

املالبس ج امنسجة.

الع ليات  أ يع  عامة  جبصفة   

غي3  أج  مباشرة  بصفة  ترتبط  التي 

مباشرة بهدف الشركة.

س  رقم    : االأـتـ اعــي  الـ ـقر 

رجاق  التدوق  مركز  مكرر،   29

الدعدي،  الشيخ  شارع  تالبورأت، 

أكاسير.

مــــــدة الشركــــــة    :   99 سنة ابتداء 

من يوم تأسيدها. 

 133.333    : رأس ـــال الشركـــة    

حصة من   1.333 سرهم مقدم عل5 

فئة 133 سرهم.

الديدة     : ج مداه تهم  الشركاء 

مقابل  سرهم   53.333 بوعيدا  ناسية 

533 حصة.

بوعيدا  الزهراء  فاط ة  الديدة 

53.333 سرهم مقابل 533 حصة.

 امربـــــــــاح : يتم اقتطاع ندبة % 5 

من امرباح لالحتياط القانوني جالباقي 

حدب تقرير الشركاء  سواء يوزع اج 

ينقل.

تدي3 الشركة من     : الـتدـيـيــــــــــــــــــر  

طرف الديدة ناسية بوعيدا.

حق اإلمضاء  : أعطي حق اإلمضاء 

ناسية  الديدة  الوحيدة  لل دي3ة 

بوعيدا.

:   من فاتح  الدنـــة االأت ـاعيـة   

يناير إ 5 31 سأن30.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد   

 15 املحك ة التجارية مكاسير بتاريخ 

سيد 30 2323، تحت رقم : 97483.
 للخالصة البيان

الـ دـيــرة الوحـيـدة
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 STE  MOUNNI DE

 CONSTRUCTION
 SARL A.U  

شركة  محدجسة املدؤجلية

تأسيس شركة
ICE 332634817333382

ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بتزنيت 

جضع  2323تم  غشت    19 بتاريخ 

محدجسة  لشركة  أسا�سي  قانون 

الخصائص  تح ل  جالتي  املدؤجلية 

التالية:

 STE MOUNNI DE  : التد ية 

.CONSTRUCTION  SARL A.U

في  مقاجل  االأت اعي:  الهدف 

اع ال البناء املتنوعة.

 133.333 في  حدس  املال:  رأس 

من  1333حصة  إ 5  مقد ة  سرهم 

فئة 133 سرهم موزعة كالتا ي :

الديد مح د موني  1333 حصة 

من فئة 133 سرهم.

تاريخ  من  :99سنةابتداء  املدة 

تأسيدها.

الع ارة   31 رقم  املقر االأت اعي: 

اسه و شارع القي3جان افراك تزنيت.

املدي3: الديد  مح د  موني مدي3 

للشركة جملدة غي3 محدجسة.

بكتابة  تم   : القانوني  االيداع 

الضبط باملحك ة االبتدائية بتيزنيت 

بتاريخ  ،2020/642 رقم   تحت 

 4 سبت 30 2323.
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STE MFD MEDICAL
 SARL AU 

RC :45383

تـأسـيـس شــركة
بتأريخ  عرفي   عقد  ب قت�سى 

القانون  جضع  تم   ،2323 نون30   24

املدؤجلية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدجسة تح ل الخصائص التالية:

 MFD MEDICAL    : الـتـدـ يـــــــــــــــة 

. SARL AU

مدؤجلية  ذات  شركة   : الشكل  

محدجسة ذات شريك جحيد. 

الـ ـوضـــــوع  : تأسيس شركة .     

الـ ـقر االأـتـ اعــي    :  فونتي العليا 

رقم 839 بندركاج أكاسير.

مــــــدة الشركــــــة     :  99  سنة. 

رأس ـــال الشركـــة     :    133.333 

سرهم.

الـتدـيـيــــــــــــــــــر : املدي3 الوحيد الديد 

فاضل مرجان.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

التجارية  باملحك ة  الضبط  كتابة 

 11 بتاريخ   97455 باكاسيرتحت رقم 
التجاري  سجلها  رقم   2323 سأن30 

هو: 45383.

273 P

PHARMACIE DRAOUI
شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

بشريك جاحد

نون30   23 طبقا للعقد املؤرخ في   

2323، بأجالس تاي ة، تأسدت شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة م يزاتها ك ا 

يلي :

.PHARMACIE DRAOUI  : االسم

املنتجات  جبيع  شراء  الهدف: 

الصيدالنية  جشبه  الصيدالنية 

جاللوازم  جاملعدات  جالبنوس 

تدويق  أنواعها.  بج يع  جاملواس 

تشغيل  شبه.  جامسجية  امسجية 

املدتحضرات  الصيدلية.  جإسارة 

الصيدالنية للع الء / املر�سى حدب

 جصفة طبية أج طلب فرسي. املشورة 

بيع  الصحي.  جالتثقيف  الصيدالنية 

الطبية)  )املعدات  امخرى  املنتجات 

جأ يع الع ليات ذات الصلة. القيام 

امسجية  تصنيع  ع ليات  بج يع 

الصيدالنية من قبل الشركة نفدها 

إطار  في  ثالثة  أطراف  بواسطة  أج 

شراكات التعاقد من الباطن. تحضي3 

التج يل.  جمدتحضرات  امسجية 

امصناف  أ يع  جتوزيع  شحن 

الصيدالنية  جالبضائع  جاملنتجات 

جحيازة  أخذ  الصيدالنية.  جشبه 

جبيع أي ترخيص أج  جتشغيل جشراء 

براءة اخت3اع أج عالمة تجارية مش ولة 

استي3اس جتصدير.  في غرض الشركة. 

فرجع أج جكاالت ساخل املغرب  إنشاء 

جتشخيص  جفحص  جقاية  جخارأه. 

املشاركة  املر�سى.  جمراقبة  جعالج 

للرعاية  العامة  الخدمة  مه ة  في 

إأراءات املراقبة جالح اية  الدائ ة. 

الدلطات  تنظ ها  التي  الصحية 

الصحية.

 133.333   : الشركة   رأس ال 

1333 سهم بقي ة  سرهم مقد ة إ 5 

133 سرهم لكل منها ، موزعة بالكامل 

عل5 املداهم الوحيد الديدة سلمى 

الدراجي .

خالل  من  الشركة  املدي3:تدي3 

سلمى  للديدة  الوحيد  التوقيع 

الدراجي  لفت3ة غي3 محدجسة .

بوعصيدة  سجار  االأت اعي:  املقر 

اجالس   اجع ر  اح اس  سيدي  أ اعة 

تاي ة  .

سنة ابتداءا من تاريخ   99  : املدة 

التسجيل بالسجل التجاري.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  املحك ة  لدى  الضبط 

 .  1539 رقم  تحت  بتارجسانت 

بتاريخ   7253 ,جالسجل التجاري رقم 

7 سيد 30 2323.     
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STE OUREISSEN ECOLOGIC

ش.م.م 
رأس الها :  53.333 سرهم

املقر االأت اعي: زنقة ال30ج مركز 

سيدي بيبي شتوكة أيت باها.

تـأسـيـس  شركة
توقيع  ذي  عرفي  عقد  ب وأب 

  ،2323 سيد 30   8 بتاريخ  خاص 

سيد 30   8 يوم   ببيوكرى  جاملسجل 

امسا�سي  القانون  جضع  تم   ،2323

لشركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الخاصيات التالية:

ساخل  الشركة  تهدف  الـهــدف: 

املغرب.

تدويق جاستي3اس جتصدير جتوزيع 

أ يع املنتجات الزراعية. 

االستغالل  إسارة  في  مقاجلة 

الفالحي.

تعبئة جتغليف املنتجات الزراعية 

التي تحصل عليها الشركة أج أنتجتها 

الشركة.

الفواكه  أنواع  أ يع  تدويق 

جأ يع  جالفواكه  جالخضرجات 

املنتجات الزراعية امخرى.

استغالل أي م تلكات زراعية یتم 

الحصجلعلیها أج استئأارھا من قبل 

الشرکة أج موضوعة رهن اإلشارة من 

قبل الشركاء.

منتجات  أ يع  جتصدير  استي3اس 

املأكوالت البحرية.

جحيازة  جاستغالل  ت ثيل 

التجارية  جالعالمات  ال30اءة  جتدويق 

باملعامالت  املتعلقة  جالت3اخيص 

املشار إليها أعاله.

التجارة عل5 الع وم.

الع ليات  أ يع  الع وم  جعل5 

جالغي3  العقارية  املالية،  التجارية 

العقارية التي لها عالقة مباشرة أج غي3 

املباشرة بأهداف املشار إليها جالتي من 

شأنها تطوير جتوسيع نشاط الشركة.

 O U R E I S S E N « : لتد يــة ا

ECOLOGIC» ش.م.م.
املقر االأت اعي: زنقة ال30ج سيدي 

بيبي شتوكة أيت باها.

الـــ ــدة:99 سنة.

الـرأسـ ـال  : 53.333 سرهم مقدم 

فئة  من  اأت اعية  حصة   533 إ 5 

سرهم للحصة الواحدة مكتتبة   133

جمدندة  بالكامل  جمحررة  نقدا 

 RAMOS YEPES للديد  بالكامل 

.JOSE

 31 إ 5  شتن30  فاتح  من  الـدـنـــة: 

غشت. 

غي3  ملدة  الشركة  يدي3  الـتـدـيـي3: 

 RAMOS YEPES الديد  محدجسة 

رقم  الدفر  لجواز  الحامل   ،JOSE

.PAH331353

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحك ة االبتدائية بإنزكان 

رقم  تحت   ،2323 سيد 30   15 يوم 

.2239
ب ثابة مقتطف جبيان
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FIDUCIAIRE COMPTA CONSEILS SARL

 COMPTABILITE-CONSEILS JURIDIQUE

ET FISCAL

 AGADIR/TEL : 05 28 23 69 69 / 06 61 39

64 08 / 06 22 16 99 84

STE OPEN SESAME SPACE
شركة مدؤجلية محدجسة

تاسيس شركة
نون30   2 في  املؤرخ  للعقد  طبقا 

محدجسة  شركة  تأسيس  تم   ،2323

املدؤجلية بالخصائص التالية:

 OPEN SESAME   : التد ية 

. SPACE

املعاب,  فضاء  تديي3  الهدف: 

اإلبداع جاالستضافة الرق ية. 
 53.333 املج وعة:  رأس ال 

سرهم.     
التديي3 :  رشيد اقديم.

غاندي  شارع  االأت اعي:  املقر 
31 عل5 الشارع  الطابق رقم   34 رقم 

الجانبي رقم 18 القدس.



18475 الجريدة الرسميةعدس 5644 - 15 أ اسى امج 5 1442 )33 سيد 30 2323) 

املدة: 99 سنة.

لل ج وعة  القانوني  اإليداع  تم 

بالسجل التجاري باملحك ة التجارية 

بتاريخ   97437 رقم  تحت   باكاسير 

8 سيد 30 2323.
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 STE ONEXE 

 S.A.R.L  AU 

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

تاسيس شركة
ب قت�سى العقد العرفي املؤرخ 11 

أكتوبر 2323، ت ت صياغة القانون 

املدؤجلية  ذات  لشركة  االسا�سي 

املحدجسة ذات الخصائص التالية:

اسم  تح ل  الشركة   : التد ية  

   .STE ONEXE S.A.R.L  AU

البناء    : االأت اعي  الهدف   

التهيئة ج امشغال املختلفة،اإلست3اس 

التجارية،  املفاجضات  جالتصدير، 

اللوازم املكتبية جامشغال املختلفة .

املقر االأت اعي :     بلوك املوظفين 

رقم ا 28  ايت اعزة تارجسانت .

  املدة : محدسة في 99 سنة. 

مبلغ   في  محدس  الراس ال: 

533.333  سرهم مقدم 5333حصة 

للحصة  سرهم  ب ائة   اأت اعية 

الواحدة مقد ة         ك ايلي :     

 بقال ياسين  ...  5333 حصة. 

املدي3 الوحيد للشركة    : التديي3 

بقال ياسين ملدة غي3 محدجسة.

 31 تبدأ من   : الدنة االأت اعية 

يناير جتنتهي في 31 سأن30. 

مقد ة   : االأت اعية  االرباح 

القانون  من   16 الفصل  حدب 

االسا�سي للشركة.

باملحك ة  تم   : القانوني  االيداع 

االبتدائية بتارجسانت يوم  9 سيد 30 

2323، تحت  رقم 2020/1550.
  مقتطف قصد االشهار
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مكتب الحدابات الجزيرة

 شركة اوكافا 
 رأس مالها : 133.333 سرهم

العنوان :  14 ع ارة النديم شارع 

الحدن االجل حي املدي3ة أكاسير

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

بالشريك الوحيد

تأسيس شركة
ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

15 اكتوبر 2323 ، تم إحداث القانون 

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بالشريك الوحيد من طرف 

املوقع للعقد، خصائصها كالتا ي :

التد ية : اجكافا.

ع ارة   14  : اإلأت اعي  املقر 

حي  االجل  الحدن  شارع  النديم 

املدي3ة أكاسير.

 الهدف اإلأت اعي : انشاء مواقع ج 

بوابات باالنت3نيت.

 : في  حدس  الشركة  مال  رأس 

 1333 إ 5  مقدم  سرهم   133.333

للحصة  سرهم   133 فئة  من  حصة 

افكو  الديد  كاملة  ي لكها  الواحدة 

الحو.

عين الديد افكو الحو   : التديي3 

غي3  ملدة  للشركة  جحيدا  مدي3ا 

محدجسة .

إ 5  يناير  فاتح  من  املالية:  الدنة 

31 سأن30 .

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

بتاريخ بأكاسير  التجارية   املحك ة 

 23 نون30 2323، تحت رقم 97213 - 

السجل التجاري: 45157.     
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   STE ROQI DESIGN
الـسجـل الـتـجـاري رقم:  45411

أكاسيــر

 27 بتاريخ  عرفي،  عقد  ب قت�سى 

2323، تم تأسيس شركة ذات  نون30 

جحيد،  بشريك  محدجسة  مدؤجلية 

ذات املواصفات التالية :

.ROQI DESIGN« : التد ية

تهدف   : االأت اعي  الهدف 

أج  املغرب  ساخل  سواء  الشركة، 

خارأه، إ 5 تحقيق امهداف التالية :

جتصنيع  جتدويق  جبيع  شراء 

جامق شة  امصناف  أ يع  جابتكار 

جخاصة املفرجشات.

أ يع  جتدويق  جتصدير  استي3اس 

الدلع جاملعدات جاملفرجشات جاملواس 

املعدة لصناعة امثاث.

التجارية  العالمات  أ يع  ت ثيل 

جأ يع الشركات املحلية جامأنبية.

الع ولة  معامالت   أ يع 

أج الت ثيل أج الد درة.

أ يع  جتشغيل  جحيازة  إنشاء 

امع ال التجارية أج املؤسدات التي 

لها نفس امهداف.

أخذ  طريق  عن  سواء  املشاركة 

شكل  بأي  مصلحة  أج  الحصص 

الشركات أ يع  في  امشكال   من 

الغرض نفس  ذات  املؤسدات  أج    

 أج طبيعة م اثلة ؛

صلة  ذات  كانت   
ً
أيا ع ليات  أي 

بالهدف  مباشرة  غي3  أج  مباشرة 

تدهيل  شأنها  من  جالتي  الرئي�سي 

شريطة أال تؤسي  امتداسه جتطويره، 

هذه الع ليات بأي شكل من امشكال 

إ 5 تعديل الطابع املدني للشركة.

املقاجالت  أ يع  في  املشاركة 

الهدف  نفس  ذات  جالشركات 

تدهيل  شأنها  من  جالتي  اإلأت اعي 

تداعد  قد  جالتي  جتطويره  امتداسه 

عل5 تن ينة  الشركة.

الع ليات  أ يع  جع وما، 

الصناعية،  املالية،  التجارية، 

بالهدف  املتعلقة  جالعقارية  املنقولة 

االأت اعي أج التابع لها جالتي ي كن أن 

تداهم في نشاط الشركة جفي تن يتها.

شارع  أكاسير،   : االأت اعي  املقر 

الطابق   ،2 الوئام  الحبيب،  الحاج 

امر�سي، حي البحارة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تسجيلها في السجل التجاري ما عدا 

الحل املدبق اج الت ديد.

يتكون من   : الراس ال االأت اعي 
 1333 ا 5  مقدم  سرهم،   133.333

سهم من فئة 133 سرهم للدهم.
التديي3 : تم تعيين اآلندة أمزغال 
تأسيدية  جحيدة  مدي3ة  خديجة 

للشركة، ملدة غي3 محدجسة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
 ،2323 سأن30   15 بتاريخ  بأكاسير، 

تحت رقم 97498.  
للخــــالصة جالبيـــــان
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STE  RESTA TRAVAUX
 SARL AU 

رأس مالها : 133.333 سرهم
املقر االأت اعي : الرقم 116 الحي 
الصناعي ايت اعزة تارجسانت.  
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

ذات الشريك الوحيد
 تأسيس شركة

ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
2323، تم إحداث القانون  23 نون30 
املدؤجلية  ذات  للشركة  امسا�سي 
 ، الوحيد  الشريك  ذات  املحدجسة 

خصائصها كالتا ي :
 RESTA TRAVAUX التد ية:   

 SARL AU
املقر اإلأت اعي   : الرقم 116 الحي 

الصناعي ايت اعزة تارجسانت
الهدف اإلأت اعي : 

جامشغال  البناء  في  مقاجل 
املختلفة.

مقاجل في نجارة االملنيوم جاملعدن.
 : في  حدس  الشركة  مال  رأس 
 1333 عل5  مجزء  سرهم   133.333
سرهم للحصة    133 حصة من فئة 

الواحدة كلها مكتتبة  كالتا ي :
  ....   الديد    سكال عبد الرحيم 

1333 حصة، أي  133.333 سرهم.
أي  حصة،   1333   ...... املج وع   

133.333  سرهم.
سكال  الديد    عين   : التديي3 
عبد الرحيم  ك دي3 للشركة ملدة غي3 

محدجسة.
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إ 5  يناير  فاتح  من  املالية:  الدنة 
31 سأن30 .

املدة : 99 سنة.
لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد    
املحك ة االبتدائية  بتارجسانت بتاريخ 
15 سيد 30 2323، تحت رقم 1561،  

السجل التجاري: 7275.
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 PHARMACIE HAY
ALIHSSANE

SARL AU
ب قت�سي عقد عرفي املؤرخ بتاريخ  
2323، بانزكان  تم تأسيس  7 ف30اير 
شركة ذات املدؤجلية  املحدجسة   ذات 
الخصائص  تح ل  الوحيد  املداهم 

التالية :
 STE  PHARMACIE  : التد ية 

       .HAY ALIHSSANE SARL AU
بحي  كراج       : االأت اعي  املقر 
االحدان شارع ابي بكر الصديق رقم 

38 الدشي3ة الجهاسية انزكان.
رأس املال    : 133.333 سرهم.  

املدة : 99 سنة.
املدي3   :  الديد املهدي خلفان

الصيدلية  املواس  بيع   : النشاط  
جشبه الصيدلية.

تم اإليداع القانوني لدي املحك ة  
االبتدائية بأنزكان 14 سيد 30 2323،  

تحت رقم 2229 .
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FIDUCIAIRE BIOU COMPTA FISC

 Création de société – Comptabilité –     

 Fiscalité – Conseil Juridique –Etude de

  projet –Gestion financière

Avenue Hassan II Les chalets Imm.

 OUCHBANI 2éme Etage En face de la

 mosquée ALIMAM ALJAZOULI BIOUGRA

CHTOUKA AIT BAHA

 PATENTE : 48 815038 – IF : 40224158

 - R.C : 34 262  INZEGANE  -   GSM : 06

33362733

 STE SODUZAR
SARL

ب قت�سى عقد عرفي بتاريخ 5 نون30 
بأكاسير حررت قوانين شركة   ،2323
خصائصها  محدجسة  مدؤجلية  ذات 

كالتا ي : 

 STE سوسجزار   : التد ية 

.SODUZAR SARL

املختلفة  امشغال  امهداف: 

جالبناء / التجارة املختلفة.
رقم   6 بلوك   : املقر االأت اعي     

213 بندركاج اكاسير.

 133.333  : االأت اعي  الرأس ال 

سرهم.        

التديي3: تم تكليف كل من الديد  

رقم  جطنيته  حياتي،  الرزاق  عبد 

.C464148

جطنيته  أالل خالدي،  ج الديد  
.A415297 :رقم

اإليداع القانوني : تم اإليداع لدى 

سيد 30   4 بتاريخ  التجارية  املحك ة 

2323،  تحت رقم 97373. 
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STE   ZAKAT EXPORT
   ش.م.م

 23 ب قت�سى عقد عرفي ج بتاريخ  

شركة  تأسيس  تم    2323 اكتوبر 
محدجسة املدؤجلية  سجلها التجاري 

رقم 7259  ذات امل يزات التالية : 

   «ZAKAT EXPORT«   :   التد ية

ش.م.م.

املقر االأت اعي :  سجار ايت النافوخ 

اجالس عي�سى تارجسانت.

الرأس ال : 133333  سرهم.

الهدف  : تصدير مختلف البضائع.

الفالحية  املنتجات  تصدير 

االستي3اس  التج يل،  جمدتحضرات 

جالتصدير جالنقل.

الشركاء   : الديد  بومليك زكرياء 

جالديدة  ايوب  بومليك  جالديد 

بومليك ثورية. 

من  الشركة  تدي3  التديي3:  

جالديد  طرف الديد بومليك زكرياء 

بومليك ايوب.

تم االيداع   : القانوني  االيداع     

االبتدائية  باملحك ة   القانوني 

    ،2323 7 سيد 30  بتارجسانت  بتاريخ 
تحت  رقم  1543 .
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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 WORKATIQ
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

بشريك جحيد

العام   الج ع   ب قت�سى محضر  

جالذي    ،2323 نون30   27 في  املنعقد  

ذات  شركة  تأسيس  ب وأبه  ثم 

مدؤجلية محدجسة م يزاتها كالتا ي : 

 STE التجاري:  االسم 

.WORKATIQ

مدؤجلية  ذات  شركة  الصفة: 

محدجسة  سات شريك جاحد. 

الرأس ال : 133.333 سرهم .

حيث يتوفر : الديد  القوام عاتق 

عل5 1333 حصة.

الهدف: مداح مدقق.
رقم  الدراركة،  حدائق   : العنوان 

الدراركة،   ،15 ع ارة  مكرر،   38

اكاسير. 

فاتح  من  تبتدئ  املالية:  الدنة 

يناير إ 5 31 سيد 30 من كل سنة.

الديد   طرف  من  تدي3  التديي3: 

القوام عاتق.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سيد 30   15 في  بأكاسير  التجارية 
2323، تحت  رقم الت3تيبي 97493.

284 P

مكتب حدابات شحوسي
زنقة 7 بلوك 1 رقم 98 شارع املقاجمة بايت لول، 

86153، بايت ملول املغرب

 SOCIETE VALORISATION

VEGETALE INDUSTRIE
SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها االأت اعي : حي 

القدس شارع سافين رقم 29 أجالس 

تاي ة بتارجسانت املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

7273

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

تم   2323 نوف 30   11 في  املؤرخ 

إعداس القانون امسا�سي لشركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة بامل يزات التالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

االقتضاء ب ختصر تد يتها : 

 STE VALORISATION

.VEGETALE INDUSTRIE SARL

غرض الشركة بإيجاز : 

التقييم الصناعي لإلنتاج النباتي 

جالزراعي.

حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 

أجالس   29 القدس شارع سافين رقم 

تاي ة بتارجسانت املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 133.333  : مبلغ رأس ال الشركة 

سرهم، مقدم كالتا ي : 

 343  : الديدة ابوعبد هللا لطيفة 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة.

حصة   333  : ربيع  منوني  الديد 

بقي ة 133 سرهم للحصة.

الديد منوني مح د : 333 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن : 

الديدة ابوعبد هللا لطيفة.

الديد منوني ربيع.

الديد منوني مح د. 

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي3ي الشركة.

لطيفة  هللا  ابوعبد  الديدة 

جالديد منوني ربيع.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بتارجسانت  االبتدائية 

11سيد 30 2323 تحت رقم1553.
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 THREE STARS« شركة
«TRANS

ش.م.م
جبتاريخ عرفي  عقد   ب قت�سى 
تم تأسيس شركة   2323 نوف 30   24
محدجسة املدؤجلية سجلها التجاري 

رقم 21883 ذات امل يزات التالية : 
 THREE STARS«  : التد ية 

TRANS » ش.م.م.
شارع   19 رقم   : االأت اعي  املقر 
العيون قيدارية بوطالبي ايت ملول 

ع الة انزكان ايت ملول.
الرأس ال : 133.333 سرهم.

املدتخدمين  نقل   : الهدف 
لحداب الغي3.

نقل البضائع لحداب الغي3 جطنيا 
جسجليا.

النقل الدياحي.
تنظيم الرحالت جاالسفار.

الشركاء :
جالديد  حدن  اشوسان  الديد 

اصفار ابراهيم. 
: تدي3 الشركة من طرف  التديي3 
الديد اشوسان حدن جالديد اصفار 

ابراهيم.
االيداع  تم   : القانوني  االيداع 
القانوني باملحك ة االبتدائية بانزكان 
تحت رقم   2323 سيد 30   39 بتاريخ 

.2182
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 Société TAZODA
MARCHANDISES

SARL AU
رأس مالها 133.333 سرهم

املقر االأت اعي : سجار بويزكار 
امدكرجض أكاسير

 تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة ذات الشريك الوحيد 

ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ    -  1
2323، تم إحداث  11 نوف 30  بتاريخ 
ذات  للشركة  امسا�سي  القانون 
الشريك  ذات  املحدجسة  املدؤجلية 

الوحيد، خصائصها كالتا ي : 

 TAZODA  : التد ية 
.MARCHANDISES SARL AU

بويزكار  سجار   : اإلأت اعي  املقر 
امدكرجض أكاسير.

الهدف اإلأت اعي : 
الغذائية  املواس  جتوزيع  تدويق 

العامة.
 : في  حدس  الشركة  مال  رأس   
 1333 عل5  مجزء  سرهم   133.333
للحصة  سرهم   133 فئة  من  حصة 

الواحدة كلها مكتتبة كالتا ي : 
 1333  : رشيد  املزكوري  الديد 

حصة، أي 133.333 سرهم.
أي  حصة،   1333  : املج وع 

133.333 سرهم.
املزكوري  الديد  عين   : التديي3 
غي3  ملدة  للشركة  ك دي3  رشيد 

محدجسة.
من فاتح يناير إ 5   : الدنة املالية 

31 سيد 30.
املدة : 99 سنة.

2-لقد تم اإليداع القانوني لدى   
 9 بتاريخ  بأكاسير  التجارية  املحك ة 
 -  97426 تحت رقم   2323 سيد 30 

السجل التجاري : 45347.
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SOCIETE TAWN TRAV
 Société à Responsabilité Limitée

Au Capital de 100.000 Dhs
 SIEGE SOCIALE : AV

 MOHAMMED 6 IMM SALMA
.N°16 GUELMIM

ICE : 002669398000067
تـــأسيــس شركة

بتاريخ عرفي  عقد  ب قت�سى   (1 
16 نوف 30 2323، تم تأسيس شركة 
بشريك  املحدجسة  املدؤجلية  ذات 

جحيد بامل يزات التالية : 
التد ية : شركة طاجن طراف

مح د  شارع   : االأت اعي  املقر 
الداسس ع ارة سلمى رقم 16 كل يم.
سرهم   133.333  : الرأس ـــــــــــــال 
فئة  من  حصة   1333 عل5  مقد ة 

133 سرهم.

أج  متنوعة  أع ال   : الهـــــــــــــــــدف  

إنشاءات.

الشــــــــــــــركاء : 

الحدن زجيك 1333 حصة.

املدي3 القانوني : الحدن زجيك.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نوف 30     27 االبتدائية كل يم بتاريخ 

2323تحت رقم 337.
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STE ZL TRAVAUX
SARL AU

تأسيس
 17 بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

حررت  ببيوكرى   2319 سبت 30 

قوانين شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

ذات شريك جحيد خصائصها كالتا ي : 

 STE ZL. االسـم : شركة زل تغافو -

.TRAVAUX SARL AU

املختلفة  امشغال   : امهداف   -

جالبناء /التجارة املختلفة. 

سجار تتن الحاج   : املقر االأت اعي 
علي اجمال أ اعة جاس الصفاء بيوكرى 

اشتوكة ايت باها.

 133.333  : االأت اعي  الرأس ال 

سرهم. 

الديد  تكليف  تم   : التديي3 

سعيد مولين بتديي3 الشركة ملدة غي3 

محدسة.

اإليداع القانوني : تم اإليداع لدى 

بتاريخ بانزكان  االبتدائية   املحك ة 

17 أكتوبر 2319 تحت رقم 4197.
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PS LOGISTICS
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة
17 أكتوبر  طبقا للعقد املؤرخ في 

شركة  تأسيس  تم  بأكاسير،   2323

بالخصائص  املحدجسة  املدؤجلية 

التالية :

.PS LOGISTICS  : اإلسم

الهدف : نقل البضائع، الخدمات 

اللوأدتية جالتخزين.

 133.333  : املج وعة  رأس ال 

سرهم.

التديي3 : ياسين الع ري.

 15 الشقة رقم   : املقر االأت اعي 

إقامة  الثالث،  الطابق   ،12 ع ارة 

الدعاسة 3 الحي املح دي - أكاسير.

املدة : محدسة في 99 سنة.

لل ج وعة  القانوني  اإليداع  تم 

بالسجل التجاري باملحك ة التجارية 

بتاريخ   97139 رقم  تحت  بأكاسير 

16 نوف 30 2323.
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 KARAY TECHNOLOGIE

 MAROC
SARL

 HAY EL HERAFINE N° 113/H

 ZONE INDUSTRIELLE AIT

MELLOUL

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة

 26 بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

القانون  إعداس  تم   ،2323 نوف 30 

امسا�سي لشركة محدجسة املدؤجلية 

بامل يزات التالية :

التد ية : كاراي تكنولوجي مارجك.

أهاز  جبيع  تركيب   : الغرض 

جاالستي3اس  جالتجارة  ج.ب.س 

جالتصدير.

الحرفيين  حي   : االأت اعي  املقر 

رقم  113 الحي الصناعي - ايت ملول.

حدس   : االأت اعي  الرأس ال 

رأس ال الشركة في 13.333 سرهم.

تم تعيين الديد كريم   : التديي3  

غي3  ملدة  للشركة  ك دي3  الطليح، 

محدجسة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني للشركة باملحك ة االبتدائية 

بانزكان بتاريخ 9 سيد 30 2323 تحت 
التجاري  السجل  رقم   2187 رقم 

.21891

291 P
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 شركة لو بغيطوس د أكادير

 ش.م.م
 SOCIETE LE BURRITOS

D’AGADIR SARL

املقر االأت اعي : محل تجاري رقم 

261 ع ارة 133 إقامة النهضة 

الشطر 37، حي الدالم أكاسير

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

مؤرخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 

2323، تم إحداث  13 نوف 30  بتاريخ 

ذات  لشركة  امسا�سي  القانون 

املدؤجلية املحدجسة  من طرف املوقع 

للعقد، خصائصها كالتا ي :

بغيطوس  لو  شركة   : التد ية 

 STE BURRITOS ش.م.م  أكاسير  س 

. D’AGADIR

املقر االأت اعي : محل تجاري رقم 

261 الع ارة رقم 133 إقامة النهضة 

الشطر 37 حي الدالم، أكاسير.

الهدف االأت اعي :

تديي3 جاستغالل مطعم ؛

مطعم لألكالت الخفيفة ؛

قاعة شاي.
 : في  حدس  الشركة  رأس ال 

 1333 إ 5  مقدم  سرهم   133.333

للحصة  سرهم   133 فئة  من  حصة 

الواحدة ي لكها كل من :

الديد أمين ك وني : 533 حصة ؛

الديد عصام ك وني : 533 حصة.

التديي3 : عين الديد أمين ك وني 

غي3  ملدة  للشركة  جحيدا  مدي3ا 

محدجسة.

جالبنكي  االأت اعي  التوقيع 

أمين  للديد  الشركة  باسم  الوحيد 

ك وني.

من فاتح يناير إ 5   : الدنة املالية 

31 سيد 30.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

 13 املحك ة التجارية بأكاسير بتاريخ 

سيد 30 2323 تحت رقم 974446.

السجل التجاري : 45371.

292 P

PS LUBRICANTS
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة
17 أكتوبر  طبقا للعقد املؤرخ في 
شركة  تأسيس  .تم  بأكاسير   2323

محدجسة املدؤجلية
بالخصائص التالية :

PS LUBRICANTS : االسم
 الهدف : تصنيع جاستي3اس جتوزيع 

مواس التشحيم لل حركات
رأس ال املج وعة : 133.333.33

التديي3 : ياسين الع ري
 2 رقم  مكتب  االأت اعي:  املقر 
الطابق   ،  12 ع ارة   15 بالشقة رقم 

الثالث إقامة الدعاسة
3 الحي املح دي اكاسير -.
املدة : محدسة في 99 سنة.

لل ج وعة  القانوني  االيداع  تم 
بالسجل التجاري باملحك ة التجارية 
بتاريخ   97358 رقم  تحت  بأكاسير 

2 سيد 30 2323.
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STE BD TRADING SARL A.U
شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

جشريك جحيد
رأس الها : 13.333 سرهم

مقرها : الحي العدكري شارع 
الجيش امللكي فيال الدرهم - الداخلة

س.ت : 16891
العام  الج ع  ملشاجرات  طبقا 
التأسي�سي املنعقد بتاريخ 11 سيد 30 
ذات  شركة  تأسيس  تم   ،  2323
مدؤجلية محدجسة جشريك جحيد مع 

الخصائص التالية :
 STE BD  : الشركة  اسم 

TRADING SARL A.U
رأس املال : 13.333 سرهم
الشركاء : الديد بيدا علي

الحي العدكري   : مقرها امسا�سي 
الدرهم  فيال  امللكي  الجيش  شارع 

الداخلة.
املنتوأات  تصدير   : الهدف 

الفالحية.

عاما مند تسجيلها في   99  : املدة 
سجل التجارة ج الشركات

املدي3: الديد بيدا علي
باملحك ة  تم  القانوني  اإليداع 
 11 بتاريخ   بالداخلة  االبتدائية 
سيد 30 2323 تحت رقم 1204/20 .
294 P

STE SAMIFISC
CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL
 APPT N°31 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR
 TEL : 06.11.82.46.25 / FIX :

35.28.23.28.68
EMAIL : samifisc@gmail.com

 STE AGANIMES
TRANSPORT

ب قت�سى القانون امسا�سي بتاريخ 
2323، تم تأسيس شركة  2 سيد 30 
املواصفات  املدؤجلية  محدجسة 

التالية :
التد ية :  شركة اكانيم ترجندبور         

.STE AGANIMES TRANSPORT
عل5  البضائع  نقل   : الهدف 

الصعيد الوطني جالدج ي للغي3.
الواقع  املحل   : االأت اعي  املقر 
برقم 7 زنقة رقم 5 بلوك 11 بي3انزران 

تكيوين اكاسير.
سنة ابتدءا من تاريخ   99  : املدة 

التأسيس.
رأس الها : 133.333 سرهم.

التديي3 : للديد ابراهيم جشطاح.
اإلمضاء : للديد ابراهيم جشطاح.
باملحك ة  تم  القانوني  اإليداع 
سيد 30   11 بتاريخ  مكاسير  التجارية 

2323 تحت رقم 97453. 
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«AGAFAR DISTRIBUTION«
ش.م.م

RC : 45331 
 تـأسـيـس شــركة

بتأريخ عرفي  عقد   ب قت�سى 
تم جضع القانون   2323 سبت 30   11
املدؤجلية  ذات  لشركة  التاسي�سي 
املحدجسة تح ل الخصائص التالية : 

 AGAFAR  : الـتـدـ يـــــــــــــــة 

DISTRIBUTION

الشكل : ش.م.م.

جتوزيع  تدويق   : الـ ـوضـــــوع 

الدقيق

بلوك  ج/س   : االأـتـ اعــي  الـ ـقر 

ب ع ارة الحاج مبارك شارع اح د 

اخنوش اكاسير.

مــــــدة الشركــــــة : 99 سنة. 

رأس ـــال الشركـــة : 23.333 سرهم. 

الح اس  الديدان   : الـتدـيـيــــــــــــــــــر 

مع  اح د  جالكبناني  القاسر  عبد 

التوقيع معا ملدة غي3 محدسة

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

التجارية  باملحك ة  الضبط  كتابة 

 8 بتاريخ   97438 رقم  تحت  باكاسير 
رقم سجلها التجاري   2323 سيد 30 

هو 45331. 
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 AFRIC PROJET

MENAGEMENT
ب وأب عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

تم تاسيس شركة   ،2323 مارس   38

 AFRIC PROJET MENAGEMENT

)APM) ذات الخصائص التالية : 

 APM AFRIC  : التد ية التجارية 

.PROJET MENAGEMENT

ع ارة   21  : الرئي�سي  العنوان 

زنقة الكبي3 بن بؤرة حي   II املراكشية 

يوسف بن تاشفين أليز مراكش.

النشاط التجاري : 

OPC تديي3 جمراقبة اشغال البناء 

جاملرافق التقنية في االجراش.

جاملرافق  البنيات  جتدبي3  الصيانة 

التجارية.

.( Entrepreneur ( البناء

سرهم  الف  مائة   : املال  الراس 

133.333 سرهم.

من  الشركة  تديي3   : التديي3   

طرف الديد موالي الحدن املرابطي 

الفا�سي ك دي3 جحيد.
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تم جضع امللف االساري باملحك ة 

تسجيل  تم  ب راكش،ج  التجارية 

الشركة بالسجل التجاري لدى نفس 

املحك ة تحت عدس 3426 بتاريخ 26 

يونيو 2323 ب راكش.

297 P

STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL

 APPT N°31 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL : 06.11.82.46.25 / FIX :

35.28.23.28.68

EMAIL : samifisc@gmail.com

STE ABDESSLAM CAR
ب قت�سى القانون امسا�سي بتاريخ 

19 نوف 30 2323، تم تأسيس شركة 

باملواصفات  املدؤجلية  محدجسة 

التالية :            

 التد ية :  شركة عبد الدالم كار          

.STE ABDESSLAM CAR
بدجن  الديارات  كراء   : الهدف 

سائق. 
التجاري  املحل   : املقر االأت اعي 
رقم 15 الكائن بقدارية تاركة ن ي ون 

شارع املصل5 تالوين تارجسانت.

99 سنة ا ابتدءا من تاريخ   : املدة 

التأسيس.

رأس الها : 133.333 سرهم.

ايت  ابراهيم  للديد   : التديي3 

مبارك.

الدالم  عبد  للديد   : اإلمضاء 

جشكار.

باملحك ة  تم  القانوني  اإليداع 

بتاريخ لتارجسانت   االبتدائية 

 9 سيد 30 2323 تحت رقم 1549. 
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ALIMENTATION EL HOUAT
العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

جالدي   2323 سيد 30   4 في  املنعقد 

ذات  شركة  تأسيس  ب وأبه  تم 

مدؤجلية محدجسة م يزاتها كالتا ي :

 - اال سم :

 STE ALIMENTATION EL  

.HOUAT SARL AU

شركة ذات مدؤجلية   : الصفة   -

محدجسة.

- الرأس ال : 133.333 سرهم 

املنتجات  في  التجارة   : الهدف   -

الغذائية العامة.

 286 : حي رأاء فاهلل س  العنوان   -

اكاسير.

لتبدأ من فاتح   : الدنة املالية   -  

يناير إ 5 31 سيد 30 من كل سنة.

- التديي3 : تدي3 الشركة من طرف 

الديد اهوات مح د. 

تم اال يذاع القانوني باملحك ة   -

التجارية باكاسير في 14 سيد 30 2323 

تحث رقم 97472. 
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 AHSYM LOGISTIQUE
ش.ذ.م.م 

 رأس الهـا 533.333 سرهم

 املقر االأت اعي : أكاسير، محطة 

سيدي فارس املنطقة الصناعية 

تديال 3 تكوين

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تـم جضع القانون   2323 اكتوبر   22

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

محدجسة لها امل يزات التالية : 

 AHSYM LOGISTIQUE : التد ية

» ش.ذ.م.م». 

 533.333  : االأت اعي  الرأس ال 

سرهم.

محطة  أكاسير،   : املقر االأت اعي 

الصناعية  املنطقة  فارس  سيدي 

تديال 3 تكوين.

نقل  نقل املدتخدمين،   : الهدف   

الغي3  لحداب  مرافق  بدجن  اممتعة 

جنقل البضائع لحداب الغي3.

 الشركاء :

: بن بارك  سعيد   الديد 

1.653 حصة.

 1.653  : الديد الحدن بن بارك 

حصة.

 1.733  : جالديد يوسف بن بارك 

حصة.

من  كل  الشركة  يدير   : التديي3 

جالديد  بن بارك  يوسف  الديد 

الحدن بن بارك ملدة غي3 محدجسة. 

مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

تاريخ تأسيدها امج ي.

تبتدئ الدنة   : الدنة اإلأ اعية 

جتنتهي  يناير  فاتح  من  االأت اعية 

في31 سيد 30.

الصافية  امرباح  من   : امرباح 

تؤخذ %5 لتكوين االحتياط القانوني 

جالباقي يوزع عل5 الشركاء.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

مكاسير  التجارية  باملحك ة  الضبط 

رقم  تحت   2323 سيد 30   14 يوم 

.97467

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

رقم  تحت  أكاسير  ملدينة  التجاري 

45397 بتاريخ 14 سيد 30 2323.
من أأل االستخالص جالبيان 

املدي3
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 AGRIATLANTIC
SARL AU

ICE 001688123000056

تأسيس شركة محدجسة املدؤجلية
ب قت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 

تأسيس  تم   2323 سيد 30  فاتح 

ذات  املدؤجلية  محدجسة  شركة 

الخصائص التالية : 

 AGRIATLANTIC  Sarl : التد ية

 .AU

املقر االأت اعي : بلوك س زنقة 17 

رقم 7حي لعرب ايت ملول.

الهدف : بيع جتركيب انظ ةالرئ، 

استي3اس جتصدير. 

 133.333  : االأت اعي  الرأس ال 

سرهم.

التديي3 : عبد العزيز بوكرير. 

املدة : 99 سنة.

الدنة املالية : من فاتح يناير حتى 

31 سيد 30.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

 2219 رقم  تحت  بانزكان  التجاري 

بتاريخ 14 سيد 30 2323 رقم السجل 

التجاري 21911.

301 P

CHILLED AGENCY

SARL AU
تأسيس شركة

ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

تم جضع القانون   2323 نوف 30   25

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

ذات  جاحد  بشريك  محدجسة 

الخصائص التالية : 

.CHILLED AGENCY : التد ية

الشكل القانوني : ش.م.م بشريك 

جاحد.

املقر االأت اعي : شقة 332 ع ارة 

8 اقامة تنالت حي الهدى اكاسير. 

ساخلية  اتصاالت  جكالة  الهدف: 

جخارأية للشركات / املعامالت.

ألف   133 في  حدس   : الرأس ال 

حصة   1333 من  مقد ة  سرهم 

اأت اعية بقي ة 133 سرهم للحصة٬ 

لفائدة  بالكامل  جمكتتبة  محررة 

الديد بوتدغارت اي ن.

املدة : 99 سنة.

الشركة  بتديي3  يقوم   : التديي3 

غي3  ملدة  اي ن  بوتدغارت  الديد 

محدسة.

اإليداع القانوني : تم االيداع لدى 

التجارية  باملحك ة  الضبط  مكتبة 

2323 تحت  13 سيد 30  مكاسير يوم 

رقم 97432. 
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 CASH CAMPUS شركة
 SERVICE

SARL
امسا�سي  القانون  ب قت�سى 
يونيو   16 بتاريخ  املؤرخ  للشركة 
 25 بتاريخ  بانزكان  املسجل   ،2323
 RE : 16967 يونيو 2323، تحت رقم
ذات  شركة  تكونت   OR : Gratis
الشريك  ذات  املحدسة  املدؤجلية 

الواحد.
 CASH CAMPUS  : مد اة 

.SERVICE
 رأس الها : 133.333 سرهم.

جكالة تحويل   : الهدف االأت اعي 
امموال.

: شارع سال بلوك  املقر االأت اعي 
7 رقم 73 حي ت زارت ايت ملول. 

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة   
تسجيلها بالسجل التجاري. 

رأس ال الشركة مقدم ك ا يلي : 
 1333 مح د  افرياض  الديد 

حصة.
: من طرف الديد :  تدي3 الشركة 
افرياض مح د بصفته املدي3 الوحيد 

لشركة ملدة غي3 محدجسة.
من  تبتدئ   : االأت اعية  الدنة 

فاتح يناير جتنتهي في 31 سيد 30.
باملحك ة  تم   : القانوني  اإليداع 
سيد 30   3 بإنزكان بتاريخ  االبتدائية 

2323 تحت رقم 2136.
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 SOCIETE : شركة
 CARRIATLAS

SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

رأس ـــالها 133.333 سرهم
 املقر اإلأت اعي : ع ارة بومكوك، 

شارع القا�سي عياض، الحي 
الصناعي، أكاسير
تـأسـيـس شــركة

 13 بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى   
القانون  جضع  تم   2323 نوف 30 
التاسي�سي لشركة محدجسة املدؤجلية 

تح ل الخصائص التالية : 

 SOCIETE شركة   : الـتـدـ يـــــــــــــــة 

.«CARRIATLAS «SARL

املدؤجلية  ذات  شركة   : الشكل 

املحدجسة.

املقالع  إستغالل   -  : الـ ـوضـــــوع 

بإستع ال اآلالت امليكانيكية.

الع ليات  أ يع  عامة  جبصفة 

غي3  أج  مباشرة  بصفة  ترتبط  التي 

مباشرة بهدف الشركة.

ع ارة   : االأـتـ اعــي  الـ ـقر 

عياض،  القا�سي  شارع  بومكوك، 

الحي الصناعي، أكاسير.

ابتداء  سنة   99  : الشركــــــة  مــــــدة 

من يوم تأسيدها. 

 133.333  : الشركـــة  رأس ـــال 

حصة من   1.333 سرهم مقدم عل5 

فئة 133 سرهم.

الشركاء جمداه تهم : 

 25.333 اح د  بومكوك  الديد 

سرهم مقابل 253 حصة.

 25.333 جليد  بومكوك  الديد 

سرهم مقابل 253 حصة.

الديد سو�سي عبد العا ي 25.333 

سرهم مقابل 253 حصة.

 25.333 مح د  سو�سي  الديد 

سرهم مقابل 253 حصة.

 امربـــــــــاح : يتم اقتطاع ندبة % 5 

من امرباح لالحتياط القانوني جالباقي 

حدب تقرير الشركاء  سواء يوزع اج 

ينقل.

من  الشركة  تدي3   : الـتدـيـيــــــــــــــــــر 

طرف الديد بومكوك أح د جالديد 

عبد  سو�سي  جالديد  جليد  بومكوك 

العا ي.

حق اإلمضاء : أعطي حق اإلمضاء 

بومكوك  الديد  من  لكل  املشت3ك 

أح د جالديد سو�سي عبد العا ي أج 

للديد بومكوك جليد جالديد سو�سي 

عبد العا ي.

الدنـــة االأت ـاعيـة : من فاتح يناير 

إ 5 31 سيد 30.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
بتاريخ14   مكاسير  التجارية  املحك ة 

سيد 30 2323 تحت رقم 45389.
للخالصة البيان

املدــيـــــرجن
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STE  BISIG TOURS
 SARL AU

تـــــــــــــأســيس شـــــــــــــــركة
بتاريخ  عرفي  عقد  عل5  بناءا   -  I
2323، تم جضع القوانين  26 أكتوبر 
امساسية لشركة محدجسة املدؤجلية 
BISIG TOURS ذات   : بشريك جحيد 

الخصائص التالية : 
في  الشركة  هدف   : الهدف   -  1

املغرب ك ا في الخارج هو :
- نقل املدتخدمين لفائدة.

النقل  النقل  الج اعي،  النقل   -
الدياحي جاملدر�سي.

2 - املقر االأت اعي : رقم 58 زنقة 
يوسف بن تاشفين سيدي ايفني.

3 - املدة : 99 سنة.
4 - الرأس ال : حدس في 133.333 
حصة   1333 عل5  مقدم  سرهم 
اأت اعية بقي ة 133 سرهم للواحدة 

جهي في نصيب الديدة : 
حصة   1333 ناسية  اشهيب 

اأت اعية.
تدي3 الشركة جملدة   : التديي3   -  5
غي3 محدجسة من طرف الديد بوزكاج 

البشي3.
II - تم اإليداع باملحك ة االبتدائية 
بتزنيت بتاريخ 28 أكتوبر 2323 تحت 
السجل  في  جالتسجيل   726 رقم 

التجاري تحت رقم 4529. 
305 P

SOCIETE AYOUR ECO شركة
 SARL AU

تأسيس
ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
تم جضع القوانين   2323 نوف 30   23
امساسية لشركة محدجسة املدؤجلية 

بشريك جحيد ذات امل يزات التالية :

.AYOUR ECO : التد ية - 

 - الشكل القانوني : شركة محدجسة 

املدؤجلية ذات شريك الوحيد. 

 - : االستي3اس جالتصدير  -الهدف   -

التدويق الرقمي - التجارة العامة.

تجزئة   62 رقم   : -املقر االأت اعي 

االمل انزا اكاسير.

في  حدس   : االأت اعي  -الرأس ال 

 1333 إ 5  مقدم  سرهم   133.333

امل ثلة  هم  سر   133 فئة  من  حصة 

الديد  ملكية  في  الواحدة  للحصة 

النخيلي ايوب. 

النخيلي  الديد  عين   : -التديي3 

ايوب مدي3ا للشركة ملدة غي3 محدسة.

تم تعيين الديد   : توقيع الشركة 

الوحيد  املوقع  ايوب،  النخيلي 

املدتندات  أ يع  عل5  للشركة 

املصرفية جاإلسارية.

- املدة : 99 سنة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  جقد 

التجارية  باملحك ة  الضبط  كتابة 

 2323 سيد 30   11 بتاريخ  باكاسير 

تحت رقم 97452.

306 P

مكتب اشقران لالستشارات القانونية 

جاملحاسباتية

رقم 79 ع ارة افراح، شارع املقاجمة الحي 

الصناعي - اكاسير

DOTECPRO
 إشعار بالتأسيس

م30م  عرفي  عقد  ب قت�سى 

مسجل   ،2333 أكتوبر   22 بتاريخ 

 ،2323 نوف 30   13 بتاريخ  باكاسير 

لشركة   امسا�سي  القانون  جضع  تم 

ذات  شركة  جهي   DOTECPRO

مدؤجلية محدجسة ذات شريك جاحد : 

  DOTECPRO  : التد يــة 

ش.م.م.ش.ج.

الهدف االأت اعي : سراسة، تجهيز 

الكهربائية  التقنية  امنظ ة  جتركيب 

جاملعلوماتية.
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شارع   48 رقم   : االأت اعي  املقر 

بندركاج  الكبي3  الوفاق  ب  س ارة 

اكاسير.

املدة : 99 سنة.

 10.000،00 حدس في   : الرأس ال 

سرهم.

التديي3 : الديد رضا بولفتوح.

الدنة الحدابية : تبتدى من فاتح 

كل  من  سيد 30   31 في  جتنتهي  يناير 

سنة.

اإليداع القانوني : تم إيداع امللف 

القانوني للشركة لدى كتابة الضبط 

 13 باملحك ة التجارية الكاسير بتاريخ 

سيد 30 2323 تحت رقم 97431.
السجل التجاري : رقم 45355.

307 P

STE DOOZ and COOL شركة
SARL AU

تأسيس
ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

تم جضع القوانين   2323 نوف 30   13

امساسية لشركة محدجسة املدؤجلية 

بشريك جحيد ذات امل يزات التالية : 

.DOOZ and COOL : التد ية -

- الشكل القانوني : شركة محدجسة 

املدؤجلية ذات شريك الوحيد.

جأبة  تناجل  محل   : الهدف   -

خفيفة سريعة.
بلوك   31 رقم   : املقر االأت اعي   -

134 زنقة قرطبة حي الشرف اكاسير.

في  حدس   : الرأس ال االأت اعي   -

 1333 إ 5  مقدم  سرهم   133.333

امل ثلة  هم  سر   133 فئة  من  حصة 

الديد  ملكية  في  الواحدة  للحصة 

الورسي لحدن. 

الورسي  الديد  عين   : التديي3   -

غي3  ملدة  للشركة  مدي3ا  لحدن 

محدسة.

الورسي  الديد  عين   : االمضاء   -

لحدن املوقع الوحيد لج يع امع ال 

اإلسارية جاملصرفية.

- املدة : 99 سنة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  جقد   -

التجارية  باملحك ة  الضبط  كتابة 

 2323 سيد 30   11 بتاريخ  بأكاسير 

تحت رقم 97451.

308 P

C.A CONSEIL

 Siège social : 97، 1ER ETAGE، AVENUE

 ،MANSOUR DAHBI، CITE DAKHLA

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

E-mail : cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

STE DARI CONCEPT
العام  الج ع  محضر  ب قت�سى   

2323جالدي  سيد 30   3 في  املنعقد 

ذات  شركة  تأسيس  ب وأبه  تم 

مدؤجلية محدجسة م يزاتها كالتا ي : 

.STE DARI CONCEPT : اال سم -

شركة ذات مدؤجلية   : الصفة   -

محدجسة.

- الرأس ال : 13.333 سرهم.

- الهدف : صناعة املفرجشات.

الطابق تحت ار�سي   : العنوان    -

شارع املختار الدو�سي   2 الع ارة ت 

اكاسير.

لتبدأ من فاتح   : الدنة املالية    -

يناير إ 5 31 سيد 30 من كل سنة.

- التديي3 : تدي3 الشركة من طرف 

الديد علمي جا ي عبد الرح ن. 

تم اال يذاع القانوني باملحك ة   -

التجارية باكاسير في 11 سيد 30 2323 

تحث رقم 97453. 
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 CILISTI TRAVAUX 
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة بشريك جاحد
23 نوف 30  طبقا للعقد املؤرخ في 

تأسدت شركة  بأجالس تاي ة،   2323

ذات مدؤجلية محدجسة م يزاتها ك ا 

يلي :

. CILISTI TRAVAUX : االسم

الهدف:

الحدائق  جتنديق  البدتنة 

جصيانة املداحات الخضراء. 

أع ال إنشائية جمتنوعة. استي3اس 

جتصدير املنتجات جاملعدات الزراعية 

جاإلنشائية.

جس درة  جتجارة  جبيع  جشراء 

أ يع  جتوزيع  جتدويق  جت ثيل 

جاملواس  جامصناف  جالدلع  املنتجات 

نوع  أي  من  منتهية  جشبه  بأنواعها 

أي  عن  أج  الشركة  عن  نيابة  سواء 

شخص طبيعي أج اعتباري آخر. 

الطرق  جأع ال  الحفر،  أع ال 

الري   جقنوات  املدنية،  جالهندسة 

جاإلنارة  الهيدرجليكية  جامع ال 

العامة، جحفر اآلبار جحفرها .

أ يع امشغال   ، املياه   ، الهاتف 

العامة.

تنديق الحدائق   : أع ال متنوعة 

الحدائق  الحدائق،صيانة  إنشاء 

من  التخلص  العشب،  إزالة 

النخيل  تقليم   ، الخضراء  النفايات 

، تقليم امشجار ، تجديد املداحات 

الخضراء ، الري اآل ي ، إنشاء مناظر 

مائية .

جامحداث  املنزلية  الخدمات 

جالت3فيه.

الحدائق  جصيانة  زراعة  مقاجل 

شراء  الخضراء)  املداحات  )مشاتل 

البناء  جمعدات  املواس  أ يع  جبيع 

جالبدتنة.

مياه  شبكة  جصيانة  تركيب   

جالشبكات  جالكهرباء  الشرب 

جامسجات  اآلالت  تأأي3  املختلفة. 

جمعدات امشغال العامة.

كهرباء   - سباكة  متنوعة:  أع ال 

 - حديد  أع ال   - سهان   - نجارة   -

أرضيات.   - بالط   - أص   - رخام 

أبراج مياه    ، )أدور  امع ال الفنية 

أحواض...) .

جتج يع  جصيانة  جتشغيل  تنفيذ 

أج  العامة  املرافق  أ يع  جإصالح 

الخاصة.

امطفال  جمجالدة  التنظيف 

جالبدتنة.

اممن الخاص.

جخدمة  جاملشاتل  الزهور  بائع 

امزهار. جخدمة  النباتات  صيانة 

سرهم   133.333   : رأس ال الشركة  

 133 سهم بقي ة   1333 مقد ة إ 5 

بالكامل  موزعة   ، منها  لكل  سرهم 

ياسين  الديد  الوحيد  املداهم  عل5 

اسحالة.

خالل  من  الشركة  تدي3  املدي3: 

ياسين  للديد  الوحيد  التوقيع 

اسحالة  لفت3ة غي3 محدجسة .

املقر االأت اعي: سجار اجالس اسكي3 

أ اعة اسن  اجالس  تاي ة  .

سنة ابتداءا من تاريخ   99  : املدة 

التسجيل بالسجل التجاري.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  املحك ة  لدى  الضبط 

بتارجسانت تحت رقم 1543. 

 7255 رقم  التجاري  جالسجل 

بتاريخ 7 سيد 232330 .      
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 SOCIETE  GLOBAL BETTER

  FOOD
S.A.R.L  AU

تــــأسيس شركـــــة
فاتح  بتاريخ  عرفي  عقد  ب وأب 

سيد 232330 تم تأسيس شركة ذات 

امل يزات التالية:

 SOCIETE “GLOBAL     : التد ية

. BETTER FOOD” S.A.R.L AU

ذات  شركة  القانوني:  الشكل 

مدؤجلية محدجسة . 

املقر :  شارع ج ي العهد الطابق 33 

املر�سى  العيون  -املغرب .

استي3اس  االأت اعية:  النشاطات 

جتصدير املواس الغذائية.

سرهم   133.333.33  : رأس ال 

سرهم   133 حصة،   1333 إ 5  قدم 

لكل جاحدة.

شرجس  الديد  إ 5  يعهد  التديي3: 

ياسين.
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باملحك ة  تم  القانوني  اإليداع 

بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

رقم  تحت  سيد 232330   9

.2020/3015

311 P

شركة   فايت انفيست 

 ش. م. م. ش. ج

STE FAIT INVEST SARL AU

ستوسيو رقم 35 اقامة سيدي 

يوسف  ,II اكاسير

السجل التجاري : رقم 45369

ثم   2323 نوف 30   27 بتاريخ 

املدؤجلية  سات  شركة  تاسيس 

املحدجسة .

- التد ية : شركة  فايت انفيدت 

سات  شركة  القانوني:   الشكل   -

املدؤجلية املحدجسة للشريك الوحيد. 

- الهدف: 

 -  منعش عقاري.

- املقر االأت اعي: ستوسيو رقم 35 

اقامة سيدي يوسف,IIاكاسير   .

مبلغ   في  :حدس  املال  -راس 

133333.33 سرهم مقد ة ا 5 1333 

في  للحصة  سرهم   133 بث ن  حصة 

ملكية :

 1333 فؤاس:  �سي  ايت  -الديد 

حصة.

الديدة  عينت  -التديي3: 

ملدة  للشركة  مدي3ة  عبدجن  سناء 

غي3محدجسة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99 -املدة: 

تسجيل الشركة في السجل التجاري. 

-الدنة االأت اعية: من فاتح يناير 

ا 5 31 سيد 30  من كل سنة. 

كتابة  لدى  القانوني  االيداع  ثم 

الكاسير  التجارية  باملحك ة  الضبط 

2323 تحت رقم  13 سيد 30   بتاريخ 

.97445
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مكاتب حدابات ابن عامر

ELITE TRAITEUR ش.م.م.
التعريف املوحد لل قاجلة :

332666634333339
بتاريخ عرفي  عقد   ب وأب 
جتاملسجل   2323 نوف 30   24  
رقم  تحت   2323 نوف 30   33 بتاريخ 
شركة  تأسدت   RE:00077781
تفاصلها  املحدجسة،  املدؤجلية  ذات 

كالتا ي:
 ELITE TRAITEUR  : التد ية 

ش.م.م.
هدفها :

م ون حفالت.
أع الف التزيين جالديكور.

العنوان التجاري : رقم 13، تجزئة 
ال30كة تيزنيت.

رأس مالها : 133.333 سرهم )مائة 
1333 حصة  الف سرهم) موزعة إ 5 
133.33 سرهم )مائة  قي ة كل حصة 

سرهم).
تم تعيين الديد   : تديي3 الشركة 
بنيشو سناء ك دي3ة جحيدة للشركة 
كامل  إعطائها  مع  محدجسة  غي3  ملدة 
الصالحيات حدب القانون امسا�سي 

للشركة.
 99 الشركة  ع ر  مدة   : املدة 
تاريخ  من  سنة)  جتدعون  )تدعة 

تأسيدها النهائي.
إيداع  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط  ب كتب  القانوني  امللف 
بتيزنيت  االبتدائية  املحك ة  لدى 
سيد 30   14 بتاريخ   2020/781 عدس 

.2323
313 P

FIDUCIAIRE TEMSIA

TEL : 0640109989

  STE ELCEN SERVICES
S.A.R.L

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

مؤرخ  عرفي  عقد  ب وأب  ١ـ 
تم  نوف 232330   17 ملول  بايت 
ذات  لشركة  امسا�سي  النظام  جضع 
تك ن  جالتي  املحدجسة  املدؤجلية 

م يزاتها في ا يلي :

 STE ELCEN  : التد ية 

  SERVICES .S.A.R.L

الشركة  غرض  ي كن  الغرض: 

لحداب  أج  الخاص  لحدابها  سواء 

سجلة أخرى  أي  جفي  املغرب  في  الغي3 

في ا يلي :

- جكالة التدويق الرقمي.

 16 رقم  س  :بلوك  الشركة  مقر 

حي   34 رقم  شقة  الثاني  الطابق 

املدي3ة ايت ملول.

 99 املدة:حدست مدة الشركة في 

سنة ابتداء من تاريخ تكوينها النهائي.

رأس ال الشركة:يبلغ رأس ال الشركة 

مائة االف سرهم 133333.33 مقدم 

133 سرهم  إ 5 الف حصة ذات مائة 

مكتتبة  الواحدة،  لحصة  كقي ة 

جمخصصة  كليا  القي ة  جمدفوعة 

للشركاء : 

 1333 الحدن  املوسن  الديد 

حصة.

الدنة املالية:تبتدئ في فاتح يناير 

جتنتهي في 31 سيد 30 .

الديد  الشركة  يدي3  التديي3: 

املوسن الحدن ملدة غي3 محدجسة .

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحك ة اإلبتدائية بانزكان  

عدس  تحت   14/12/2020 بتاريخ  

بالسجل  جاملسجلة   2020/2220

التجاري تحت رقم 21913.
للخالصة جالبيان

املدي3

314 P

EL HOUDA PRESTATIONS
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
املقر االأت اعي : بلوك ك رقم 214 

حي الهدى أكاسير

  السجل التجاري  45393  أكاسير

ب قت�سى عقد عرفي باكاسير بتاريخ 

23 نوف 30 2323   تم تأسيس شركة  

بالخصائص التالية :  

 EL HOUDA  : االسم 
.PRESTATIONS

الهدف :
 الوساطة في سداس الفواتي3.

رأس ال املج وعة :  53333 سرهم 
 133 حصة بقي ة   533 مقد ة إ 5 

سرهم.
علي,  موالي  العلوي   : الشركاء 
بلوك ك رقم 214  حي الهدى أكاسير .
التديي3: العلوي موالي علي, بلوك 

ك رقم 214  حي الهدى أكاسير.
املقر االأت اعي: بلوك ك رقم 214  

حي الهدى أكاسير.
املدة :  99 سنة.

لدى  القانوني  االيداع  تم 
التجارية  باملحك ة  الضبط  كتابة 
بتاريخ  97463 رقم  تحت   بأكاسير 

  14 سيد 232330 .
315 P

مكتب الحدابات أركوم فيدجس كندولتينك
شارع غاندي تجزءةH 254 حي الداخلة اكاسير

www.ofc.orcom.com

     ECOMARK  
 Sarl 

انشـاء شـركـة
بتاريخ عرفي  عقد   ب قت�سى 
تم جضع القانون  نوف 232330    26  
املدؤجلية  ذات  للشركة  االسا�سي 

املحدجسة ذات امل يزات التالية:
ذات  شركة    : الشركة  شكل   /1

مدؤجلية محدجسة.
     ECOMARK  :2/ تد ية الشركة

3/ غرض  الشركة:  
تصدير الخدمات.

جكالة االشهار جالتواصل  .
زنقة  للشركة  االأتـ ـاعي  4/املقـر 
الدالم   حي   2 طابق   11 رقم   926

اكاسير .       
سنة   99 في  محـدسة   : 5/املدة 
من تاريخ تاسيدهـا النهـائي مـا  ابتـداء 

عـدا االنحالل املدبق اج الت ـديـد.
في  محدس    : الشركة  6/رأاس ال 
ا 5     مقدم  سرهم   133.333 مبلـغ  
 133 حصة اأت اعية بقي ة   1333

سرهم للحصة.
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7/ الشركاء:
مح د  الديد   : سرهم   53.333

الطالبي .
: الديد مصطفى  53.333  سرهم 

بل قدم .
تعيين  تم  القانوني:  8/املدي3 
ك دي3ين للشركة جملدة غي3 محدجسة: 
القاطن   بل قدم  مصطفى  الديد   -
حي الفرح بندركاج اكاسير.  276 رقم 
الديد مح د الطالبي القاطن تجزءة 

القاعدة الجنوبية اغرجض  اكاسير
9/رقم التقيد في السجل التجاري: 
التجاري  السجل  في  التسجيل  تم 
تحت   الكاسير   التجارية  لل حك ة 

45341يوم 9 سيد 232330.
للخــــــالصــــــــــــة جالتـذ كيــــــــــر

مـكـتـب الحـدـابـات
 أركوم فيدجس كندولتينك
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 CABINET IDEHLI D’EXPERTISE ET DE
CONSEIL

مكتب اسحلي للخ30ة جاالستشارة
شارع موالي اس اعيل ع ارة سار ايليغ الطابق 

الثالث رقم 314 حي النهضة - أكاسير

STE LEGZIRA CONSERVES
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

تأسيس
ب قت�سى عقد عرفي م30م بتاريخ 
القانون  جضع  تم   2323 نوف 30   5
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

محدجسة م يزاتها كالتا ي :
 STE LEGZIRA  : التد ية 

CONSERVES ش.م.م.
الهدف االأت اعي : 

أ يع  جبيع  شراء  معالجة، 
منتوأات البحر.

التصدير جاالستي3اس.
تصبي3  مصانع  جاستغالل  إنشاء 

الد ك.
زنقة   ،1 رقم   : االأت اعي  املقر 

كل يم، حي لالمريم سيدي إفني.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيدها.
سرهم   133.333  : الرأس ال 
فئة  من  حصة   1333 من  جيتكون 
133 سرهم مدفوعة بكاملها من طرف 

الديد الحريري مبارك.
من  مدي3ة  الشركة   : التديي3 
طرف الديد الحريري مبارك ملدة غي3 

محدجسة.
: الشركة ملزمة بالتوقيع  التوقيع 

املنفرس للديد الحريري مبارك.
الدنة الحدابية : تبتدئ من فاتح 
كل  من  سيد 30   31 في  جتنتهي  يناير 

سنة.
اإليداع : تم إيداع امللف القانوني 
للشركة لدى كتابة الضبط باملحك ة 
سيد 30   3 بتاريخ  بتزنيت  االبتدائية 

2323 تحت رقم 774.
التسجيل  تم   : التجاري  السجل 
املحك ة  لدى  التجاري  بالسجل 
سيد 30   3 بتاريخ  بتزنيت  االبتدائية 

2323 تحت رقم 4577.
للخالصة جالبيان
الحدين اسحلي

317 P

شركة ماسو لوك
ش.م.م.

شركة ذات مدؤجلية محدجسة
تأسيس

ب وأب عقد عرفي مؤرخ في   -  1
أكاسير في 4 أغدطس 2323 :

ذات  لشركة  امسا�سي  النظام 
مدؤجلية محدجسة ك ا يلي :

االسم : شركة ماسو لوك ش.م.م.
إقامة   O ع ارة   367 رقم   : املقر 

الوس الداخلة أكاسير.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.
الرأس ال : 13.333 سرهم.
التديي3 : كوثر الزرهوري.

-  تم تقييد الشركة في السجل   2
 97433 رقم  تحت  بأكاسير  التجاري 

بتاريخ 13 سيد 30 2323.
املدي3ة

318 P

شركة  زاموس
)شركة محدجسة املدؤجلية) 

  ICE : 002626366000065
  TP : 49202266 

  IF : 47277366 
RC : 45407 

1 -  بناء عل5 سند عرفي  محرر في 
22 سبت 30 2323  بأكاسير تم تأسيس 
حدب  املدؤجلية  محدجسة  لشركة 

البيانات التالية .
التـد يــة:  زاموس شركة محدجسة 

املدؤجلية.
أهــداف الشـركـــة :

 تصدير املنتجات الفالحية.
اممي3  شارع   : االأـت ــاعـي  املقـر 
سيدي مح د ع ارة أ مكتب رقم 13 

أكاسير.
  املدة :99 سنة.

املدــاه ــة:  ساهم املشاركون ب ا 
كرأس ال  سرهم   133.333,33 قدره 
حصة   1  333 إ 5  مقدم  الشركة 
سرهم للواحدة عل5 الشكل   133 ب 

التا ي:
 733  : سهام  حبيبي  الديدة   -

حصة. 
 333: شرف   حبيبي  الديد   -

حصة.
الديد  الشركة  يدي3   : اإلسارة  

حبيبي شرف ملدة غي3 محدجسة.
مــن  تبتدئ    : الدنـة االأت ــاعيـة 

فاتــح ينايــر جتنتهــي فــي 31 سيد 30.
تــم اإليــداع  لــقـد     : اإليــداع   2  -
باملحك ـة  الضبـط  بكتابــة  القانونــي 
  97476 رقم  تحــت  بأكاسير  التجارية 

بتاريخ 14 سيد 30 2323.
الخــالصـــــــة جالبــيــــــان

319 P

ايت بوزيد للعقار والتجارة
م.م. م. ش.ج

تأسيس شركة
 4 ب قت�سى عقد عرفي املؤرخ في 
شركةايت  تأسيس  تم  نوف 232330 

بوزيد للعقار جالتجارة .م.م. م. ش.ج.
-هدفها :

-منعش عقاري.                                     
تن  الرئ�سي  الشارع  -العنوان: 

منصور شتوكة ايت باها.
سرهم   133.333.33  : -رأس الها 
كل  قي ة  حصة  إ 13335  موزعة 

حصة 133سرهم .
 تم تعيين الديد ايت بوزيد ع ر 
غي3  ملدة  للشركة  جاملوقعة  ك دي3 

محدجسة.
 - املدة :مدة ع ر الشركة 99 سنة 

من تاريخ تأسيدها النهائي.
-السجل التجاري اإليضاحي رقم   

. 21889
القانوني  اإليداع  تم   -
منزكان  اإلبتدائية  باملحك ة 
رقم  تحت  سيد 232330    9 بتاريخ 

    .2186
320 P

 M.A.L LOGISTIQUE  الشركة
 ش م م 

 33 بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم تأسيس الشركة  نوف 232330   

ذات امل يزات اآلتية :
 M.A.L الشركة   : التد ية 

LOGISTIQUE ش.م.م .
حي   87 رقم   : االأت اعي  املقر 

بيد اجن ٲغرجض بندركاج ٲكاسير.
رأس املال :   133333,33  سرهم .

مح د  العدري  :الديد  املدي3 
أمين.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  باكاسير  التجارية 

سيد 232330 تحت رقم 97443.
321 P

LAHNAID TRANS
SARL

إعالن عن تأسيس شركة محدجسة 
املدؤجلية

ICE : 002673995000011
ب قت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ  
تم تأسيس شركة   2323 نوف 30   19
محدجسة املدؤجلية ذات الخصائص 

التالية :
 LAHNAID TRANS  : -التد ية 

.. Sarl
 48 رقم  كراج  االأت اعي:  -املقر 
حي  رقم153   31 بلوك  ب  الكائن 

موالي  ع ر ايت ملول.
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-الهدف:
 نقل البضائع لحداب الغي3.

 133333 االأت اعي:  -الرأس ال 
سرهم.

-التديي3: عبد الرحيم العناني.
-املدة: 99 سنة.

-الدنة املالية :  فاتح يناير حتى31 
سيد 30 .

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 
  2234 رقم  تحت  بإنزكان  التجاري 
رقم   2323 سيد 30   15 بتاريخ 

السجل التجاري 21925.
322 P

FIDUCIAIRE ZIAD
 Boulevard AL MOUKAOUAMA Q.I ,19

AGADIR

 Sté MOROCCO COOP VAL
SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

 7 بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
شركة  تأسيس  تم   ، نوف 231930 
ذات املدؤجلية املحدجسة خصائصها 

كالتا ي :
 MOROCCO COOP : التد ية-

: VAL SARL
الهدف االأت اعي:  

 1) التجارة ج االستي3اس جالتصدير 
رياض  خي   334 زنقة  بلوك   -31

الدالم أكاسير.
-املدة : 99   سنة.

سرهم   133.333,33 الرأس ال: 
حصة اأت اعية   1333 مقد ة إ 5 
من فئة 133 سرهم للحصة الواحدة، 

مقد ة كالتا ي:
الديد : زراس امليلوسي 433 حصة 

إأت اعية.
 - الديد: زراس املهدي 333 .

 333 سومية  الفوز  ابو  الديدة 
حصة اأت اعية.

التديي3: يعهد بتديي3 الشركة إ 5 
الديدان  زراس امليلوسي جزراس املهدي 

ملدة غي3 محدسة .
رقم السجل التجاري:45413 .

ا 5  يناير  فاتح  من  املالية  الدنة 

نهاية سيد 30 من كل سنة.
تم اإليداع القانوني بكتابة  جقد  
التجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
 2323 سيد 30    15 بتاريخ  بأكاسير 

تحت  رقم : 97479.
323 P

ليش فيش
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة
شركة  تأسيس  تم  للعقد   طبقا 
بالخصائص  محدجسة     املدؤجلية 

التالية :  
االسم : ليش فيش  شركة محدجسة 

املدؤجلية. 
الهدف : 

بالج لة  االس اك  جشراء  بيع 
جالتقديط .

 : املج وعة  رأس ال 
133333سرهم.

التديي3: عبد الرح ان طيبان .
الحي   4781 رقم  املقر االأت اعي: 

املح دي اكاسير  .
املدة :  99 سنة.

لل ج وعة  القانوني  االيداع  تم 
بالسجل التجاري باملحك ة التجارية 
بأكاسير تحت رقم  97473 بتاريخ 14  

سيد 232330.
324 P

 STE SAHARA ATLANTIC
FISH

SARL AU
 STE A RESPONSABILITE

LIMITEE

AU CAPITAL DE 100.000 DHS

 ADRESSE : QUARTIER

 ADMINISTRATIF, EL OUATIA,

TAN TAN

ب قت�سى عقد عرفي بتاريخ فاتح 
شركة  تأسيس  تم   2323 سيد 30 
بامل يزات  محدجسة  مدؤجلية  ذات 

التالية :
 STE SAHARA  : التد ية 

.ATLANTIC FISH SARL AU

اإلساري،  الحي   : االأت اعي  املقر 
الوطية، طان طان.

سرهم   133.333  : الرأس ال 
فئة  من  حصة   1333 عل5  مقد ة 

133 سرهم.
بالج لة،  الد ك  بيع   : الهدف 
تحويل أ يع أنواع  تصبي3 الد ك، 
لحداب  البضائع  نقل  الد ك، 
لحدابه  البضائع  نقل  الغي3، 
تجارية،  شركات  ت ثيل  الخاص، 
استي3اس جتصدير، مفاجض في ميدان 

الصيد البحري.
 : الوحيدة  جاملدي3ة  الشريكة 

الديدة سلوى زرقان.
املدة : 99 سنة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ  طان  بطان  االبتدائية 

سيد 30 2323 تحت رقم 20/270.
325 P

 STE ABWAB SOUSS DE 
 CONSTRUCTION

SARL
   IF  :33662375

RC: 3937
تصفية الشركة

ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
39  نوف 30  2323 جافق الج ع العام 

للشركة عل5 التعديالت التالية:
مصفي  أرأدال   يحيا  تعيين   -

الشركة.
- تصفية الشركة.

بكتابة  تم   : القانوني  االيداع 
االبتدائية  باملحك ة  الضبط 
في  2020/773 رقم   تحت   بتيزنيت 

 3 سيد 232330.
326 P

 SOCIETE STE .CA ETOILE
 SNC

 شركة  امشخاص
رأس الها : 133.333.33 سرهم
سجل تجاري رقم : 4327  – 

طانطان
املقر االأت اعي : 63 شارع 33 حي 

الجديد   ، طانطان
إعالن عن حل الشركة قبل امجان

بناءا عل5 محضر قرار الغي3 العاسي 
CA ETOILE  SNC شركة  لشركاء  
بطانطان   الشركة  ب قر  جاملنعقد 
تقرر   2323 نوف 30   13  بتاريخ 

مايلي :
املقدم  التقرير  عل5  -املصاسقة 
الشركة   بتصفية  املكلف  طرف  من 

جإعطائه اإلبراء النهائي .
-الحل  النهائي للشركة جتصفيتها .
بكتابة  تم  القانوني  اإليداع 
االبتدائية  باملحك ة  الضبط 
   2323 سيد 30   8 بتاريخ  بطانطان 

تحت رقم 266.
327 P

STE. SARSEIGE COMPTA SARL
mail: sarseige.compta@gmail.com

DAVIKID NEGOCE
التصفية النهائية للشركة

الغي3  العام  الج ع  ب قتضـى 
العاسي املؤرخ في 23 سيد 232330، 
   DAVIKID NEGOCE لشركة 
السجل التجاري رقم 14627 انزكان  

تقرر مايلي: 
1 –التصفية النهائية للشركة.

-2 تم تعيين الديد الحدن املكي 
مكلف بالتصفية.جمقر التصفية رقم 
139 تجزئة أمالك سوس ايت ملول.

باملحك ــة  القانوني  اإليداع  تم   -
 14 في  انزكان،  االبتدائية 

سيد 232330 تحت رقم2232 .
328 P

 STE ELEC IHYA
  SARL

حل الشركة
طبقا ملداجالت الج ع العام الغي3 

العاسي قرر املشاركون ما يلي:
- حل الشركة .

مصفي  ييحي  الحدن  الديد   -
للشركة.

ثابت  للتصفية  الرئي�سي  املقر   -
شركة  عند  الشركة  عنوان  عل5 
مح د  شارع   67 رقم  فيدكام  
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الداسس أيت ملول.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحك ة االبتدائية انزكان 
تحت رقم  سيد 232330    15 بتاريخ 

. 2238
329 P 

   LA CASE B شركة
ش م م

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 
االستثنائي املؤرخ في 16 نوف 232330 

تم تقرير ما يلي:
-تقديم تقرير تصفية الشركة.

النهائي  الحداب  -فحص 
للتصفية جاملصاسقة عليه.

مصفية الشركة جإعفاؤها  -إبراء 
من مهامها جإقفال مدطرة التصفية.
باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 
سيد 232330   3 التجارية بأكاسير في 

تحت عدس 97359.
330 P

 KAYDOUSSA شــركة
 AMANDE

 SARL
شركة ذات مدؤجلية محدجسة
رأس الها : 133.333,33 سرهم
 ،B46 مقرها اإلأت اعي : رقم

املنطقة الصناعية تاسيال،الدشي3ة 
الجهاسية، إنزكان أيت ملول

حل الشركة
 - اقفال التصفية الوسية

بتاريخ  مداجالتها  اثر  عل5   : أجال 
الج عية  قررت   2323 سيد 30   4
شركة  لشركاء  العاسية  غي3  العامة 
»KAYDOUSSA AMANDE» شركة 
برأس ال  محدجسة  مدؤجلية  ذات 
مقرها  املوأوس  سرهم   133.333,33
املنطقة   ،B46 برقم  االأت اعي 
الدشي3ة  تاسيال،  الصناعية 
الجهاسية، إنزكان أيت ملول، مسجلة 
املحك ة  لدى  التجاري  بالسجل 
اإلبتدائية بإنزكان تحت رقم 23775 

ما يلي :

بعد  املصفي  تقرير  اعت اس 
الفحص.

اعت اس نتائج التصفية.
الوسية  التصفية  إقفال  إعالن 

للشركة.
رشيد  الديد  املصفي  ذمة  إبراء 

البديطة.
الصالحيات  املصفي  تخويل 
امخي3ة  االأراءات  إلنجاز  الضرجرية 

الناتجة عن إقفال التصفية الوسية.
ثانيا : أنجز اإليداع القانوني بكتابة 
االبتدائية  املحك ة  لدى  الضبط 
 2323 سيد 30   14 بتالريخ  بإنزكان 

تحت رقم 2225.
التشطيب  طلب  سيوسع   : ثالثا 
 23775 رقم  التجاري  السجل  عل5 
املحك ة  لدى  الضبط  بكتابة 
االبتدائية بإنزكان جتلحق به الوثائق 

املتعلقة بالتصفية.
للخالصة جالبيان

الديد رشيد البديطة

331 P

 KAYDOUSSA شــركة 
 AMANDE

SARL
رأس الها : 133.333 سرهم

B46 مقرها اإلأت اعي : رقم
املنطقة الصناعية تاسيال

الدشي3ة الجهاسية، إنزكان أيت ملول
حل الشركة

 اعت اس التصفية الوسية
تعيين مصفي

 تحديد مقر التصفية
بتاريخ  مداجالتها  اثر  عل5 
الج عية  قررت   2323 31 أكتوبر 
شركة  لشركاء  العاسية  غي3  العامة 
 «KAYDOUSSA AMANDE«
محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة 
املوأوس  سرهم   133.333 برأس ال 
 ،B46 برقم  االأت اعي  مقرها 
الدشي3ة  املنطقة الصناعية تاسيال، 
الجهاسية، إنزكان أيت ملول، مسجلة 
املحك ة  لدى  التجاري  بالسجل 
 23775 اإلبتدائية بإنزكان تحت رقم 

ما يلي :

تقرير  عل5  جاملصاسقة  الدراسة 
الشركة  بحل  املتعلق  املدي3ين 

جتصفيتها.
حل الشركة بصفة مبكرة ابتداء 

من 31 أكتوبر 2323. 
ب دة  املتعلق  الفصل  تعديل 
الشركة في القانون امسا�سي للشركة.
التصفية  طور  في  الشركة  جضع 

الوسية.
الديد  املدي3ين  ملهام  حد  جضع 
رشيد البديطة ج الديد عبد الص د 

قيوح.
البديطة  رشيد  الديد  تعيين 

ك صفي للشركة.
تحديد سلطات املصفي.

باملقر  التصفية  مقر  تحديد 
 ،B46 برقم  الكائن  االأت اعي 
الدشي3ة  املنطقة الصناعية تاسيال، 

الجهاسية، إنزكان أيت ملول. 
ستبعث  املراسالت  إن  تقرير 
ي كن  حيث  التصفية  مقر  إ 5 
املتعلقة  جاملدتندات  العقوس  تبليغ 

بالتصفية.
املتعلقة  الوثائق  إيداع  أن  ك ا 
بالسجل  الحقا  سينجز  بالتصفية 
باملحك ة  الضبط  بكتابة  التجاري 

اإلبتدائية بإنزكان.
ثم انجاز اإليداع القانوني   : ثانيا 
اإلبتدائية  باملحك ة  الضبط  بكتابة 
 2323 سيد 30  فاتح  بتاريخ  بإنزكان 

تحت رقم 2139.
332 P

 SOCIETE INTER LITTORAL
SUD

SARL AU
حل الشركة

نوف 30   16 محضر  ب قت�سى 
الوحيد  الشريك  قرر   ،2323
 INTER LITTORAL SUD لشركة 
رأس الها  املدؤجلية  محدجسة  شركة 
االأت اعي  جمقرها  سرهم   133.333

مركز مي3لفت سيدي افني, مايلي : 
 INTER شركة   تصفية 
محدجسة  شركة   LITTORAL SUD

املدؤجلية من شريك جحيد.

رججي  بيي3  أون  الديد  تعيين 

كاستو الحامل لبطاقة التسجيل رقم 

JE33253N مصفيا للشركة.

ب ركز  التصفية  مقر  تعيين 

مي3لفت سيدي افني  

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتزنيت بتاريخ   11 سيد 30 

2323، تحت رقم  778/2020.

333 P

IMPORTALI
التشطيب النهائي للشركة

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

 IMPORTALI لشركة   االستثنائي 
تقرر   ،2323 سيد 30   9 املنعقد يوم 

ما يلي : 

لشركة  النهائي  التشطيب 

مقر  تحديد  جتم   IMPORTALI

سجار  االأت اعي:  املقر  هو  التصفية 
ملول  ايت  الت دية  أ اعة  بوزجك 

مصف  رشيد  صابر  الديد  جعين 

للشركة.     

كتابة  لدى  القانوني  االيداع  ثم 

الضبط باملحك ة االبتدائية النزكان 

سيد 30   11 يوم    2239 رقم  تحت 

.2323

334 P

LAULOA SURF AND SOUL
SARL AU

رأس الها : 133.333 سرھم

265 شارع الزرقطوني الطابق 

التاسع رقم 92 الدار البيضاء

حل الشركة
القرارات  محضر  ب قت�سى 

االستثنائية الصاسرة بتاريخ 9 نوف 30 

2323، قرر املداهم الوحيد ما يلي :

للشركة  لألجان  سابق  حل 

جتصفيتها.

تعيين الديد محي الدين شوي�سي 

مقر  جتحديد  للشركة  ك صف 

التصفية باملقر االأت اعي للشركة:ب 

265 شارع الزرقطوني الطابق التاسع 
رقم 92 الدار البيضاء.
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بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحك ة التجارية بالدار 
 2323 نوف 30   26 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 755279.
335 P

شركة پي�سي ديڤلوپمو
شركة التضامن

عام  أ ع  محضر  ب وأب 
 2323 يوليو   4 بتاريخ  استثنائي 
شركة  سيڤلوپ و  پي�سي  لشركة 

التضامن، تقرر ما يلي :
حل الشركة ؛

إستقالة املدي3 ؛
تعيين الديد املالج ي ايدر ك صفي 

للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحك ة  لدى  الضبط 
بتاريخ   2183 رقم  تحت  بانزكان 

9 سيد 30 2323.
للخالصة جالبيان

336 P

NOOR CONNECT   
املحرر  العرفي  العقد  ب قت�سى 
جاملسجل   2323 أكتوبر   23 بتاريخ 
 2323 نوف 30   12 بتاريخ  ببيوكرة 
 NOOR الشركة  قررشركاء 
مدؤجلية  ذات  شركة   CONNECT
سرهم   433.333 رأس الها  محدجسة 
جالكائن  مقرها : توطين رقم 6 ع ارة 

اريحا تجزئة البوخاري الدشي3ة :
من  جذلك  للشركة  املبكر  الحل 

تاريخه ج بالتا ي تصفيتها جسيا.
الديد   الشركة  شركاء  عين  ك ا 
للبطاقة  الحامل  خالد  ص يلي 
الوطنية C326497  مصفي للشركة .
العنوان:   حدس مقر التصفية في  
تجزئة  اريحا  ع ارة   6 رقم  توطين 

البوخاري الدشي3ة.
القانوني لدى كتابة   تم اإليداع   
الضبط  باملحك ة االبتدائية بانزكان  
تحت رقم   2323 سيد 30   11 بتاريخ 

.2212
337 P

NODE
ش.ذ.م.م

 رأس الهـا : 133.333 سرهم
املقر االأت اعي :  أكاسير، مكتب رقم 

5 بقعة NE3266 شارع
 الدار البيضاء الحي املح دي 

تصفية الشركة
العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 
أكتوبر   19 يوم  املنعقد  اإلستثنائي 
   NODE شركة   لشركاء    2323
 133.333 رأس الها  م.»  م.  »ش.ذ. 
بأكاسير،  االأت اعي   مقرها  سرهم، 
 NE3266 بقعة        5 مكتب رقم  
شارع   الدار البيضاء الحي املح دي، 

قرر  الشركاء  التا ي :
تصفية الشركة.

عائش   هشام  الديد  تعيين 
مصفيا للشركة.

باملقر  التصفية  مقر  تحديد 
اإلأت اعي للشركة.

مكتب  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
مكاسير   التجارية  باملحك ة  الضبط 
تحت رقم    2323 سيد 30   14 يوم  

 .97466
من أأل االستخالص جالبيان

338 P

 QADOUSSA AL شــركة
 MONDS

 SARL
رأس الها : 133.333 سرهم

 ،B46 مقرها اإلأت اعي : رقم
املنطقة الصناعية تاسيال،

الدشي3ة الجهاسية، إنزكان أيت ملول
إقفال التصفية الوسية

عل5 اثر مداجالتها بتاريخ 4 سيد 30 
العامة غي3  الج عية  قررت   ،2323
 QADOUSSA« العاسية لشركاء شركة
AL MONDS» شركة ذات مدؤجلية 
سرهم   133.333 برأس ال  محدجسة 
 ،B46 املوأوس مقرها االأت اعي برقم
الدشي3ة  املنطقة الصناعية تاسيال، 
الجهاسية، إنزكان أيت ملول، مسجلة 
املحك ة  لدى  التجاري  بالسجل 
 23773 اإلبتدائية بإنزكان تحت رقم 

ما يلي :

بعد  املصفي  تقرير  اعت اس 
الفحص ؛ 

اعت اس نتائج التصفية ؛
الوسية  التصفية  إقفال  إعالن 

للشركة ؛ 
رشيد  الديد  املصفي  ذمة  إبراء 

البديطة ؛
الصالحيات  املصفي  تخويل 
امخي3ة  اإلأراءات  النجاز  الضرجرية 
الناتجة عن إقفال التصفية الوسية. 

بكتابة  القانوني  اإليداع  أنجز 
اإلبتدائية  املحك ة  لدى  الضبط 
 2323 سيد 30   14 بتاريخ  بإنزكان 

تحت رقم 2226. 
عل5  التشطيب  طلب  سيوسع 
23773 بكتابة  السجل التجاري رقم 
اإلبتدائية  املحك ة  لدى  الضبط 
املتعلقة  الوثائق  به  بإنزكان ج تلحق 

بالتصفية.
للخالصة جالبيان

339 P

 QADOUSSA AL شــركة
MONDS

SARL
رأس الها : 133.333 سرهم

 ،B46 مقرها اإلأت اعي : رقم
املنطقة الصناعية تاسيال،

الدشي3ة الجهاسية، إنزكان أيت ملول
حل الشركة

 اعت اس التصفية الوسية
تعيين مصفي 

 تحديد مقر التصفية
بتاريخ  مداجالتها  اثر  عل5 
الج عية  قررت   2323 31 أكتوبر 
شركة  لشركاء  العاسية  غي3  العامة 
 «QADOUSSA AL MONDS«
محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة 
املوأوس  سرهم   133.333 برأس ال 
 ،B46 برقم  االأت اعي  مقرها 
الدشي3ة  املنطقة الصناعية تاسيال، 
الجهاسية، إنزكان أيت ملول، مسجلة 
املحك ة  لدى  التجاري  بالسجل 
 23773 اإلبتدائية بإنزكان تحت رقم 

ما يلي :

تقرير  عل5  جاملصاسقة  الدراسة 

الشركة  بحل  املتعلق  املدي3ين 

جتصفيتها.

حل الشركة بصفة مبكرة ابتداء 

من 31 أكتوبر 2323.

ب دة  املتعلق  الفصل  تعديل 

الشركة في القانون امسا�سي للشركة.

التصفية  طور  في  الشركة  جضع 

الوسية.

الديد  املدي3ين  ملهام  حد  جضع 
رشيد البديطة ج الديد عبد الص د 

قيوح.

البديطة  رشيد  الديد  تعيين 

ك صفي للشركة.

تحديد سلطات املصفي.

باملقر  التصفية  مقر  تحديد 

 ،B46 برقم  الكائن  االأت اعي 

الدشي3ة  املنطقة الصناعية تاسيال، 

الجهاسية، إنزكان أيت ملول. 

ستبعث  املراسالت  إن  تقرير 

ي كن  حيث  التصفية  مقر  إ 5 

املتعلقة  جاملدتندات  العقوس  تبليغ 

بالتصفية.

املتعلقة  الوثائق  إيداع  أن  ك ا 

بالسجل  الحقا  سينجز  بالتصفية 

باملحك ة  الضبط  بكتابة  التجاري 

اإلبتدائية بإنزكان.

ثم انجاز اإليداع القانوني بكتابة 

الضبط باملحك ة اإلبتدائية بإنزكان 

بتاريخ فاتح سيد 30 2323 تحت رقم 

.2138

340 P

SOUSS FRITES
التشطيب النهائي للشركة

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

 SOUSS FRITES االستثنائي لشركة 
تقرر   2323 سيد 30   9 يوم  املنعقد 

ما يلي : 

 SOUSS التشطيب النهائي لشركة

FRITES جتم تحديد مقر التصفية هو 
 45 رقم   643 زنقة  االأت اعي:  املقر 

الديد  انزكان ج عين  الجرف  بوزكار 

ميلوس الع اري مصف للشركة.    



18487 الجريدة الرسميةعدس 5644 - 15 أ اسى امج 5 1442 )33 سيد 30 2323) 

القانوني لدى كتابة  ثم االيداع   
الضبط باملحك ة االبتدائية النزكان 
سيد 30   11 يوم    ،2238 تحت رقم 

.2323
341 P

شركة تركنتنو 
شركة ذات  املدؤجلية املحدجسة 

ذات الشريك الوحيد 
املقر االأت اعي . محطة طوطال 
الطريق الرئيدية اكاسير مراكش 

الدراركة اكاسير
  تصفية الشركة

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 
سيد 30   2 في  املؤرخ  العاسي  الغي3 
الوحيد  الشربك  قرر   2323
محدجسة  شركة  »تركنتنو»  لشركة  
االأت اعـي   رأس الها   املدؤجلية، 
سرهم    133.333 مبلغ  في  محدس 
محطة  موأوس  االأت اعي   جمقرها 
اكاسير  الرئيدية  الطريق  طوطال 

مراكش الدراركة اكاسير ما يلي :  
نظرا  لشركة  متوقع  حل 
جاأهتها  التي  جالعراقيل  لصعوبات 

منذ التأسيس.
تعيين الديدة قطني مليا   ك صفية 

للشركة.
لشركة  االأت اعي  املقر  تحديد 

ك قر لتصفية.  
تم جضع الوثائق القانونية بكتابة 
التجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
 .2323 سيد 30   15 بتاريخ  باكاسير 

تحت رقم  97494.
342 P

CABINET SABCONSULTING

 STE UNIVERS DU
 MATERIEL AGRICOLE ET

 COMMERCE - UNIMAGEC
SARL 

 Siège social : LOT B793 ROUTE
 ADMIM ZONE INDUSTRIELLE
.AVENUE 80000 AIT MELLOUL

ICE : 001534401000067
RC : 1905 IF : 6949638

هبة حصص الشركة
طبقا ملحضر الضبط للج ع العام 

االستثنائي للشركة بتاريخ 24 نوف 30 

2323، تقرر ما يلي :

هبة 62773 حصة من طرف عبد 

زجأته  لصالح  مدعوسي  الرح ان 

الدين  بدر  أبنائه  ج  ركراكي  خديجة 

مدعوسي، مح د مدعوسي، فاط ة 

الزهراء مدعوسي ج أمينة مدعوسي.

الضبط  كاتب  لدى  اإليداع  ثم 

بتاريخ  بإنزكان  اإلبتدائية  لل حك ة 

11 سيد 30 2323، رقم 2217.

343 P

 STEADY LIFT

  INTERNATIONAL

Au capital de : 100.000 Dhs

 SIEGE SOCIAL : 265

 BOULEVARD ZERKTOUNI

ETAGE 9 N°92 CASABLANCA

RC Casablanca : 397831

تفويت الحصص االأت اعية  
للشركة

 تعيين مدي3 أديد
القرارات  محضر  ب قت�سى 

 23 بتاريخ  الصاسرة  االستثنائية 

قرر املداهم الوحيد   ،2323 أكتوبر 

ما يلي : 

االأت اعية   الحصص  تفويت 

 - موشاي  ساج  الديد  إ 5  للشركة 

الديد  للشركة  أديد  مدي3  تعيين 

ساج موشاي.

الديد  الشركة  ُمَدّي3ة  استقالة 

مونيف اح د سجربار.

تعديل القانون امسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحك ة  الضبط 

 2323 بتاريخ فاتح سيد 30  البيضاء 

تحت الرقم 755736.
من أأل النسخة جالبيان

344 P

ARGANA BEACH شركة
 ش.م.م 

رأس الها 133.333سرهم
املقر االأت اعي : الطابق امجل، 
إقامة الزرقتونيE، شقة 137، 
مكتب 3F شارع الح راء أكاسير

تفويت حصص  اأت اعية
جتعيين مدي3 ثاني

العام  الج ع  محضر  ب وأب 
8 سيد 30  االستثنائي املنعقد بتاريخ 
يوم  باكاسير  جاملسجل   2323
2323 قرر شركاء شركة 13 سيد 30 

ARGANA BEACH ش.م.م مايلي :
اأت اعية  حصة   533 تفويت 
133 سرهم للحصة الواحدة  من فئة 

كالتا ي :
253 حصة اأت اعية التي في ملك 
الديد بوعزاجي سعيد لفائدة الديد 

مزجزأمين.
253حصة اأت اعية التي في ملك 
الديد بوعزاجي مح د أمين لفائدة 

الديد مزجزأمين.
6 ج7 من القانون  تغيي3 الفصلين 

امسا�سي الذي أصبح كالتا ي :
 53.333 هللا  عبد  مزجز  الديد 

سرهم 533 حصة اأت اعية.
سرهم    53.333 مزجزأمين  الديد 

533 حصة اأت اعية.
مدي3ا  أمين  مزجز  الديد  تعيين 
ثاني مع الديد مزجز عبد هللا ملدة غي3 

محدجسة.
لدى  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  باملحك ة  الضبط  كتابة 
تحت   2323 سيد 30   14 بأكاسيريوم 

رقم 97471.
ب ثابة مقتطف جبيان

345 P

STE ARBENITE
SARL

شركة ذات مدؤجلية محدجسة
رأس الها : 133.333 سرهم

مقرها االأت اعي : شقة رقم 32، 
الطابق امجل رقم 32/37 تقاطع 

زنقة خريبكة جتطوان، الحي 
املح دي، أكاسير

بيع امسهم
جتغيي3 الصفة القانونية للشركة

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

االستثنائي للشركة املنعقد بتاريخ 23 

نوف 30 2323 تقرر ما يلي :

حصة التي هي في حوزة   533 بيع 

إ 5  الدين  نور  الشرايبي  الديد 

الديدة صديق مونا.

تغيي3 الصفة القانونية للشركة :

تم تغيي3 الصفة القانونية للشركة 

من شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

إ 5 شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

ذات الشخص الوحيد.

تحديث القانون امسا�سي للشركة :
القانون  تحديث  تقرر  ك ا 

لتلبية  جذلك  للشركة  امسا�سي 

املحك ة  لدى  القانونية  املتطلبات 

التجارية بأكاسير.

تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 

سيد 30   14 بتاريخ  بأكاسير  التجارية 

2323 تحت رقم 97464.
للخالصة جالبيان

املدي3ة الوحيدة

346 P

GROUPE TRANS DU SUD
SARL A.U 

تـفـويت حــصص
العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

بتاريخ   ملول،  بأيت  الالستتنائي 

23 نون30 2323  قرر املداهم الوحيد 

 GROUPE TRANS DU لشركة 

.SUD

رأس الها : 333.333 سرهم.

لهجوج  الديد  حصص  تفويت 

التي ي تلكها في  حصة،   133  : اح د 

ا 5 الديد بوهدى  رأس ال الشركة، 

عبد املجيد.

من  الشركة  رأس ال  رفع 

عن   333.333 ا 5  سرهم   133.333
طريق سمج أزء من الحداب الجاري 

مج وعه  ما  أي  الوحيد  للشريك 

233.333 سرهم.
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  7 ج   6 تعديل ب وأبه الفصول   

من القانون امسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  املحك ة  لدى  الضبط 

    2323 سأن30   15 بتاريخ  بانزكان 

تحت رقم 2211.

347 P

 GREEN RESEARCH    

 MAROC
شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

رأس الها : 133.333سرهم

مقرها االأت اعي : توطين رقم 6 

ع ارة أريحا تجزئة البخاري الدشي3ة 

انزكان  

املؤرخ   العرفي  العقد  ب وأب 

جاملسجل بانزكان    2323 يناير   8 يوم 

شركاء  قرر   ،2323 يناير   16 بتاريخ 

 GREEN RESEARCH شركة 

مدؤجلية  ذات  شركة    MAROC

سرهم   133.333 رأس الها  محدجسة 

 6 رقم  توطين   : االأت اعي  مقرها 

ع ارة أريحا تجزئة البخاري الدشي3ة 

انزكان  ما يلي :

االأت اعية،  الحصص  تفويت 

توزيع الحصص عل5 الشكل التا ي :

املوريد                     الدالم  عبد  الديد 

1333 حصة.

التديي3 :  يعت30 الديد عبد الدالم 

ملدة  للشركة  الوحيد  املدي3  املوريد 

غي3 محدجسة. 

التوقيع الوحيد للديد   : التوقيع 

يلزم  الذي  هو  املوريد  الدالم  عبد 

الشركة.

جب وأب العقد العرفي املؤرخ يوم 

بانزكان  جاملسجل   2323 أكتوبر   26

بتاريخ 9 نوف 30 2323، قرر الشريك 

 GREEN RESEARCH الوحيد لشركة

MAROC ما يلي :

العنوان  ا 5  الشركة  مقر  تغيي3 
  2 تجزئة التدي3   1 زنقة   88 الجديد: 

الطابق الدفلي الحي املح دي الدار 

البيضاء.

تغيي3 في الهدف االأت اعي.
تغيي3 في شكل القانوني  للشريكة: 
شركة  هو  للشركة  القانوني  الشكل 
بشريك  محدجسة  مدؤجلية  ذات 

جحيد.
بكتابة   القانوني  اإليداع  تم  
االبتدائية  املحك ة  لدى  الضبط 
2323 تحت  9 سيد 30  بانزكان   يوم 

رقم 2181.
348 P

 STE ELQABOUL FRERES
 TRANS
SARL AU
تغيي3ات

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
ت ت   2323 سبت 30   15 في   املؤرخ 
املقررات  عل5  باإلأ اع  املصاسقة 

التالية :
تفويت حصص الديدة العدري 
نعي ةالتي ت تلكها في الشركة جالبالغ 
الديد  ا 5  حصة   1333 عدسها 

القبول هشام.
تعيين الديدالقبول هشام مدي3 

للشركة ملدة غي3 محدجسة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   7 بتاريخ  لكل يم  االبتدائية 
سجل تجاري  تحت رقم251،   2323

رقم 3361.
349 P

SOCIETE HAVANA SUD
424 ZONNE INDUSTRIELLE AIT 

MELLOUL
Au capital de 100.000 dhs

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ 2 اكتوبر2323، تقرر ما يلي :

تفويت 533 حصة اأت اعية من 
العواس عبد لفائدة اصياس هشام.

تعيين الديد اصياس هشام مدي3 
جحيد للشركة مأل غي3 مدمى.

للشركة  االأت اعي  املقر  تحويل 
تجزئة  اجسرس  شارع  التا ي  للعنوان 

212 الوفاق اكاسير.

باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 
أكتوبر   16 االبتدائية بإنزكان بتاريخ 

2323 تحت عدس 1793.
السجل التجاري عدس 17535.

350 P

 PALACE ALUMINIUM
SARL  AU 

الشركاء  قرار  محضر  بـ قت�سى 
2323  تم  16 نوف 30  املنعقد بـتـاريـخ 

االتفاق عل5 ما يلي :
 1533 تفويت  عل5  املصاسقة 
حصة  اأت اعية  للديد ع ر بوبكري 

لفائدة الديد مح د بوبكري.
امساسية  القوانين  اعت اس 
الجديدة  لشركة محدجسة املدؤجلية  

ذات شريك جحيد.  
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  جقد 
الضبط لدى هيئة املحك ة التجارية 
جذلك   97474 رقم  تحت  بأكاسير 

بتاريخ 14 سيد 30 2323.
من أأل النسخة جالبيان

351 P

STE SOS TOP PROJECTS
SARL AU

RC: 20843
بتاريخ  العرفي  العقد  ب قت�سى 
2323 جالدي تم ب وأبه  نوف 30   11
 SOS TOP« إحداث تغيي3ات بشركة
شركة ذات مدؤجلية    «PROJECTS
رأس الها  جحيد  بشريك  محدجسة 
جمقرها االأت اعي  سرهم،   133.333
هو  رقم 13 الطابق االجل حي فطواكي 

الدشي3ة الجهاسية انزكان.
  حيت اتفق عل5 مايلي :

اأت اعية  حصة   1333 تفويت 
من طرف الديد موخان زهي3  لفائدة 

الديد  موخان مح د.
استقالة الديد موخان زهي3 من 
منصب مدي3 للشركة ج تعيين الديد  
موخان مح د مدي3   جحيد للشركة 
ملدة غي3 محدجسة مع التوقيع بشكل 
منفرس في أ يع العقوس جالحدابات 

البنكية للشركة.

باملحك ة   القانوني  اإليداع  ثم  
سيد 30   13 في  بانزكان  االبتدائية 

2323  تحث   رقم 2197. 
352 P

STE. UNIQUE PROJECT
S.A.R.L

شركة  ايونيك بروجيك
ش.ذ.م.م.

شقة رقم 3 ع ارة رقم 3 قيدارية 
قيوح زنقة الخاليل أجالس تاي ة 

تارجسانت.
- ب قت�سى محضر الج ع العام  أ 
 ،17/11/2020 بتاريخ  العاسي  الغي3 
بتاريخ  الحصص  تفويت  عقد 
امسا�سي  القانون  ج   17/11/2020
   17/11/2020 بتاريخ   يلي  التعد 
ش.ذ.م.م   برجأيك  ايونيك  لشركة 

ت ت املصاسقة عل5 ما يلي :
- تفويت 53% من حصص الديد 
ج التي تداجي533  أزرجال مصطفى  
حصة من مج وع حصص رأس مال 
ا 5 الديدة أبعوض لطيفة  الشركة 
جبدلك أصبحت حصص ج رأس مال 

الشركة كالتا ي :
 1333  : لطيفة  أبعوض  الديدة 

حصة أي333 133 سرهم.
لطيفة  أبعوض  الديدة  تعت30 
ايونيك  لشركة  الوحيدة  املدي3ة 
من تاريخ  ابتداء  برجأيك ش.ذ.م.م. 

عقد التفويت.
االيداع القانوني : لقد ثم اإليداع 
لتارجسانت   االبتدائية  املحك ة  لدى 
رقم  تحت   14/12/2020 بتاريخ 

.1557
353 P

شركة
ايت اخلف ايموبيلييغ

ش.م.م
رقم 24 بلوك ج . اش ع ارة افران 

شارع املقاجمة الحي الصناعي - 
اكاسير

رقم التقييد في السجل التجاري  
35533

I – ب قت�سى محضر الج ع العام 
 24/11/2020 بتاريخ  العاسي  الغي3 
اخلف  ايت   « شركة  شركاء  قرر 
مداه ة شركة   « اي وبيلييغ 
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بلوك   24 مقرها االأت اعي رقم   

GH ع ارة افران شارع املقاجمة الحي 

اكاسير ما يلي : الصناعي  

الشركة  رأس ال  في  الزياسة   -  1

جسلك   سرهم   25.333.333 ب بلغ 

للشركاء   الجارية  الحدابات  بدمج 

إ 5  سرهم    23.333.333 من  لرفعه 

45.333.333.33  سرهم ج ذلك بخلق 

بقي ة  أديدة  حصص   253.333

كليا حررت  للواحدة  سرهم   مائة 

ج جزعت عل5 الشكل التا ي :

- الديد افران عبد هللا   :  45.233 

حصة. 

 : اس اعيل  افران  الديد   -

45.233 حصة.

 159.633  : الديد افران اح د   -

حصة.  

املج وع =  253.333  حصة.  

ج بالتا ي تغيي3 الفصول الداسس, 

الدابع, من القانون امسا�سي.

لدى  القانوني  اإليداع  تم   –  II

التجارية  باملحك ة  الضبط  كتابة 

تحت    09/12/2020 باكاسير بتاريخ  

رقم 97425.
للخالصة ج البيان : اإلسارة

354 P

STE AMCA TRANS
 SARL

Siège Social : RUE 509 NR 32 

CITE EL BAHARA AGADIR.

الج ع  محضر  ب قت�سى   -  1

بتاريخ  أكاسير    في  العام أالستثنائي 

04/12/2020 تقرر مايلي  :

ب ا  الشركة  رأس ال  في  الزياسة 

 733.333 سرهم من   533.333 قدره 

سرهم عن   1.233.333 سرهم ليصبح 

طريق سمج امرباح جاالحتياطيات.

لدى  القانوني  اإليداع  تم   -  2

بتاريخ  بأكاسير  التجارية  املحك ة 

09/12/2020 تحت رقم 97421.

355 P

QUALITE PLASTE
SARL

ب قت�سي عقد عرفي املؤرخ بتاريخ 
قررت   بيبي   بديدي   22/10/2020
الج عية العامة االستثنائية لشركة  
QUALITE PLASTE SARL   مايلي :    

رأس ال  زياسة  الشركاء  قرر 
إ 5   سرهم   2.333.333 من  الشركة 
جذلك اي بزياسة   سرهم،   2.133.333

قدرها  133.333 سرهم نقدا.
 تحيين القانون امسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني لدي املحك ة 
  10/12/2020 في  بانزكان  االبتدائية 

تحت رقم 2235.
356 P

SAMY SUD
ش.م.م

سات شريك جحيد
تعديل

في  املؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بتاريخ  جاملسجل   14/12/2020

2020/12/14 بانزكان تقرر ما يلي :
- الرفع من رأس ال الشركة ب بلغ 
933.333 سرهم لح له من  133.333 
سرهم بإصدار   1.333.333 سرهم إ 5 
 133 بقي ة  أديدة  حصة   9333

سرهم للحصة جذلك ك ايلي :
• 933.333 سرهم اكتتبت نقدا

• جأصبح رأس ال الشركة كالتا ي : 
  13333 • الديد بوناصر اسريس : 

حصة.
امسا�سي  القانون  تحيين   -

للشركة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   -
االبتدائية بانزكان  بتاريخ 15 سيد 30 

2323 تحت رقم2237.
357 P

VERACE TRANS
ش.م.م 

املقر االأت اعي : رقم 13 بلوك 3 
شارع 8 حي أسايس تيكوين اكاسير.
رقم السجل التجاري  :33353 

اكاسير.
العامة  الج عية  قررت 
بتاريخ  املنعقدة   االستثنائية 

2020/12/03 مايلي   : 

الشركة  رأس ال  في  الزياسة   -
خالل  من  سرهم،   633.333 بقي ة  

سمج الحداب الجاري للشركاء.
املصاسقة عل5 تحويل حصص   -
الكرطيط  الديدة  من  اأت اعية 
أ يلة، ا 5 الديد ميكي ميلوس،          

امسا�سي  القانون  تحيين   -
للشركة.

لدى  تم   : القانوني  اإليداع 
بتاريخ  باكاسير،  التجارية  املحك ة 

15/12/2020، تحت رقم 97483.
358 P

SOUSS PACK
املحرر  العرفي  العقد  عل5  بناء   -
جاملسجل   11/12/2020 بتاريخ 

ببيوكرى بتاريخ  12/12/2020. 
لحدن,  لغشيم  الديد  قرر 
  SOUSS لشركة  الوحيد  الشريك 
مدؤجلية  ذات   -PACK –SARL
محدجسة رأس الها  1.333.333  سرهم 
مقرها االأت اعي  حي تاجمة زنقة رقم 

33 بلوك ب رقم 17 بيوكرى مايلي :  
الرفع من الرأس ال االأت اعي   -
إ 5                سرهم   1.333.333 من 

2.333.333 سرهم.
الحصص  توزيع  بالتا ي  ج 

االأت اعية هو كالتا ي :
                       : لحدن  لغشيم  الديد 

23.333 حصة اأت اعية
 - اإليداع : تم  اإليداع القانوني لدى 
االبتدائية  باملحك ة  الضبط  مكتب 
بانزكان  بتاريخ  14/12/2020  تحت 

رقم 2224. 
359 P

 SOCIETE TIZNIT
BRICOLAGE

العام  الج ع  مداجلة  ب قت�سى  
 19 بتاريخ  املؤرخ  االستثنائي 

أغدطس 2323.
 133.333 لشركة جالتي رأس الها 
حي   29 رقم  ببناية  الكائنة  سرهم 

الفالح تيزنيت  تقرر مايلي : 

- تجديد صالحيات املدي3.

تم انجاز اإليداع القانوني بكتابة 

االبتدائية  املحك ة  لدى  الضبط 

تحت   15/12/2020 بتاريخ  بتيزنيت 

رقم 782/2020.

360 P

حدابات اسميم ش.م.م

336 شارع املقاجمة ايت ملول

الهاتف 3334 24 3528 الفاكس 16 92 24 

3528

ABOU ALI FRIGO 
SARL

الج ع  محضر  ب قت�سى 

 ABOU لشركة  االستثنائي  العام 

يوم  املنعقد   ALI FRIGO SARL

10/12/2020 تقرر ما يلي :

ياسين  الديد بوشاح  استقالة   -

من منصبه ك دي3 الشركة

 - تعيين الديد بوشاح علي ك دي3 

جحيد للشركة.   

بكتابة  القانوني  اإليداع  ثم 

الضبط باملحك ة االبتدائية النزكان 

يوم 2020/12/11 تحت رقم 2213.

361 P

AGRILEG MAROC

ش.م.م
رأس الها 133.333 سرهم

املقر االأت اعي : ع ارة رقم 23 سار 

الدعاسة، شقة رقم 4، الطابق 

امجل، حي أسرار تيكوين أكاسير.

تعيين مدي3 ثاني
العام  الج ع  محضر  ب وأب 

االستثنائي املنعقد يوم 03/12/2020 

قرر   04/12/2020 يوم  جاملسجل 

 «AGRILEG MAROC« شركاء شركة

ش.م.م مايلي : 

- تعيين الديد الحيوني إس اعيل 

 MUNOZ الديد  مع  ثاني،  مدي3ا 

 SABATER JUAN ANTONIO

AGRILEG MAROC ش.م.م  لشركة 

ملدة غي3 محدجسة.
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شركة  فإن  سبق  ملا  جنتيجة 
ش.م.م   «AGRILEG MAROC«
بتوقيع منفصل  تكون ملزمة  سوف 
إس اعيل  الحيوني  الديد  من  لكل 
 MUNOZ الديد  أج  ثاني،  مدي3ا 

.SABATER JUAN ANTONIO
القانون  من   19 الفصل  تغيي3   -

امسا�سي.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بأكاسير  التجارية  باملحك ة  الضبط 
يوم 16/12/2020 تحت رقم 97498

 ب ثابة مقتطف جبيان.

362 P

 AGADIR TRADING
COMPANY

SARL
شركة ذات مدؤجلية محدجسة، 

سرهم 133.333 رأس ـــالها  مقرها 
االأت اعي : رقم س1، ع ارة ح رية، 

شارع املقاجمة الحي الصناعي، 
أكاسير.

تغيي3 املقر االأت اعي للشركة
العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 
بتاريخ  املنعقد  للشركة  االستثنائي 

13/11/2020 تقرر مايلي :
تغيي3 املقر االأت اعي للشركة :

تم تغيي3 املقر االأت اعي للشركة 
من العنوان التا ي :

ح رية،  ع ارة  س1،  رقم  شقة 
الصناعي،  الحي  املقاجمة،  شارع 

أكاسير.
إ 5 العنوان امتي :

ع ارة ريان، شارع إبن طفيل، حي 
الرمل، إنزكان E 23-1 الرمل.

تحديث القانون امسا�سي للشركة   :
القانون  تحديث  تقرر  ك ا 
لتلبية  جذلك  للشركة،  امسا�سي 
املحك ة  لدى  القانونية  املتطلبات 
التجارية بأكاسير ج املحك ة اإلبتدائية 

بإنزكان.
باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 
التجارية بأكاسير بتاريخ 04/12/2020 

تحت رقم 97365.
للخالصة البيان

املديــــــــرجن

363 P

ELEC OMIRASS
تعديالت قانونية

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سي 
بانزكان قررت شركة   25/12/2020

ELEC OMIRASS   مايلي :
تغيي3 املقر االأت اعي ليصبح   -  1
املرس  اقامة   16 ع ارة   483 رقم 

الدشي3ة الجهاسية .
2 - إضافة  نشاط منهي.

 de marchand de droguerie en
détail

تم اإليداع   : اإليداع القانوني   -  3
القانوني باملحك ة االبتدائية بانزكان 
رقم تحت   14/12/2020  بتاريخ 

.2231
364 P

 STE LABEL COLLECT
SERVICES
S.A.R.L AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
شريك جاحد .  

رأس الها 133.333 سرهم
املقر االأت اعي: شارع الوحدة 

العربية زنقة املجد رقم 146 حي 
الوحدة 1 - العيون.

تغيي3 املقر االأت اعي للشركة 
الج ع  محضر  ب وأب 
يوم  املنعقد  االستثنائي  العام 
 LABEL لشركة   01/12/2020
شركة   COLLECT SERVICES
رأس الها   محدجسة  مدؤجلية  ذات 
133.333 سرهم الكائن مقرها بشارع 
الوحدة العربية زنقة املجد رقم 146 

حي الوحدة 1 العيون قرر ما يلي  :
 1 - تغيي3 املقر االأت اعي للشركة :
تم تغيي3 املقر االأت اعي للشركة ا 5        
املدي3ة  حي  الكرجان  زنقة   15 رقم 

العيون.
تم بكتابة   : اإليداع القانوني   -  2
االبتدائية  املحك ة  لدى  الضبط 
 2323  /3349 رقم  تحت  بالعيون 

بتاريخ 11/12/2020.
من األ النسخة ج البيان عن املدي3:

الديد الدعداني ح اس

365 P

شركة ميديا مان
العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 
بعد  ج   12/11/2020 بتاريخ  باكاسير 
تقرر املحضر,  قراءة  ج   االست اع 

 ما يلي :
االأت اعي  املقر  تغيي3  تم   - أ 
القديم العنوان  من   للشركة 
 ج هوشارع املقاجمة بلوك F ع ارة افران 
اكاسير إ 5 العنوان الجديد  553  رقم 
ج هوتكنوبول 1 بلوك س رقم 332س 

اكاسير. 
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
تحت   12/10/2020 بتاريخ  باكاسير 

رقم 3132.
الخالصة ج التذكي3

366 P

SMOOTH LIQUIDS SARLAU
Société à responsabilité limitée

Au capital de 100.000 Dhs
RC Casablanca : 455867

نقل املقر االأت اعي
القرارات  محضر  ب قت�سى 
 االستثنائية الصاسرة بتاريخ 13 نوف 30
2323، قرر املداهم الوحيد ما يلي :

 SMOOTH تحويل مقر الشركة - 
 65  : التا ي  العنوان  إ 5   LIQUIDS
إقامة امنصاري سار بوعزة النواصر 

الدار البيضاء.
امسا�سي  القانون  تعديل   -

للشركة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
سيد 30 2323 تحت الرقم 757583.
367 P

 STE PULMAN TOURS
PALACES

ش.م.م.
شارع عبد هللا كنون رقم 6 ع ارة 53 

الدالم أكاسير
الرأس ال االأت اعي : 133.333 

سرهم
السجل التجاري رقم 44481

 15 بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
أكتوبر 2323 قرر الشركاء ما يلي :

االأت اعي  الغرض  تعديل 
للشركة.

النظام  من   3 البند  تعديل 
امسا�سي للشركة|.

اعت اس النظام امسا�سي الجديد.
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
بأكاسير  التجارية  باملحك ة  التجاري 
تحت رقم   2323 نوف 30    33 بتاريخ 

.97312
املدي3

368 P

CABINET  JCE
AGREE PAR L’ETAT

STE FAHMI EQUIPEMENT
SARL AU

تغيي3 النشاط
العام  الج ع  محضر  ب وأب 
ملول  بايت  املؤرخ  االستثنائي 
الشريك  قرر   26/10/2020 بتاريخ 
 FAHMI« املد اة  للشركة  الوحيد 
شركة   «EQUIPEMENT SARL AU
ذات مدؤجلية محدجسة ذات شريك 

جحيد ما يلي :   
- تحديد النشاط االسا�سي :

 Entrepreneur de transport  -
de marchandises pour autrui

النظام  من   3 املاسة  تعديل   -
امسا�سي .

لل ج وعة  القانوني  اإليداع  تم 
باملحك ة  التجاري  بالسجل 
 2232 رقم  تحت  النزكان  االبتدائية 

بتاريخ 10/12/2020.
369 P

شركة أليسكوتان
SOCIETE ALISCOTAN

S.A.R.L à A.U
CAPITAL : 100.000 DHS

  Siège sociale : N°143, BLOC  N,
 Hay SAHARA, Tan-Tan

املوثق  االأت اع  محضر  عل5  بنا 
جاملسجل جاملصاسق عليه من طرف 
مديي3 الشركة بتاريخ 05/11/2020 
امسا�سي  النظام  بتعديل   جالقا�سي 

ج السجل التجاري للشركة 
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 جالذي قرر مديي3 الشركة الديد :
رحال معـطال.

إضافة النشاط التجاري املت ثل 
في :

نقل   - جالتفريغ  الشحن  نشاط 
البضائع جنقل الركاب.

السجل  تعديل  يتم  جبذلك 
التجاري للشركة.

باملحك ة   : القانوني  اإليداع 
بتاريخ  بطانطان  االبتدائية 
 : عدس  تحت   16/11/2020

.248/2020
370 P

STE  AMINE MESSAGERIE
 SARL

ICE 000524761000049
ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ   
محضر  جضع  تم   2323 أكتوبر   14
تح ل  جالتي  لشركة  العام  الج ع 

الخصائص التالية :
• إضافة نشاط النقل الدج ي.

بكتابة  تم   : القانوني  االيداع 
الضبط باملحك ة االبتدائية بتيزنيت 
بتاريخ   760/2020 رقم  تحت 

.26/11/2020
371 P 

STE PANI CALDO
 STE A RESPONSABILITE

LIMITEE
D’ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE : 100.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : MAGASIN
 N° 1 REZ DE CHAUSSEE
 BOULEVARD TITOUAN

BLOC 13, N° 585
HAY MOHAMMAI

AGADIR
عقد التديي3 الحر

في مؤرخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 
بين  جامل30م   2323 أغدطس   31  
الديد غفي3ي عبد هللا بصفته امل ثل 
  PANI CALDO لشركة  القانوني 
التجاري بالسجل  املسجلة  ش.م.م. 

 باملحك ة التجارية بأكاسير تحت رقم 
جالديد أيت بوسالم إسريس   27455
 JC رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 
الطرف  يدي3  ب وأبه   ،423743
أ يع  في إطار التديي3 الحر،  الثاني، 
امصل التجاري الذي هو عبارة عن 
باملحل  جاملتواأد  جحلويات  مخ0زة 
أكاسير،  الهدى  حي   ،G99  ،2 رقم 
فاتح  بين  ما  الفت3ة  خالل  جذلك 
سبت 30 2323 ج31 أغدطس 2321.
372 P

عقد تسيير حر
إنه بتاريخ 2015/10/13 تم تحرير 

عقد تديي3 حر بين  :  
جاشن  الديد   : امجل  الطرف 
الوطنية  للبطاقة  الحامل  الحدين، 

.JB149327 رقم
انعايري  الديد   : التاني  الطرف 
ميلوس، الحامل للبطاقة الوطنية رقم 

. JB431235
امجل  الطرف  خالله  من  اتفق 
لل حل  الحر  التديي3  مهام  إسناس 
الكائن بزنقة املدارس رقم  التجاري  
217 مكرر تراست انزكان ا 5 الطرف 
التاني، ملدة خ س سنوات ابتداءا من 
13/10/2015 إ 5 12/10/2020 ج ثم 
ابتداءا  تجدسجها ملدة ثالث سنوات 
من 13/10/2020 إ 5 12/10/2023.
373 P

شركة الهياللي شوب
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

بشريك جحيد   
رأس الها 333 253 سرهم 

املقر االأت اعي : رقم 13 شارع عبد 
الرحيم بوعبيد حي الوفاء اكاسير  

ب قت�سى عقد عرفي موقع بتاريخ 
12/05/2016 املسجل باكاسير بتاريخ 
عنه  ترتب  جالذي   ،24/05/2016 

ما يلي  :
تغيي3 التد ية االأت اعية :

قرر املداهم الوحيد استبدال   -
التد ية االأت اعية للشركة بتد ية 

أديدة هي : أمــــاسل.

باملحك ة   : القانوني  اإليداع 

 63875 رقم  تحت  باكاسير  التجارية 

بتاريخ 22/07/2016.

374 P

شركة بيوتي سونطر باي زويا
BEAUTY CENTER BY ZOYA

تأسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   ب قت�سى 
تقرر  بالرباط   2323 سبت 30   22

املدؤجلية  محدجسة  شركة  تأسيس 

بشريك جاحد بالخصائص التالية :

سونطر  بيوتي  شركة   : التد ية 

باي زجيا.

سويدرا  شارع   : االأت اعي  املقر 
رقم 33 أسيوا الرباط.

الهدف : حالقة جالتج يل للنداء.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

إحداثها الفعلي.

في  حدس   : االأت اعي  الرأس ال 

 1333 سره ا مقدم عل5    133.333

حصة بقي ة 133 سرهم.

من  تبتدئ   : االأت اعية  الدنة 

31 من سيد 30  فاتح يناير جتنتهي في 

من كل سنة.

من  مدي3ة  الشركة   : التديي3 

طرف الديدة زينب املدطا�سي ملدة 

غي3 محدجسة.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.148255

375 P

STE REYALI TRANS

SARL
عنوان الشركة : الع ارة رقم 18 

الشقة رقم 7 إقامة النجاح 1 

بوشوك طريق مهدية سال

السجل تجاري : 142339

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

 2323 سبت 30   3 في  االستثنائي 

 REALI TRANS ب ؤسدة  الشركاء 

محدجسة  مدؤجلية  ذات  مؤسدة 

قررجا ما يلي :

تغيي3 عنوان الشركة من العنوان 
الرباط  تطوان  زنقة   12 القديم 

رقم  الع ارة  الجديد  العنوان  إ 5 

 1 النجاح  إقامة   7 رقم  الشقة   18

بوشوك طريق مهدية سال.

تغيي3 العقد التأسي�سي للشركة.

رقم  تحت  القانوني  اإليداع  تم 

138922 جتحت الرقم الت3تيبي 5789 

 26 في املحك ة التجارية بالرباط في 

نوف 30 2323.

376 P

STE GO RH MAROC
SARL AU

أو اراش مرجك ش.م.م.

شركة محدجسة املدؤجلية

ذات الشريك الوحيد
رأس الها : 13.333 سرهم

املقر االأت اعي : 131 شارع أنفا 

إقامة أزجر مكتب 11 ب 

الدار البيضاء

تأسيس شركة
 11 بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

شركة  تأسيس  تم   2323 نوف 30 

الشريك  ذات  املدؤجلية  محدجسة 

الوحيد ذات امل يزات التالية :

الشريكة الوحيدة : الديدة إلهام 

.ILHAM BAHIJ بهيج

شركة محدجسة   : الشركة  نوعية 

املدؤجلية ذات شريك جحيد.

أ يع   : االأت اعي  املوضوع 

جتأهيل  بتطوير  املتعلقة  الخدمات 

املشورة  جكذلك  البشرية  املوارس 

بخصوص املوارس البشرية.

مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

تاريخ تأسيدها.

شارع   131  : االأت اعي  املقر 

الدار   - 11 ب  أنفا إقامة أزجر مكتب 

البيضاء.
رأس ال  حدس   : الشركة  رأس ال 

سرهم   13.333 مبلغ  في  الشركة 

مقد ة عل5 133 حصة من فئة 133 

للشريكة  أ يعها  خصصت  سرهم 

الوحيدة الديدة إلهام بهيج.
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عينت ك دي3ة للشركة   : التديي3 

ملدة غي3 محدجسة الديدة إلهام بهيج.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  الدنة 

يناير جتنتهي في 31 سيد 30 لكل سنة.

توزع امرباح بعد تكوين   : امرباح 

الباقي  جيخول  القانوني  االحتياطي 

في  مذكور  هو  ما  حدب  للشركاء 

القانون امسا�سي للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

رقم  تحت  البيضاء  للدار  التجارية 

757217 بتاريخ 14 سيد 30 2323.

بالسجل  الشركة  تقييد  جتم 

بالدار  التجارية  باملحك ة  التجاري 

بتاريخ   482753 تحت رقم  البيضاء 

14 سيد 30 2323.
ب ثابة مقطف جبيان

377 P

STE SYNOPTIK
SARL AU

سينوبتيك ش.م.م

ذات الشريك الوحيد

شركة محدجسة املدؤجلية

رأس الها : 133.333 سرهم

املقر االأت اعي : 131، شارع أنفا، 

إقامة أزجر، مكتب رقم 11 ب

الدار البيضاء

تحويل املقر االأت اعي
طبقا لقرار الشريك الوحيد    -  1

سينوبتيك،   SYNOPTIK لشركة 

ذات  املدؤجلية  محدجسة  شركة 

 133.333 رأس الها  جحيد،  شريك 

تم ما   2323 نوف 30   9 سرهم بتاريخ 

يلي :

زاجية   : تحويل املقر االأت اعي إ 5 

زنقة أمينة بنت جهب جزنقة ابن يحيى 

امفراني الطابق امجل معاريف - الدار 

البيضاء.
القانون  من   4 البند  تعديل 

امسا�سي للشركة.

الضبط  بكتابة  اإليداع  تم    -  2

باملحك ة التجارية للدار البيضاء يوم 

3 سيد 30 2323 تحت رقم 756358.

بتعديل  التصريح  إيداع  تم    -  2

يوم  السجل التجاري بالدار البيضاء 

3 سيد 30 2323 تحت رقم 33233.
ب ثابة إعالن

378 P

 STE UNITED PROPERTY

MANAGEMENT
SARL

يونايتد برجبرتي مناأ نت ش.م.م

شركة محدجسة املدؤجلية

رأس الها : 123.333 سرهم

املقر االأت اعي : 131 شارع أنفا 

إقامة أزجر مكتب 11 ب 

الدار البيضاء

تأسيس شركة
 23 بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

شركة  تأسيس  تم   2323 نوف 30 

امل يزات  ذات  املدؤجلية  محدجسة 

التالية :

الشركاء :

الديد عبد الرحيم مهدي.

الديدة جفاء أ ال العلوي.

الديدة سارة مهدي.

الديدة ندى مهدي.

اآلندة لينة مهدي.

 STE UNITED  : التد ية 

 PROPERTY MANAGEMENT

مناأ نت  برجبرتي  يونايتد   SARL

ش.م.م.

شركة محدجسة   : الشركة  نوعية 

املدؤجلية.

املوضوع االأت اعي :

إأراء املعامالت العقارية.

املشورة جالخدمات العقارية.

بين  امع ال  عالقات  تطوير 

املدتث رين.

بيع جشراء جتأأي3 امموال املنقولة 

جغي3 املنقولة.
العقاري  تطوير مشاريع االنعاش 

جالتجزئة.

مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

تاريخ تأسيدها.

شارع   131  : االأت اعي  املقر 
الدار   - 11 ب  أنفا إقامة أزجر مكتب 

البيضاء.
رأس ال  حدس   : الشركة  رأس ال 
سرهم   123.333 مبلغ  في  الشركة 
فئة  من  حصة   1233 عل5  مقد ة 
133 سرهم خصصت للشركاء كالتا ي :

 633  : الديد عبد الرحيم مهدي 
حصة في حق ملكية عارية.

الديدة  جفاء أ ال العلوي : 633 
حصة في حق ملكية عارية.

الديدة  سارة مهدي : 433 حصة 
في حق ملكية عارية.

الديدة  ندى مهدي : 433 حصة 
في حق ملكية عارية.

اآلندة لينة مهدي   : 433 حصة 
في حق ملكية عارية.

جحيد  ك دي3  عين   : التديي3 
للشركة ملدة غي3 محدجسة الديد عبد 

الرحيم مهدي.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  الدنة 

يناير جتنتهي في 31 سيد 30 لكل سنة.
توزع امرباح بعد تكوين   : امرباح 
الباقي  جيخول  القانوني  االحتياطي 
في  مذكور  هو  ما  حدب  للشركاء 

القانون امسا�سي للشركة.
2 -  تم اإليداع القانوني باملحك ة 
رقم  تحت  البيضاء  للدار  التجارية 

757216 بتاريخ 14 سيد 30 2323.
جتم تقييد الشركة بالسجل    -  3
بالدار  التجارية  باملحك ة  التجاري 
بتاريخ   482757 تحت رقم  البيضاء 

14 سيد 30 2323.
ب ثابة مقتطف جبيان

379 P

STE Y BY Z 3D
SARL AU
ش.م.م.

ذات الشريك الوحيد
شركة محدجسة املدؤجلية
رأس الها : 133.333 سرهم

املقر االأت اعي : 131 شارع أنفا 
إقامة أزجر مكتب 11 ب

الدار البيضاء.
تحويل املقر االأت اعي

 Y طبقا لقرار مدي3 الشركة    -  1
BY Z 3D، شركة محدجسة املدؤجلية 
ذات شريك جحيد رأس الها 133.333 
سرهم بتاريخ 23 يناير 2323 تم ما يلي :

تحويل املقر االأت اعي إ 5 : شارع 
بي3 انزران رجاق رجماندي 2 محل رقم 

46 - الدار البيضاء.
القانون  من   4 البند  تعديل 

امسا�سي للشركة.
الضبط  بكتابة  اإليداع  تم    -  2
البيضاء  للدار  التجارية  باملحك ة 
رقم  تحت   2323 نوف 30   13 يوم 

.753436
بتعديل  التصريح  إيداع  تم    -  3
يوم  السجل التجاري بالدار البيضاء 

13 نوف 30 2323 تحت رقم 27553.
ب ثابة إعالن

380 P

STE SAKA IMMO
SARL

ساكا إي و
RC N° 131511

تأسيس
 25 ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ في 
نوف 30 2323 بالرباط قد تم تأسيس 
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة جالتي 

تح ل الخصائص التالية :
 STE SAKA IMMO  : التد ية 

.SARL
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املدؤجلية املحدجسة.
الهدف االأت اعي :

املختلفة  امشغال  في  مقاجل 
جالبناء.

التجارة، جاالستث ار العقاري.
سرهم   133.333  : املال  رأس 
مقدم إ 5 1333 حصة من فئة 133 

سرهم للحصة الواحدة ك ا يلي :
 833  : العربي  املصطفى  الديد 

حصة اأت اعية.
 233  : الحدين  قا�سي  الديد 

حصة.
املج وع : 1333 حصة اأت اعية.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
من فاتح يناير إ 5   : الدنة املالية 
31 سيد 30 من كل سنة ما عدا الدنة 

امج 5 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
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تجزئة االسكان   : املقر االأت اعي 
أيش لوسايا   1 املحل رقم   863 رقم 

- ت ارة.

: تدي3 الشركة من طرف  التديي3 

املصطفى العربي ملدة غي3 محدجسة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بت ارة  باملحك ة االبتدائية  القانوني 
التجاري  جالسجل   4555 رقم  تحت 

رقم 131511.

381 P

STE MEKDAD FRERE
SARL

مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 

بالرباط   2323 نوف 30   26 بتاريخ 

املدؤجلية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدجسة.

 STE MEKDAD  : التد ية 

.FRERE SARL

مقاجل في نجارة املعاسن   : الهدف 

جالنقل.

شارع   23  : التجاري  العنوان 

 2 رقم  الشقة  علي  سيدي  اكل ان 

أكدال الرباط.

رأس ال  حدس   : الرأس ال 

سرهم   333.333 ي  الشركةف 

مقد ة إ 5 3333 حصة بقي ة 133 

سرهم للحصة مقد ة كالتا ي :

الغني  عبد  للديد  حصة   1233

مقداس.

العلي  عبد  للديد  حصة   933

مقداس.

933 حصة للديد أواس مقداس.

عبد  الديد  تعيين  تم   : التديي3 

غي3  ملدة  للشركة  ك دي3  الغني 

محدجسة.

من فاتح يناير إ 5   : الدنة املالية 

31 سيد 30 من كل سنة ما عدا الدنة 

امج 5 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
التجاري  السجل  في  التقييد  تم 

بتاريخ   148335 رقم  تحت  بالرباط 

15 سيد 30 2323.

382 P

STE LAISO
SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة
بشريك جاحد

الرأس ال االأت اعي للشركة : 
133.333 سرهم

 4 بتاريخ  عرفي  عقد  ب وأب 
القانون  جضع  تم   2323 نوف 30 
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

محدجسة بشريك جاحد ما يلي :
.STE LAISO SARL AU : التد ية
مدة قيام الشركة : 99 سنة ابتداء 

من تاريخ تأسيدها النهائي.
 33 رقم  لشركة  االأت اعي  املقر 
لوكيلي  أح د  زنقة   38 رقم  الشقة 

حدان الرباط.
 : للشركة  االأت اعي  الرأس ال 
 1333 إ 5  مقدم  سرهم   133.333
حصة  كل  مقدار  اأت اعية  حصة 

133 سرهم.
تدي3 الشركة من طف   : التديي3 

الديد سفيان يزيد.
الشركة  غرض  يك ن   :  الغرض 

في ا يلي :
تقديم خدمات تجارية.

كراء الدائقين.
بيع جتوزيع مواس مختلفة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سيد 30   16 التجارية بالرباط بتاريخ 
التجاري  السجل  رقم  تحت   2323
القانوني  اإليداع  رقم   148325

.139423
383 P

STE ZALSO
SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة
بشريك جاحد

الرأس ال االأت اعي للشركة : 
133.333 سرهم

بتاريخ عرفي  عقد   ب وأب 
القانون  جضع  تم   2323 نوف 30   9  
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

محدجسة بشريك جاحد ما يلي :

 STE ZALSO SARL  : التد ية 

.AU

مدة قيام الشركة : 99 سنة ابتداء 

من تاريخ تأسيدها النهائي.

 33 رقم  لشركة  االأت اعي  املقر 

لوكيلي  أح د  زنقة   38 رقم  الشقة 

حدان الرباط.

 : للشركة  االأت اعي  الرأس ال 

 1333 إ 5  مقدم  سرهم   133.333

حصة  كل  مقدار  اأت اعية  حصة 

133 سرهم.

: تدي3 الشركة من طرف  التديي3 

الديد سفيان يزيد.

الشركة غرض  يك ن   :  الغرض 

في ا يلي :

تقديم خدمات تجارية.

كراء الدائقين.

بيع جتوزيع مواس مختلفة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سيد 30   16 التجارية بالرباط بتاريخ 
التجاري  السجل  رقم  تحت   2323

القانوني  اإليداع  رقم   148325

.139419

384 P

STE D’ETUDES MAHA FISC SARL

COPTABILITE - FISCALITE

TEL N° 3528.52.83.52

FAX N° 3528.52.79.82

شركة عالم العود
S.W.W

ش.م.م

ذات الشريك الوحيد

سجار أيت سعيد بن ابراهيم، أ اعة 

سيدي أح د اع ر، أجالس تاي ة، 

إقليم تارجسانت

ترحيل املقر االأت اعي للشركة
مداجالت  محضر  ب قت�سى    -  1

املؤرخ  االستثنائي،  العام  الج ع 

بتاريخ 2 سيد 30 2323، قرر الشريك 

الرحيم  عبد  اح يد  الديد  الوحيد 

ش.م.م.   S.W.W بشركة عالم العوس 

ذات الشريك الوحيد ما يلي :

للشركة  االأت اعي  املقر  ترحيل 

سعيد  أيت  بدجار  حاليا  املتواأد 

أح د  سيدي  أ اعة  ابراهيم،  بن 

إقليم تارجسانت،  أجالس تاي ة،  اع ر، 

زنقة  حي رابحة،   : إ 5 العنوان اآلتي 

تونس، أجالس تاي ة، إقليم تارجسانت.

لدى  القانوني  اإليداع  تم    -  2

االبتدائية  باملحك ة  الضبط  كتابة 

 2323 سيد 30   7 يوم  بتارجسانت 

تحت الرقم 1541.
ملخص من أأل النشر

شركة الدراسات مهى فيدك ش.م.م.

385 P

STE D’ETUDES MAHA FISC SARL

COPTABILITE - FISCALITE

TEL N° 3528.52.83.52

FAX N° 3528.52.79.82

STE LABEL - TOPO
ش.م.م

ذات الشريك الوحيد

الحي املويدات، شقة رقم 3 الطابق 

الثالث، فوق الصندجق الوطني 

للض ان االأت اعي، املقابل ملركز 

الشرطة أجالس تاي ة، إقليم تارجسانت

تأسيس
موقع  عرفي  عقد  ب قت�سى    -  1

سيد 30   8 ب دينة أجالس تاي ة بتاريخ 

سيد 30   13 جاملسجل بتاريخ   ،2323

امسا�سي  القانون  جضع  تم   2323

املحدجسة  املدؤجلية  ذات  لشركة 

تت يز  الوحيد  الشريك  جذات 

بالخاصيات اآلتية :

 STE  : االأت اعية  التد ية 

الشريك  ش.م.م.     LABEL - TOPO

الوحيد.

الشركاء :

الديد أبو مح د.

الغرض االأت اعي :

املتعلقة  جامشغال  الدراسات 

بالهندسة الطوبوغرافية.

الخرائط  جرسم  إعداس 

جاملخططات.
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الحي املويدات،   : املقر االأت اعي 
الثالث،  الطابق   3 رقم  شقة 
للض ان  الوطني  الصندجق  فوق 
الشرطة  ملركز  املقابل  االأت اعي، 

أجالس تاي ة، إقليم تارجسانت.
املدة : حدست مدة الشركة في 99 
سنة ابتداء من يوم التأسيس النهائي 

للشركة.
رأس املال : حدس رأس املال في مبلغ 
 1333 إ 5  مقدم  سرهم   133.333
133 سرهم  حصة اأت اعية من فئة 

جموزع عل5 الشكل اآلتي :
حصة   1333  : الديد أبو مح د 

اأت اعية.
املج وع : 1333 حصة اأت اعية.
عين الديد أبو مح د   : التديي3 
مدي3 جحيد للشركة جذلك ملدة غي3 

محدجسة.
الدنة االأت اعية :

 31 تبتدئ في فاتح يناير جتنتهي في 
الدنة  تبتدئ  جاستثناءا  سيد 30، 
تسجيل  يوم  من  امج 5  االأت اعية 

الشركة بالسجيل التجاري.
امرباح : بعد خصم كافة التكاليف 
في  عليها  املنصوص  جكذا  القانونهية 
عل5  الباقي  يوزع  امسا�سي،  القانون 
رأس  في  حصصهم  ندبة  الشركاء 

املال االأت اعي للشركة.
لدى  القانوني  اإليداع  تم    -  2
االبتدائية  باملحك ة  الضبط  كتابة 
 2323 سيد 30   14 يوم  بتارجسانت 

تحت الرقم 1588.
ملخص من أأل النشر

شركة الدراسات مهى فيدك ش.م.م.

386 P

STE D’ETUDES MAHA FISC SARL

COPTABILITE - FISCALITE

TEL N° 3528.52.83.52

FAX N° 3528.52.79.82

محاسبة  -  ضرائب

شارع  مح د الخامس، أجالس تاي ة

شركة صومناك
ش.م.م.

الحي املح دي، أجالس تاي ة،  إقليم 
تارجسانت

جفاة الشريك الديد الفاقي3 صالح
جتوزيع حصصه االأت اعية

عل5 ذجي الحقوق
تعيين مدي3ين للشركة

1 -  عل5 إثر جفاة الشريك  جاملدي3 

ش.م./.  صومناك  لشركة  الوحيد 

الديد الفاقي3 صالح بتاريخ 5 سيد 30 

 2323 13 سيد 30  انعقد يوم   2323

أ ع عام استثنائي بحضور الشريكة 

الديدة بوالدير الزهرة جذجي حقوق 

فقرجا باإلأ اع ما  الشريك الهالك، 

يلي :

اأت اعية  حصة   39333 توزيع 

133 سرهم عل5 ذجي حقوق  من فئة 

الشريك املتوف5 الديد الفاقي3 صالح 

جفق ما يلي :

 11374  : نبيل  الفاقي3  الديد 

حصة اأت اعية.

 11374  : ع ر  الفاقي3  الديد 

حصة اأت اعية.

 5878 الزهرة  بوالدير  الديدة 

حصة اأت اعية.

 5687  : نورة  الفاقي3  الديدة 

حصة اأت اعية.

 5687  : حفيظة  الفاقي3  اآلندة 

حصة اأت اعية.

حصة   39333  : املج وع 

اأت اعية.

نبيل  الفاقي3  الديد  تعيين 

ك دي3ين  نورة  الفاقي3  جالديدة 

للشركة جذلك ملدة ثالث سنوات.

املاسة  تعديل  تم  ذلك  إثر  جعل5 

الدابعة من القانون امسا�سي.

توزيع رأس مال   : املاسة الدابعة 

املحدس  ش.م.م.  صومناك  شركة 

إ 5  جاملقدم  سرهم   4.333.333 في 

فئة  من  اأت اعية  حصة   43.333

133 سرهم عل5 الشركاء جفق ما يلي :

 11374  : نبيل  الفاقي3  الديد 

حصة اأت اعية.

 11374  : ع ر  الفاقي3  الديد 

حصة اأت اعية.

 5878  : الزهرة  بوالدير  الديدة 

حصة اأت اعية.

 5687  : نورة  الفاقي3  الديدة 
حصة اأت اعية.

 5687  : حفيظة  الفاقي3  اآلندة 
حصة اأت اعية.

حصة   43.333  : املج وع 
اأت اعية.

لدى  القانوني  اإليداع  تم    -  2
االبتدائية  باملحك ة  الضبط  كتابة 
 2323 سيد 30   14 يوم  بتارجسانت 

تحت الرقم 1559.
ملخص من أأل النشر

شركة الدراسات مهى فيدك ش.م.م.

387 P

 STE GAYA
PHARMACEUTICALS

SARL AU
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
 2323 أكتوبر   23 بتاريخ  جمسجل 
شركة محدجسة املدؤجلية  تم إنشاء 
تح ل  جالتي  الوحيد  الشريك  ذات 

الخصائص التالية :
 STE GAYA  : التد ية 

.PHARMACEUTICALS SARL AU
جشراء  بيع   : االأت اعي  الهدف 
تصدير   - الصيدالنية   - املدتلزمات 
اإلسارية  االستشارات   - جاستي3اس 

بامليدان الصحي.
 133.333  : الشركة  رأس ال 

سرهم.
املقر االأت اعي : 15 شارع امبطال 

رقم الشقة 4 أكدال - الرباط.
مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

تاريخ التأسيس.
الديدة  تعيين  تم   : التديي3 

الخرجف خولة مدي3ة للشركة.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
باملحك ة التجارية بالرباط 148323.

مقتطف جبيان

388 P

 STE GL COSMETICS
SARL AU

مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
 2323 أكتوبر   23 بتاريخ  جمسجل 
شركة محدجسة املدؤجلية  تم إنشاء 
تح ل  جالتي  الوحيد  الشريك  ذات 

الخصائص التالية :

  STE GL COSMETICS : التد ية

.SARL AU

جشراء  بيع   : االأت اعي  الهدف 

تصدير   - الصيدالنية   - املدتلزمات 

جاستي3اس - مواس التج يل.
 133.333  : الشركة  رأس ال 

سرهم.

املقر االأت اعي : 15 شارع امبطال 
رقم الشقة 4 أكدال - الرباط.

مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

تاريخ التأسيس.

الديدة  تعيين  تم   : التديي3 

الخرجف خولة مدي3ة للشركة.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

باملحك ة التجارية بالرباط 148321.
مقتطف جبيان

389 P

STE FRAIS ET TENDANCE
SARL AU

تأسيس شركة
ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 

2323 تم  33 نوف 30  بتاريخ  البيضاء 

تأسيس شركة باملواصفات التالية :

 STE FRAIS ET TENDANCE

.SARL AU

 11 شارع   75  : االأت اعي  املقر 

يناير الطابق امجل الشقة 169 الدار 

البيضاء.

الهدف االأت اعي : القيام بج يع 

املعامالت العقارية - بيع أ يع املواس 

املتعلقة باملخ0زات جاملثلجات.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

بالشريك  املحدجسة  املدؤجلية 

الوحيد.

الرأس ال : 133.333 سرهم.

الدين  نور  الديد   : الحصص 

بل30نو�سي  1333 حصة.
نور  الديد  تعيين  تم   : التديي3 

للبطاقة  الحامل  بل30نو�سي  الدين 

مدي3ا   A631344 رقم  الوطنية 

للشركة ملدة غي3 محدجسة.

من  تبتدئ   : االأت اعية  الدنة 

فاتح يناير إ 5 31 سيد 30.
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املدة : تم تحديدها في 99 سنة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
للدار  التجارية  باملحك ة  القانوني 
 2323 سيد 30   15 بتاريخ  البيضاء 
تحت رقم 757525 جالسجل التجاري 

رقم 483311.
390 P

 STE FIFA VERT
SARL AU

تعديل
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
نوف 30   23 بتاريخ  البيضاء  بالدار 
رأس ال   FIFA VERT لشركة   2323

133.333 سرهم جمقرها االأت اعي: 
 132 رقم  الدندجن  تجزئة 
معرجف  سيدي  الثالث  الطابق 
تم اإلعالن من طرف  الدار البيضاء، 
مدي3 الشركة الديد مح د بويكيل 
 IC 47426 الحامل للبطاقة الوطنية 

عن التعديل التا ي :
من  الشركة  رأس ال  رفع 
 1.333.333 إ 5  سرهم   133.333

جذلك عن طريق الدفع النقدي.
باملحك ة  تم   : القانوني  اإليداع 
 16 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
 757772 رقم  تحت   2323 سيد 30 

تعديل رقم 31983.
391 P

 ENTREPRISE  MAARIF
 GENERALE DU BATIMENT

EMGB
انت3جبريز معاريف أينيغال سي 

باتي و أجمجبي
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

بشريك جحيد
رأس الها : 13.333 سرهم

مقرها االأت اعي : إقامة التقدم 
ع ارة أأش 2-18 الطابق امجل 

الرقم 31 القدس ال30نو�سي
الدار البيضاء

تأسيس
ب قت�سى عقد عرفي املنعقد باملقر 
 2314 مارس   23 بتاريخ  االأت اعي 
تم   2314 مارس   23 يوم  جاملسجل 
جضع القانون امسا�سي لشركة ذات 
جحيد  بشريك  املحدجسة  املدؤجلية 

ذات امل يزات التالية :

  ENTREPRISE  : التد ية 

 MAARIF GENERALE DU

.BATIMENT EMGB

سي  أينيغال  معاريف  انت3جبريز 

باتي و أجمجبي شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة بشريك جحيد.

التقدم  إقامة   : االأت اعي  املقر 
امجل  الطابق   2-18 أأش  ع ارة 

الدار  ال30نو�سي  القدس   31 الرقم 

البيضاء.

 : االأت اعي  الغرض 

 ENTREPRENEUR DE TRAVAUX

.DIVERS OU CONSTRUCTIONS

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التسجيل بالسجل التجاري.

هو   : االأت اعي  الرأس ال 

13.333 سرهم مقدم إ 5 133 حصة 

اأت اعية بندبة 133 سرهم للحصة 

الواحدة موزعة كالتا ي :

الديد معرجفي ح زة : 133 حصة 

اأت اعية.

جإسارة  تديي3   : الشركة  إسارة 

طرف  من  محدسة  غي3  ملدة  الشركة 

الديد معرجفي ح زة.

طرف  من  جالتوقيع  اإلمضاء 

الديد معرجفي ح زة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

للشركة  امسا�سي  للنظام  القانوني 

باملحك ة  الضبط  مكتب  لدى 

مارس   27 في  التجارية الدار البيضاء 

السجل   545223 رقم  تحت   2314

التجاري رقم 333343.
نسخة من أأل النشر جالبيان

392 P

 ENTREPRISE  MAARIF
 GENERALE DU BATIMENT

EMGB
انت3جبريز معاريف أينيغال سي 

باتي و أجمجبي

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

بشريك جحيد
رأس الها : 13.333 سرهم

في ع لية زياسة إ 5 533.333 سرهم

مقرها االأت اعي : إقامة التقدم 

ع ارة 2-18 الطابق امجل الرقم 31 

القدس ال30نو�سي

الدار البيضاء

رقم التقييد في السجل التجاري 

333343

الزياسة جالرفع في رأس مال الشركة

املنعقد  عرفي  عقد  ب قت�سى 

أكتوبر   29 بتاريخ  االأت اعي  باملقر 

 2318 31 أكتوبر  2318 جاملسجل في 

االستثنائي  العام  االأت اع  عقد  تم 

املدي3  اقت3اح  عل5  بناء  للشركاء 

لشركة  الوحيد  جالشريك  القانوني 

جقد تم تقرير ما يلي :

رأس ال  من  جالرفع  الزياسة 

سرهم   493.333 الشركة ب بلغ قدره 

حصة اأت اعية   4933 مقد ة إ 5 

بالكامل  سرهم مدفوعة   133 بقي ة 

 533.333 سرهم إ 5   13.333 أي من 

حصة   4933 سرهم من خالل إنشاء 

سرهم   133 اأت اعية أديدة بقي ة 

اإلس ية  بالقي ة  صاسرة  منها  لكل 

طريق  عن  بالكامل  تحريرها  جيتم 

مداه ات  خالل  من  التعويض 

الوحيد  للشريك  الجاري  الحداب 

أصبح  جقد  ح زة  معرجفي  الديد 

تقديم الحصص عل5 الشكل التا ي :

لصالح  اأت اعية  حصة   5333

الديد معرجفي ح زة جبالتا ي قد تم 

 36 الفصول  عن  املت3تب  التعديل 

ج37 من النظام امسا�سي للشركة.  

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني للشركة لدى مكتب الضبط  

في  باملحك ة التجارية الدار البيضاء 

14 نوف 30 2318 تحت رقم 682233 

السجل التجاري رقم 333343.
نسخة من أأل النشر جالبيان

393 P

STE S.K FAMILY

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رأس الها : 133.333 سرهم

املقر االأت اعي : 6، 7، 8، 13 

ج11 زاجية شارع االستقالل جزنقة 

مع ورة ع ارة 46 - القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 

بالقنيطرة تم جضع القانون امسا�سي 

املحدجسة  املدؤجلية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية :

 STE S.K FAMILY  : التد ية 

.SARL

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املدؤجلية املحدجسة.

املقر االأت اعي : 6، 7، 8، 13 ج11 

زاجية شارع االستقالل جزنقة مع ورة 

ع ارة 46 - القنيطرة.

موضوع الشركة :

مدتغل مطعم.

مدتغل سناك.

رأس ال الشركة : 

مبلغ  في  الشركة  رأس ال  حدس 

 1333 إ 5  مقدم  سرهم   133.333

سرهم   133 بقي ة  اأت اعية  حصة 

مكتتبة  بكاملها  محررة  للواحدة 

جموزعة عل5 الشركاء كالتا ي :

الديدة سهام أزيكو : 733 حصة.

الديد ع ر أزيكو : 333 حصة.

املدة : 99 سنة.

التديي3 : أسند إ 5 الديدة سهام 

أزيكو، الحاملة للبطاقة الوطنية رقم 

.G697837

من فاتح يناير إ 5   : الدنة املالية 

31 سيد 30.

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحك ة االبتدائية بالقنيطرة تحت 

سيد 30   14 بتاريخ   57757 رقم 

.2323

394 P
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STE ZIAZ TRANS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رأس الها : 133.333 سرهم

املقر االأت اعي :31 زنقة املارتي3 عبد 

الدالم بن مح د، مكتب رقم 2 

إقامة رياض الزيتون »فال فلوري»  

القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 

بالقنيطرة تم جضع القانون امسا�سي 

املحدجسة  املدؤجلية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية :

 STE ZIAZ TRANS  : التد ية 

.SARL

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املدؤجلية املحدجسة.

املارتي3  زنقة   31: املقر االأت اعي 

مكتب رقم  عبد الدالم بن مح د، 

2 إقامة رياض الزيتون »فال فلوري»  

القنيطرة.

موضوع الشركة :

مقاجل في نقل املدتخدمين.

رأس ال الشركة : 

مبلغ  في  الشركة  رأس ال  حدس 

 1333 إ 5  مقدم  سرهم   133.333

سرهم   133 بقي ة  اأت اعية  حصة 

مكتتبة  بكاملها  محررة  للواحدة 

جموزعة عل5 الشركاء كالتا ي :

 533  : الديدة عبد العا ي لح ين 

حصة.

الديد حلي ة رامو : 533 حصة.

املدة : 99 سنة.

عبد  الديد  إ 5  أسند   : التديي3 

للبطاقة  الحامل  لح ين،  العا ي 

.G735395 الوطنية رقم

من فاتح يناير إ 5   : الدنة املالية 

31 سيد 30.

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحك ة االبتدائية بالقنيطرة تحت 

سيد 30   13 بتاريخ   57731 رقم 

.2323

395 P

STE AM HOME

ش.ذ.م.م.

تأسيس
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

 2323 سيد 30   4 بتاريخ  بالقنيطرة 

 AM HOME شركة  تأسيس  تم 

ش.ذ.م.م.

رقم   1 محل   : االأت اعي  املقر 

مهدية  سارنا  أليانس  تجزئة   11 س 

القنيطرة.

االنعاش   : االأت اعي  الهدف 

العقاري.

الع ليات  كل  عامة  جبصفة 

لها  التي  جاملالية  جالعقارية  التجارية 

من  جالتي  الشركة  بنشاط  عالقة 

شأنها املداه ة في تن ية الشركة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس  النهائي.

التديي3 : أسند إ 5 الديد عبا�سي 

مح د.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  الدنة 

يناير إ 5 31 سيد 30 من كل سنة.

رأس املال حدس في مبلغ 133.333 

سرهم مقد ة إ 5 1333 حصة بقي ة 

اكتتابها  سدس  للواحدة  سرهم   133

جتوزيعها كالتا ي :

 553  : مح د  عبا�سي  الديد 

حصة.

الديد عبا�سي فؤاس : 153 حصة.

الديد عبا�سي عبد الواحد : 153 

حصة.

 153  : مح د  عبا�سي  الديد 

حصة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

االبتدائية  املحك ة  لدى  القانوني 

التجاري  بالسجل  جقيد  بالقنيطرة 

بتاريخ   57823 بالقنيطرة تحت رقم 

15 سيد 30 2323.

396 P

FIDMAS

 conseiller comptable, FISCALE 

ET JURIDIQUE

 AV MED V APPT 4 -  2eme ETAGE - ,368

KENITRA

TEL : 07.07.32.57/44

GMS : 06.61.84.21.90

STE C2H TRANS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

بشريك جحيد
تأسيس شركة

مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بالقنيطرة بتاريخ 7 سيد 30 2323 تم 
 C2H جضع القانون امسا�سي لشركة 

TRANS بالخصائص التالية :
.STE C2H TRANS : التد ية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
مدؤجلية محدجسة بشريك جحيد.

هارجن  زنقة   : االأت اعي  املقر 
 -  3 رقم  الفرسجس  إقامة  الرشيد 
كازا  شركة  عند  القنيطرة   - مي وزا 

رايا.
غرض  يكون   : الشركة  غرض 

الشركة :
نقل امشخاص جالنقل املدر�سي.

التجارة بصفة عامة.
الع ليات  كل  عامة  جبصفة 
العقارية  الصناعية،  التجارية، 
بنشاط  عالقة  لها  التي  جاملالية 
الشركة جالتي من شأنها املداه ة في 

تن ية الشركة.
مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

تأسيدها النهائي.
من فاتح يناير إ 5   : الدنة املالية 

نهاية سيد 30 من كل سنة.
مائة ألف   : الرأس ال االأت اعي 
ألف  إ 5  مقد ة  سرهم   133.333
133 سرهم  1333 حصة بقي ة مائة 
للواحدة سدس ث نها كاملة من طرف 

الديد شباكي ح يد.
الديد  الشركة  يدي3   : التديي3 

شباكي ح يد.
جقيدت الشركة بالسجل التجاري 
بالقنيطرة  االبتدائية  املحك ة  لدى 

تحت رقم 57783.
ب ثابة مقت�سى

املدي3

397 P

 STE TWINSPEED
TRANSPORT & LOGISTICS

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
رأس الها : 133.333 سرهم

املقر االأت اعي : متجر رقم 2، طريق 
عنت3ة، ع ارة 699، االس اعلية - 

القنيطرة
السجل التجاري رقم 57167 

القنيطرة
استدراك خطأ

بالجريدة  جقع  خطأ  استدراك 
الرس ية رقم 5641 بتاريخ 9 سيد 30 

.2323
عوض : 

ع ر  الديد  إ 5  أسند   : التديي3 
اليحياجي، الجندية مغربية، الحامل 
 G732635 رقم  الوطنية  للبطاقة 
اليحياجي،  أمين  مح د  جالديد 
للبطاقة  الحامل  مغربية،  الجندية 

.G637316 الوطنية رقم
يقرأ :

ع ر  الديد  إ 5  أسند   : التديي3 
اليحياجي، الجندية مغربية، الحامل 

.G732635 للبطاقة الوطنية رقم
الباقي بدجن تغيي3

398 P

STE CLIPRO
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رأس الها : 133.333 سرهم
املقر االأت اعي : رقم 134، حي أجريدة، 

القنيطرة
تفويت حصص اأت اعية

جتعيين مدي3 أديد
ب قت�سى محضر الج ع العام الغي3 
 ،2323 فاتح سيد 30  بتاريخ  العاسي 

قرر الشريك الوحيد ما يلي :
املصاسقة عل5 تفويت 133 حصة 
اأت اعية بقي ة 133 سرهم للحصة، 
في ملك الديد مال ي املهدي، الحامل 
 G331165 رقم  الوطنية  للبطاقة 
سناء،  بدرجني  الديدة  لفائدة 
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحاملة 
ليصبح رأس ال الشركة   G339158

موزع كالتا ي :
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الديد مال ي املهدي 933 حصة ؛
الديدة بدرجني سناء 133 حصة.

مال ي  الديد  استقالة  قبول 
الشركة  تديي3  مهام  من  املهدي 
مدي3ة  جتعيين الديدة بدرجني سناء 
جتخويلها  محدجسة  غي3  ملدة  أديدة 

أ يع الصالحيات.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 7 سيد 30 

2323 تحت رقم 83371.
399 P

ISRAE CONSULTING
SARL AU

شركة محدجسة املدؤجلية
رأس الها : 133.333 سرهم

مقرها االأت اعي : بالقنيطرة، 133 
شارع موالي عبد العزيز، إقامة ندى 

مكتب رقم 2، القنيطرة
تأسيس شركة

ب قت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 
النظام  جضع  تم   2323 أكتوبر   22
امسا�سي لشركة محدجسة املدؤجلية 

ذات امل يزات التالية :
تدمى  الشركة   : التد ية   -  1
 ISRAE CONSULTING SARL شركة

AU شركة محدجسة املدؤجلية.
2 - املوضوع : غرض الشركة سواء 

في املغرب أج في الخارج :
استشارات قانونية ؛

توطين الشركات ؛
استشارات إسارية ؛

مركز امع ال ؛
استشارات مالية.

شارع   133  : املقر االأت اعي   -  3
ندى،  إقامة  العزيز،  عبد  موالي 

مكتب رقم 2، القنيطرة.
4 - مدة حياة : الشركة محدجسة في 
99 سنة ابتداء من تقييدها بالسجل 

التجاري.
رأس ال  حدس   : املال  رأس   -  5
سرهم   13.333 مبلغ  في  الشركة 
1333 حصة اأت اعية  مقد ة عل5 
ستوزع  جالتي  سرهم   133 فئة  من 
الرأس  في  الشركاء  مداه ة  حدب 
حكي ة  الديدة   : يلي  ك ا  املال 

الزملاطي بندبة 1333 حصة.

حكي ة  الديدة   : التديي3   -  6
الزملاطي تم تنصيبها مدي3ة للشركة 

لفت3ة غي3 محدسة.
تم التقييد بالسجل التجاري   -  7
في  بالقنيطرة  االبتدائية   لل حك ة 

8 سيد 30 2323 تحت رقم 57649.
400 P

GOOD AB TRANS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رأس الها : 133.333 سرهم
املقر االأت اعي : 15، زنقة سبو، 
مركز املعامالت »ال شوب» مكتب 
رقم 1، الطابق الخامس، القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بالقنيطرة، تم جضع القانون امسا�سي 
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية :
 GOOD AB TRANS  : التد ية 

.SARL
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املدؤجلية املحدجسة.
15، زنقة سبو،   : املقر االأت اعي 
شوب»،مكتب  »ال  املعامالت  مركز 

رقم 1، الطابق الخامس، القنيطرة.
مقاجل في نقل   : موضوع الشركة 

املدتخدمين.
رأس ال  حدس   : الشركة  رأس ال 
سرهم   133.333 مبلغ  في  الشركة 
اأت اعية  حصة   1333 إ 5  مقدم 
محررة  للواحدة،  سرهم   133 بقي ة 
عل5  جموزعة  مكتتبة  بكاملها، 
كرجم  العظيم  عبد  الديد  الشركاء 

جالديد عبد الرحيم كرجم.
املدة : 99 سنة.

عبد  الديد  إ 5  أسند   : التديي3 
للبطاقة  الحامل  كرجم،  الرحيم 

.GN237696 الوطنية رقم
من فاتح يناير إ 5   : الدنة املالية 

31 سيد 30.
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
باملحك ة االبتدائية بالقنيطرة تحت 
رقم 57759 بتاريخ 14 سيد 30 2323.
401 P

RACKNA TECHNOLOGY
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

بشريك جحيد
رأس الها : 133.333 سرهم

املقر االأت اعي : رقم 124، الزنقة 
126، الزنقة 176، مع ورة، 

القنيطرة
تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بالقنيطرة، تم جضع القانون امسا�سي 
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  لشركة 

بشريك جحيد ذات املواصفات التالية :
 RACKNA  : التد ية 

.TECHNOLOGY SARL AU
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املدؤجلية املحدجسة بشريك جحيد.
 ،124 رقم   : االأت اعي  املقر 
مع ورة،   ،176 الزنقة   ،126 الزنقة 

القنيطرة.
اإلعالميات،   : الشركة  موضوع 

م30مج، محلل، مص م.
رأس ال  حدس   : الشركة  رأس ال 
سرهم   133.333 مبلغ  في  الشركة 
اأت اعية  حصة   1333 إ 5  مقدم 
محررة  للواحدة،  سرهم   133 بقي ة 
بكاملها، مكتتبة جموزعة عل5 الشركاء 

كالتا ي :
الديد سفيان عابد 1333 حصة.

املدة : 99 سنة.
التديي3 : أسند إ 5 الديد سفيان 

عابد.
من فاتح يناير إ 5   : الدنة املالية 

31 سيد 30.
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
باملحك ة االبتدائية بالقنيطرة تحت 
رقم 57763 بتاريخ 14 سيد 30 2323.
402 P

DAOUDI CONCEPT
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

بشريك جحيد
رأس الها : 133.333 سرهم

 املقر االأت اعي : 47 شارع ع رج 
بن العاص، إقامة إس اعيل، مكتب 

رقم 4، القنيطرة
تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 

بالقنيطرة، تم جضع القانون امسا�سي 

املحدجسة  املدؤجلية  ذات  لشركة 

بشريك جحيد ذات املواصفات التالية :

 DAOUDI CONCEPT : التد ية

.SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املدؤجلية املحدجسة بشريك جحيد.

شارع ع رج   47  : املقر االأت اعي 

بن العاص، إقامة إس اعيل، مكتب 
رقم 4، القنيطرة.

موضوع الشركة : منعش عقاري.
رأس ال  حدس   : الشركة  رأس ال 

سرهم   133.333 مبلغ  في  الشركة 

اأت اعية  حصة   1333 إ 5  مقدم 

محررة  للواحدة،  سرهم   133 بقي ة 

بكاملها، مكتتبة جموزعة عل5 الشركاء 

كالتا ي :

الديد يونس الداجسي 1333 حصة.

املدة : 99 سنة.

أسند إ 5 الديد يونس   : التديي3 

الداجسي.

من فاتح يناير إ 5   : الدنة املالية 

31 سيد 30.
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحك ة االبتدائية بالقنيطرة تحت 
رقم 57695 بتاريخ 9 سيد 30 2323.

403 P

BOUARACHA EXPORT
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

بشريك جحيد
رأس الها : 133.333 سرهم

املقر االأت اعي : 31، زاجية زنقة 

أنوال جزنقة مح د القري، إقامة 

منار A، مكتب رقم 5، القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 

بالقنيطرة، تم جضع القانون امسا�سي 

املحدجسة  املدؤجلية  ذات  لشركة 

بشريك جحيد ذات املواصفات التالية :

 BOUARACHA  : التد ية 

.EXPORT SARL AU
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ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املدؤجلية املحدجسة بشريك جحيد.

31، زاجية زنقة   : املقر االأت اعي 
إقامة  القري،  مح د  جزنقة  أنوال 

منار A، مكتب رقم 5، القنيطرة.
موضوع الشركة : 

بيع املالبس الجاهزة بالتقديط ؛
االستي3اس  في  جسيط  أج  تاأر 

جالتصدير.
رأس ال  حدس   : الشركة  رأس ال 
سرهم   133.333 مبلغ  في  الشركة 
اأت اعية  حصة   1333 إ 5  مقدم 
محررة  للواحدة،  سرهم   133 بقي ة 
بكاملها، مكتتبة جموزعة عل5 الشركاء 

كالتا ي :
بوعراشة  الديدة فاط ة الزهراء 

1333 حصة.
املدة : 99 سنة.

التديي3 : أسند إ 5 الديدة فاط ة 
للبطاقة  الحامل  بوعراشة،  الزهراء 

.S762337 الوطنية رقم
من فاتح يناير إ 5   : الدنة املالية 

31 سيد 30.
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
باملحك ة االبتدائية بالقنيطرة تحت 
رقم 57755 بتاريخ 14 سيد 30 2323.
404 P

 STE IR FREGAY CABINET FIDUCIAIRE

SARL

TEL/FAX : 0537 36 17 18

OTO WORKS
تفويت الحصص االأت اعية مع 

تغيي3 املقر االأت اعي
املنعقد  العام  الج ع  إثر   عل5 

7 يناير 2323 تقرر ما يلي :
تفويت الحصص االأت اعية :

اأت اعية  حصة   9633 تفويت 
إ 5 الديد  من الديد مهدي الشبهي 

ح زة حدكة.
أصبح الديد ح زة حدكة ي لك كل 
الحصص االأت اعية أي ما مج وعه 

9633 حصة.
للشركة  القديم  املدي3  استقالة 

الديد مهدي الشبهي.

للشركة  الجديد  املدي3  تد ية 

بطاقة  حدكة،  ح زة  الديد 

 G677683 رقم  الوطنية  التعريف 

 OTO مدي3ا جحيدا للشركة املد اة 

.WORKS

تغيي3 املقر االأت اعي للشركة من 

الزنقة 279 الرقم 51 افكا، القنيطرة 

مح د   126-124 إ 5  )املغرب) 

 الديوري جصالح الدين رقم الشقة 26 

القنيطرة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   7 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

2323 للسجل التجاري رقم 47741.

405 P

 STE ABDERRAZZAK

BOUBARKAT
SARL AU

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

بشريك جحيد

 املقر االأت اعي : 47 زنقة ع ر 

 ابن العاص، إقامة اس اعيل، 
رقم 4، القنيطرة

تأسيس شركة
ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

26 نوف 30 2323 جصحح اإلمضاءات 

ملدينة  اإلمضاءات  تصحيح  ب صالح 

القنيطرة تم إعداس القانون امسا�سي 

املحدجسة  املدؤجلية  ذات  لشركة 

الشريك الوحيد باملواصفات التالية :

 ABDERRAZZAK : تد ية الشركة

.BOUBARKAT

شركة   : للشركة  القانوني  الشكل 

ذات املدؤجلية املحدجسة بشريك جحيد.
املقر االأت اعي للشركة : 47، زنقة 

إقامة اس اعيل،  العاص،  ابن  ع ر 
رقم 4، القنيطرة.

من  الغرض   : االأت اعي  الهدف 

الشركة في املغرب أج خارأه بشكل 

مباشر أج غي3 مباسر، سواء لنفدها أج 

لغي3ها أج مداه ة في :

مقاجل في نفس املدتخدمين ؛

مقاجل في نقل البضائع ؛

الع ليات  أ يع  عام،  جبشكل 
الصناعية،  املالية،  التجارية، 
جالخدماتية،  الحرفية  العقارية، 
جاملرتبط  الشركة  لحداب  أ يعها 
بشكل مباشر أج غي3 مباشر بالهدف 

االأت اعي لتطوير الشركة.
املدة : حدست مدة الشركة في 99 

سنة منذ تاريخ التأسيس.
رأس ال  حدس   : الشركة  رأس ال 
سرهم مقد ة   133.333 الشركة في 
عل5 1333 حصة من فئة 133 سرهم 

للحصة الواحدة موزعة كالتا ي :
بوبركات  الرزاق  عبد  الديد 
حصة   1333 سرهم   133.333

اأت اعية.
الشركة يدي3ها الديد   : التديي3 
عبد الرزاق بوبركات جذلك ملدة غي3 

محدسة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
االبتدائية  باملحك ة  القانوني 
ملدينة  التجاري  السجل  ب صلحة 
 2323 سيد 30   15 بتاريخ  القنيطرة 

تحت رقم 57821.
لإليداع جالبيان

406 P

TIMOR TRANS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

بشريك جحيد
رأس الها : 133.333 سرهم

املقر االأت اعي : زنقة هارجن 
الرشيد، إقامة فرسجس، رقم 3، 

مي وزا، القنيطرة
تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بالقنيطرة، تم جضع القانون امسا�سي 
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  لشركة 
بشريك جحيد ذات املواصفات التالية :

 TIMOR TRANS  : التد ية 
.SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املدؤجلية املحدجسة بشريك جحيد.

هارجن  زنقة   : االأت اعي  املقر 
 ،3 رقم  فرسجس،  إقامة  الرشيد، 

مي وزا، القنيطرة.

مقاجل في نقل   : موضوع الشركة 
املدتخدمين.

رأس ال  حدس   : الشركة  رأس ال 
سرهم   133.333 مبلغ  في  الشركة 
اأت اعية  حصة   1333 إ 5  مقدم 
محررة  للواحدة،  سرهم   133 بقي ة 
بكاملها، مكتتبة جموزعة عل5 الشركاء 

كالتا ي :
الديد عزيز فرحون 1333 حصة.

املدة : 99 سنة.
إ 5 الديد عزيز  أسند   : التديي3 

فرحون.
من فاتح يناير إ 5   : الدنة املالية 

31 سيد 30.
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
باملحك ة االبتدائية بالقنيطرة تحت 
رقم 57761 بتاريخ 14 سيد 30 2323.
407 P

GLOBAL TRAVEC
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رأس الها : 133.333 سرهم
املقر االأت اعي : 6 زنقة ع ر املختار، 

الشقة رقم 4، القنيطرة
تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بالقنيطرة، تم جضع القانون امسا�سي 
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية :
 GLOBAL TRAVEC  : التد ية 

.SARL
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املدؤجلية املحدجسة.
ع ر  زنقة   6  : االأت اعي  املقر 

املختار، الشقة رقم 4، القنيطرة.
في  املقاجلة   : الشركة  موضوع 

تركيب الكهرباء.
رأس ال  حدس   : الشركة  رأس ال 
سرهم   133.333 مبلغ  في  الشركة 
اأت اعية  حصة   1333 إ 5  مقدم 
محررة  للواحدة،  سرهم   133 بقي ة 
بكاملها، مكتتبة جموزعة عل5 الشركاء 
جالديد  القفاف،  إلياس  الديد 
صالح الدين ناصي3ي، جالديد مح د 

شاكري.
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املدة : 99 سنة.

أسند إ 5 الديد إلياس   : التديي3 

الدين  صالح  جالديد  القفاف 

ناصي3ي.

من فاتح يناير إ 5   : الدنة املالية 

31 سيد 30.
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحك ة االبتدائية بالقنيطرة تحت 
رقم 57765 بتاريخ 14 سيد 30 2323.

408 P

STEEL ENGINEERING
شركة محدجسة املدؤجلية
رأس الها : 133.333 سرهم

مقرها االأت اعي : ، 23 زنقة أنوال، 

إقامة فلوري 11 مكتب رقم 4، 

مي وزا، القنيطرة

تأسيس شركة
محرر  عرفي  عقد  ب قت�سى   -  1

جضع  تم   2323 نوف 30   13 بتاريخ 

محدجسة  لشركة  امسا�سي  النظام 

املدؤجلية ذات امل يزات التالية :

شركة  تدمى  الشركة   : التد ية 

 STEEL ENGINEERING SARL

شركة محدجسة املدؤجلية.

في كل  الشركة  غرض   : املوضوع 

من املغرب جالخارج :

الصناعة املعدنية ؛

سراسات جنصائح ؛

استي3اس، تصدير ؛

اإلنشاءات املعدنية ؛

أع ال البناء ؛

جالتج يع  امليكانيكي  اللحام 

الصناعي ؛

الغاليات،  املعدني،  الهيكل 

امنابيب ؛

املشاريع  جإنجاز  سراسات 

الصناعية : الهياكل املعدنية جصناعة 

الغاليات جامنابيب ؛

عزل حراري ؛

بناء سكك حديدية جغاليات كبي3ة 

جمتوسطة الحجم ؛

الصيانة الصناعية ؛

أع ال متنوعة ؛

جتصنيع  جتص يم  استشارات 
املعدات الصناعية ؛

جاستي3اس  جبيع  جشراء  تدويق 
املنتجات  أ يع  جتصنيع  جتصدير 
جاملعدات املتعلقة بالنشاط الرئي�سي 

جبشكل أعم ؛
املعدات  جتصنيع  هندسة 

الكهرجميكانيكية ؛
جاملشورة  جالدراسات  الخ30ة 
جالتدريب جأ يع الدراسات املتعلقة 

بالخدمات التقنية ؛
املعدات جاآلالت جاملعدات الزراعية، 
جالديارات،  الش دية،  جالطاقة 
جمعدت  الحديدية،  الدكك  جعربات 

جأسجات القياس ؛
تركيب املعدات الصناعية ؛

الجهد  ذات  الكهربائية  املعدات 
جامث نة  املنخفض  جالجهد  العا ي 
جاإلسارة عن بعد جالتيارات املنخفضة ؛

صيانة املعدات التقنية جإصالحها 
جصيانتها ؛

جتركيب  جتوريد  جتجارة  سراسة 
الدجلة،  هيئات  لج يع   امع ال 
جال سي ا في مجاالت : الهيدرجميكانيك، 
امليكانيكية،  الحرارية،  الهيدرجليك، 

الكهربائية ؛
العالج جالهندسة املدنية جالت3جيج 

العقاري جغي3ها ؛
التجارة في كل من الدوق املحلية 
املعدات  أ يع  جتصدير  جاستي3اس 
جالهيدرجليكية  الهيدرجميكانيكية 
جالحرارية  جالتهوية  الهواء  جتكييف 
جالكهربائية  جامليكانيكية  جالتدفئة 

جاإللكت3جنية ؛
املواس  أ يع  عام  جبشكل  تنظيم 
املتعلقة  جاملعدات  البناء  جمواس 

بالبناء جالصناعة ؛
استي3اس جتصدير أ يع املنتجات 
أج  الجديدة  جاملواس  جاملعدات 

املدتع لة ؛
أ يع املعامالت املالية جالتجارية 
جالصناعية جاملنقولة جالعقارية، التي 
قد تتعلق بشكل مباشر أج غي3 مباشر 
بأي أشياء  أج  املذكور أعاله  بال�سيء 
من املرجح أن  م اثلة أج ذات صلة، 

تعزز تطويره أج توسيعه ؛

جإسارة  جتأأي3  جحيازة  إنشاء 
جتأأي3ها  التجارية  امصول  أ يع 
جتركيبها جتشغيلها لج يع املؤسدات 
جالشركات جاملصانع جالورش املتعلقة 

أي من امنشطة املحدسة ؛
املشاركة املباشرة أج غي3 املباشرة 
املالية  املعامالت  أ يع  في  للشركة 
أ يع  جفي  املنقولة  أج  العقارية  أج 
الشركات التجارية أج الصناعية التي 
قد تكون ذات صلة ب وضوع الشركة 

أج بأي غرض مشابه أج مرتبط ؛
جالتدريب  جاالستشارات  املراقبة 
امع ال  جمراقبة  الفنية  جاملداعدة 
البيع  بعد  ما  جخدمة  جالصيانة 

املتعلقة بامشياء املذكورة أعاله ؛
نقل  أج  جاستغالل  جحيازة  أخذ 
االخت3اع  براءات  أج  الع ليات   أ يع 
أج ترخيص براءات االخت3اع جالعالمات 
املتعلقة بهذه امنشطة جاملدتفيدين 
في التصنيع جتقنية اآلالت الصناعية 
أج الزراعية أج النقل، جأ يع امع ال 
جاملواس هي موضوع الشركة نيابة عنها 

أج نيابة عن طرف ثالث ؛
الع ليات  أ يع  عامة،  جبصفة 
التجارية، املالية، الصناعية، منقولة 
أج  مباشرة  جاملرتبطة  منقولة  جغي3 
بشكل غي3 مباشرة بامغراض املشارة 
توسيع  تدهيل  بإمكانها  أج  أعاله 

جتطوير الشركة.
زنقة أنوال،   23  : املقر االأت اعي 
 ،4 رقم  مكتب   11 فلوري  إقامة 

مي وزا، القنيطرة.
مدة حياة الشركة محدجسة في 99 
بالسجل  تقييدها  من  ابتداء  سنة 

التجاري.
رأس املال : حدس رأس ال الشركة 
في مبلغ 133.333 سرهم مقد ة عل5 
1333 حصة اأت اعية من فئة 133 

سرهم في ملكية.
بندبة  عشة  العلي  عبد  الديد 

343 حصة ؛
بندبة  حضراجي  اسريس  الديد 

333 حصة ؛
الديدة إي ان بنحدج بندبة 333 

حصة.

العلي  عبد  الديد   : التديي3 

عشة، الحامل للبطاقة الوطنية رقم 

G324533 تم تنصيبه مدي3 للشركة 

للتجديد  قابلة  سنوات   13 لفت3ة 

في  الشركاء  بقرار  أج  ض ني  باتفاق 

الج عية االستثنائية.
تم التقييد بالسجل التجاري   -  2

في  بالقنيطرة  االبتدائية   لل حك ة 

9 سيد 30 2323 تحت رقم 57733.

409 P

STE NOUVSCON
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

رأس ال : 133.333 سرهم

العنوان : محل رقم 13، املجد، 

مسجد الريف 418 فضاء حي 

النهضة 2، الرباط

االستثنائي  العام  الج ع  إثر  عل5 

بتاريخ  »نوفوسكون»  شركة   لشركاء 

2 نوف 30 2323 تقرر ما يلي :
رفع رأس ال الشركة من 133.333 

سرهم إ 5 1.333.333 سرهم.

عل5  بالشركة  حصص  هبة 

أي  يوسف  الديد   : التا ي  الشكل 

أسه ه  من   حصة   1333 جهب  با 

بالشركة مخيه الديد عبد هللا أيت 

با الذي قبل منه 1333 حصة بشركة 

أيت  الحدين  جالديد  نوفوسكون 

أسه ه  من  حصة   1333 جهب  با 

با  أيت  هللا  عبد  الديد  أخيه  إ 5 

حصة بشركة   1333 الذي قبل منه 

ليصبح تقديم رأس ال  نوفوسكون 

الشركة عل5 الشكل التا ي :

الديد يوسف أيت با 4333 حصة ؛

الديد الحدين أيت با 4333 حصة ؛

الديد عبد هللا أيت با 2333 حصة.

االأت اعي  النشاط  توسيع 

للشركة.

تحيين القانون امسا�سي للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سيد 30   13 التجارية بالرباط بتاريخ 

2323 تحت رقم 139283.

410 P
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SODATY
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تغيي3 املقر االأت اعي
1 - عل5 إثر الج ع العام االستثنائي 

بتاريخ 15 سبت 30 2323 تقرر ما يلي :

تغيي3 املقر االأت اعي من الرباط 

شقة  امبطال،  شارع   15  أكدال، 

 1392 رقم  املحل  إ 5   ،4  رقم 

مدي3ة 1، ت ارة.

تحيين القانون امسا�سي للشركة.

باملحك ة  التجاري  السجل   -  2

االبتدائية بت ارة : 131437.

3 - تم اإليداع القانوني باملحك ة 

 2323 سيد 30   8 بت ارة  االبتدائية 

تحت رقم 4493.

411 P

PHOTOCART
SARL

املقر : 33، شارع ابن سينا، الرباط

الرقم الضريبي : 3333521

 السجل التجاري بالرباط 

رقم : 33267

تغيي3 النظام امسا�سي
العام  الج ع  قرار  ب قت�سى 

أكتوبر   9 بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 

2323 تقرر :

بيع 133% من الحصص 13.333 

الشركة  حصة   8333 بيع  حصة 

)البائع)   BMZS PROMO SARL

لصالح الديد س ي3 بوزار )املشت3ي) 

 BMZS الشركة  حصة   2333 جبيع 

لصالح  )البائع)   PROMO SARL

الديدة فوزية املذكوري )املشت3ي).

تصبح الشركة شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة بدال من شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة بشريك جحيد.

 LSB SERVICES تغيي3 اسم الشركة

PHOTOCART جفقا للشهاسة  عوض 

منحت   214  35  36 رقم  الدلبية 

لل لكية  املغربي  املكتب  طرف  من 

الصناعية جالتجارية.

للشركة  الغرض االأت اعي  تغيي3 

بدمج نشاط امع ال املتنوعة.

 ،2 املاسة  القانون امسا�سي  تغيي3 

3 ج7.

لقد تم اإليداع القانوني باملحك ة 

القانوني  امأل  في  بالرباط  التجارية 

تحت رقم   2323 يوم فاتح سيد 30 

.D138958

412 P

CMCC مكتب مح د لل حاسبة جاالستشارة

محاسب بالرباط

GSM : 0661 33 94 09

BENTOUHAMI GROUPE
SARL

مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم   ،2323 نوف 30   13 في  بالرباط 

جضع القانون امسا�سي لشركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة امل يزات التالية :

 BENTOUHAMI  : التد ية 

.GROUPE SARL

االستشارات   : االأت اعي  الهدف 

اإلسارية )جكالة االتصاالت).
زنقة نوباليا،   4  : املقر االأت اعي 

اي حي  بلوك   17 سكتور   ،4 تجزئة 

الرياض، الرباط.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تقييدها بالسجل التجاري.
رأس الها : 133.333 سرهم مقد ة 

سرهم   133 حصة من فئة   1333 إ 5 

للحصة الواحدة املوزعة عل5 الشكل 

التا ي :

املحصل  املهدي  بنتهامي  الديد 

عل5 933 حصة ؛

املحصلة  سناء  بلخدير  الديدة 

عل5 133 حصة.

عين ك دي3ين لشركة   : التديي3 

جالديدة  املهدي  بنتهامي  الديد 

بلخدير سناء لفت3ة غي3 محدسة.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط 

لدى املحك ة التجارية بالرباط تحت 
 2323 سيد 30   14 في   139337 رقم 

رقم السجل التجاري 148261.

413 P

CENTRE D’AFFAIRE ADISTANCE CENTER
SARL AU

AU CAPITAL DE 133.333 DHS
 Siège social : 23 AVENUE ANOUAL IMM

FLEUTY 11 BUREAU N°4 KENITRA
FIX : 0537 36 02 59

GOLDEN - A
SARL AU

بالقنيطرة،  عرفي  عقد  ب قت�سى 
مدؤجلية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
جالتي  جحيد  مداهم  مع  محدجسة 

تح ل الخصائص التالية :
.GOLDEN - A : التد ية

.SARL AU : الصيغة القانونية
الهدف االأت اعي :

مقهى ؛
متجر البقالة ؛

محلبة.
رأس ال الشركة : 133.333 سرهم 
فئة  من  حصة   1333 إ 5  مقد ة 
سرهم للحصة الواحدة موزعة   133

بين الشركاء عل5 الشكل التا ي :
الديد علي حدني 1333 حصة.

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

السجل التجاري.
من فاتح يناير إ 5   : الدنة املالية 
31 سيد 30 من كل سنة ما عدا الدنة 

امج 5 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
23 شارع أنوال،  املقر االأت اعي : 
 ،4 رقم  مكتب   11 فلوري  إقامة 

مي وزة، القنيطرة.
املدي3 : الديد علي حدني.

رقم السجل التجاري 57615.
414 P

CENTRE D’AFFAIRE ADISTANCE CENTER
SARL AU

AU CAPITAL DE 133.333 DHS
 Siège social : 23 AVENUE ANOUAL IMM

FLEUTY 11 BUREAU N°4 KENITRA
FIX : 0537 36 02 59

ACHGHAL ES-SAHLI
SARL AU

بالقنيطرة،  عرفي  عقد  ب قت�سى 
مدؤجلية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
جالتي  جحيد  مداهم  مع  محدجسة 

تح ل الخصائص التالية :

.ACHGHAL ES-SAHLI : التد ية

.SARL AU : الصيغة القانونية

الهدف االأت اعي :

منعش عقاري ؛

مقاجل بناء جأشغال مختلفة ؛

بائع مواس البناء.

رأس ال الشركة : 133.333 سرهم 

فئة  من  حصة   1333 إ 5  مقد ة 

سرهم للحصة الواحدة موزعة   133

بين الشركاء عل5 الشكل التا ي :

 1333 الدهلي  أسامة  الديد 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ جضع 

السجل التجاري.

من فاتح يناير إ 5   : الدنة املالية 

31 سيد 30 من كل سنة ما عدا الدنة 

امج 5 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

23 شارع أنوال،  املقر االأت اعي : 

 ،4 رقم  مكتب   11 فلوري  إقامة 

مي وزة، القنيطرة.

املدي3 : الديد أسامة الدهلي.

رقم السجل التجاري 57541.

415 P

CENTRE D’AFFAIRE ADISTANCE CENTER

SARL AU

AU CAPITAL DE 133.333 DHS

 Siège social : 23 AVENUE ANOUAL IMM

FLEUTY 11 BUREAU N°4 KENITRA

FIX : 0537 36 02 59

S.BOUNYA TRANS

SARL AU

بالقنيطرة،  عرفي  عقد  ب قت�سى 

مدؤجلية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

جالتي  جحيد  مداهم  مع  محدجسة 

تح ل الخصائص التالية :

S.BOUNYA TRANS  : التد ية

.SARL AU : الصيغة القانونية

الهدف االأت اعي :

مقاجل نقل امشخاص ؛

مقاجل نقل البضائع ؛
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الحضري النقل.
رأس ال الشركة : 133.333 سرهم 

فئة  من  حصة   1333 إ 5  مقد ة 

سرهم للحصة الواحدة موزعة   133

بين الشركاء عل5 الشكل التا ي :

الديد اسريس بونية 1333 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ جضع 

السجل التجاري.

من فاتح يناير إ 5   : الدنة املالية 

31 سيد 30 من كل سنة ما عدا الدنة 

امج 5 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

23 شارع أنوال،  املقر االأت اعي : 

 ،4 رقم  مكتب   11 فلوري  إقامة 

مي وزة، القنيطرة.

املدي3 : الديد اسريس بونية.
رقم السجل التجاري 57489.

416 P

MIALAB
SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

بشريك جحيد

في  مؤرخ  توثيقي  عقد  ب قت�سى 

تم   2323 مارس   2 بتاريخ  الرباط 

تأسيس شركة ذات مدؤجلية محدجس 

الخصائص  تح ل  جحيد  بشريك 

التالية :

.MIALAB SARL AU : التد ية

بيع  استي3اس،   : الهدف االأت اعي 

جشراء جتوزيع معدات املخت30ات.
رأس ال الشركة : 133.333 سرهم 

مقدم إ 5 1333 حصة من فئة 133 

سرهم للحصة الواحدة :

هشام بن اقليلو 1333 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ جضع 

السجل التجاري.

من فاتح يناير إ 5   : الدنة املالية 

31 سيد 30 من كل سنة ما عدا الدنة 

امج 5 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
: شارع فال جلد ع ي3، زنقة  املقر 

بويبالن، ع ارة 15، شقة 1، أكدال، 

الرباط.

تدي3 الشركة من طرف   : املدي3 
غي3  ملدة  اقليلو  بن  هشام  الديد 

محدجسة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني باملحك ة التجارية بالرباط 
رقم التقييد   2323 يوليو   21 بتاريخ 

بالسجل التجاري 144655.
417 P

NICE WOMEN
ب قت�سى عقد عرفي تم ما يلي :

مدؤجلية  ذات  شركة  تأسيس 
محدجسة :

.NICE WOMEN : التد ية
صالون   : االأت اعي  الهدف 

الحالقة جالتج يل.
رأس ال الشركة : 133.333 سرهم 
مقدم إ 5 1333 حصة من فئة 133 
موزعة عل5  سرهم للحصة الواحدة، 

الشكل التا ي :
نبيلة بوتكرجت 333 حصة ؛

جفاء حقان 333 حصة ؛
خديجة اجالعدري 334 حصة.

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

السجل التجاري.
يناير  فاتح  من   : املالية  الدنة 
سيد 30 من كل سنة ما عدا   31 إ 5 

الدنة امج 5 من تاريخ التسجيل.
املقر : رقم 4 إقامة ياس ين ألف، 

تجزئة قباج، حي الوفاق، ت ارة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سيد 30   11 االبتدائية بت ارة بتاريخ 

2323 تحت الرقم 4548.
418 P

امو جس
ش.م.م ذات شريك جحيد

سعيد حجي رقم 1524، طريق 
القنيطرة، سال

عن طريق عقد عرفي قرر الج ع 
العام االستثنائي عل5 ما يلي :

الفسخ املدبق للشركة.
مونصيف  زهرة  الديدة  تعيين 
بج يع  جالقيام  للشركة  ك صفية 

اإلأراءات القانونية.

للشركة  االأت اعي  املقر  اختيار 

ك قر للتصفية.

تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 

أكتوبر   19 بتاريخ  بدال  االبتدائية 

2323 تحت رقم 35253.
عن الصورة جالنص

419 P

GREEN PHAR
SARL AU

الوحيد  الشريك  لقرار  تبعا   -  I

بتاريخ 24 نوف 30 2323، قرر الشريك 

شركة  فار»  »كرين  لشركة  الوحيد 

الشريك  ذات  املدؤجلية  محدجسة 
سرهم،   133.333 رأس الها  الوحيد، 

البيضاء  بالدار  االأت اعي   مقرها 
45 زنقة عبد القاسر مفتقار، الطابق 

بالسجل  مسجلة   ،4 رقم  الثاني 

رقم  تحت  البيضاء  للدار  التجاري 

369339 ما يلي :

إ 5  توسيع النشاط التجاري   -  1

التدريب جالتواصل جاإلعالم.

333 حصة اأت اعية  2 - تفويت 

لصالح الديد ك ال ر�سى.

شركة  من  الشركة  تحويل   -  3

الشريك  ذات  املدؤجلية  محدجسة 

الوحيد إ 5 شركة محدجسة املدؤجلية 

بعدة شركاء.

القوانين  تطبيق  إقرار   -  4

التأسيدية الجديدة للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II

الضبط لدى املحك ة التجارية بالدار 

 2323 سيد 30   13 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 757137.

420 P

ATLANTIC LABO
SARL

تأسيس شركة محدجسة املدؤجلية

مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى   -  I

بالرباط يوم 16 سيد 30 2323، ت ت 

لشركة  التأسي�سي  القانون  صياغة 

لها الخصائص  محدجسة املدؤجلية، 

التالية :

.ATLANTIC LABO : التد ية
جامشغال  البناء  مخت30   : الهدف 

العامة.
الرأاء،  ع ارة   : االأت اعي  املقر 

رقم 33، عين عتيق، ت ارة.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيس الشركة.
الرأس ال : حدس رأس ال الشركة 

في مبلغ 133.333 سرهم.
الشركة  تديي3  عهد   : اإلسارة 

الديدة سعدية أم هيجان.
من فاتح يناير إ 5   : الدنة املالية 

غاية 31 سيد 30.
تم اإليداع القانوني جتسجيل   -  II
الشركة بالسجل التجاري لل حك ة 
سيد 30   16 بتاريخ  بت ارة  التجارية 

2323 تحت رقم 4574.
421 P

امستاذة فاط ة ع ور

موثقة بالرباط

NOUR CHAHD BATIMENT
ش.م.م

شركة ذات مدؤجلية محدجسة
 RC N° 132975

تم  توثيقي  عقد  ب وأب   -  1
 ب كتب امستاذة فاط ة ع ور بتاريخ 
19 نوف 30 2323 سجل بالرباط بتاريخ 
املداخيل  سجل   ،2323 نوف 30   23
 2323-3331392-2346  عدس 
أمر باستخالص عدس 25580/2020 
 7316439454231 امساء  مراأع 

تقرر ما يلي :
تفويت 53% من الحصص :

الحصص  من   %53 تفويت  تم 
امل لوكة للديد فؤاس ستان في شركة 
 NOUR CHAHD BATIMENT

ش.م.م لفائدة الديد فؤاس أابري.
تغيي3 في الشكل القانوني :

الحصص  من   %53 بيع  بعد 
 NOUR CHAHD شركة  في 
من طرف الديد فواس   BATIMENT
الديد فؤاس أابري،  لفائدة  ستان، 
هو  للشركة  القانوني  الشكل  أصبح 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة بدال 
محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة  من 

ذات الشريك الوحيد.
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تحيين النظام امسا�سي للشركة.
جتبعا لذلك تم تعديل الفصل 1، 

6 ج7 من القانون امسا�سي للشركة.
للخالصة جالبيان

422 P

MAITRE FATIMA AMOR
NOTAIRE

شركة جيا العقارية
ش.م.م ش.ج

 شركة ذات مدؤجلية محدجسة 
ذات الشريك الوحيد

 RC N° 126913
تم  توثيقي  عقد  ب وأب   -  1
 ب كتب امستاذة فاط ة ع ور بتاريخ 
بالرباط  سجل   2323 سيد 30   15
سجل   ،2323 نوف 30   16 بتاريخ 
 2020-003/5H76 عدس  املداخيل 
2346- أمر باستخالص عدس 28555 

تم االتفاق عل5 ما يلي :
استقالة املدي3ة :

االستثنائي  العام  الج ع  قرر 
استقالة الديدة إي ان بوغنبور من 
املذكورة  للشركة  ك دي3ة  مهامها 

أعاله.
تعيين مدي3 أديد :

أعلن الج ع العام االستثنائي عن 
تعيين الديد امبارك الي اني، بصفته 

مدي3 للشركة املذكورة أعاله.
تحيين النظام امسا�سي للشركة.

جتبعا لذلك تم تعديل الفصل 17 
من القانون امسا�سي للشركة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
التجاري باملحك ة التجارية بالرباط 

طبق للقوانين الجاري بها الع ل.
للخالصة جالبيان

423 P

GHARB AGRI PROD
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

التأسيدية  القوانين  ب قت�سى 
 GHARB AGRI PROD لشركة 
الشركاء  طرف  من  املحررة  ش.م.م 
17 ج21   : جاملسجلة بالتواريخ التالية 
الشركة  تأسيس  تم   ،2323 نوف 30 
القوانين  حدب  الذكر  الدالفة 

الجاري بها الع ل عل5 النحو التا ي :

 GHARB AGRI PROD  : االسم 

ش.م.م.

شركة  لدى  موطنة   : املقر 

 : الكائنة بالعنوان التا ي   RAPRESSE

شارع  إقامة موالي عبد العزيز،   59

موالي عبد العزيز رقم 4، القنيطرة.

املزارع  جتديي3  إسارة   : النشاط 

أ يع  عامة  جبصفة  الفالحية 

الصناعية،  التجارية،  الع ليات 

جاملالية  العقارية  الغي3  العقارية، 

غي3  أج  مباشرة  بصفة  املرتبطة 

الذكر  الدالفة  بامنشطة  مباشرة 

جكذلك  جإنجاز  بتأهيل  القابلة  أج 

املداه ة بشكل مباشر أج غي3 مباشر 

ذات  املقاجالت  في  كان  شكل  بأي 

بها،  املرتبطة  أج  املشابهة  امنشطة 

شريطة أال تؤسي هذه الع ليات بأي 

شكل من امشكال إ 5 تعديل الطابع 

املدني للشركة.

الديد هشام الحراتي،   : التديي3 

 22 بتاريخ  املزساس  الجندية،  مغربي 

جالحامل  بالقنيطرة،   1973 يونيو 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

G232881، مقيم بالقنيطرة، تجزئة 

الكولف فيال رقم 41.

 133.333  : االأت اعي  الرأس ال 

حصة   1333 إ 5  مقدم  سرهم 

اأت اعية من فئة 133 سرهم اكتتبت 

كل  الشركاء  عل5  ججزعت  بأك لها 

حدب ندبته في رأس ال الشركة :

الديد الحراتي هشام 833 حصة 

اأت اعية مرق ة من 1 إ 5 833 ؛

الديد الحراتي مرجان 133 حصة 

اأت اعية مرق ة من 831 إ 5 933 ؛

الديد الحراتي عث ان 133 حصة 

اأت اعية مرق ة من 931 إ 5 1333.

سجلت  الذكر  الدالفة  الشركة 
التجاري  السجل  مصلحة  في 

 باملحك ة االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 

7 سيد 30 2323 تحت رقم 57637.
للنشر جالبيان

التديي3

424 P

VINCUS GROUP
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

إشعار التأسيس
بتاريخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 
شركة  إنشاء  تم   ،2323 سيد 30   7
ذات مدؤجلية محدجسة بالخصائص 

التالية :
»فينكس   : القانوني  االسم 

أرجب» شركة محدجسة املدؤجلية.
مقر الشركة : ع ارة رقم 8، الطابق 
النجاح،  حي   ،64 مج وعة  امر�سي، 

تامدنا، ت ارة.
غرض   : الشركة  من  الغرض 
لحدابها أج نيابة عن  الشركة سواء 
في املغرب أج في  أطراف أخرى، سواء 

بلدان أخرى ؛
أخذ الحصص املالية في الشركات 
النشاط  قطاعات  أ يع  في  العاملة 

االقتصاسي ؛
املعامالت  أ يع  عام،  جبشكل 
املدنية،  املنقولة  غي3  أج  املنقولة 
التي  جالصناعية  املالية  التجارية، 
ترتبط بصورة مباشرة أج غي3 مباشرة 
باملوضوع االأت اعي أج التي يرجح أن 

تعزز تن يته.
في  حدس  الشركة   : املال  رأس 

133.333 سرهم.
اإلسارة : تدار الشركة من قبل.

من  مذكوري،  حاتم  الديد 
للبطاقة  حامل  املغربية،  الجندية 
التعريف الوطنية رقم إ333131 جيقيم 
في القطاع 25 لوت رياض، شقة 2، حي 

رياض، الرباط B، العطور بلوك.
املحك ة  في  القانوني  اإليداع  تم 
سيد 30   15 التجارية بالرباط بتاريخ 

2323 تحت رقم 131515.
425 P

ELECTRO GENIUS
SARL AU

تصفية الشركة
عل5 إثر محضر القرار االستثنائي 
 ELECTRO الوحيد لشركة  للشريك 
بتاريخ  سجل   GENIUS SARL AU 

13 يونيو 2323 تقرر ما يلي :

 ELECTRO GENIUS تصفية شركة

SARL AU جإقرار حدابات التصفية.

إبراء ذمة الديد مرجان بلخضار، 

 AB351322 الحامل ل ب.ت.ج رقم 

جالذي كان قد سمي ك صف للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سيد 30   13 بتاريخ  بدال  االبتدائية 

2323 تحت رقم 35544.

426 P

STE LIEL TEC

SARL

تكوين شركة محدجسة املدؤجلية
بالرباط  مؤرخ  محضر  ب قت�سى 

2323 تم جضع القوانين  17 سيد 30 

امساسية لشركة محدجسة املدؤجلية 

ذات امل يزات التالية :

جشراء  جبيع  مكتبة   : الهدف 

امأهزة املعلوماتية.

زنقة فرحت حشاس،   117  : املقر 

القبيبات، الرباط.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تكوين الشركة.

املال  رأس  حدس   : املال  رأس 

مقدم  سرهم   133.333 قدره  ب ا 

سرهم   133 بندبة  حصة   133 عل5 

الصندجق  في  جسفعت  للواحدة، 

االأت اعي للشركة.

امرباح  من   %5 تؤخذ   : امرباح 

الصافية للتأسيس االحتياطي.

الحصص : 

الديد املهدي اسول 533 حصة ؛

جالديد الحدين اسول 533 حصة.

تدار الشركة من طرف   : التديي3 

الديد الحدين اسول جالديد املهدي 

اسول ملدة غي3 محدجسة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بالرباط  التجارية  باملحك ة  الضبط 

تحت رقم السجل التجاري 148333.

427 P
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STE B.YASSA
SARL AU

رقم السجل التجاري : 51513

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم جضع   2323 نوف 30   24 ب كناس 

محدجسة  لشركة  امسا�سي  القانون 

ذات  الخصائص  ذات  املدؤجلية 

شريك جحيد :

 B.YASSA شركة   : التد ية 

ش.م.م ذات شريك جحيد.

الغاية : أع ال مختلفة أج إنشاءات، 

منعش عقاري.

الطابق   ،8 رقم ب   : مقر الشركة 

2، رياض الزيتون الشطر ب، مكناس.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيدها النهائي.

الرأس ال : حدس رأس ال الشركة 

 1333 133.333 سرهم موزعة إ 5  في 

للحصة  سرهم   133 بقي ة  حصة 

لفائدة :

 1333 بلخي3ي  هللا  عبد  الديد 

حصة.

: تدي3 الشركة من طرف  التديي3 

غي3  ملدة  بلخي3ي  هللا  عبد  الديد 

محدسة.

لقد تم اإليداع القانوني لدى كتابة 

الضبط باملحك ة التجارية ب كناس في 

2 سيد 30 2323 تحت رقم 4313.
لالستخالص جالبيان

428 P

STE OUED EL MALAH
SARL

رقم السجل التجاري 25537

حل الشركة
العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

االستثنائي املنعقد بتاريخ 25 نوف 30 

2323، املداجلة تقرر ما يلي :

ابتداء  مجانها  الدابقة  التصفية 

من 25 نوف 30 2323.

تعيين الديد اتليلي ع ر ك دؤجل 

ملتابعة تصفية الشركة.

باملقر  التصفية  مقر  تحديد 
 139 : سفلي رقم  االأت اعي للشركة 

مرأان 2 التوسيع مكناس.
لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
التجارية  باملحك ة  الضبط  كتابة 
 2323 سيد 30   16 بتاريخ  ب كناس 

تحت رقم 641.
لالستخالص جالبيان

اتليلي ع ر

429 P

 STE INGENIERIE ET
 DEVELOPPEMENT DE

L’IRRIGATION
SARL

رقم السجل التجاري 37711
حل الشركة

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 
االستثنائي املنعقد بتاريخ 24 نوف 30 
للشركة  االأت اعي  باملقر   2323
 3 الج يل  املنظر   95 ب  الكائن 

مكناس جبعد املداجلة تقرر ما يلي :
ابتداء  مجانها  الدابقة  التصفية 

من 24 نوف 30 2323.
مح د  شياط  الديد  تعيين 

ك دؤجل ملتابعة تصفية الشركة.
باملقر  التصفية  مقر  تحديد 
املنظر   95  : للشركة  االأت اعي 

الج يل 3 مكناس.
لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
التجارية  باملحك ة  الضبط  كتابة 
 2323 سيد 30   16 بتاريخ  ب كناس 

تحت رقم 642.
لالستخالص جالبيان

شياط مح د

430 P

SOCIETE HORMIGAS
SARL

رقم السجل التجاري 49427
تعديل

ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
8 سيد 30 2323 تم ما يلي :

 : للشركة  االأت اعي  املقر  تغيي3 
الشقة   4 إ 5 رقم  نقل مقر الشركة 
اليدر سيدي بوزكري   3 الطابق   16

مكناس.

نشاط  إضافة   : النشاط  توسيع 

نقل البضائع لصالح الغي3 إ 5 نشاط 

الشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحك ة التجارية ب كناس 

بتاريخ 17 سيد 30 2323.
لالستخالص جالبيان

الديد عال رضا

431 P

STE KOBBI IAAMAR

SARL

تأسيس شركة
العام  الج ع  عقد  ب قت�سى 

26 نوف 30  التأسي�سي املنعقد بتاريخ 

 STE KOBBI 2323 تم تأسيس شركة

باملواصفات  IAAMAR SARL 

التالية :

STE KOBBI IAAMAR : التد ية

تجزئة   29  : عنوان املقر االأتاعي 

س30نور 3 ابن الخطيب ه.ه هولدينغ 

محل 7 فاس.

 133.333 الشركة  رأس ال  مبلغ 

1333 حصة بقي ة  سرهم مكون من 

133 سرهم للحصة الواحدة.

اسريس  قبي  للديد  حصة   333

امنتانوت  زنقة   19 رقم  ب  الداكن 

الوفاء 1 طريق صفرج فاس.

مح د  قبي  للديد  حصة  ج333 

زنقة اي نتانوت   19 الداكن ب رقم 

حي الوفاء 1 طريق صفرج فاس.

أح د  قبي  للديد  حصة  ج233 

 19 الداكن ب زنقة اي نتانوت رقم 

حي الوفاء 1 طريق صفرج فاس.

حصة للديد قبي يوسف  ج233 

3 س30نور  شارع   29 ب   الداكن 

ابن الخطيب فاس.

غرض الشركة : امشغال املختلفة 

أج البناء.

التديي3 للديدان قبي مح د جقبي 

اح د.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة ابتداء من تقييدها 

بالسجل التجاري.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

ضبط املحك ة التجارية بفاس بتاريخ 

جتم   3626 تحت   2323 سيد 30   15
التجاري  بالسجل  الشركة  تسجيل 

تحت رقم 65337.

432 P

STE CONFINOUR FES
SARL

تأسيس شركة
العام  الج ع  عقد  ب قت�سى 

بتاريخ املنعقد   التأسي�سي 

تم تأسيس شركة   2323 نوف 30   19

 STE CONFINOUR FES SARL

باملواصفات التالية :

 STE CONFINOUR  : التد ية 

FES

 ،1 محل   : االأتاعي  املقر  عنوان 
C، جاس  املرأة بلوك   ،8 زنقة   ،3 رقم 

فاس، فاس.

 133.333 الشركة  رأس ال  مبلغ 

1333 حصة بقي ة  سرهم مكون من 

سعيد  العداجي  للديد  حصة   533

حبيب  تجزئة   1 رقم  ب  الداكن 

املرأة فاس.
العداجي  للديد  حصة  ج533 

حبيب  تجزئة   1 ب  الداكن  حدن 

املرأة جاس فاس فاس.

غرض الشركة : امشغال املختلفة 

أج البناء.

التديي3 للديدان العداجي سعيد 

جالعداجي حدن.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة ابتداء من تقييدها 

بالسجل التجاري.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بفاس  التجارية  املحك ة  ضبط 

بتاريخ فاتح سيد 30 2323 تحت رقم 

3425 جتم تسجيل الشركة بالسجل 

التجاري رتح رقم 65397.

433 P
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أيت ستور
ش.م.م

JEB STORE SARL AU
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة بشريك جحيد
من  انيس  الجباري  الديد 
في املزساس  املغربية   الجندية 
28 أبريل 1988 الحامل البطاقة رقم 
القبطان  جالقاطن شارع   A393779

جاعراب رقم 49 العكاري الرباط.
تم   : التا ي  النحو  عل5  املوضوع 
للشركة  امسا�سي  النظام  تأسيس 
بشريك  املحدجسة  املدؤجلية  ذات 
بالخصائص  تأسيده  قررت  جحيد 

التالية :
ستور»  »أيب   : الشركة  اسم 

JEB STORE SARL AU ش.م.م
مقر الشركة : زاجية شارع مصطفى 
بيالزير  إقامة  طنجة  جشارع  رافعي 

مكتب رقم 7 القنيطرة.
تهدف الشركة   : موضوع الشركة 

في كل من املغرب جالخارج
املنتجات  جتصدير  استي3اس 

جامغراض جاملعدات الطبية.
شركات  لج يع  التجاري  الت ثيل 
اخت3اع  براءات  التجارية  العالمات 
مج وعة تراخيص االخت3اع لل صالح 
املرتبطة  امأنبية  أج  املغربية 

باملنتجات جاملواس جاملعدات الطبية.
جبشكل عام، أ يع أأهزة املوبايل 
جالعقارات  التجارية  الصناعية 
بشكل  املرتبطة  املالية  جالع ليات 
مباشر أج غي3 مباشر بامشياء املذكورة 
أعاله أج عل5 امرجح لتعزيز اإلسراك 
أج  مشاركة  أي  جكذلك  جالتن ية 

مشاركة مباشرة أج غي3 مباشرة في
كان في الشركات  بأي شكل سواء 
التي تدع5 إ 5 تحقيق أهداف م اثلة 

أج ذات صلة.
بكل  القيام  عامة  جبصفة 
الصناعية،  التجارية،  الع ليات 
التي  العقارية  أج  املنقولة  املالية، 
مباشر  غي3  أج  مباشر  بشكل  ترتبط 
شأنها  من  التي  أج  أعاله  بالنشاط 

تن ية موضوع الشركة.

رأس ال  حدس   : الشركة  رأس ال 
سرهم   133.333 مبلغ  في  الشركة 
حصة في الشركة   1333 مقد ا إ 5 
قي ة الحصة الواحدة منها 133.333 

سرهم.
من طرف الديد الجباري انيس.

الشركة  تدي3   : الشركة  تديي3 
جتدار من طرف الديد الجباري انس، 
لبطاقة  الحاملة  الجندية،  مغربي 
 ،A393779 رقم  الوطنية  التعريف 

املعينة ملدة غي3 محدجسة.
جقد قيدت بالسجل التجاري لدى 
املحك ة االبتدائية ب دينة القنيطرة 

تحت رقم 57537.
434 P

KEY4CAST CONSULTING
SARL AU 

RC : 131433
شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

ذات الشريك الوحيد
النظام  مقتضيات  ب وأب 
 KEY4CAST لشركة  امسا�سي 
املوقع   CONSULTING SARL AU
2323 ذات الشريك  9 نوف 30  بتاريخ 
: زهي3 الع راني، رقم البطاقة  الفريد 
الوطنية SA4359، مواليد 33 أكتوبر 

1987، املقيم في ما�سي - فرندا.
شركة  إنشاء  عل5  االتفاق  تم 
تد ة  محدجسة  مدؤجلية  ذات 
 KEY4CAST CONSULTING
برأس ال 13.333 سرهم نقدا مكتتب 

فيها بالكامل جمدفوع.
نشاط الشركة :

خارأية  ب صاسر  االستعانة 
لخدمات االتصاالت.

خارأية  ب صاسر  االستعانة 
لع لية تكنولوأيا املعلومات، مثل :

إسارة البنية التحتية.
تطوير ال30مجيات.

صيانة التطبيق.
أنشطة التعهيد املتعلقة باملعرفة 

جالخ30ة جاملعرفة املحدسة، مثل :
سراسة الدوق.

تحليالت البيانات.

طبعة متخصصة.
املتعلقة  الخدمات  تصدير 
جاالتصاالت  الشبكات  ب جاالت 

جتقنية املعلومات.
إ 5  النقل  أع ال  أ يع 
الشبكات  ب جال  املتعلقة  الخارج 
املعلومات،  جتكنولوأيا  جاالتصاالت 
أ يع  إسارة  تأأي3،  حيازة،  إنشاء، 
تشغيل  تركيب،  التجارية،  امصول 
أ يع املؤسدات، امصول التجارية، 
من  امخرى  أكث3  أج  بواحد  املتعلقة 

امنشطة املحدسة.
نقل  أج  أج تشغيل  أج حيازة  أخذ 
االخت3اع  جبراءات  الع ليات  أ يع 

املتعلقة بهذه امنشطة.
املشاركة املباشرة أج غي3 املباشرة 
للشركة في أ يع املعامالت املالية أج 
العقارية أج امرجاق املالية جفي أ يع 
الشركات التجارية أج الصناعية التي 
قد تكون مرتبطة بغرض الشركة أج 

اي غرض مشابه أج ذي صلة.
تحدس مدة الشركة بـ 99 سنة من 
التجاري  السجل  في  تسجيلها  تاريخ 

باستثناء الت ديد أج الحل املبكر.
يناير  املالية في فاتح  تبدأ الدنة 

جتنتهي في 31 سيد 30 من كل عام.
شارع   ،5  : املقر الرئي�سي للشركة 
الطابق  حي العباسي،  الحدن امجل، 

امجل، ت ارة.
املداه ات جتكوين رأس املال :

في  نقدا  الع راني  زهي3  يداهم 
أي  سرهم   13.333 ب بلغ  الشركة 

133% من رأس املال.
الشركة  تأسيس  تقديم سند  تم 
لل حك ة  التجاري  بالسجل 
سيد 30   7 بتاريخ  بت ارة  االبتدائية 

2323 برقم 1558.
435 P

MILLENNIUM HORIZON
SARL

: العرفي  العقد  تسجيل   تاريخ 
بالخصائص  بالرباط  سيد 30   17

التالية :
الهدف االأت اعي : مقاجل عقاري 

)إسارة املشاريع العقارية).

رأس ال الشركة : 133.333 سرهم 
فئة  من  حصة   1.333 إ 5  مقد ة 
سرهم للحصة الواحدة موزعة   133

بين الشركاء عل5 الشكل التا ي :
 533  : أنيس  مح د  التدالجي 

حصة.
 533  : التدالجي ع ر عبد القاسر 

حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
8 زنقة  33 شقة  املقر االأت اعي : 

موالي اح د لوكيلي حدان الرباط.
أنيس  التدالجي مح د   : التديي3 

جالتدالجي ع ر عبد القاسر.
أنيس  مح د  التدالجي   : التوقيع 

جالتدالجي ع ر عبد القاسر.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.148347
436 P

SOCIETE CAIRO DECOR
SARL AU

عاسي  الغي3  العام  الج ع  قرر 
 2323 سبت 30   21 بتاريخ  املنعقد 
لشركة CAIRO DECOR شركة ذات 
جحيد،  بشريك  املحدجسة  املدؤجلية 
مقرها  سرهم   13.333 رأس الها 
الضح5  تجزئة  تابريكت  االأت اعي 
إقامة النعيم ع ارة 46 الطابق الثاني 

شقة 12 سال تقرر ما يلي :
بعد املوافقة عل5 تقرير املصفي، 

تقرر إنهاء ع لية التصفية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سيد 30   14 بتاريخ  بدال  االبتدائية 

2323 تحت رقم 35583.
437 P

 STE
ELECTROMATIQUE_S.H

SARL
تأسيس

في مؤرخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 
تم  قد  بالرباط،   2323 نوف 30   9
املدؤجلية  ذات  شركة  تأسيس 
تح ل  جحيد  شريك  ذات  املحدجسة 

الخصائص التالية :
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 : التد ية 

ELECTROMATIQUE_S.H

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املدؤجلية املحدجسة.

الهدف االأت اعي : 

متنوعة  إنشاءات  أج  اع ال 

)مقاجل).

التصدير جاالستي3اس.
سرهم   133.333  : املال  رأس 

فئة  من  حصة   1333 إ 5  مقد ة 

133 سرهم للحصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إ 5   : الدنة املالية 

31 سيد 30 من كل سنة ما عدا الدنة 

امج 5 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر االأت اعي : 15 شارع امبطال 
رقم 4 أكدال الرباط.

الديد مح د الصناغي   : التديي3 

جالديد هشام الشناكي.

التجارية  باملحك ة  التسجيل  تم 

  2323 سيد 30   14 بتاريخ  بالرباط 

السجل التجاري رقم 148253.

438 P

O’CHIC COIN
SARL

رأس الها : 133.333 سرهم

املقر االأت اعي : 33 شقة 8 شارع 

موالي اح د لوكيلي حدان الرباط

RC N° : 148331

تأسيس
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

أقيم   2323 نوف 30   28 بالرباط يوم 

محدجسة  لشركة  تأسيس  نظام 

املدؤجلية جذات امليزات التالية :

O’CHIC COIN SARL : التد ية

املوضوع االأت اعي :

الهدايا  منتجات  جتجارة  استي3اس 

جمنتجات أخرى.
في  حدس   : الشركة  رأس ال 

 1.333 إ 5  مقدم  سرهم   133.333

سرهم للحصة   133 حصة من قي ة 

الواحدة.

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تقييدها في السجل التجاري.

املقر االأت اعي : 33 شقة 8 شارع 

موالي اح د لوكيلي حدان الرباط.

لبار  املهدي  مح د   : التديي3 

A567326 ب وأب القانون امسا�سي 

للشركة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحك ة  لدى  التجاري 

بالرباط تحت رقم 148331.
ب ثابة مقتطف جبيان

املدي3

439 P

BOOT COFFEE
SARL AU 

شركة ذات مدؤجلية محدجسة

ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها االأت اعي : 21 

ساحة أبو بكر الصديق الشقة رقم 8

أكدال لدى بالنك الرباط - 13333

الرباط
رقم التقييد في السجل التجاري : 

148315

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

في مؤرخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2323 سيد 30   9

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

 BOOT COFFEE : تد ية الشركة

SARL AU

قاعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

شاي.

عنوان املقر االأت اعي : 21 ساحة 

أبو بكر الصديق الشقة رقم 8 أكدال 

لدى بالنك الرباط - 13333 الرباط.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة من تاريخ التقيد 

بالسجل التجاري.

 133.333  : مبلغ رأس ال الشركة 

سرهم، مقدم كالتا ي :

 1333  : باكثي3  فيصل  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه  باكثي3  فيصل  الديد 

تجزئة 9 يوليوز رقم 87 ت ارة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي3 الشركة :

باكثي3  فيصل  الديد  تعيين  تم 

مدي3ا ملدة غي3 محدجسة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سيد 30   16 التجارية بالرباط بتاريخ 

2323 تحت رقم 134413.

440 P

ALUMATRAV شركة

ش.م.م

بلوك 39 رقم 5 اليوسفية الشرقية 

الرباط

حل الشركة
بالرباط  مؤرخ  محضر  ب قت�سى 

بتاريخ 16 أكتوبر 2323 للج ع العام 

 ALUMATRAV لشركة  العاسي  غي3 

سرهم،   133.333 رأس الها  ش.م.م، 

 5 رقم   39 بلوك  االأت اعي  مقرها 

اليوسفية الشرقية الرباط.

تم اإلقرار باإلأ اع عل5 ما يلي :

حل للشركة.

تعيين مصفي الشركة في شخص 

الديد بن دعوس هشام.

تعيين مقر حل الشركة.

تصفية الشركة.

مكتب  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحك ة  الضبط 

تحت رقم   2323 سيد 30   14 بتاريخ 

.139344

441 P

ASZMH ENERGIE MAROC
SARL

شركة ذات مدؤجلية محدجسة
رأس الها : 2.333.333 سرهم

مقرها االأت اعي : ع ارة ب، مكتب 
رقم 2، تجزئة ب 652

املنطقة الصناعية، آيت ملول

السجل التجاري رقم 11937

است رار نشاط الشركة
بتاريخ 28 سبت 30 2323 الج عية 

 ASZMH العامة االسثنائية، لشركة 

قررت   ،ENERGIE MAROC SARL

من  بالرغم  الشركة  نشاط  است رار 

من   (3/4( تجاجزت  التي  الخدائر 
رأس ال الشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  املحك ة  لدى  الضبط 

بإنزكان، يوم 19 نوف 30 2323 تحت 
رقم 1956.

من أأل اإليجاز جالبيان

442 P

MC VILLAGE
MCV - SARL

شركة ذات مدؤجلية محدجسة
رأس الها : 1.333.333 سرهم

مقرها االأت اعي : 37، زنقة مح د 

الكوري، إقامة شي اء مكتب 3&2 

القنيطرة

السجل التجاري رقم 43391

است رار نشاط الشركة
 2323 أغدطس   13 بتاريخ 

لشركة  الج عية العامة االسثنائية، 

MC VILLAGE شركة ذات املدؤجلية 

قررت   ،MCV باختصار  املحدجسة 

بالرغم  الشركة  نشاط  است رار 

من   3/4 تجاجزت  التي  الخدائر  من 
رأس ال الشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

 2323 أكتوبر   22 يوم  بالقنيطرة، 

تحت رقم 79762.
من أأل اإليجاز جالبيان

443 P
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LA VIE ECO PRESSE
SA

شركة مداه ة ب جلس إسارة 

أ اعية جمجلس رقابة
رأس الها : 9.333.333

املقر االأت اعي : 5، شارع عبد هللا 

بن ياسين، الدار البيضاء

السجل التجاري : 25817

تغيي3ات في مجلس الرقابة جتجديد 
مدة انتداب أعضاء مجلس اإلسارة 

الج اعية
بتاريخ  العاسي  العام  الج ع 

 6 ملدة  تعيين  قرر   2323 مارس   2

سنوات مجلس الرقابة املتكون من :

الديد علي جكريم.

الديد يوسف عراقي حديني.

الديد مجد اليعقوبي.

شخص  في   SOFIMA شركة 

م ثلها الديد مح د العلج.

في   CARACTERES SA شركة 

شخص م ثلها الديد يوسف عراقي 

حديني.

شخص  في   SMYA SAR شركة 

م ثلها الديد مح د يوسف العلوي.

شركة GD HOLDING في شخص 

م ثلها الديد أ ال شقرجن.

في   CAPITAL FINANCE شركة 

شخص م ثلها الديد موالي إسريس 

الوزاني التهامي.

شخص  في   OFIMAR شركة 

إس اعيل  أح د  الديد  م ثلها 

الدالجي.

مارس   2 بتاريخ  الرقابة  مجلس 

2323 قرر :

عراقي  يوسف  الديد  تأكيد 

مجلس  كرئيس  مهامه  في  حديني 

الرقابة.

سنوات معضاء   6 التجديد ملدة 

اآلتية  الج اعية  اإلسارة  مجلس 

بن نصور  سعد  الديد   : أس ائهم 

جالديد خالد بزيد.

في  بن نصور  سعد  الديد  تأكيد 

مهامه كرئيس اإلسارة الج اعية.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  باملحك ة  الضبط 
 ،2323 سيد 30   15 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 757494.
من أأل اإليجاز جالبيان

444 P

مكتب امستاذ ملين توفيق

موثق بالرباط

38، شارع مدغشقر شقة 9

IMMO CHOENN شركة
ش.م.م ذات شريك جحيد

رأس الها : 15.344.533 سرهم
املقر االأت اعي : الرباط، حي أبي 

رقراق زنقة 49 رقم 83 مكرر 
اليوسفية

س ت 148295
تأسيس شركة بالرباط

ب وأب عقد توثيقي حرر ب كتب 
بتاريخ  املوثق  توفيق  ملين  امستاذ 
القانون  جضع  تم   2323 سيد 30   8
امل يزات ذات  لشركة   امسا�سي 

التالية :
 IMMO شركة   : التد ية 
شريك  ذات  ش.م.م   CHOENN

جحيد.
الهدف : اإلنعاش العقاري.

حي  الرباط،   : االأت اعي  املقر 
مكرر   83 رقم   49 زنقة  رقراق  أبي 

اليوسفية.
املدة : 99 سنة.

سرهم   15.344.533  : الرأس ال 
من  حصة   153445 إ 5  مقد ة 
الواحدة،  للحصة  سرهم   133 فئة 
الوحيد،  للشريك  ملك  أ يعهم 
)رسم عقاري   ض نها مداه ة عينية 
 15.334.533 بقي ة   R/79334 رقم 
 13.333 نقدية  جمداه ة  سرهم 

سرهم.
الدنة االأت اعية : من فاتح يناير 

إ 5 31 سيد 30.
الديد  تعيين  تم   : التديي3 
اليزيدي عبد الحفيظ ك دي3 جحيد 
للشركة لفت3ة غي3 محدجسة جله أ يع 

الصالحيات.

جقد تم اإليداع القانوني باملحك ة 
سيد 30   15 في  بالرباط  التجارية 

2323 تحت رقم 139379.
للخالصة جالبيان

امستاذ ملين توفيق

445 P

STE DKAICH TRANS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

لشريك جحيد
رأس املال : 133.333 سرهم

جساسية سبو رقم 41 مشرع بلقصي3ي
التأسيس

ب قت�سى عقد عرفي بتاريخ فاتح 
بتاريخ جاملسجل   2323  سيد 30 
تم تأسيس شركة   2323 سيد 30   8

تح ل الخصائص التالية :
STE DKAICH TRANS : التد ية

الهدف : نقل املدتخدمين.
املقر االأت اعي : جساسية سبو رقم 

41 مشرع بلقصي3ي.
 133.333  : الشركة  رأس ال 

سرهم.
التديي3 : الديد اسقيش يدي3 رقم 

.GN223612 البطاقة الوطنية
مدة الشركة : 99 سنة.

السجل التجاري : لقد تم اإليداع 
باملحك ة  الضبط  بكتابة  القانوني 
بتاريخ  بلقصي3ي  ب شرع  االبتدائية 
رقم  تحت   2323 سيد 30   16 يوم 
238 جالحصول عل5 السجل التجاري 

رقم 433.
446 P

SOCIETE HAMZA PRO
شركة ذات مدؤجلية محدجسة
رأس الها : 33.333.333 سرهم

املقر االأت اعي : ع ارة رقم 13 شارع 
مح د الخامس الطابق امر�سي 

مكناس
رفع رأس ال الشركة

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 
االستثنائي للشركاء املنعقد ب كناس، 
للشركة   2323 نوف 30   23 بتاريخ 

املذكورة أعاله، تقرر ما يلي :

من  الشركة  رأس ال  رفع 

33.333.333 سرهم إ 5 35.333.333 

سرهم جذلك بزياسة 5.333.333 سرهم 

حصة   53.333 إصدار  طريق  عن 

سرهم للواحدة   133 أديدة من فئة 

اكتتبت جسدست بأك لها نقدا موسعة 

بالبنك  موقوف  بنكي  حداب  في 

املغرب للتجارة الخارأية.

من القانون  ج7   6 تغيي3 الفصول 

امسا�سي.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحك ة التجارية ب كناس، 

تحت رقم   2323 سيد 30   17 بتاريخ 

.4316
للخالصة جالنشر اإلسارة

447 P

 CABINET BEL KHAYAT - FZ

D’ARCHITECTURE

شركة ذات مدؤجلية محدجسة

رأس الها : 83.333 سرهم

املقر االأت اعي : ع ارة 22 زنقة سبو 

شقة 8 الطابق 3 مكناس

فسخ مدبق للشركة
ب قت�سى محضر القرار االستثنائي 

بتاريخ  ب كناس  الوحيد  للشريك 

املذكورة  للشركة   2323 أكتوبر   23

أعاله، تقرر ما يلي :

الفسخ املدبق للشركة ابتداء من 

23 أكتوبر 2323.

فاط ة  بلخياط  الديدة  تعيين 

الزهراء ك صفية للشركة.

بالعنوان  التصفية  مقر  حدس 

: ع ارة 22 زنقة سبو شقة 8  التا ي 

الطابق 3 مكناس.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحك ة التجارية ب كناس، 

بتاريخ فاتح سيد 30 2323 تحت رقم 

.625
للخالصة جالنشر اإلسارة

448 P
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SOCIETE MAROTRAM
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

رأس الها : 133.333 سرهم

املقر االأت اعي : 123 تجزئة أندلس

الطابق امجل، عين معزة، مكناس

إغالق التصفية
العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

بتاريخ  ب كناس  للشركاء  االستثنائي 

للشركة   2319 أغدطس  فاتح 

املذكورة أعاله، تقرر ما يلي :

املصاسقة عل5 تقرير املصفي.

جإبراء  للشركة  الكاملة  التصفية 

ذمة املصفي.

إغالق التصفية.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحك ة التجارية ب كناس، 

رقم  تحت   2319 سبت 30   4 بتاريخ 

.5431
للخالصة جالنشر اإلسارة

449 P

 SOCIETE MAROCAINE
 DE RESTAURATION ET

TORREFACTION DU CAFE
S M R T C

شركة ذات مدؤجلية محدجسة
رأس الها : 133.333 سرهم

املقر االأت اعي : زاجية شارع ع رج 

بن العاص رقم 2 جشارع الحدن 

الثاني )م.ج) مكناس

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

2323 تم  16 أكتوبر  ب كناس بتاريخ 

جضع القانون امسا�سي لشركة ذات 

مدؤجلية محدجسة، ذات الخصائص 

التالية :

 SOCIETE  : التد ية 

 MAROCAINE DE

 RESTAURATION ET

 TORREFACTION DU CAFE

باختصار S M R T C ش.م.م.
املقر االأت اعي : زاجية شارع ع رج 

الحدن  جشارع   2 رقم  العاص  بن 

الثاني )م.ج) مكناس.

املوضوع : موضوع الشركة ساخل 

املغرب جالخارج :

الخدمات  من  جاسعة  مج وعة 

مقهى  الستغالل  موأهة  التقليدية 

 / مثلجات   / قاع الشاي   / مطعم   /

الحلويات جاملخ0زة.

خفيفة،  جأبات  مقشدة، 

تح يص جبيع القهوة.

االستقباالت،   / الحفالت  م ون 

مع الخدمة الذاتية )استغالل جإسارة 

جاملقاهي  الحفالت،  معدات  جتأأي3 

جامكالت الدريعة) ؛

جتدويق  جتصدير  استي3اس 

مج وعات كاملة جمتنوعة من أ يع 

معدات املطاعم جت وين الحفالت.

شراء،  عام،  بشكل  املتاأرة 

جتصنيع  توزيع،  ت ثيل،  بيع، 

جاللوازم  جالدلع  املنتجات  أ يع 

جاإلكددوارات املتعلقة باملوضوع.

املنتجات  أ يع  جبيع  شراء 

الغذائية.

أج  مباشرة  بصورة  املداه ة 

املؤسدات  أ يع  في  مباشرة،  غي3 

الصناعية جالتجارية.

الرأس ال : حدس في مبلغ 133.33 

1333 حصة من  سرهم مقد ة عل5 

فئة 133 سرهم للواحدة اكتتبت نقدا 

جمقدم عل5 الشكل التا ي :

ربيعة الشرتي : 533 حصة.

عاسل نظام : 533 حصة.

املدة : 99 سنة.

الديدة  تعيين  تم   : التديي3 

ابتدام نظام ك دي3ة جحيدة للشركة 

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

التأسيس ب كناس بتاريخ 16 أكتوبر 

.2323

امرباح  من   %5 تخصم   : امرباح 

أما  الشرعية  الذخي3ة  تكوين  قصد 

الباقي فيقدم ب قت�سى قرار الشركاء.

: من فاتح يناير  الدنة الحدابية 

إ 5 متم سيد 30.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحك ة التجارية ب كناس، 
السجل   2323 سيد 30   9 بتاريخ 

التجاري رقم 51621.
للخالصة جالنشر اإلسارة

450 P

 MALAK ET YASSINE POUR
LE TOURISME

شركة ذات مدؤجلية محدجسة
رأس الها : 133.333 سرهم

املقر االأت اعي : متجر رقم 1 شارع 
نهرج )م.ج) مكناس

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
ب كناس بتاريخ 17 سبت 30 2323 تم 
جضع القانون امسا�سي لشركة ذات 
مدؤجلية محدجسة، ذات الخصائص 

التالية :
 MALAK ET YASSINE : التد ية

POUR LE TOURISME ش.م.م.
 1 رقم  متجر   : االأت اعي  املقر 

شارع نهرج )م.ج) مكناس.
املوضوع : 
التج يل.
الحالقة.

شراء جبيع مدتحضرات التج يل.
جالشركات  الدجر  أ يع  ت ثيل 
العالمات  في  جالدجلية  الوطنية 

التج يلية.
االستشارة في التج يل.

إنشاء جاملداه ة في كل شركةذات 
موضوع م اثل.

التكوين في التج يل جالحالقة.
الرأس ال : حدس في مبلغ 133.333 
1333 حصة من  سرهم مقد ة عل5 
فئة 133 سرهم للواحدة اكتتبت نقدا 

جمقدم عل5 الشكل التا ي :
ملخنت3 عبد املجيد : 633 حصة.

مشرجح مينة : 133 حصة.
ملخنت3 مالك : 133 حصة.

ملخنت3 مح د ياسين : 233 حصة.
املدة : 99 سنة.

تم تعيين الديد ملخنت3   : التديي3 
عبد املجيد جالديدة مينة مشرجح.

امرباح  من   %5 تخصم   : امرباح 

أما  الشرعية  الذخي3ة  تكوين  قصد 

الباقي فيقدم ب قت�سى قرار الشركاء.

: من فاتح يناير  الدنة الحدابية 

إ 5 متم سيد 30.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحك ة التجارية ب كناس، 

السجل   2323 سيد 30  فاتح  بتاريخ 

التجاري رقم 51535.
للخالصة جالنشر اإلسارة

451 P

شركة كميح ديكو
ش.م.م ش.ج

الرباط )ت.س) : 88353

إغالق الشركة
بتاريخ مؤرخ  قرار   ب قت�سى 

21 ف30اير 2323 قرر الديد مصطفى 

الوحيد  جالشريك  املدي3  ك يح 

للشركة ما يلي :

إغالق الشركة.

الشركة  املصفي  ذمة  ت30ئة 

مصطفى ك يح.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحك ة التجارية بالرباط، 

رقم  تحت   2323 سيد 30   7 بتاريخ 

.139138

452 P

DELKA DIGITAL
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

رأس الها االأت اعي قدره 133.333 

سرهم

15 شارع امبطال رقم 4 أكدال

الرباط

السجل التجاري رقم : 132231

القرار امجل :

قراءة  العام  الج ع  س اع  بعد 

التقرير  عل5  يوافق  اإلسارة  تقرير 

املذكور جتقرر حل الشركة جتصفيتها 

جسيا اعتبارا من هذا اليوم قرر الج ع 

 15 العام أن يكون مقر التصفية هو 

شارع امبطال رقم 4 أكدال الرباط.
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القرار الثاني 
مصفي  تعيين  العام  الج ع  قرر 

للشركة طوال مدة التصفية.
ذات  يحيى  بن  رح ة  الديدة 
الجندية املغربية، مزساسة في 7 أكتوبر 
الخ يدات،  يدين  ايت  ب   1985
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.TL833393 رقم
 24-ALL de la ب  الداكنة 
 Saone N24 31773 COLOMIERS

FRANCE
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
باملحك ة  الضبط  بكتابة  القانوني 
2323 تحت  16 سيد 30  التجارية في 

رقم 139431.
الستخراج جذكر

التديي3

453 P

GOT PETS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

عنوان مقرها االأت اعي : املرج 22
 11، زنقة عبد الدالم القباج
)زنقة املرج سابقا)، شقة 17

حدان، الرباط
املقيدة في السجل التجاري ملدينة 

الرباط، تحت الرقم 147617
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
ت ت   ،2323 نوف 30   26 في  املؤرخ 

املصاسقة عل5 :
إعاسة تأكيد مهام كل من الديدة 
هنكينة  إيزابيل  ماري  لورانس 
جكذا  بالشركة  مشاركة  ك دي3ة 
الديد مح د أبيد ك دي3 مشارك 
إياها  تخويله ا  تم  ك ا  بالشركة، 
ب قت�سى النظام امسا�سي ك ا ت ت 
املوافقة عليه يوم تأسيس الشركة في 

تاريخ فاتح أكتوبر 2323.
إمضاء  استخدام  كيفية  تحديد 
التوقيع الوحيد جاملدتقل   : الشركة 
محد املدي3ين املشاركين عل5 أ يع 
أأل  من  كافي  جحده  التديي3  أفعال 

إلزام الشركة إلزاما تاما.
للشركة  امسا�سي  النظام  تعديل 

من أراء تلك التغيي3ات.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط في تاريخ 16 سيد 30 

2323، تحت الرقم 139433.
454 P

شركة أ.أ. هش بروموسيون
SOCIETE A.A.H PROMOTION

تأسيس شركة
ب قت�سى عقد عرفي ب كناس يوم 
23 نوف 30 2323، تم تأسيس شركة 
م يزاتها  املحدجسة  املدؤجلية  ذات 

كالتا ي :
هش  أ.أ.  شركة   : التد ية 

برجموسيون
SOCIETE A.A.H PROMOTION

الهدف : منعش عقاري.
ع ارة  مكناس،   : املقر االأت اعي 
رياض،   ،2 الطابق   ،21 شقة   ،2

الغا ي 1، جيدالن.
حدس   : االأت اعي  الرأس ال 
في  للشركة  االأت اعي  الرأس ال 
 1333 إ 5  مقد ة  سرهم   133.333
133 سرهم  حصة اأت اعية من فئة 

حرة نقدا مقد ة كالتا ي :
الرشيد  عبد  املرابط  الديد 
ب   R64756 رقم  الحامل ل.ب.ت.ج. 

663 حصة اأت اعية.
العزيز  عبد  اليندجزي  الديد 
الحامل ل.ب.ت.ج. رقم Z174745 ب 

343 حصة اأت اعية.
الديد  الشركة  يدير   : اإلسارة 
جالديد  الرشيد  عبد  املرابط 
غي3  ملدة  العزيز،  عبد  اليندجزي 

محدجسة.
التوقيع  رهن  الشركة   : التوقيع 
املنفرس للديدان املرابط عبد الرشيد 
 R64756 رقم  ل.ب.ت.ج.  الحامل 
جالديد اليندجزي عبد العزيز الحامل 

. Z174745 ل.ب.ت.ج. رقم
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تسجيلها.
امرباح  من   %5 تقتطع   : امرباح 
لفائدة صندجق االحتياط القانوني، 
حدب  جيوزع الفائض عل5 الشركاء 
جاحد  لكل  امل لوكة  الحصص  عدس 

منهم.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سيد 30   14 في  ب كناس،  التجارية 
2323 تحت رقم 4239 جرقم السجل 

التجاري 51675.
للخالصة جالنشر اإلسارة

455 P

 EUROPE شركة
AUTOMATISMS

شركة محدجسة املدؤجلية
املؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
 ،2323 أكتوبر   23 بتاريخ  ب كناس 
لشركة  أسا�سي  قانون  جضع  تم 
ذات  املحدجسة،  املدؤجلية  ذات 

الخصائص التالية :
 EUROPE  : التد ية 
محدجسة  شركة   AUTOMATISMS

املدؤجلية.
الهدف االأت اعي :

مقاجل نجارة أملنيوم أج الت3كيب.
امشغال املختلفة أج البناء.

استي3اس جتصدير.
حرطان  قصبة   : االأت اعي  املقر 

سار أم الدلطان مكناس.
حدس   : االأت اعي  الرأس ال 
في  للشركة  االأت اعي  الرأس ال 
 1333 إ 5  مقد ة  سرهم   133.333
حصة اأت اعية من فئة 133 سرهم.
الديد أملو املصطفى 833 حصة.

 233 حجيبة  عباسي  الديدة 
حصة.

للديد  التديي3  أسند   : التديي3 
لبطاقة  الحامل  مصطفى  أملو 

.I635966 التعريف الوطنية رقم
جالديدة عباسي حجيبة الحاملة 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.D253313
املدة : حدست مدة الشركة في 99 
تاريخ تسجيلها بالسجل  سنة ابتداء 

التجاري.
اإليداع : تم اإليداع القانوني لدى 
بتاريخ  ب كناس،  التجارية  املحك ة 

17 نوف 30 2323 تحت رقم 3773.
السجل التجاري : 51367.

456 P

مكتب امستاذ عبد اللطيف يكو

موثق بالدار البيضاء
179، زاجية زنقة الحاج ع ار الريفي

جشارع املقاجمة، ع ارة الوحدة، الطابق الثاني

B7 مكتب

FK PROMO
تديي3 حر

ب قت�سى عقد رسمي تلقاه امستاذ 
بالدار  موثق  يكو،  اللطيف  عبد 
 ،2323 سيد 30   7 بتاريخ  البيضاء، 
FK PROMO شركة محدجسة  شركة 
املدؤجلية ذات شريك جحيد، امل ثلة 
الفار�سي  كري ة  الديدة  طرف  من 
تديي3  كراء  سبيل  عل5  أعطت  التي 
إ 5   152 املواس  ملقتضيات  طبقا  حر 
  RLP 158 من مدجنة التجارة، لشركة
شركة محدجسة املدؤجلية ذات شريك 
جحيد، امل ثلة من طرف الديدة فاتن 
رحو، مج وع امصل التجاري بالدار 
196، شارع أنفا، املدتغل  البيضاء، 
املسجل  مشرجبات،  جمقهى  ملطعم 
بالسجل التجاري لل حك ة التجارية 
 146871 رقم  تحت  البيضاء  بالدار 

بالسجل التحليلي املشت ل عل5 :
العالمة التجارية، اإلسم التجاري، 

الزبناء، الد عة التجارية.
املعدة  جاملنقوالت  امشياء 

الستغاللها.
من أأل الخالصة جالبيان

مكتب امستاذ عبد اللطيف يكو

موثق بالدار البيضاء

457 P

شركة البوريوس
ش.ذ.م.م

رأس الها : 253.333 سرهم
رقم 133 شارع موالي رشيد امطلس 

فاس
الج ع  ب قت�سى  اإلعالن  تم 
بتاريخ املنعقد  االستثنائي   العام 
البوريوس  لشركة   2319 يناير   23
بشريك  املحدجسة  املدؤجلية  ذات 
 253.333 جحيد ذات رأس ال قدره 
سرهم جالكائن مقرها بفاس رقم 133 
تقرر امطلس  رشيد  موالي   شارع 

ما يلي :
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املخ0زة نشاط   إسقاط 
جالحلويات :

الوحيد  املداهم  الشركة  قررت 
املد اة  املحدجسة  املدؤجلية  ذات 
املخ0زة  نشاط  بإسقاط  البوريوس 
مقهى  عل5  جاإلبقاء  جالحلويات 

كنشاط رسمي للشركة.
تغيي3  الوحيد  الشريك  قرر  ك ا 
امسا�سي  القانون  من   2 الفصل 

للشركة.
تم اإليداع القانوني لدى املحك ة  
التجارية بفاس بتاريخ 5 مارس 2319 

تحت رقم 925/19.
458 P

SOCIETE GEANTSOEUVRES
SARL

شركة أيونزجفغ )ش.م.م)
رأس الها : 133.333 سرهم

سجار عين مخانزة قبيلة ملطا أ اعة 
عين بوعلي قياسة سيدي اح د 

ال30نو�سي احواز فاس
العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 
االستثنائي املؤرخ في 14 يوليو 2323 
يوليو   22 بتاريخ  بفاس  جاملسجل 

2323 تقرر ما يلي :
من  ج15  ج7   3 الفصل  تغيي3 
حدب  للشركة  امسا�سي  القانون 
االستثنائي  العام  الج ع  محضر 

املؤرخ في 14 يوليو 2323 :
ذات  الشركة  شركاء  قرر 
املد اة  املحدجسة  املدؤجلية 
 133.333  : رأس الها  أيونزجفغ، 
: سجار عين  سرهم، مقرها االأت اعي 
مخانزة قبيلة ملطا أ اعة عين بوعلي 
قياسة سيدي اح د ال30نو�سي احواز 

فاس ما يلي :
املختلفة  إضافة نشاط امشغال 

أج البناء جاملعلوميات جالكهرباء.
طرف  من  حصة   253 تفويت 
الديد عبد الواحد بوخريص لفائدة 

الديد الحرك مح د.
طرف  من  حصة   253 تفويت 
لفائدة  النبي  عبد  الدباعي  الديد 

الديد غازي عزيز.

تعيين الديد الدباعي عبد النبي 

ك دي3ين  مح د  الحرك  جالديد 

للشركة ملدة سنتين.

تم اإليداع القانوني لدى املحك ة  

أكتوبر   19 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2323 تحت رقم 2729/020.

459 P

CREDITINFO MAROC
شركة مداه ة

ذات الرأس ال 55.333.333 سرهم

املقر االأت اعي : ع ارة كازا بيزنس 

سنت3، رقم 2، تجزئة مندارجنا 333، 

سيدي معرجف، الدار البيضاء

املسجلة بالسجل التجاري للدار 

البيضاء تحت رقم 177343

غي3  العام  الج ع  خالل  تقرر 

أكتوبر   27 بتاريخ  املنعقد  العاسي 

اإلسارة  مجلس  جاأت اع   2323

ما   2323 نوف 30   11 املنعقد بتاريخ 

يلي :

الشركة  رأس ال  من  التخفيض 

 35.333.333 البالغ  الخدائر  بدافع 

سرهم لخفضه من مبلغ 93.333.333 

سرهم،   55.333.333 إ 5 مبلغ  سرهم 

املت3اك ة  الخدائر  الستيعاب  جذلك 

عل5 الشركة من خالل تخفيض عدس 

 933.333 تباسل  طريق  عن  امسهم 

 133 اس ية  بقي ة  موأوس  سهم 

 553.333 مقابل  منهم  لكل  سرهم 

سهم بنفس القي ة اإلس ية.

امسا�سي  النظام  صياغة  إعاسة 

للشركة جفقا لذلك.

النهائي  باإلنجاز  عل ا  اإلحاطة 
املذكور  الرأس ال  من  للتخفيض 

أعاله.

تم اإليداع القانوني بقلم املحك ة 

 14 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

 757345 رقم  تحت   2323 سيد 30 
جالتسجل التعديلي بالسجل التجاري 

سيد 30   14 بتاريخ  البيضاء  للدار 

2323 تحت الرقم 31538.
لإليداع رئيس مجلس اإلسارة

460 P

 SOCIETE D’INGENIERIE

 INFRASTRUCTURE

TELECOMS

«SIIT«

ش.م.م. ذات الشريك الوحيد

شارع جإقامة املرابطين، الشقة 57، 

حدان، الرباط

الحل املدبق

الشريك  قرارات  ملحضر  تبعا   -  I

 33 يوم  بالرباط  املؤرخ  الوحيد 

قرر الشريك الوحيد   2323 سبت 30 

 SOCIETE D’INGENIERIE لشركة 

 INFRASTRUCTURE TELECOMS

SIIT»» ش.م.م. ذات الشريك الوحيد 

ما يلي :

حدابات  عل5  املصاسقة   -  1

سيد 30   31 يوم  املوقوفة  الشركة 

2319 جكذلك بيان الحداب الختامي 

املوقوف يوم 33 سبت 30 2323 جمنح 

املدي3 عبد الدالم بن ع يار املداري 

إبراء تام جنهائي عل5 التديي3.

لشركة  املدبق  الحل   -  2

 SOCIETE D’INGENIERIE

 INFRASTRUCTURE TELECOMS

SIIT»» ش.م.م. ذات الشريك الوحيد 

ابتداء من 33 سبت 30 2323 جتحديد 

 : االأت اعي  باملقر  التصفية  مقر 

 ،57 الشقة  شارع جإقامة املرابطين، 

حدان، الرباط.

مح د  مدجن  الديد  تعيين   -  3

جاملوافقة  للشركة  ك صفي  ر�سى 

عليها.

اإليداع القانوني تم بالسجل   -  II

التجارية  املحك ة  لدى  التجاري 

تحت   2323 نوف 30   17 بالرباط يوم 

الرقم 138622.

461 P

MORIMA TP
ش.م.م. ذات الشريك الوحيد

إقامة سيار املنصور، ع ارة 1، مكتب 

مفتوح رقم 3، يعقوب املنصور، 

الرباط

تفويت حصص اأت اعية جتحديث 
القانون امسا�سي

املؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى   -  I

قرر   2323 أكتوبر   12 يوم  بالرباط 

 MORIMA« الشريك الوحيد لشركة

TP» ش.م.م. ذات الشريك الوحيد ما 

يلي :

تفويت  عل5  املصاسقة   -  1

 12 بتاريخ  االأت اعية  الحصص 

أكتوبر 2323 بالرباط ك ا يلي :

23.333 حصة اأت اعية  تفويت 

ت تلكها  سرهم   133 فئة  من 

شركة  في  بناني  رطل  سلمى  الديدة 

ذات  ش.م.م.   «MORIMA TP«

الديد  لفائدة  الوحيد  الشريك 

يوسف نع ان.

2 - تحديث القانون امسا�سي.

لدى  تم  القانوني  اإليداع   -  II

 8 يوم  بالرباط  التجارية  املحك ة 

سيد 30 2323 تحت الرقم 139183.

462 P

 R A N S CLEANING

SERVICES
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة
 33 بتاريخ  الشركاء  قرار  ب وأب 

شركة  تأسيس  تقرر   2323 نوف 30 

ذات مدؤجلية محدجسة جتبعا لذلك 

فإنها تتكون من الديد محايري مح د 

رضوان جالديد ايهاب الخضراء.

 R A N S  : الشركة  تد ية 

.CLEANING SERVICES

خدمات   : الشركة  نشاط 

التنظيف الصناعي.

أع ال البدتنة.

أع ال.
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كيش   16 فيال   : الشركة  مقر 

االجساية تعاجنية الدالم ت ارة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

إحداثها الفعلي.

سرهم   133.333  : املال  رأس 

مقدم عل5 133 حصة حصة بقي ة 

133 سرهم للحصة الواحدة.

التديي3 جالتوقيع : الديد محايري 

مح د رضوان.

تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 

سيد 30   16 االبتدائية بت ارة بتاريخ 

2323 تحت رقم 131533.
جهذا ب ثابة مقتطف جبيان

463 P

MADERA DESIGN SARL
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

تأسيس
املوقع  الشركة  نظام  ب قت�سى 

 ،2323 سبت 30   15 بتاريخ  بدال 

مدؤجلية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدجسة باملواصفات التالية :

ماسيرا   : االأت اعية  التد ية 

.MADERA DESINGN سزاين

أع ال البناء   : الغرض االأت اعي 

جالتشيييد الداخلي.

املقر االأت اعي : رقم 43، أوطية 

سيدي مو�سى سال.

سرهم   133.333  : الرأس ال 

 133 حصة بقي ة   1333 مقدم إ 5 

سرهم الواحدة موزعة عل5 الشركاء 

عل5 النحو التا ي :

 433 حدن  الدهاج  ابو  الديد 

حصة.

 433 الديد ابو الدهاج مصطفى 

حصة.

الديد بوطويل خالد 233 حصة.

مج وع الحصص : 1333 حصة.

التديي3 : ابو الدهاج مصطفى.

من  تبتدئ   : االأت اعية  الدنة 

فاتح يناير جتنتهي في 31 سيد 30.

املدة : 99 سنة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بدال بتاريخ 9 نوف 30 2323 

تحت رقم 32237.

464 P

أ س شركاء

الديد اقصبي فؤاس

خبي3 محاسب

59 شارع 9 أبريل حي النخيل الدار البيضاء

SOPRIMA MEKNES
SARL

شركة محدجسة املدؤجلية ذات 

الشريك الوحيد

رأس الها : 133.333 سرهم

مقرها االأت اعي : زاجية شارع أنفا

جزنقة حرجسة، الطابق الخامس

الدار البيضاء

تأسيس شركة
ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 

 2323 نوف 30   17 بتاريخ  البيضاء 

لشركة  امسا�سي  النظام  جضع  تم 

شريك  ذات  املدؤجلية  محدجسة 

جحيد، خصائصها كالتا ي :

SOPRIMA MEKNES  : التد ية 

ذات  املدؤجلية  محدجسة  شركة 

الشريك الوحيد.

أهداف الشركة سواء   : املوضوع 

في املغر أج في الخارج :

ترجيج جتأأي3 العقارات.

حيازة جبيع أ يع امرا�سي، سواء 

حقوق  جأ يع  ال،  أم  مبنية  كانت 

امللكية.

للشركة  التابعة  امرا�سي  تطوير 

جتقدي ها جتحقيق كافة التحدينات 

جإنشاء  الطرق  جأع ال  جاملنشآت 

مج عات عقارية .... الخ

لل ج عات  املشت3كة  امللكية 

بهدف  النحو،  هذا  عل5  املبنية 

جالبيع  بالجزء  املحت ل  تقدي ها 

حدب الطوابق أج الشقق.

أج  مشاركة  عل5  االستحواذ 

حصص في أ يع الشركات.

املعامالت  أ يع  عامة،  جبصفة 
الصناعية،  التجارية،  املالية، 
العقارية جامجراق املالية، ب ا في ذلك 
امللكية  حقوق  استث ارات  أ يع 
املتعلقة  املباشرة،  غي3  أج  املباشرة 
مشابه  غرض  جأي  الشركة  بهدف 
تطوير  يعزز  أن  يحت ل  مرتبط  أج 

الشركة.
زاجية شارع أنفا   : املقر االأت اعي 
الخامس،  الطابق  حرجسة،  جزنقة 

الدار البيضاء.
يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التقييد بالسجل التجاري.
تم تحديد رأس املال   : الرأس ال 
إ 5  مقدم  سرهم   133.333 ب بلغ 
سرهم   133 بقي ة  حصة   1333
لفائدة  محررة  الواحدة،  للحصة 

.SOPRIMA SA الشريك الوحيد
اإلسارة : يدي3 الشركة الديد كريم 

بل عا�سي ملدة غي3 محدجسة.
الدنة االأت اعية : من فاتح يناير 

إ 5 سيد 30 من كل سنة.
السجل التجاري : رقم 481853.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2
الضبط لدى املحك ة التجارية بالدار 
  2323 سيد 30   4 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 756237.
من أأل املدتخرج جاإلشارة

التديي3

465 P

خبي3 محاسب
أس شركاء

59 شارع 9 أبريل، الدار البيضاء

 NORA LOTISSEMENT AL
HANA

شركة محدجسة املدؤجلية ذات 
الشريك الوحيد - أارية تصفيتها

رأس الها : 13.333 سرهم
مقرها االأت اعي : شارع حبيب 

سيناسور املج ع الدكني أنفا عل5 
البحر، تجزئة رقم 9، الدار البيضاء

السجل التجاري : 439737
جفقا ملحضر الشريك الوحيد   -  I
املنعقد بتاريخ 29 سبت 30 2323، تم 

اتخاذ القرارات التالية :

تأكيد التصفية النهائية للشركة.

الديد  جإعفاء  ذمة  إبراء 

 Mohammed Amine

ك صفي  مهامه  من   CHERKAOUI

للشركة.

السجل  من  الشركة  شطب 

التجاري.

للقيام  الصالحيات  تفويض 

باإلأراءات القانونية الالزمة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II

الضبط لدى املحك ة التجارية بالدار 

 2323 سيد 30   11 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 757123.
من أأل املدتخرج جاإلشارة

املصفي

466 P

ALUCLEAN
SARL

تحت أر�سي، مسجل الهدى 
املح دي، شارع اح د الناصري 

بدال الجديدة

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم   ،2323 أكتوبر   21 بتاريخ  بدال 

ذات  لشركة  امسا�سي  النظام  جضع 

املدؤجلية املحدجسة.

.ALUCLEAN SARL : التد ية

أر�سي،  تحت   : االأت اعي  املقر 

مسجل الهدى املح دي، شارع اح د 

الناصري بدال الجديدة.

الهدف االأت اعي : تشغيل منشأة 

غديل جكي بالع ليات امليكانيكية.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ جضع 

السجل التجاري.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  الدنة 

31 سيد 30 من كل سنة ما  يناير إ 5  

تاريخ  من  تبتدئ  امج 5  الدنة  عدا 

التسجيل.
رأس ال الشركة : قد حدس في مبلغ 

 1.333 إ 5  سرهم مقد ة   133.333

للحصة  سرهم   133 فئة  من  حصة 

الواحدة :
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533 حصة للديد أوريو حدن.

253 حصة للديد أوريو امينة.

حصة للديد الباشا مح د   253

أوسر.

املدي3 : الديد أوريو بناصر.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.32495

467 P

 SOCIETE DE CHOCOLATS

 BELGES, DRAGES ET

CREMES GLACEES
Sigle : SCHOBEDRA SARL

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

 2323 سبت 30   22 بتاريخ  املنعقد 

تابع  فرع  إنشاء  عل5  املوافقة  ت ت 

للشركة املتواأد بزنقة مزياتة محل 
رقم 12 شارع امليلية املركز اسي ا.

القانون  من   4 الفصل  تعديل 

امسا�سي للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 2323 نوف 30   19 بالرباط  التجارية 

تحت رقم 138646.

468 P

 SOCIETE DOUCE HEURE

SPA
SARL

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

سبت 30   3 االستثنائي املنعقد بتاريخ 

2323 تم االتفاق عل5 ما يلي :

شارع   6  : تغيي3 مقر الشركة من 

اممي3 موالي عبد هللا - الرباط.
 A-12 : زنقة مزياتة محل رقم  إ 5 

 - التجاري اسي ا  املركز  امللية  شارع 

الرباط.
القانون  من   4 الفصل  تعديل 

امسا�سي للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نوف 30   23 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2323 تحت رقم 138728.
رقم السجل التجاري 137979.

469 P

SOCIETE  BENIGROUP
SARL

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 
سبت 30   3 االستثنائي املنعقد بتاريخ 

2323 تم االتفاق عل5 ما يلي :
محل   : من  الشركة  مقر  تغيي3 
املركز  امليلية  زنقة مزياتة شارع   12
التجاري اسي ا  حي الرياض - الرباط.
زنقة امرأان ع ارة امرأان   : إ 5 
3 حي الرياض  11 شقة رقم  1 قطاع 

- الرباط.
القانون  من   4 الفصل  تعديل 

امسا�سي للشركة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سيد 30   9 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2323 تحت رقم 139241.
رقم السجل التجاري 136659.

470 P

SOCIETE  BENIGROUP
SARL

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 
يوليو   23 بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 

2323 تم االتفاق عل5 ما يلي :
تغيي3 مقر الشركة من : ع ارة رقم 
2 شقة رقم 3 زنقة ضاية عوا أكدال 

الرباط.
زنقة مزياتة شارع   12 محل   : إ 5 
حي  اسي ا   التجاري  املركز  امليلية 

الرياض - الرباط.
القانون  من   4 الفصل  تعديل 

امسا�سي للشركة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سبت 30   8 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2323 تحت رقم 136493.
رقم السجل التجاري 136659.

471 P

SOCIETE MED FATI AGRO
SARL AU

تأسيس
ب قت�سى عقد عرفي مسجل   -  1
ب يدلت بتاريخ 21 أكتوبر 2323، تم 
جضع القانون امسا�سي للشركة ذات 
جحيد،  بشريك  املحدجسة  املدؤجلية 

ذات امل يزات التالية :

 SOCIETE MED FATI  : التد ية 
.AGRO SARL AU

الهدف : صناعة الزيوت الطبيعية 
- االستغالل الفالحي.

املقر االأت اعي : ضيعة ايت اعزجز 
زايدة ميدلت.

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي للشركة ما عدا في 

حالة الفسخ املدبق أج الت ديد.
رأس ال الشركة : 133.333 سرهم 
فئة  من  حصة   1333 عل5  مقدم 
133 سرهم للحصة الواحدة، اكتتبت 
حصة للديد طائعي   1333  : كالتا ي 

زين العابدين.
الشركة  تديي3  يتو 5   : التديي3 
الديد طائعي زين العابدين ملدة غي3 

محدسة.
في  تبتدئ   : االأت اعية  الدنة 
سيد 30 من   31 فاتح يناير جتنتهي في 

كل سنة.
- تم اإليداع القانوني ب صلحة   2
االبتدائية  باملحك ة  الضبط  كتابة 
 2323 نوف 30   25 بتاريخ  ب يدلت 
السجل  رقم   2020/191 رقم  تحت 

التجاري : 2529.
472 P

 SOCIETE COMPANY A
SALEM

SARL
تأسيس

ب قت�سى عقد عرفي مسجل   -  1
ب يدلت بتاريخ 13 نوف 30 2323، تم 
جضع القانون امسا�سي للشركة ذات 
جحيد،  بشريك  املحدجسة  املدؤجلية 

ذات امل يزات التالية :
 SOCIETE COMPANY : التد ية

.A SALEM SARL
الهدف : أشغال مختلفة أج البناء 

- نيكوس.
شارع   139 رقم   : املقر االأت اعي 

مح د الداسس مي الل ميدلت.
يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي للشركة ما عدا في 

حالة الفسخ املدبق أج الت ديد.

رأس ال الشركة : 133.333 سرهم 
فئة  من  حصة   1333 عل5  مقدم 
133 سرهم للحصة الواحدة، اكتتبت 
كالتا ي : 533 حصة للديد ايت سالم 
مراس ج 533 حصة للديد ايت سالم 

ح زة.
التديي3 : يتو 5 تديي3 الشركة كل 
جالديد  سالم مراس  ايت  الديد  من 

ايت سالم ح زة ملدة غي3 محدسة.
في  تبتدئ   : االأت اعية  الدنة 
سيد 30 من   31 فاتح يناير جتنتهي في 

كل سنة.
- تم اإليداع القانوني ب صلحة   2
االبتدائية  باملحك ة  الضبط  كتابة 
 2323 سيد 30   4 بتاريخ  ب يدلت 
السجل  رقم   2020/203 رقم  تحت 

التجاري : 2545.
473 P

S.J.L MAGHREB
إس.جي.إل مغرب
شركة مداه ة

رأس الها 253.711.533 سرهم
املقر االأت اعي : منطقة اللوأدتية 
كزناية تجزئة 133 أ منطقة الحرة 

طنجة
السجل التجاري : 13651
الزياسة في رأس ال الشركة

خفض رأس ال الشركة
التعديل املوازي للنظام امسا�سي

ب وأب محضر الج ع العام   -  1
نوف 30   19 في  املؤرخ  االستثنائي 
الشركة  في  املداه ون  قرر   2319
شركة  مغرب»  »إس.جي.إل  املد اة 

مداه ة :
الزياسة في رأس ال الشركة ب بلغ 
م ا يرفع  سرهم نقدا،   19.382.733
سرهم   253.711.533 من  الرأس ال 
ع30  جذلك  سرهم   272.794.233 إ 5 
من  أديد  سهم   127.218 إحداث 
مع  الواحد  للدهم  سرهم   153 فئة 
عالجة إصدار ب بلغ لكل سهم يعاسل 
محولة  يورج   27.9195 بين  الفرق 
 153 إ 5 سرهم بدعر يوم االأت اع ج 

سرهم، أي 147.94 سرهم.
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سهم   127.218 إلغاء 

الشركة  رأس ال  خفض  جبالتا ي 

إ 5  سرهم   272.794.233 من 

253.711.533 سرهم.

من   7.1 املاسة  محتوى  تأكيد 

النظام امسا�سي.

كل  اإلسارة  ملجلس  التفويض 

لج ع  الضرجرية  الصالحيات 

جتدلم  الجديدة  امسهم  اكتتابات 

من  جالتأكد  املدتحقة  اإليداعات 

التحقيق النهائي للزياسة في الرأس ال 

املتعلقة  املواس  تعديل  جبالتا ي  نقدا 

بذلك من النظام امسا�سي.

2 - ب وأب محضر مجلس اإلسارة 

بتاريخ 23 نوف 30 2319، قام أعضاء 

مجلس إسارة الشركة املذكورة ب :

االكتتاب  تصريح  عل5  املصاسقة 

جامساء.

اإلأ ا ي  االكتتاب  من  التأكد، 

 153 بقي ة  أديد  سهم   127.218

تم  التي  الواحد،  للدهم  سرهم 

الرأس ال  زياسة  مقابل  إصدارها 

امسهم  الكتتاب  الكلي  جالتحرير 

التحقيق  بذلك  مصرحا  املكتتبة 

ع30  الرأس ال  في  للزياسة  النهائي 

إسماج تدبيقات الحدابات الجارية 

للشركاء.

الشرط  بتحقق  عل ا  اإلحاطة 

في  للزياسة  النهائي  بالتحقيق  املتعلق 

الرأس ال.

تأكيد انخفاض رأس املال بإلغاء 

127.218 سهم.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  3

بطنجة  التجارية  باملحك ة  الضبط 

رقم  تحت   2323 يونيو   24 بتاريخ 

.231874
ب ثابة مقتطف جبيان

مجلس اإلسارة

474 P

AH MARKETING
أه مركوتين

شركة محدجسة املدؤجلية
رأس الها 53.333 سرهم

املقر االأت اعي : إقامة الدعاسة 
ب، نيو سنت3، الزاجية شارع مح د 

الداسس جميلتون، الطابق 2، 
مكتب رقم 41، 93333 طنجة

السجل التجاري : 91231
تصفية مدبقة الشركة
تعيين مصف الشركة

ب وأب محضر الج ع العام   -  1
بتاريخ  املنعقد  للشركاء  االستثنائي 
23 يوليو 2323 للشركة املد اة »أه 
مركوتين» شركة محدجسة املدؤجلية، 

تقرر ما يلي :
أ) معرفة كون الشركة قد أجقفت 
التصفية  جقررت  أنشطتها  أ يع 
بحلها  جالقيام  للشركة  املدبقة 
من تاريخ  بطريقة جسية جذلك ابتداء 

31 يوليو 2323.
إقامة   : تحديد مقر التصفية  ب) 
الدعاسة ب،  نيو سنت3، الزاجية شارع 
مح د الداسس جميلتون، الطابق 2، 

مكتب رقم 41، 93333 طنجة.
ت) تعيين الديد اصيل ال30نو�سي، 
مصفي، مقيم أجرب أارسينز سيل مار 
3، البوابة 3، بي 7، 743 ماربيا ملقة، 
إسبانيا جذلك لل دة التي تدتغرقها 

التصفية.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2
بطنجة  التجارية  باملحك ة  الضبط 
رقم  تحت   2323 سبت 30   4 بتاريخ 

.233516
ب ثابة مقتطف جبيان

املصفي

475 P

OVERSEAS MANAGEMENT
اجفرسيز ماناأ نت

شركة محدجسة املدؤجلية بشريك 
جحيد

رأس الها 133.333 سرهم
املقر االأت اعي : إقامة س ي3، شارع 
ماهت ا غاندي، شقة رقم 5، الطابق 

امجل - طنجة

السجل التجاري : 19475

تصفية الشركة
الشريك  قرارات  ب وأب   -  1

 2323 مارس   2 في  املؤرخ  الوحيد 

»اجفرسيز  املد اة  للشركة 

محدجسة  شركة  ماناأ نت» 

تقرر  جحيد ،  بشريك  املدؤجلية 

ما يلي :

املصاسقة عل5 تقرير املصفي.

تعويض الرصيد الدلبي للتصفية 

طريق  عن  سرهم   67.387,73

الحداب الجاري لشريك الوحيد.

مع ال  النهائي  الختم  إعالن 

التصفية جإبراء ذمة مصفي الشركة 

اشرف  الذي  التصفية  تديي3  من 

عليه جإنهاء التوكيل املقدم له.

من  النهائي  بالتشطيب  املطالبة 

السجل التجاري.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2

بطنجة  التجارية  باملحك ة  الضبط 

رقم  تحت   2323 يونيو   19 بتاريخ 

.231818
ب ثابة مقتطف جبيان

املصفي

476 P

JACOB DELAFON MAROC

أاكوب سيالفون املغرب

شركة مداه ة

رأس الها 637.399.843 سرهم

املقر االأت اعي : منطقة الصناعية 

طريق تطوان مغوغة، طنجة

السجل التجاري : 3127

الزياسة في رأس ال الشركة
التعديل املوازي للنظام امسا�سي

ب وأب محضر الج ع العام   -  1

 2319 يونيو   33 في  املختلط املؤرخ 

املد اة  الشركة  في  املداه ون  قرر 

شركة  املغرب»  سيالفون  »أاكوب 

مداه ة :

الزياسة في رأس ال الشركة ب بلغ 

338.333.333 سرهم نقدا، م ا يرفع 

سرهم   329.399.843 من  الرأس ال 

ع30  جذلك  سرهم   637.399.843 إ 5 

2.233.333 سهم أديد من  إحداث 

فئة 143 سرهم للدهم الواحد.

التعديل لل اسة 8، 23 ج 1-43 من 

النظام امسا�سي.

كل  اإلسارة  ملجلس  التفويض 

لج ع  الضرجرية  الصالحيات 

جتدلم  الجديدة  امسهم  اكتتابات 

من  جالتأكد  املدتحقة  اإليداعات 

التحقيق النهائي للزياسة في الرأس ال 

املتعلقة  املواس  تعديل  جبالتا ي  نقدا 

بذلك من النظام امسا�سي.

2 - ب وأب محضر مجلس اإلسارة 

قام أعضاء   ،2323 يوليو   27 بتاريخ 

مجلس إسارة الشركة املذكورة ب :

االكتتاب  تصريح  عل5  املصاسقة 

جامساء.

اإلأ ا ي  االكتتاب  من  التأكد، 

بقي ة  أديد  سهم   2.233.333

تم  التي  الواحد،  للدهم  سرهم   143

الرأس ال  زياسة  مقابل  إصدارها 

امسهم  الكتتاب  الكلي  جالتحرير 

التحقيق  بذلك  مصرحا  املكتتبة 

ع30  الرأس ال  في  للزياسة  النهائي 

إسماج تدبيقات الحدابات الجارية 

للشركاء.

الشرط  بتحقق  عل ا  اإلحاطة 

في  للزياسة  النهائي  بالتحقيق  املتعلق 

بتعديالت  عل ا  جاإلحاطة  الرأس ال 

النظام امسا�سي الالحقة املقررة من 

طرف الج ع العام املختلط املؤرخ في 

33 يونيو 2323.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  3

بطنجة  التجارية  باملحك ة  الضبط 

رقم  تحت   2323 سبت 30   4 بتاريخ 

.233518
ب ثابة مقتطف جبيان

مجلس اإلسارة

477 P
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GAM LOCATION MAROC
كام لوكاسيون

شركة محدجسة املدؤجلية
رأس الها 2.333.333 سرهم

املقر االأت اعي : املنطقة الصناعية 
مغوغة، طريق تطوان، مع30 رقم 1، 

تجزئة رقم 2 - طنجة
السجل التجاري : 45493

االست رار في نشاط الشركة
إعفاء مدي3 - تأكيد عل5 صالحية 

التديي3 - توقيع اأت اعي
الشريك  قرارات  ب وأب   -  1
 2323 يونيو   13 الوحيد املؤرخة في 
للشركة املذكورة أعاله، تقرر ما يلي :

في  جاالست رار  الشركة  حل  عدم 
ثالث  من  أكث3  فقدان  رغم  النشاط 

أرباع رأس ال الشركة.
املدي3 الديد ريكارسج لوبيز  إعفاء 
- سيدل فرنانديز من جظائفه ك دي3.
عل5 أن الشركة مدي3ة من طرف 

الديد أنطونيو تريليس سواريز.
بالتوقيع  ملزمة  الشركة  أن  عل5 
تريليس  أنطونيو  للديد  الوحيد 

سواريز.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2
بطنجة  التجارية  باملحك ة  الضبط 
رقم  تحت   2323 يونيو   33 بتاريخ 

.231997
ب ثابة مقتطف جبيان

املدي3

478 P

USERGUEST
يوزركيدت

شركة محدجسة املدؤجلية
بشريك جحيد

رأس الها 13.333 سرهم
املقر االأت اعي : إقامة الدعاسة 

ب، نيو سنت3،  الزاجية شارع مح د 
الداسس جميلتون، الطابق 2، شقة 

رقم 43، مكتب 3، 93333 طنجة
السجل التجاري رقم : 136733

تأسيس
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تأسيس  تم  بطنجة   2323 15 يوليو 
بشريك  املدؤجلية  محدجسة  شركة 
جحيد جالتي تح ل الخصائص التالية :

ش.م.م  يوزركيدت   : التد ية 

بشريك جحيد.

أساسا،  الشركة  تهدف   : الهدف 

باملغرب  الغي3،  لحداب  أج  لحدابها 

ك ا بالخارج إ 5 :

جالتجارة  الخدمات  بيع 

جالقنوات  اإلنت3نت  ع30  اإللكت3جنية 

غي3 املتصلة.

جأسجات  ال30مجيات  تدويق 

شكل  في  املعلومات  تكنولوأيا 

ترخيص.

أ يع  جتأأي3  جتشغيل  حيازة 

جغي3  املنقولة  جالحقوق  امل تلكات 

املنقولة.

تطوير تكنولوأيا املعلومات.

املقر االأت اعي : إقامة الدعاسة 

ب، نيو سنت3،  الزاجية شارع مح د 

الداسس جميلتون، الطابق 2، شقة 

رقم 43، مكتب 3، 93333 طنجة.

املدة : 99 سنة ابتداء من تاريخ 

تأسيس الشركة.

رأس ال  حدس   : الشركة  رأس ال 

سرهم   13.333 مبلغ  في  الشركة 

مقد ة إ 5 133 حصة بقي ة 133 

سرهم للحصة الواحدة، مكتتبة كليا 

جمحررة إأ اال جمخصصة للشريك 

الوحيد :

 : بي.ف  يوزركيدت.كوم  شركة 

133 حصة.

مج وع الحصص : 133 حصة.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  الدنة 

يناير إ 5 31 سيد 30.

االحتياطي  لتكوين   5%  : امرباح 

بين  الباقي  تقديم  جي كن  القانوني 

الشركاء.

تعيين الديد اصيل  تم   : اإلسارة 

أجرب  مقيم  مدي3،  ال30نو�سي، 

بي   ،3 البوابة   ،3 مار  سيل  أارسينز 

إسبانيا مدي3  ملقة،  ماربيا   37743

للشركة جذلك ملدة غي3 محدجسة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بطنجة  التجارية  باملحك ة  الضبط 
بتاريخ 5 أغدطس 2323 تحت رقم 

.232859
ب ثابة مقتطف جبيان

مجلس اإلسارة

479 P

STVA MAROC
إستفيا مرجك

شركة محدجسة املدؤجلية 
بشريك جحيد

رأس الها 833.333 سرهم
املقر االأت اعي : 26 شارع امندلس، 
املنطقة اإلسارية، إقامة أناضوليا، 
الطابق الخامس، الهضبة رقم 15 

- طنجة
السجل التجاري : 62313

استقالة مدي3 - التعديل املوازي 
للنظام امسا�سي - توقيع اأت اعي

الشريك  قرارات  ب وأب   -  1
 2323 ف30اير   28 الوحيد املؤرخة في 
للشركة املذكورة أعاله، تقرر ما يلي :

الديد  استقالة  جقبول  معرفة 
إيفان، أوزيف، تشارلز ستيفاال من 

مهامه ك دي3 للشركة.
من   7 لل اسة  املوازي  التعديل 

النظام امسا�سي.
تأكيد عل5 أن الشركة ميدرة من 
أندريه  أجليفييه  مارك  الديد  قبل 

رجلينز.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2
بطنجة  التجارية  باملحك ة  الضبط 
رقم  تحت   2323 يونيو   12 بتاريخ 

.231685
ب ثابة مقتطف جبيان

املدي3

480 P

PRESFICO
SARL

بريدفيكو ش.م.م
الشركة العقارية الواقعة في 27 زنقة 

فرحات حشاس ش.م.م
قرارات الج ع العام للشركاء بتاريخ 
24 نوف 30 2323 املتعلقة بالزياسة في 

الرأس ال االأت اعي

للشركة  االأت اعي  باملقر  انعقد 
نوف 30   24 يومه  أعاله  العقارية 
االستثنائي  العام  الج ع   2323
فرحات  بزنقة  البيضاء،  بالدار 
الواقعة  العقارية  للشركة  حشاس، 
زنقة فرحات حشاس ش.م.م،   27 في 
تحت  التجاري  بالسجل  جاملقيدة 
قدره  جرأس الها   ،357595 رقم 

 233 إ 5  مقد ة  سرهم   23.333

سرهم   133 بقي ة  اأت اعية  حصة 

الشركاء  حضره  حيث  حصة،  لكل 
الحضور  جرقة  عل5  توقيعهم  بعد 

ب وأب  جهذا  لذلك،  املخصصة 

أحكام املحضر، حيث تقرر عل5 جأه 

الخصوص ما يلي :

االأت اعي  الرأس ال  في  الزياسة 

سرهم أي رفعه من   713.333 ب بلغ 

سرهم   733.333 إ 5  سرهم   23.333

املباشر  الخصم  طريق  عن  جذلك 

امرباح املحتجزة جأيضا  من حداب 

حصص  من   7133 خلق  خالل  من 

سرهم   133 اأت اعية أديدة بقي ة 

نقدا  مكتتبة  جكلها  منها  جاحدة  لكل 

جتم إسناسها للشركاء.

التي  املقررات  بتعديل  جأيضا 
القانون  من   7 ج   6 املاستين  تدبق 

باملداه ات  املتعلقتين  امسا�سي 

جبالرأس ال االأت اعي.

تم اإليداع القانوني لدى الضابطة 

بالدار  التجارية  القضائية باملحك ة 

 2323 بتاريخ فاتح سيد 30  البيضاء 

تحت رقم 755685.
من أأل تض ين بيان موأز

الشريك - شريك في التديي3

481 P

أكادير برو وير
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

ذات رأس ال : 533.333 سرهم

املقر االأت اعي : بلوك ف 4 رقم 41 

حي الداخلة أكاسير

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
تقرر  ،2323 نوف 30   27 في   املؤرخ 

 ما يلي :
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االأت اعي  الرأس ال  في  الزياسة 

سرهم   433.333 بقي ة  للشركة 

سرهم إ 5   533.333 لينتقل من مبلغ 

مع  مقاصة  سرهم   933.333 مبلغ 

املدتحقة  امكيدة  الدائلة  الديون 

تجاه الشركة.

)الحصص   6 البندين  تعديل 
من  املال)  )رأس   7 ج  االأت اعية) 

القانون امسا�سي.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

باملحك ة  الضبط  بكتابة  القانوني 

سيد 30   16 بتاريخ  بأكاسير  التجارية 

2323 تحت رقم 97499.

482 P

IDOUMAZ TRAVAUX
SARL

 2323 نوف 30   13 بتاريخ  تم 

اأت اع عام استثنائي حدس ب وأبه 

النقاط اآلتية :

أجال : تم اإلعالن عن الحل املدبق 

 STE IDOUMAZ شركة  لنشاط 

.TRAVAUX SARL

ثانيا : تم اإليداع القانوني يوم 14 

سيد 30 2323 لدى املحك ة التجارية 

ب راكش تحت رقم 118513.

483 P

AGRICO RABHA
SARL

بتاريخ عرفي  عقد   ب قت�سى 

تم تأسيس شركة   2323  4 سيد 30 

ذات املدؤجلية املحدجسة جالتي تح ل 

الخصائص التالية :

.AGRICO RABHA : التد ية

.SARL : الصفة القانونية

مقاجل في   -  1  : الهدف االأت اعي 

التديي3 جاالستغالل الفالحي.

2 - التجارة.

3 - االستي3اس جالتصدير.
رأس ال الشركة : 133.333 سرهم 

فئة  من  حصة   1333 إ 5  مقد ة 

سرهم للحصة الواحدة موزعة   133

بين الشركاء عل5 الشكل التا ي :

الديد شكي3 الركيبي 533 حصة.

الضح5  ش س  الديدة 

الدرضاجي 533 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ جضع 

السجل التجاري.

من فاتح يناير إ 5   : الدنة املالية 

31 سيد 30 من كل سنة ما عدا الدنة 

امج 5 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

النخيل  شارع   : االأت اعي  املقر 

حي الرياض   12 بلوك س   23 سكتور 

الرباط.

املدي3 : الديد شكي3 الركيبي.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.148351

484 P

STE SKARPEE
SARL AU

 N°62 SECTEUR 8 LOT

KORTOBA MEKNES

GSM : 0662795029

الحل املدبق للشركة
السجل التجاري رقم : 48395

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

ب قر   2323 أكتوبر   12 بتاريخ 

التصفية حيث قرر الشريك الوحيد 

ما يلي :

 SKARPEE الحل املدبق للشركة 

كري ة  هللا  بنعبد  الديدة  تعيين 

املدؤجلة عن التصفية.

تم تحديد مقر التصفية برقم 62 

أناح 8 تجزئة قرطبة مكناس.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   26 التجارية ب كناس بتاريخ 

2323 تحت رقم اإليداع رقم 593.

485 P

KIVOK VIGILE
RC 24153

املنعقد  العرفي  العقد  ب قت�سى 

بتاريخ 17 نوف 30 2323 قرر الشركاء 

للشركة ما يلي :

استقالة جتعيين مدي3.

أعرب  أح د  الديد  قام 

ثاني  ك دي3  منصبه  من  باالستقالة 

للشركة.

جتم االحتفاظ بالديد عبد الدالم 

عريوة ك دي3 للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سيد 30   14 التجارية بالرباط بتاريخ 

2323 تحت رقم 35561.

486 P

STE MS SECURITY
SARL AU

تأسيس شركة
 24 بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

شركة ذات  تم إنشاء   2323 نوف 30 

جحيد  بشريك  املحدجسة  املدؤجلية 

بالخصائص التالية :

.«MS SECURITY« : التد ية

الشركة  هدف  يتعلق   : النشاط 

باملغرب جبالخارج ب :

اممن، املراقبة جحراسة البنايات، 

املصانع  املقاجالت،  املدتوسعات، 

جاملباني التجارية امخرى.

جلد  علي  شارع   : االأت اعي  املقر 

البون حي املسجد الرقم 7 الداخلة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.

رأس املال : حدس في مبلغ 133.333 

سرهم مقدم إ 5 1333 حصة من فئة 

133 سرهم للواحدة.

ح وس  الديد   : املال  رأس  توزيع 

بنان : 1333 حصة.

تم تعيين الديد ح وس   : التديي3 

بنان ك دي3 للشركة.

من  تبتدئ   : االأت اعية  الدنة 

فاتح يناير جتنتهي في 31 سيد 30.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

الذهب  بواس  االبتدائية  باملحك ة 

تحت رقم   2323 سيد 30   11 بتاريخ 

التجاري  جبالسجل   2020/1203

تحت رقم 16889.

487 P

STE THE EMBACONDI
تأسيس

 14 بتاريخ  العرفي  للعقد  تبعا 
قوانين  جضع  تم   2323 سيد 30 

الشركة ذات ذات امل يزات التالية :
 STE THE  : التد ية 

.EMBACONDI
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
الشريك  جذات  املحدجسة  املدؤجلية 

الوحيد.
يتعلق نشاط الشركة   : املوضوع 

سواء باملغرب أج خارأه :
الشاي،  جتجارة  تغليف  استي3اس 
كل  عامة،  تجارة  جتصدير،  استي3اس 
فالحي،  صناعي،  تجاري،  نشاط 

مالحي جخدمات، استي3اس جتصدير.
املقر الرئي�سي : تجزئة الوفاق رقم 

D844 العيون.
الرأس ال : حدس في مبلغ 133.333 
حصة من   1333 إ 5  سرهم مقد ة 
فئة 133 سرهم للواحدة في ملك عزجز 

اصنيبي.
الضبط  بكتابة  القانوني  اإليداع 
بتاريخ  بالعيون  االبتدائية  باملحك ة 
رقم  تحت   2323 سيد 30   15
رقم  تجاري  سجل   2020/3084

.34295
488 P

STE ANTHOGERS
SARL AU

رأس الها : 13.333 سرهم
مقرها : شارع مكة ع ارة اليدر رقم 

123 شقة رقم 2 العيون
السجل التجاري رقم 18893

التشطيب النهائي
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
بتاريخ 9 نوف 30 2323 ت ت املصاسقة 

عل5 ما يلي :
التشطيب النهائي للشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
بتاريخ  بالعيون  االبتدائية  باملحك ة 
رقم  تحت   2323 سيد 30   11

.2020/3060
489 P



18515 الجريدة الرسميةعدس 5644 - 15 أ اسى امج 5 1442 )33 سيد 30 2323) 

 STE SUD-MAROC

 TRANSPORT ET

LOGISTIQUE
SARL AU

تأسيس
تأسيس  تم  ب قت�سى عقد عرفي 

شركة بامل يزات التالية :

 STE SUD-MAROC  : التد ية 

.TRANSPORT ET LOGISTIQUE

 SARL  : الشكل القانوني للشركة 

.AU
مقر الشركة : رقم 15 بلوك ل حي 

موالي رشيد مكرر العيون.

 : للشركة  االأت اعي  النشاط 

الغي3  لحداب  البضائع  نقل  مقاجل 

جطنيا جسجليا.
 133.333  : الشركة  رأس ال 

سرهم.

يعهد إ 5 الديد يونس   : التديي3 

 1333 محدجسة  غي3  ملدة  الشريح 

حصة ب ائة سرهم.

باملحك ة  تم   : القانوني  اإليداع 

االبتدائية بالعيون بتاريخ 16 سيد 30 

2323 تحت رقم 2020/3087.

سجل تجاري رقم 34335.

490 P

شركة الهرهورة للتأمين
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

املقر الرئي�سي : 141 شارع عبد 

الكريم الخطابي محيط الرباط

سجل التجاري 77351

 17 بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

سبت 30 2323، قرر الشركاء ما يلي :

تحول امسهم :

1 - قام الديد سعيد محرات ببيع 

التهامي  بن  جسام  للديد  سهم   48

رقم  الوطنية  البطاقة  صاحب 

.A335854

محرات  سعيد  الديد  باع   -  2

مدعوسي  عاطف  للديد  سهم   53

رقم  الوطنية  البطاقة  صاحب 

.CD94593

حبيبة  الديدة  باعت   -  3

2 سهم للديد جسام  البوري�سي عدس 

بن التهامي صاحب البطاقة الوطنية 

.A335854 رقم

غي3  ملدة  مداعد  مدير  تعيين 

التهامي  بن  جسام  الديد   : محدجسة 

رقم  الوطنية  البطاقة  صاحب 

.A335854

املشت3كة  اإلسارة  مدة  تحديد 

صاحب  محرات  سعيد  للديد 

إ 5   A265834 البطاقة الوطنية رقم 

سنتين قابلة للتجديد تعديل القانون 

امسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

 2323 سيد 30   16 بتاريخ  بالرباط 

تحت رقم 139438.
لالستخراج جاإلشارة

491 P

B3G

شركة ذات مدؤجلية محدجسة

املقر : 56 شارع سبو شقة 4 أكدال، 

الرباط

س ج : 58339

بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

الشركاء  قرر   2323 17 سبت 30 

ما يلي :

ب قدار  املال  رأس  زياسة 

3.933.333 سرهم يدمج االحتياطيات 

سرهم   133.333 زياسة رأس املال من 

إ 5 4.333.333 سرهم.

 : التا ي  العنوان  عل5  فرع  انشاء 

جالثاني  امجل  الطابق  امطلس  شارع 

أكدال الرباط.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

 ،2323 سيد 30   16 بتاريخ  بالرباط 

تحت رقم 139437.
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 24 EVENTS
SARL

بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم تأسيس شركة   ،2323 3 سيد 30 

ذات املدؤجلية املحدجسة جالتي تح ل 

الخصائص التالية :

24 EVENTS  : التد ية

.SARL : الصفة القانونية

استوسيو   : االأت اعي  الهدف 

الصور.

الد عي البصري.

بيع اإلطارات جاللوحات.
رأس ال الشركة : 133.333 سرهم 

فئة  من  حصة   1333 إ 5  مقد ة 

133 سرهم للحصة الواحدة، موزعة 

بين الشركاء عل5 الشكل التا ي :

 533 املريني  الدالم  عبد  الديد 

حصة.

الديد ح زة التويجر 533 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

جضع  تاريخ  ما  أي  النهائي  التأسيس 

السجل التجاري.

من فاتح يناير إ 5   : الدنة املالية 

31 سيد 30 من كل سنة ما عدا الدنة 

امج 5 تبتدئ من تاري التسجيل.

 37 رقم  ع ارة   : االأت اعي  املقر 
الطابق امجل   33 زنقة جاس بهت رقم 

أكدال، الرباط.

الدالم  عبد  الديد  املدي3ان 

املريني جالديد ح زة التويجر.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.148333

493

 STE MRABET IMPORT -

EXPORT
SARL AU

املقر : تجزئة الوفاق رقم 1216، 

ت ارة
رأس املال : 133.333 سرهم

بالجريدة  جقع  خطأ  استدراك 

بتاريخ   5639 عدس   الرس ية 

25 نوف 30 2323.

اإليداع  تم   ............  : من  بدال 

بت ارة  باملحك ة االبتدائية  القانوني 

تحت عدس 138326.

القانوني  اإليداع  تم   ........: يقرأ 

تحت  بالرباط  التجارية  باملحك ة 

عدس 138326.

)جالباقي بدجن تغيي3).

494 P

ALIAUTO MAROC
شركة محدجسة املدؤجلية

بشريك جحيد

رأس الها : 133.333 سرهم

املقر االأت اعي : منطقة اللوأدتية 

ملنطقة التصدير الحرة، بقعة رقم 

85 ب9-85ب13، طنجة

السجل التجاري : 21.379

استقالة مدي3
تعيين مدي3ة

توقيع اأت اعي
ب وأب قرارات الشريك الوحيد 

للشركة   2323 يونيو   33 املؤرخة في 

املذكورة أعاله، تقرر ما يلي :

الديد  استقالة  جقبول  معرفة 

انطونيو فازكيز أاندياأا من مهامه 

ك دي3 للشركة.

بيالر  سيل  ماريا  الديدة  تعيين 

متصرفة شركات،  فازكيز أاندياأا، 

رقم  مورجن  فينتورا  شارع  الداكنة 

الجزيرة الخضراء قاسس   11231.21

ملدة  جذلك  للشركة  مدي3ة  إسبانيا، 

تنتهي بقرارات الشريك الوحيد الذي 

سيبث في حدابات الدنة املالية التي 

ستنقفل عند 31 سيد 30 2322.

تأكيد صالحيات التوقيع التي تلزم 

الشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بطنجة  التجارية  باملحك ة  الضبط 

رقم  تحت   ،2323 يوليو   24 بتاريخ 

.232734

495 P



عدس 5644 - 15 أ اسى امج 5 1442 )33 سيد 30 2323)الجريدة الرسمية   18516

GESTIMASUR MAROC
شركة محدجسة املدؤجلية بشريك 

جحيد
رأس الها : 133.333 سرهم

املقر االأت اعي : منطقة التصدير 
الحرة، منطقة لوأيدتية، بقعة 

84أ9، 84أ13، طنجة - املغرب
السجل التجاري : 34.397

تعيين مدي3ة
توقيع اأت اعي

ب وأب قرارات الشريك الوحيد 
للشركة   2323 يونيو   33 املؤرخة في 

املذكورة أعاله، تقرر ما يلي :
بيالر  سيل  ماريا  الديدة  تعيين 
شركات،  متصرفة  ساندياأا،  فازكيز 
رقم  مورجن  فينتورا  شارع  الداكنة 
قاسس  الجزيرة الخضراء   1123121
جذلك  للشركة  مدي3ة  إسبانيا، 
بقرارات  تنتهي  ملدة  جذلك  للشركة 
في  سيبت  الذي  الوحيد  الشريك 
حدابات الدنة املالية التي ستنقفل 

عند 31 سيد 30 2322.
تأكيد صالحيات التوقيع التي تلزم 

الشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بطنجة  التجارية  باملحك ة  الضبط 
رقم  تحت   ،2323 يوليو   24 بتاريخ 

.232735
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 ELASTOMER SOLUTIONS
MAROC

شركة محدجسة املدؤجلية
رأس الها : 989.933 أجرج

املقر االأت اعي : منطقة التصدير 
الحرة، تجزئة رقم 64، بقعة رقم 3، 

طنجة - املغرب
السجل التجاري : 56.325

استقالة مدي3
تأكيد عل5 صالحية التديي3

توقيع اأت اعي
العام  الج ع  محضر  ب وأب 
نوف 30   15 في  املؤرخ  االستثنائي 
الشركة املد اة  قرر شركاء   ،2319
مارجك،  سوليديون   ايالستومي3 

ش م م ما يلي :

الديد  استقالة  جقبول  معرفة 

بينا  تافاريس  في3ج  سواريس  فيليب 

من مهامه ك دي3 للشركة.

الشركة مدي3ة من قبل  عل5 أن 

املدي3ين : الديد خورخي غيلي3مي سي 

فيديريكو  جالديد  باريي3جس  أمليدا 

سجمينجويز كاربو.

عل5 أن الشركة ملزمة بالتوقيعين 

إليهم  املشار  لل دي3ين  املشت3كين 

أعاله.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بطنجة  التجارية  باملحك ة  الضبط 

رقم  تحت   ،2323 يوليو   2 بتاريخ 

.232.372
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SOURIAU MAROC
شركة محدجس املدؤجلية

بشريك جحيد

رأس الها : 2.333.333 سرهم قابل 

للتحويل

املقر االأت اعي : منطقة التصدير 

الحرة، تجزئة رقم 63، بقعة رقم 1، 

طنجة - املغرب

السجل التجاري : 19.323

تغيي3 تاريخ الدنة املالية
تعديل مواز للنظام امسا�سي

استقالة مدي3
تعيين مدي3

تأكيد عل5 صالحية التديي3
ب وأب قرارات الشريك الوحيد 

للشركة   2323 أبريل   28 املؤرخة في 

املذكورة أعاله، تقرر ما يلي :

فاتح  من  املالية  الدنة  تحديد 

فاتح  من  بدال  سيد 30   31 إ 5  يناير 

أكتوبر إ 5 33 سبت 30 ابتداء من فاتح 

أكتوبر 2323.

تعديل مواز لل اسة 24 من النظام 

امسا�سي.

الديد  استقالة  جقبول  معرفة 

تيي3ي ميشال رجأر كليت من مهامه 

ك دي3 للشركة.

كزافييه  فراندوا  الديد  تعيين 

شركات،  متصرف  مارشايس، 

 72433 البرك  سج  مدار  الداكن 

للشركة  مدي3  فرندا،  برنار  الفرتي 

الشريك  بقرارات  تنتهي  ملدة  جذلك 

حدابات  في  سيبث  الذي  الوحيد 

 31 الدنة املالية التي ستنقفل عند 

سيد 30 2323.

بالتوقيع  ملزمة  الشركة  أن  عل5 

كزافييه  فراندوا  للديد  الوحيد 

مارشايس.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بطنجة  التجارية  باملحك ة  الضبط 

رقم  تحت   ،2323 يونيو   33 بتاريخ 

.232.333
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 ONE TECH MOLDING AND

ASSEMBLING
شركة محدجسة املدؤجلية

رأس الها : 7.833.333 أجرج

املقر االأت اعي : منطقة التصدير 

الحرة، تجزئة رقم 83ب2، طنجة، 

املغرب

السجل التجاري : 64253
زياسة رأس ال الشركة

تعديل موازي للنظام امسا�سي
العام  الج ع  محضر  ب وأب 

 ،2323 ماي   6 االستثنائي املؤرخ في 

قرر شركاء الشركة املد اة »جان تيك 

مولدينغ اند اسومبلين ش م م ما يلي :
 833.333 زياسة رأس املال ب بلغ 

أجرج، ليصل إ 5 8.633.333 أجرج من 

خالل إنشاء 83.333 سهم أديد من 

13 أجرج لكل منها.

الجديدة  االسهم  اكتتاب  تم 

»طكنيبالست  شركة  بواسطة 

سهم   43.333 أندجست3ي 

 43.333 إنت3ناسيونال  جشركةتيتيأج 

سهم، جتنازل املداه ين اآلخرين عن 

املشاركة في زياسة رأس املال.

من  ج7   6 التعديل املوازي لل اسة 

النظام امسا�سي.

 26 املواس  صياغة  إعاسة  قررت 

ج28 ج33 من النظام امسا�سي ملوامتها 

مع القانون رقم 19-21.

العام  الج ع  محضر  ب وأب 

االستثنائي املؤرخ في 18 يونيو 2323، 

إنشاء الشركاء إ 5 رفع شرط التعليق 

جزياسة رأس املال بصورة نهائية.

بكتابة  القانوني  اإليدا_ع   تم 

بطنجة  التجارية  باملحك ة  الضبط 

رقم  تحت   ،2323 يوليو   9 بتاريخ 

.232.255
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CESIAT

شركة محدجسة املدؤجلية

بشريك جحيد

رأس الها : 1.333 أجرج

املقر االأت اعي : منطقة التصدير 

الحرة، مركز امع ال نورسامي، 

تجزئة رقم 43 أ مكتب رقم 332، 

الطابق رقم 3، 93133 طنجة

السجل التجاري : 53.399

تصفية الشركة
ب وأب قرارات الشريك الوحيد 

للشركة   ،2323 يناير   33 في  املؤرخ 

محدجسة  شركة  »سيزيات»  املد اة 

تقرر  جحيد،  بشريك  املدؤجلية 

ما يلي :

املصاسقة عل5 تقرير املصفي.

مع ال  النهائي  الختم  إعالن 

التصفية جإبراء ذمة مصفي الشركة 

اشرف  الذي  التصفية  تديي3  من 

عليه جإنهاء التوكيل املقدم له.

من  النهائي  بالتشطيب  املطالبة 

السجل التجاري.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بطنجة  التجارية  باملحك ة  الضبط 

رقم  تحت   ،2323 مارس   3 بتاريخ 

.231.338
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IPERIA
شركة محدجسة املدؤجلية

بشريك جحيد
رأس الها : 23.333 أجرج

املقر االأت اعي : منطقة التصدير 
الحرة، تجزئة رقم 43، ز ف مركز 
أع ال، مكتب رقم س 5 93133 

طنجة - املغرب
السجل التجاري : رقم 63.543

تصفية الشركة
ب وأب قرارات الشريك الوحيد 
للشركة   2323 ف30اير   14 في  املؤرخ 
محدجسة  شركة  »إبريا»  املد اة 
تقرر  جحيد،  بشريك  املدؤجلية 

ما يلي :
املصاسقة عل5 تقرير املصفي.

تعويض الرصيد اإلأابي للتصفية 
4.529.83 سرهم عن طريق الحداب 

الجاري لشريك الوحيد.
مع ال  النهائي  الختم  إعالن 
التصفية جإبرا ذمة مصفي الشركة 
اشرف  الذي  التصفية  تديي3  من 

عليه جإنهاء التوكيل املقدم له.
من  النهائي  بالتشطيب  املطالبة 

السجل التجاري.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بطنجة  التجارية  باملحك ة  الضبط 
رقم  تحت   ،2323 مارس   3 بتاريخ 

.231.339
501 P

SOVEROC
شركة محدجسة املدؤجلية

رأس الها : 83.333 سرهم قابل 
للتحويل

املقر االأت اعي : أطالنتيك فري 
زجن، الطريق الوطنية رقم 4، 

مقاطعة عامر الدفلية، تجزئة إي 
1.41 القنيطرة، املغرب

السجل التجاري رقم 54.731
تأسيس

مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم   ،2323 يناير   29 في  بالقنيطرة 
املدؤجلية  محدجسة  شركة  تأسيس 

جالتي تح ل الخصائص التالية :

التد ية : سوفي3جك ش م م.

أساسا،  الشركة  تهدف   : الهدف 

باملغرب  الغي3،  لحداب  أج  لحدابها 

ك ا بالخارج إ 5 :

غيار  قطع  جتج يع  تص يم 

الديارات.

تج يع جتصنيع املقاعد، جالتج يع 

البالستيكية جامأزاء   الفرعي، 

إلخ،   ،HARDTOP - PICKUP 

الع ليات  أ يع  عام  جبشكل 

املالية أج  التجارية  أج   الصناعية 

 أج املدنية أج املنقولة أج العقارية التي 

قد تتعلق بشكل مباشر أج غي3 مباشر 

بغرض الشركة أج بأي غرض مشابه 

أج مرتبط.

اطالنتيك   : االأت اعي  املقر 

 ،4 الوطنية رقم  الطريق  فري زجم، 

إي  تجزئة  الدفلية،  عامر  مقاطعة 

1.41، القنيطرة املغرب.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيس الشركة.
مبلغ  في  حدس   : الشركة  رأس ال 

للتحويل  قابل  سرهم   83.333

حصىة اأت اعية   833 جمقد ة إ 5 

للتحويل  قابل  سرهم  أ   133 بقي ة 

كليا  مكتتبة  الواحدة،  للحصة 

جمحررة إأ اال جمخصصة للشركاء 

ب ا يتناسب مع مداه اتهم، كالتا ي :

مالكة  كرجب  سوفرجك  شركة 

483 حصة.

شركة ذي إس إل سيدتيم مالكة 

323 حصة.

مج وع الحصص 833 حصة.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  الدنة 

يناير إ 5 31 سيد 30.

االحتياطي  لتكوين   %5  : امرباح 

بين  الباقي  تقديم  جي كن  القانوني 

الشركاء.

الديد  تعيين  تم   : اإلسارة 

مدير  بونيو،  فيليب  سيباستيان، 

شارع  بيس،   88 الداكن  الشركات، 

أان سي ال فونتين، 78333، فرساي 

فرندا مدي3 للشركة جذلك ملدة غي3 

محدجسة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحك ة االبتدائية بقنيطرة 
رقم  تحت   ،2323 يونيو   15 بتاريخ 

.1233
502 P

 LAPO COMPOUND
MAROC

شركة محدجسة املدؤجلية
بشريك جحيد

رأس الها : 9.333 أجرج
املقر االأت اعي : منطقة الحرة 

طنجة أجطوموتيف سيتي، تجزئة 
رقم 272، بلدية أوامعة، ع الة 

فحص أنجرة
السجل التجاري رقم 136.581

تأسيس
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بطنجة تم تأسيس   2323 يونيو   11
بشريك  املدؤجلية  محدجسة  شركة 
الخصائص  تح ل  جالتي  جحيد 

التالية :
املغرب،  ك باجند  البو   : التد ية 

ش م م بشريك جحيد.
أساسا  الشركة  تهدف   : الهدف 
باملغرب  الغي3،  لحداب  أج  لحدابها 

ك ا بالخارج إ 5 :
صناعة املواس البالستيكية,

لحقن  الحبيبات  تصنيع 
البالستيك.

املعامالت  أ يع  أعم،  جبشكل 
التجارية جاملنقولة جالعقارية جاملالية 
أج غي3ها من املعامالت التي قد تتعلق 
قد  التي  أج  أعاله  املحدسة  بامشياء 
تداعد بشكل مباشر ج غي3 مباشر عل5 

تطوير الشركة.
الحرة  منطقة   : االأت اعي  املقر 
تجزئة  سيتي،  أجطوموتيف  طنجة 
ع الة  أوامعة،  بلدية   ،272 رقم 

فحص أنجرة.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيس الشركة.
مبلغ  في  حدس   : الشركة  رأس ال 
سهم   933 أجرج مقد ة غل5   9.333
الواحدة،  للحصة  أجرج   13 بقي ة 
إأ اال  جمحررة  كليا  مكتتبة 

جمخصصة للشريك الوحيد.

شركة البو ك باجند إس إر إل 933 

حصة.

مج وع الحصص 933 حصة.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  الدنة 

يناير إ 5 31 سيد 30.

االحتياطي  لتكوين   %5  : امرباح 

بين  الباقي  تقديم  جي كن  القانوني 

الشركاء.

تم تعيين الديد فرانكو   : اإلسارة 

املقيم  الشركات،  مدير  كوراغليا، 
بإقامة القصر، شارع الياس ين منزل 

الدار البيضاء   23233  ،4 الشقة  م، 

مدي3 للشركة جذلك ملدة غي3 محدجسة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بطنجة  التجارية  باملحك ة  الضبط 

تحت عدس   ،2323 يوليو   24 بتاريخ 

.232.739

503 P

SIMRA TANGER
شركة محدجسة املدؤجلية

بشريك جحيد
رأس الها : 2.133.333 سرهم قابل 

للتحويل

املقر االأت اعي : منطقة التصدير 

الحرة، بقعة رقم أ 43، الطابق 

الثاني، املكتب ب 3، 93393، طنجة 

املغرب

السجل التجاري : 23.719

استقالة مدي3
تعيين مدي3

توقيع اأت اعي
ب وأب قرارات الشريك الوحيد 

للشركة   2323 ماي   14 في  املؤرخة 

املذكورة أعاله، تقرر ما يلي :

الديد  استقالة  جقبول  معرفة 

أوناثان مرسجش غريناسيا من مهامه 

ك دي3 للشركة.

لغدف،  مح د  الديد  تعيين 

متصرف شركات الداكن حي نديم 

البيضاء،  الدار   ،525 رقم  إسالن 

مدي3 للشركة جذلك ملدة غي3 محدجسة.

تأكيد عل5 أن الشركة مدي3ة من 

قبل الديد مح د لغدف.
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بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بطنجة  التجارية  باملحك ة  الضبط 

رقم  تحت   ،2323 يونيو   22 بتاريخ 

.231835

504 P

 ELECTRICAL

 COMPONENTS

INTERNATIONAL MAROC
شركة محدجسة املدؤجلية

رأس الها : 393.333 سجالر أمريكي

املقر االأت اعي : املنطقة الحرة 

طنجة أجطوموتيف سيتي، بقعة رقم 

136، الشريحة 1 أ، أ اعة أوامع، 

إقليم فحص أنجزة، املغرب

السجل التجاري رقم 61.731

استقالة مدي3ين
تعيين مدي3ين
توقيع اأت اعي

ب وأب قرارات الشريك الوحيد 

للشركة   2323 ماي   21 في  املؤرخة 

املذكورة أعاله، تقرر ما يلي :

الديد  استقالة  جقبول  معرفة 

سيفيد أي س جيبدت3 جالديد أي3الد 

أورج ساكس من مهامها ك دي3ين 

للشركة.

سجمينيك  أليكس  الديد  تعيين 

شركات  متصرف  سجمينيكيس، 

أتالنتيك  جيدت   6586 الداكن 

فلوريدا  بيتش،  سيلراي  أفينيو 

33446 )الواليات املتحدة اممريكية) 

أريم،  أون  غالس  سج  جالديد 

 21 الداكن  شركات،  متصرف 

بوينت  غرجس  بليس  كارينغتون 

)الواليات   48236 ميشيغان  فارمز، 

املتحدة اممريكية)، مدي3ين للشركة 

جذلك ملدة غي3 محدجسة.

عل5 أن الشركة مدي3ة من طرف 

سجمينيك أليكس  الديد   مدي3ين 

 سج مينيكيس جالديد سج غالس أون 

أريم.

بالتوقيع  ملزمة  الشركة  أن  عل5 
املنفصل لل دي3ين املذكورين أعاله.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بطنجة  التجارية  باملحك ة  الضبط 
رقم  تحت   ،2323 يونيو   33 بتاريخ 

.231.999
505 P

POLYDESIGN SYSTEMS
SARL AU

رأس الها : 21.333.333 سرهم قابل 
للتحويل

املقر االأت اعي : منطقة التصدير 
الحرة، بقعة 18 ب، طنجة
السجل التجاري : 17.155

استقالة مدي3
تعيين مدي3ين

تأكيد عل صالحية التديي3
توقيع اأت اعي

ب وأب قرارات الشريك الوحيد 
للشركة   2323 مارس   2 في  املؤرخة 

املذكورة أعاله، تقرر ما يلي :
الديد  استقالة  جقبول  معرفة 
ك دي3  مهامه  من  رجبينز  برايان 

للشركة.
ماري  أوليان  الديدة  تعيين 
فورمان، متصرفة شركات، الداكنة 
 93133 غي وزر  شارع  إفران،  فيال 
كي3ك،  مايكل  سارين  جالديد  طنجة 
الداكن 33 هواتا باركوي، مديدواكا 
مدي3ين  كندا،  ل5ج3س2  أجطريو 
بقرارات  تنتهي  ملدة  جذلك  للشركة 
في  سيبث  الذي  الوحيد  الشريك 
حدابات الدنة املالية التي ستنقفل 

عند 33 سبت 30 2322.
عل5 أن الشركة مدي3ة من طرف 
ماري  أوليان  الديدة  مدي3ين 
شرجرز  بيت3  جيليام  الديد  فورمان، 

جالديد سارين مايكل كي3ك.
بالتوقيع  ملزمة  الشركة  أن  عل5 
املنفصل لل دي3ين املذكورين أعاله.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بطنجة  التجارية  باملحك ة  الضبط 
رقم  تحت   ،2323 يونيو   33 بتاريخ 

.231.998
506 P

PITA HUT
ش ذ م م

رأسامل قدره : 133.333 درهم

املقر االجتامعي : طنحة، زاوية شارع 

باستور جزنقة أراجي ‹سابقا شارع 
رافائيل) رقم 6

السجل التجاري رقم 78895
تفويت الحصص االأت اعية

 6 بتاريخ  عرفي  سند  ب قت�سى   
 7 بتاريخ  جمسجل   ،2323 أكتوبر 
اإليداع  رقم  جتحت   ،2323 أكتوبر 
سيع اري  الديد  فوت   47583
مج وع حصصها االأت اعية  خان، 
 753 ذلك  اأت اعية  حصة   1333
الديد  لصالح  اأت اعية  حصة 
كدتار مح د ج253 حصة اأت اعية 
نجاة،  ازغبوبي  الديدة  لصالح 
كانت  التي  االأت اعية  الحصص 
ذات  شركة  ساخل  عليها  يتوفرجن 
 PITA  : املد اة  محدجسة  مدؤجلية 
ش ذ م م ذات رأس ال قدره   HUT
االأت اعي  جمقرها  سرهم   133.333
جزنقة  باستور  شارع  زاجية  بطنجة، 
 6 رقم  )سابقا شارع رافئيل)  أراجي 

املداه ون قررجا أن الشركة :
املوافقة عل5 نقل ملكية أسهم.

تعلن انسحاب من الشركة فوت 
الديد سيع اري خان.

سيع اري  الديد  استقالة  قبول 
لشركة،  ك دي3  مهامه  من  خان 
جيعطي التفريغ الكامل جغي3 املشرجط 
إلسارته خالل أساء مهامه ك دي3 مند 

تعيينه.
تعيين الديد كدتار مح د، املدي3 

الجديد.
الجاري  اليوم  حتى  مدتوف5 

القانون امسا�سي للشركة.
من  ج14   6  ،7 املواس  تعديل 

القانون امسا�سي.
لدى  انجازه  تم  القانوني  اإليداع 
التجارية  باملحك ة  الضبط  كتابة 
بطنجة يوم 23 نوف 30 2323، جتحت 

رقم اإليداع 235923.
507 P

األستاذ دحامن املزرياحي

موثق بطنجة

2، ملتقى شارع محمد الخامس وشارع الزرقطوين، 

إقامة الجوهرة الزرقاء، رقم 6، طنجة

IMMOBILIERE KACHTALA
SARL

تحويل املقر االأت اعي للشركة
تحيين القانون امسا�سي للشركة

تلقاه  توثيقي  عقد  ب قت�سى 
موثق  املرزياحي  سح ان  امستاذ 
 ،2323 نوف 30   3 بتاريخ  بطنجة 
املد اة  للشركة  العام  الج ع  قرر 
IMMOBILIERE KACHTALA شركة 
راس الها  املحدجسة  املدؤجلية  ذات 
االأت اعي  مقرها  سرهم،   133.333
الصناعية  املنطقة  طنجة  بطنجة، 
طريق تطوان، طريق 2 بقعة رقم 42، 
بطنجة  التجاري  بالسجل  املقيدة 

تحت رقم 18339 ما يلي :
للشركة  االأت اعي  املقر  تحويل 
زنقة طنجة  الحا ي  العنوان   من 
شارع  العزيزية  الزهراء  فاط ة  لال   
الجديد  العنوان  إ 5  سابقا  جأدة 
طريق  الصناعية  املنطقة  طنجة 

تطوان، طريق 2 بقعة رقم 42.
تحيين القانوني امسا�سي للشركة.

يوم  التجاري  بالسجل  القيد  تم 
13 سيد 30 2323، تحت رقم 7284 

للسجل الت3تيبي.
508 P

شركة مقاوالت هوار
شركة مجهولة

راس الها : 133.333.333 سرهم
السجل التجاري : 11235

مقرها االأت اعي : جأدة طريق عين 
بني مطهر، كلم 4، صندجق ال30يد 

رقم 445
الزياسة في راس مال الشركة

املنعقد  االستثنائي  العام  الج ع 
للشركة   2323 نوف 30   25 بتاريخ 
املد اة »شركة مقاجالت هوار» شركة 
 133.333.333 رأس الها  مجهولة، 
طريق  سرهم جالكائن مقرها بوأدة، 
عين بني مطهر، كلم 4، صندجق ال30يد 
رقم 445 قد قرر الرفع من رأس مال 

الشركة من 133.333.333 سرهم إ 5 

533.333.333 سرهم جذلك :
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أديد  سعن   228.388 بإصدار 
للدهم  سرهم   1333 قي ة  من 
بكاملها  جسدست  اكتتبت  الواحد 
أديد،  من  املرحل  بإسماج  جذلك 
امسهم الجديدة املنشأة مقد ة بين 

املداه ين جفقا لألسهم القدي ة.
أديد  سهم   171  612 بإصدار 
من قي ة 1333 سرهم للدهم الواحد 
جذلك  بكاملها  جسدست  اكتتبت 
ب عاسلتها مع سيون أارية جمدتحقة 

في حوزة 4 مداه ين.
الداسس  الفصل  ذلك  إثر  تغي3 
امسا�سي  القانون  من  جالدابع 

للشركة.
ب صلحة  القانوني  اإليداع  تم 
كتابة الضبط لدى املحك ة التجارية 
بالسجل التجاري جأدة رقم 11235 

بتاريخ 14 سيد 30 2323.
509 P

 EQUIPEMENT AIT
MARGHAD

شركة ذات مدؤجلية محدجسة
رأس الها : 5.333.333 سرهم

املقر االأت اعي : 29 تجزئة مرحات 
الطابق امجل ت ارة

رفع رأس ال الشركة
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
تم   ،2323 أكتوبر   5 املنعقد بتاريخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
 133.333 سرهم أي من   4.933.333
سرهم إ 5 5.333.333 سرهم عن طريق 
الشركة  سيون  مع  مقاصة  إأراء 

املحدسة املقدار جاملدتحقة.
لدى  القانوني  اإليداع  تم  جقد 
 8 بتاريخ  بالرباط  التجارية  املحك ة 

سيد 30 2323، تحت رقم 139187.
510 P

STE LHMADA PROMO
SARL

إعالن عن جفاة
تقديم حصص

التديي3
بتاريخ عرفي  عقد   ب وأب 
تقرر باملح دية   2323 سيد 30   4   

 ما يلي :

مصطفى  املرحوم  جفاة  إعالن 
لبقاء  أكتوبر   33 بتاريخ  الصاسق 
بن30يوا  نعي ة  الديدة   : جهم  جرثته 
الصاسق  مح د  الديد   ،05/40
الصاسق  سعاس  الديدة   ،40/14
الصاسق  االله  عبد  الديد   07/40

.40/14
يتم توزيع املداه ات عل5 النحو 

التا ي :
الديد معطي مخلص يجلب مبلغ 

153.333 سرهم.
الديد مح د الصاسق يجلب مبلغ 

52.533 سرهم.
الديدة نعي ة بن30يوا تبلغ قي تها 

18753 سرهم.
تبلغ  الصاسق  سعاس  الديدة 

26253 سرهم.
الديد عبد االله الصاسق يجلب 

مبلغ 52.533 سرهم.
جالديد  الصاسق  مح د  الديد 
معطي مخلص مدي3ان للشركة ملدة 

غي3 محدجسة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
رقم  تحت  باملح دية  االبتدائية 

1665 بتاريخ 8 سيد 30 2323.
511 P

 OXFORD INSTITUT OF
SCIENCE AND TECH PRIVE

مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
2323، ت ت  31 أكتوبر  بالرباط يوم 
لشركة  التأسي�سي  القانوني  صياغة 
لها الخصائص  محدجسة املدؤجلية، 

التالية :
 OXFORD INSTITUT التد ية : 

.OF SCIENCE AND TECH PRIFE
الهدف : سجرات الدعم  املدر�سي، 

تكوين منهي، مركز تعليم اللغات.
تجزئة الفرجكي   : املقر االأت اعي 
ع ارة 2، الشقة رقم 3 إقامة العزمي 
كري ة،  حي  الخامس  مح د  شارع 

سال.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيس الشركة.

الرأس ال : حدس في مبلغ 133.333 

سرهم.

اإلسارة : عهد تديي3 الشركة للديد 

اإلسري�سي رشيد.

سيد 30 إ 5   7 من   : الدنة املالية 

غاية 31 سيد 30.

جتسجيل  القانوني  اإليداع  تم 

الشركة بالسجل التجاري لل حك ة 

سيد 30   7 بتاريخ  بدال  االبتدائية 

2323، تحت رقم 813.

512 P

 AVICULTA شركة
مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 

بتاريخ 11 نوف 30 2323قرر الشريك 

الوحيد الديد انوار بن30اهيم ما يلي :

1.333 حصة  بيع أ يع حصصه 

133 سرهم للحصة الواحدة  من فئة 

إ 5 الديد ر�سى بن30اهيم.

استقالة الديد انوار بن30اهيم من 

منصبه ك دي3 للشركة.

اإلبراء التام للديد انوار بن30اهيم 

عل5 تديي3ه.

بن30اهيم  ر�سى  الديد  تعيين 

مديي3ا للشركة لفت3ة غي3 محدجسة.

التوقيع للديد رضا بن30اهيم.

امسا�سي  القانون  تحديث 

للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نوف 30   19 بتاريخ  بت ارة  اإلبتدائية 

2323 تحت عدس 4385.
من أأل اإليداع جالنشر

املدي3

513 P

 EL JAWADA شركة

IMMOBILIERE
مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 

بتاريخ 11 نوف 30 2323 قرر الشريك 

الرح وني رشيدة  الديدة   الوحيد 

 ما يلي :

1.333 حصة  بيع أ يع حصصه 

133 سرهم للحصة الواحدة  من فئة 

إ 5 الديدة رشيدة الرح وني.

استقالة الديد رشيدة الرح وني 
من منصبها ك دي3ة للشركة.

اإلبراء التام للديد انوار بن30اهيم 
عل5 تديي3ه.

تعيين الديد ر�سى بن30اهيم مدي3ا 
للشركة لفت3ة غي3 محدجسة.

التوقيع للديد رضا بن30اهيم.
امسا�سي  القانون  تحديث 

للشركة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نوف 30   19 بتاريخ  بت ارة  اإلبتدائية 

2323 تحت عدس 4384.
من أأل اإليداع جالنشر

املدي3

514 P

 IMMOBILIERE ETشركة
DEVELOPPEMENT

بتاريخ عرفي  عقد   ب قت�سى 
بتاريخ  مسجل   2323 نوف 30   33   
9 سيد 30 2323 قرر الشريك الوحيد 

الديد انوار بن30اهيم ما يلي :
1.333 حصة  بيع أ يع حصصه 
133 سرهم للحصة الواحدة  من فئة 

إ 5 الديد ر�سى بن30اهيم.
استقالة الديد انوار بن30اهيم من 

منصبه ك دي3 للشركة.
اإلبراء التام للديد انوار بن30اهيم 

عل5 تديي3ه.
بن30اهيم  ر�سى  الديد  تعيين 

مديي3ا للشركة لفت3ة غي3 محدجسة.
التوقيع للديد رضا بن30اهيم.

امسا�سي  القانون  تحديث 
للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سيد 30   16 اإلبتدائية بت ارة بتاريخ 

2323 تحت عدس 4559.
من أأل اإليداع جالنشر

املدي3

515 P

 CORAL AGRIMO شركة
مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
قررت   2323 نوف 30   11 بتاريخ 
رشيدة  الديدة  الوحيدة  الشريكة 

الرح وني ما يلي :



عدس 5644 - 15 أ اسى امج 5 1442 )33 سيد 30 2323)الجريدة الرسمية   18520

بيع أ يع حصصها 1.333 حصة 

133 سرهم للحصة الواحدة  من فئة 

إ 5 الديدة رشيدة الرح وني.

استقالة الديد رشيدة الرح وني 

من منصبها ك دي3ة للشركة.

اإلبراء التام للديد انوار بن30اهيم 

عل5 تديي3ه.

تعيين الديد ر�سى بن30اهيم مدي3ا 

للشركة لفت3ة غي3 محدجسة.

التوقيع للديد رضا بن30اهيم.

امسا�سي  القانون  تحديث 

للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نوف 30   19 بتاريخ  بت ارة  اإلبتدائية 

2323 تحت عدس 4386.
من أأل اإليداع جالنشر

املدي3

516 P

 GEOPRODUCTION شركة
 8 بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

 9 بتاريخ  مسجل   2323 سيد 30 

قرر الشريك الوحيد   2323 سيد 30 

الديد انوار بن30اهيم ما يلي :

1.333 حصة  بيع أ يع حصصه 

133 سرهم للحصة الواحدة  من فئة 

إ 5 الديد ر�سى بن30اهيم.

استقالة الديد انوار بن30اهيم من 

منصبه ك دي3 للشركة.

اإلبراء التام للديد انوار بن30اهيم 

عل5 تديي3ه.

بن30اهيم  ر�سى  الديد  تعيين 

مديي3ا للشركة لفت3ة غي3 محدجسة.

التوقيع للديد رضا بن30اهيم.

امسا�سي  القانون  تحديث 

للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سيد 30   16 اإلبتدائية بت ارة بتاريخ 

2323 تحت عدس 4563.
من أأل اإليداع جالنشر

املدي3

517 P

 LA SOCIETE ABJAD

INERNATIONAL
بتاريخ عرفي  عقد   ب قت�سى 

بتاريخ  مسجل   2323 أكتوبر   23   

9 سيد 30 2323 قرر الشريك الوحيد 

الديد عبد الدالم مرغني ما يلي :

1.333 حصة  بيع أ يع حصصه 

133 سرهم للحصة الواحدة  من فئة 

كالتا ي :

 AL JAWDA لشركة   999

IMMOBILIERE SARL AU وحصة 
جاحدة للديد  ر�سى بن30اهيم.

شركة  من  الشركة  تحويل 

محدجسة املدؤجلية ذات شريك جحيد 

محدجسة. مدؤجلية  ذات  شركة  إ 5 

الدالم مرغني  الديد عبد  استقالة 

من منصبه ك دي3 للشركة.

الدالم  عبد  للديد  التام  اإلبراء 

مرغني عل5 تديي3ه.

بن30اهيم  ر�سى  الديد  تعيين 

مديي3ا للشركة لفت3ة غي3 محدجسة.

التوقيع للديد رضا بن30اهيم.

امسا�سي  القانون  تحديث 

للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ بالدارالبيضاء   التجارية 

عدس  تحت   2323 سيد 30   3  

.756388
من أأل اإليداع جالنشر

املدي3

518 P

 LA SOCIETE ABJAD

INERNATIONAL
  25 بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

الوحيد  الشريك  قرر   2323 نوف 30 

الديد ر�سى بن30اهيم ما يلي :

تعيين الديد مح د مح د اح د 

ع ارة مدي3ا للشركة جبذلك تصبح 

الديدين  طرف  من  مدي3ة  الشركة 
ر�سى بن30اهيم جالديد مح د مح د 

اح د ع ارة لفت3ة غي3 محدجسة.

بن30اهيم  رضا  للديد  التوقيع 

جالديد مح د مح د اح د ع ارة.

امسا�سي  القانون  تحديث 
للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 4 بتاريخ  بالدارالبيضاء  التجارية 

سيد 30 2323 تحت عدس 756248.
من أأل اإليداع جالنشر

املدي3

519 P

 LA SOCIETE PRO
NETWORK SERVICES

SARL AU
مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بتاريخ 8 سيد 30 2323 قرر الشريك 
مرغني الدالم  عبد  الديد   الوحيد 

 ما يلي :
1.333 حصة  بيع أ يع حصصه 
133 سرهم للحصة الواحدة  من فئة 

 .AL MENOUFIA SARL  لشركة
الدالم  عبد  الديد  استقالة 

مرغني من منصبه ك دي3 للشركة.
الدالم  عبد  للديد  التام  اإلبراء 

مرغني عل5 تديي3ه.
مح د  مح د  الديد  تعيين 
أح د ع ارة مدي3 للشركة لفت3ة غي3 

محدجسة.
مح د  مح د  للديد  التوقيع 

أح د ع ارة .
امسا�سي  القانون  تحديث 

للشركة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ  بالدارالبيضاء  التجارية 

سيد 30 2323 تحت عدس 75466.
من أأل اإليداع جالنشر

املدي3

520 P

 LA SOCIETE LOGISTICS
 AND SERVICES NETWORK

OF MOROCCO
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بتاريخ 8 سيد 30 2323 قرر الشريك 
مرغني  الدالم  عبد  الديد   الوحيد 

ما يلي :

1.333 حصة  بيع أ يع حصصه 

133 سرهم للحصة الواحدة  من فئة 

 .AL MENOUFIA SARL لشركة

الدالم  عبد  الديد  استقالة 

مرغني من منصبه ك دي3 للشركة.

الدالم  عبد  للديد  التام  اإلبراء 

مرغني عل5 تديي3ه.

مح د  مح د  الديد  تعيين 

أح د ع ارة مدي3 للشركة لفت3ة غي3 

محدجسة.

مح د  مح د  للديد  التوقيع 

أح د ع ارة .

امسا�سي  القانون  تحديث 

للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتاريخ  بالدارالبيضاء  التجارية 

سيد 30 2323 تحت عدس 75467.
من أأل اإليداع جالنشر

املدي3

521 P

TETEM TRANS

SARL AU

ب قت�سى أ ع عام استثنائي حرر 

في الرباط 9 نوف 30 2323 قرر شركاء 

ش.م.م   TETEM TRANS  الشركة 

ما يلي :

الديد  من  حصة   1333 تفويت 

الت صوري  الديد  إ 5  هالل  الناجي 

عبد الرحيم.

استقالة الديد الناجي هالل من 

منصبه ك دي3 للشركة.

عبد  الت صوري  الديد  تعيين 

الرحيم ك دي3 جحيد للشركة.

من   13  7.6.1 املواس  تعديل 

القانون امسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بدال  اإلبتدائية  باملحك ة  الضبط 

سيد 30   14 في   35559 رقم  تحت 

.2323

 522 P
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GROUPE FADEL DESINGS
SARL

 9 محرر  عرفي  عقد  ب قت�سى 
نظام  تكوين  تم   2323 سيد 30 
املدؤجلية  ذات  لشركة  أسا�سي 

املحدجسة خصائصها كالتا ي :
أرجب فاضل سيزاين   : التد ية 

.GROUPE FADEL DESINGS
الهدف : ت ارس الشركة امهداف 

التالية :
النجارة جاملندوأات املتنوعة.

جاملدتلزمات  املواس  أ يع  تجارة 
جاإلكددوارات جاملعدات.

استي3اس جتصدير.
املقر اإلأت اعي إ 5 الطابق امجل 
نابو ي  زنقة   94 ع ارة   5 رقم  شقة 

املحيط الرباط.
 : اإلأت اعي  املال  رأس 
133.333.33 سرهم مقدم إ 5 1333 
 133.33 جاحدة  كل  قي ة  حصة 

سرهم.
التديي3: 

سعاس  فاضل  الديدة  تعيين  تم 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.AE76333 رقم
فاضل  الحق  عبد  جالديد 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
جحيدان  ك دي3ان   AE61623 رقم 

للشركة جملدة غي3 محدجسة.
جضع  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط  كتابة  لدى  القانوني  امللف 
باملحك ة التجارية بالرباط تحت رقم 

السجل التجاري 148367.
523 P

MAK PREFA
 SARL

مك بريفا
 13 محرر  عرفي  عقد  ب قت�سى 
نظام  تكوين  تم   2323 سيد 30 
املدؤجلية  ذات  لشركة  أسا�سي 

املحدجسة خصائصها كالتا ي :
مك   MAK PREFA  : التد ية 

بريفا.

الهدف : ت ارس الشركة امهداف 
التالية :

الخرسانة  في  املدبق  التصنيع 
الصناعية.

املحاأر  جاستغالل  إسارات 
بأنواعها.

البناء  مواس  جتوزيع  تدويق 
جاملنتجات الجاهزة.

الح 30ة  إقامة   : اإلأت اعي  املقر 
االندلس  رياض   3 شقة   3 ع ارة 

بريدتيجيا الرباط.
 : اإلأت اعي  املال  رأس 
133.333.33 سرهم مقدم إ 5 1333 
 133.33 جاحدة  كل  قي ة  حصة 

سرهم.
تم تعيين الديد مرجان  التديي3: 
التعريف  لبطاقة  الحامل  موطالب 
ك دي3   A379661 رقم  الوطنية 

جحيد للشركة جملدة غي3 محدجسة.
جضع  تم   : القانوني  اإليداع   
الضبط  كتابة  لدى  القانوني  امللف 
باملحك ة التجارية بالرباط تحت رقم 

السجل 148365.
524 P

 STE.  BELHAJJI
DISTRIBUTION

SARL
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

رأس الها : 5.733.333.33 سرهم
زنقة املدرسة الحدنية ميدلت

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 
33 أكتوبر  اإلستثنائي املنعقد بتاريخ 
  STE. شركة  شركاء  قرر   2323
 BELHAJJI DISTRIBUTION SARL

ش.م.م ما يلي :
اإلأت اعي  الرأس ال  من  الرفع 
 STE.  BELHAJJI لشركة 
ش.م.م   DISTRIBUTION SARL
إ 5  سرهم   533.333.33 مبلغ  من 
زياسة  أي  سرهم   5.733.33.33 مبلغ 
سرهم مكتتبة   5.233.333.33 ب بلغ 
الجاري  الحداب  ب قاصة  جمحررة 
للشركاء جذلك بإنشاء 52333 حصة 
 133.33 بقي ة  أديدة  إأت اعية 

سرهم للحصة.

تغيي3 الفصلين الداسس جالدابع 

من القانون امسا�سي للشركةك ا يلي: 

تبعا   : الجديد  الداسس  الفصل 

ك ا  اإلأت اعي  الرأس ال  من  للرفع 

يلي :

مح د  بالحاجي  الديد 

2.853.333.33 سرهم.

سفيان  بالحاجي  الديد 

2.853.333.33 سرهم.

املج وع : 5.7333.333.33سرهم.

حدس   : الجديد  الدابع  الفصل 

مبلغ  في  اإلأت اعي  الرأس ال 

إ 5  موزع  سرهم   5.733.333.33

بقي ة  إأت اعية  حصة   57333.33

محررة كليا  سرهم للحصة،   133.33

جمخصصة للشركاء ك ا يلي :

الديد بالحاجي مح د 28533.33 

سرهم.

سفيان  بالحاجي  الديد 

28533.33 سرهم.

املج وع : 57333.33 سرهم.

باملحك ة   : القانوني  اإليداع  تم 

سيد 30   2 اإلبتدائية ب ديلت بتاريخ 

 2020/199 عدس  تحت   2323

بالسجل التجاري رقم 1543.
 ملخص قصد النشر

إمضاء : املدي3

525 P

STE. BELHAJJI GAZ
SARL

شركة ذات مدؤجلية محدجسة
رأس الها : 853.333.33 سرهم
زنقة املدرسة الحدنية ميدلت

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

 29 بتاريخ  املنعقد  اإلستثنائي 

شركة  شركاء  قرر   2323 أكتوبر 

 STE.  BELHAJJI GAZ SARL ش.م.م 

ما يلي :

اإلأت اعي  الرأس ال  من  الرفع 

 STE.  BELHAJJI GAZ SARL لشركة

533.333.33 سرهم  ش.م.م من مبلغ 

سرهم أي زياسة   853.33.33 إ 5 مبلغ 

مكتتبة سرهم   353.333.33 ب بلغ 

جمحررة ب قاصة الحداب الجاري   
حصة   3533 بإنشاء  جذلك  للشركاء 
 133.33 بقي ة  أديدة  إأت اعية 

سرهم للحصة.
تغيي3 الفصلين الداسس جالدابع 
ك ا  للشركة  امسا�سي  القانون  من 

يلي:
تبعا   : الجديد  الداسس  الفصل 
للرفع من الرأس ال اإلأت اعي  أصبح 

الرأس ال االأت اعي ك ا يلي :
مح د  بالحاجي  الديد 

425.333.33 سرهم.
سفيان  بالحاجي  الديد 

425.333.33 سرهم.
املج وع : 853.333.33سرهم.

حدس   : الجديد  الدابع  الفصل 
مبلغ  في  اإلأت اعي  الرأس ال 
إ 5  موزع  سرهم   853.333.33
بقي ة  إأت اعية  حصة   8533.33
محررة كليا  سرهم للحصة،   133.33

جمخصصة للشركاء ك ا يلي :
 4253.33 الديد بالحاجي مح د 

سرهم.
الديد بالحاجي سفيان 4253.33 

سرهم.
املج وع : 8533.33سرهم.

باملحك ة   : القانوني  اإليداع  تم 
سيد 30   2 اإلبتدائية ب ديلت بتاريخ 
 2020/200 عدس  تحت   2323

بالسجل التجاري رقم 1339.
 ملخص قصد النشر

إمضاء : املدي3

526 P

STE PHYTO BAHMMOU
SARL

شركة ذات مدؤجلية محدجسة
رأس الها : 133.333.33 سرهم

مركز زايدة ميدلت
في  محرر  عرفي  عقد  ب قت�سى 
 2323 أغدطس   17 بتاريخ  ميدلت 
جضع القانون امسا�سي لشركة ذات 
مدؤجلية محدجسة تح ل اسم شركة 
 STE PHYTO BAHMMOU SARL

ش.م.م  خصائصها كالتا ي :
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غرض الشركة : 
تجارة املواس الفالحية.

تجارة اآلليات الفالحية.
تهئية املداحات الفالحية.

املقر الرئي�سي : مركز زايدة ميدلت.
يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تسجيلها في السجل التجاري.
 : اإلأت اعي  الرأس ال 
133.333.33 سرهم ينقدم إ 5 1333 

حصة مبلغ كل حصة 133 سرهم.
إسارة الشركة : ستدي3 الشركة من  

طرف الديد باح و بناصر.
باملحك ة   : القانوني  اإليداع  تم 
28 نوف 30  اإلبتدائية ب ديلت بتاريخ 
 2020/198 عدس  تحت   2323

بالسجل التجاري رقم 2541.
 ملخص قصد النشر

 املدي3

527 P

STE. ANGERS PALACE
SARL

تأسيس شركة
شركة ذات مدؤجلية محدجسة
رأس الها :133.333.33 سرهم
أكل وس ايت عياش ميدلت

في  محرر  عرفي  عقد  ب قت�سى 
 2323 سبت 30   28 بتاريخ  ميدلت 
جضع القانون امسا�سي لشركة ذات 
مدؤجلية محدجسة تح ل اسم شركة 
 STE ANGERS PALACE SARL

ش.م.م  خصائصها كالتا ي :
غرض الشركة :

املختلفة  امشغال  في  مقاجل   
جالبناء.

مطعم.
ايت  أكل وس   : الرئي�سي  املقر 

عياش ميدلت.
يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تسجيلها في السجل التجاري.
 : اإلأت اعي  الرأس ال 
133.333.33 سرهم ينقدم إ 5 1333 

حصة مبلغ كل حصة 133 سرهم.
الشركة  ستدي3   : الشركة  إسارة 

من  طرف الديد ايت املقدم مدين.

باملحك ة   : القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية ب ديلت بتاريخ 14 سيد 30 

 2020/208 عدس  تحت   2323

بالسجل التجاري رقم 2553.
 ملخص قصد النشر

 املدي3

528 P

STE. MARMOREX
SARL

شركة ذات مدؤجلية محدجسة

رأس الها : 6843.333.33 سرهم

زنقة املدرسة الحدنية ميدلت

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

نوف 30   2 بتاريخ  املنعقد  اإلستثنائي 

  STE. شركة  شركاء  قرر   2323

MARMOREX SARL ش.م.م ما يلي :

اإلأت اعي  الرأس ال  من  الرفع 

 STE.  MARMOREX SARL لشركة 

 4.133.333.33 مبلغ  من  ش.م.م 

6.843.333.33 سرهم  سرهم إ 5 مبلغ 

أي زياسة ب بلغ 2.743.333.33 سرهم 

الحداب  ب قاصة  جمحررة  مكتتبة 

بإنشاء  جذلك  للشركاء  الجاري 

أديدة  إأت اعية  حصة   27.433

بقي ة 133.33 سرهم للحصة.

تغيي3 الفصلين الداسس جالدابع 

من القانون امسا�سي للشركة ما يلي :

تبعا   : الجديد  الداسس  الفصل 

ك ا  اإلأت اعي  الرأس ال  من  للرفع 

يلي :

مح د  بالحاجي  الديد 

4.788.333.33 سرهم.

سفيان  بالحاجي  الديد 

2.352.333.33 سرهم.

املج وع : 6.843.333.33سرهم.

حدس   : الجديد  الدابع  الفصل 

مبلغ  في  اإلأت اعي  الرأس ال 

إ 5  موزع  سرهم   6.843.333.33

بقي ة  إأت اعية  حصة   68433.33

محررة كليا  سرهم للحصة،   133.33

جمخصصة للشركاء ك ا يلي :

الديد بالحاجي مح د 47883.33 
سرهم.

سفيان  بالحاجي  الديد 
23523.33 سرهم.

املج وع : 68.433 سرهم.
باملحك ة   : القانوني  اإليداع  تم 
سيد 30   2 اإلبتدائية ب ديلت بتاريخ 
 2020/201 عدس  تحت   2323

بالسجل التجاري رقم 949.
 ملخص قصد النشر

إمضاء : املدي3

529 P

STE. LA CASH DU 4*4
SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة 
شريك جحيد

رأس الها : 13.333.33 سرهم
منتزه الطبيعي ت ناي أكل وس أيت 

عياش ميدلت
العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 
أكتوبر   8 بتاريخ  املنعقد  اإلستثنائي 
الوحيد لشركة  الشريك  قرر   2323
  STE. LA CASH DU 4*4 SARL AU

ش.م.م شريك جحيد ما يلي :
 STE. LA CASH DU حل شركة 
SARL AU 4*4 ش.م.م شريك جحيد 

ابتداء من تاريخ 8 أكتوبر 2323.
تعيين الديد ايف ماري فاندون 
 STE. LA CASH DU مصفي لشركة
الذي  SARL AU 4*4 شريك جحيد 
سيباشر مهامه طبقا للنظام امسا�سي 

للشركة ابتداء من هذا اليوم.
تحديد مقر التصفية في العنوان 
التا ي منتزه الطبيعي ت ناي أكل وس 

أيت عياش ميدلت.
تغيي3 الفصل الخامس من النظام 

امسا�سي للشركة.
باملحك ة   : القانوني  اإليداع  تم 
13 أكتوبر  اإلبتدائية ب ديلت بتاريخ 
 2020/162 عدس  تحت   2323

بالسجل التجاري رقم 945.
 ملخص قصد النشر

إمضاء : املدي3

530 P

سيوان امستاذ نورالدين سيطرج 

موثق بالدارالبيضاء

شركة ترى فراتلي
SOCIETE TRI-FRATELLI

S.A.R.L
رأس الها : 133.333.33 سرهم

املقر اإلأت اعي : املح دية رياض 
2 رقم 168 الطابق امجل شارع 

فلدطين العالية
من  محرر  رسمي  عقد  ب قت�سى 
سيطرج  نورالدين  امستاذ  طرف 
يناير   29 بتاريخ  موثق بالدارالبيضاء 

2323 تم اإلقرار عل5 ما يلي:
بعقد   17 املاسة  جتغيي3  إضافة 

تأسيس الشركة.
جبالتا ي سيصبح التوقيع مقتصر 
جليس  الشركاء  احد  حضور  عل5 

ضرجري توقيع أ يع الشركاء جهم :
الحامل  الوفاء  ابو  الديد مح د 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.W147362
الوفاء  ابو  الفتاح  عبد  الديد 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.BJ233384 رقم
الحامل  الوفاء  ابو  الديد سعيد 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.W832454
قرر الشركاء إعاسة صياغة النظام 

امسا�سي للشركة املذكورة.
بكتابة  التجاري  السجل  تم 
اإلبتدائية  املحك ة  لدى  الضبط 
 2323 سبت 30   29 باملح دية بتاريخ 

تحت عدس 19373.
مختصر من أأل اإلشهار
امستاذ نورالدين سيطرج

531  P

SOCIETE HAPPY POTMED
SARL

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

 12 بتاربخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  جضع  تم   ،2323 نوف 30 
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة ذات الخصائص التالية :
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 SOCIETE  : التد ية اإلأت اعية 
.HAPPY POTMED SARL

الهدف اإلأت اعي :
جاملالبس  التج يل  مواس  بيع 

الجاهزة جمواس الشبه الطبية.
شارع  ملتقى   : اإلأت اعي  املقر 
النصر جزنقة علي بوغالم رقم 43 حي 

ال30كة القرية سال.
املدة اإلأت اعية : 99 سنة.

حدس   : اإلأت اعي  الرأس ال 
رأس ال الشركة في مبلغ 133.333.33 
حصة من   1333 سرهم موزعة عل5 
سرهم للحصة جزعت ك ا   133 فئة 

يلي :
 533 مصطفى  ملكوني  الديد 

حصة.
الديد تزارني يونس 533 حصة.

الدنة اإلأت اعية : تبدأ من فاتح 
يناير إ 5 31 سيد 30 من كل سنة.

تم تعيين الديد ملكوني   : التديي3 
يونس،  تزارني  جالديد  مصطفى 

ك دي3ين للشركة.
ب كتب  القانوني  اإليداع  تم 
بدال  اإلبتدائية  باملحك ة  الضبط 
بتاريخ 14 سيد 30 2323 رقم السجل 

التجاري 32517.
532  P

مكتب امستاذ ازجيري زهي3

موثق

زاجية شارع الدرفوفي، جزنقة مح د قري، 

عن ارة بلحدين )فوق مقهى الشان اليزي) 

الطابق الثاني مكتب رقم 6 جأدة

الهاتف : 35.36.68.18.13

فاكس : 35.36.68.18.12

 SOCIETE AGRICOLE AIN
SFA

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITE

A ASSOCIE UNIQUE
تأسس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة ذات شريك جحيد
تلقاه  رسمي  عقد  ب قت�سى 
 4 امستاذ ازجيري زهي3 بوأدة بتاريخ 
سيد 30 2323، تقرر إنشاء القوانين 
املدؤجلية  ذات  لشركة  التنظي ية 
جحيد  شريك  ذات  املحدجسة 

خصائصها كالتا ي : 

 SOCIETE  : التد ية 

 AGRICOLE AIN SFA SOCIETE

 A RESPONSABILITE LIMITE A

.ASSOCIE UNIQUE

املوضوع :

الري  مشاريع  جتنفيذ  سراسة 

جاملداحات الخضراء.

أع ال البناء الزراعي.

الهندسة املدنية.

القانونية  جاملشورة  الدارسة 

التقييد  )إأراءات  الزراعية 

التقا�سي،  الضرائب،  جالتسجيل، 

إلخ....)

الع ليات  أ يع  عامة  جبصفة 

التي تدخل في إطار الشركة.

تجزئة  جأدة   : اإلأت اعي  املقر 

اآلفاق، طريق العونية رقم 163.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيدها النهائي .

سره ا   133.333.33  : املال  رأس 

حصة إأت اعية   1333 مقد ة إ 5 

للحصة  سره ا   133.33 بقي ة 

الواحدة موزعة عل5 الديدة حنان 

حرشة.

حنان  الديدة  تعيين   : التديي3 

للشركة  جحيدة  ك دي3ة  حرشة 

 SOCIETE AGRICOLE AIN املد اة 

SFA ملدة غي3 محدجسة.

فاتح  من  ابتداء   : املالية  الدنة 

يناير إ 5 31 سيد 30.

لإلحتياط القانوني   %  5  : امرباح 

جالباقي مخصص حدب قرار الشركاء.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

مع   2323 سيد 30   15 بوأدة بتاريخ 

 36.181 عدس  تحت  الشركة  تقييد 

من السجل اإليضاحي.
للخالصة جاإلشارة

امستاذ ازجيري زهي3

533 P

 LA FINE BOUCHERIE

SARL D’AU

الغي3  القرارات  محضر  ب قت�سى 

 LA FINE شركة  لشركاء  عاسية 

املدؤجلية  ذات   BOUCHERIE

املحدجسة، تقرر ما يلي :

للشركة  اإلأت اعي  املقر  تحويل 

أنور،  إقامة  الكرامة،  زنقة   2 من   :

ع ارة أ قطاع 3، حي الرياض الرباط 

شريفا  حي  القدس،  شارع   692 إ 5 

الدارالبيضاء.

أ يع  تفويت   : حصص  تفويت 

الشركاء  بحوزة  التي  الحصص 

إ 5  حصة   2333 مج وعها  جالتي 

 BEST VIANDES SA شركة  فائدة 

امل ثلة من طرف الديد عبد الرحيم 

الشطبي.

املشاركين جتعين  استقالة املدراء 

مدي3 أديد للشركة.

أمين  مح د  الديد  استقالة 

العياسي  حكيم  جالديد  العياسي 

في  مشاركين  ك دراء  مناصبهم  من 

الشركة.

 2323 29 سبت 30  جتم ابتداء من 

الشطبي  الرحيم  عبد  الديد  تعيين 

بتاريخ  مزساس  للشركة  أديد  ك دي3 

1959 سج أنديةمغربية  23 سبت 30 

رقم الوطنية  للبطاقة  حامل 

B414675 القاطن برياض امندلس، 

كاليفورنيا   13 فيال  إشبيليا،  إقامة 

الدارالبيضاء.

تحويل الشكل القانوني للشركة: 

الغي3  القرارات  محضر  ب قت�سى 

عبد  عاسية للشريك الواحد الديد  

الشكل  تحويل  تم  الشطبي  الرحيم 

ذات  شركة  من  للشركة  القانوني 

ذات  شركة  إ 5  محدجسة  مدؤجلية 

مدؤجلية محدجسة للشريك الواحد .  

التصريح   : القانوني  اإليدع 

التعديلي :

كتابة  لدى  القانوني  اإليدع  تم 

التجارية  باملحك ة  الضبط 

 2323 12 نوف 30  بالدارالبيضاء يوم 

تخت رقم 753797.

تم إيداع التصريح التعديلي لدى 

التجارية  باملحك ة  الضبط  كتابة 

 2323 12 نوف 30  بالدارالبيضاء يوم 

السجل  من   27914 رقم  تحت 

التحليلي.
للتلخيص جالنشر

التديي3
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LAB2A
SARL

تفويت حصص إأت اعية
الغي3  القرارات  محضر  ب قت�سى 

ذات   LAB2A شركة  لشركاء  عاسية 

بتاريخ  املنعقد  املحدجسة  املدؤجلية 

22 سبت 30 2323 تقرر ما يلي :

اإلأت اعية:  الحصص  تفويت 

تفويت1333 حصة من طرف الديد 

عبد هللا بنعث ان لفائدة الديد ح و 

أجهلي.

توزيع  أصبح  لذلك،  جنتيجة 

النحو  عل5  اإلأت اعي  الرأس ال 

التا ي: 

 1333 بنعث ان  هللا  عبد  الديد 

حصة.

الديد ح و أجهلي 1333 حصة.

الديد مح د شامي 2333 حصة.

مج وع الحصص : 4333 حصة.

التصريح   : القانوني  اإليداع  تم 

الضبط  كتابة  لدى  التعديلي 

 25 يوم  بالرباط  التجارية  باملحك ة 

نوف 30 2323 تحت رقم 138827 تم 

إيداع التصريح التعديلي لدى كتابة 

بالرباط  التجارية  باملحك ة  الضبط 

رقم  تحت   2323 نوف 30   25 يوم 

.5698
للتلخيص جالنشر

التديي3 

535 P
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STE. FAST
SARL AU

 RABAT MAROC, 10090, RUE
 DAYET AOUA 4eme EATAGE

RABAT
FAST شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

ذات الشريك الوحيد
 )في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي : زنقة 6 
ضاية عوا طابق 4 ع ارة رقم 16 

الرباط 13393 الرباط املغرب
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
91167

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2323 ف30اير   4 املؤرخ في 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد FAST مبلغ رأس الها 
مقرها  جعنوان  سرهم   133.333
 4 6 ضاية عوا طابق  اإلأت اعي زنقة 
ع ارة رقم 16 الرباط 13393 الرباط 

املغرب نتيجة لحل الشركة املدبق.
 6 بزنقة  التصفية  مقر  جحدس 
 16 رقم  ع ارة   4 طابق  عوا  ضاية 

الرباط 13393 الرباط املغرب.
جعين :

الديد بدر الشاسيلي جعنوانه )ا) 
زنقة 11 حي الرياض الرباط 13393 

الرباط املغرب ك صفي للشركة.
جعند اإلقتضاءالحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل5 
املخابرة جمحل تبليغ العقوس جالوثائق 

املتعلقة بالتصفية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
ف30اير   24 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2323 تحت رقم 134561.
536 P

 STE ARWA PRO MULTI
SERVICE

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة للشريك الوحيد

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بالرباط جاملسجل   2323 نوف 30   17
تأسدت   2323 نوف 30   23 بتاريخ 
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 
امل يزات  جذات  الوحيد  للشريك 

التالية :

 STE ARWA PRO  : التد ية 

.MULTI SERVICE SARL AU

في  مقاجلة   : االأت اعي  الهدف 

الحراسة جالتنظيف.

املقر االأت اعي : 21 ساحة أبو بكر 

الصديق ع ارة 8 اكدال الرباط.

الرأس ال : حدس رأس ال الشركة 

إ 5  مقدم  سرهم   133.333 مبلغ  في 

سرهم   133 فئة  من  حصة   1333

موزعة عل5 الشكل التا ي :

 1333  : سناء  بنلشهب  الديدة 

حصة.

الدنة االأت اعية : من فاتح يناير 

إ 5 31 سيد 30 من كل سنة.

تعيين الديدة بنلشهب   : التديي3 

سناء مدي3ة جحيد للشركة ملدة غي3 

محدجسة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سيد 30   9 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2323 تحت رقم 147991.
للبيان جالنشر

537 P

سيوان امستاذ ح زة بوقد

موثق

 185 شارع عبد املومن الطابق الخامس

الدار البيضاء

الهاتف : 35.22.323.36.46

الفاكس : 35.22.49.39.37

TRASTEF SERVICES
ش.م.م ذات شريك جحيد

رأس الها : 133.333 سرهم

مقرها االأت اعي : الدار البيضاء 13 

زنقة اح د املجاطي إقامة  ي الب 

الطابق امجل رقم 8

 23 بتاريخ  موثق  عقد  ب قت�سى 

نوف 30 2323 تم تأسيس شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات شريك جحيد 

تت يز بالخصائص التالية :

 TRASTEF SERVICES  : التد ية 

ش.م.م ذات شريك جحيد.

الغرض االأت اعي : 

التجارية  املعامالت  في  الوساطة 

لج يع أنواع الدلع.

املعدات  بيع  جإعاسة  شراء 

الجديدة  الغيار  جقطع  الصناعية 

جالقدي ة.

تقديم الخدمات في مجال النقل 

اللجدتيكي.

الدلع  أ يع  جتصدير  استي3اس 

جالخدمات  بالنقل  املرتبطة 

اللجدتيكية.

بصفة عامة القيام بكل الع ليات 

مباشرة  غي3  أج  مباشرة  املرتبطة 

بالنشاط التجاري للشركة.

البيضاء  الدار   : االأت اعي  املقر 

13 زنقة اح د املجاطي إقامة  ي الب 

الطابق امجل رقم 8.

الرأس ال : حدس رأس ال الشركة  

إ 5  مقدم  سرهم   133.333 مبلغ  في 

سرهم   133 قي ة  من  حصة   1333

للواحدة للديد هشام باسعدجن.
التديي3 : الديد هشام باسعدجن 

مدي3 الشركة ملدة غي3 محدجسة.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

بالدار  التجارية  باملحك ة  التجاري 

تحت   2323 سيد 30   13 في  البيضاء 

رقم 482689.
للنسخة جاإلشارة

امستاذ ح زة بوقد
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سيوان امستاذ ح زة بوقد

موثق

 185 شارع عبد املومن الطابق الخامس

الدار البيضاء

الهاتف : 35.22.323.36.46

الفاكس : 35.22.49.39.37

TRASTEF SOLUTIONS
ش.م.م ذات شريك جحيد

رأس الها : 133.333 سرهم

مقرها االأت اعي : الدار البيضاء 13 

زنقة اح د املجاطي إقامة  ي الب 

الطابق امجل رقم 8

 23 بتاريخ  موثق  عقد  ب قت�سى 

نوف 30 2323 تم تأسيس شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات شريك جحيد 

تت يز بالخصائص التالية :

 TRASTEF  : التد ية 
شريك  ذات  ش.م.م   SOLUTIONS

جحيد.
الغرض االأت اعي : 

أنواع  أ يع  نقل  في  الوساطة 
الوطنية  امرا�سي  عل5  الدلط 

جالدجلية.
النقل  مجال  في  الوساطة 

اللجدتيكي.
بيع جشراء املواس امجلية املدتهلكة 

جطنيا جسجليا.
جطنيا  الدلع  أنواع  أ يع  توزيع 

جسجليا.
تقديم الخدمات في مجال النقل 

اللجدتيكي.
أنواع  أ يع  جتصدير  استي3اس 

الدلع.
بصفة عامة القيام بكل الع ليات 
مباشرة  غي3  أج  مباشرة  املرتبطة 

بالنشاط التجاري للشركة.
البيضاء  الدار   : االأت اعي  املقر 
13 زنقة اح د املجاطي إقامة  ي الب 

الطابق امجل رقم 8.
الرأس ال : حدس رأس ال الشركة  
إ 5  مقدم  سرهم   133.333 مبلغ  في 
سرهم   133 قي ة  من  حصة   1333

للواحدة للديد هشام باسعدجن.
التديي3 : الديد هشام باسعدجن 

مدي3 الشركة ملدة غي3 محدجسة.
بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 
بالدار  التجارية  باملحك ة  التجاري 
تحت   2323 سيد 30   13 في  البيضاء 

رقم 482687.
للنسخة جاإلشارة

امستاذ ح زة بوقد

539 P

سيوان امستاذ ح زة بوقد

موثق

 185 شارع عبد املومن الطابق الخامس

الدار البيضاء

الهاتف : 35.22.323.36.46

الفاكس : 35.22.49.39.37

HOLBASS
ش.م.م ذات شريك جحيد
رأس الها : 133.333 سرهم
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مقرها االأت اعي : الدار البيضاء 13 
زنقة اح د املجاطي إقامة  ي الب 

الطابق امجل رقم 8

 23 بتاريخ  موثق  عقد  ب قت�سى 

نوف 30 2323 تم تأسيس شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات شريك جحيد 

تت يز بالخصائص التالية :

ش.م.م   HOLBASS  : التد ية 

ذات شريك جحيد.

الغرض االأت اعي : 

شراء أ يع حقوق التديي3.

شراء جكراء تديي3 أ يع العقارات 

التجارية.

 تطبيق الدياسة العامة لل ج وعات

املرتبطة  الع ليات  أ يع  في  املشاركة 

بالنشاط التجاري للشركة.

بصفة عامة القيام بكل الع ليات 

مباشرة  غي3  أج  مباشرة  املرتبطة 

بالنشاط التجاري للشركة.

البيضاء  الدار   : االأت اعي  املقر 
13 زنقة اح د املجاطي إقامة  ي الب 

الطابق امجل رقم 8.

الرأس ال : حدس رأس ال الشركة  

إ 5  مقدم  سرهم   133.333 مبلغ  في 

سرهم   133 قي ة  من  حصة   1333

للواحدة للديد هشام باسعدجن.
التديي3 : الديد هشام باسعدجن 

مدي3 الشركة ملدة غي3 محدجسة.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

بالدار  التجارية  باملحك ة  التجاري 

تحت   2323 سيد 30   13 في  البيضاء 
رقم 482685.

للنسخة جاإلشارة

امستاذ ح زة بوقد

540 P

سيوان امستاذ ح زة بوقد

موثق

 185 شارع عبد املومن الطابق الخامس

الدار البيضاء

الهاتف : 35.22.323.36.46

الفاكس : 35.22.49.39.37

NEGSA
ش.م.م ذات شريك جحيد
رأس الها : 133.333 سرهم

مقرها االأت اعي : الدار البيضاء 13 
زنقة اح د املجاطي إقامة  ي الب 

الطابق امجل رقم 8

 23 بتاريخ  موثق  عقد  ب قت�سى 

نوف 30 2323 تم تأسيس شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات شريك جحيد 

تت يز بالخصائص التالية :

ش.م.م ذات   NEGSA  : التد ية 

شريك جحيد.

الغرض االأت اعي : 

النقل ال30ي للبضائع عل5 امرا�سي 

الوطنية جالدجلية.

شراء جبيع جتداجل أ يع املنتجات 

جاملواس املرتبطة بالنقل الطرقي.

جتصدير  جاستي3اس  جبيع  شراء 

جتوزيع  جاستئجار  جتشغيل  جت ثيل 

جتخزين أ يع الدلع جالدلع من أي 

نوع، صلبة أج سائلة.

بصفة عامة القيام بكل الع ليات 

مباشرة  غي3  أج  مباشرة  املرتبطة 

بالنشاط التجاري للشركة.

البيضاء  الدار   : االأت اعي  املقر 
13 زنقة اح د املجاطي إقامة  ي الب 

الطابق امجل رقم 8.

الرأس ال : حدس رأس ال الشركة  

إ 5  مقدم  سرهم   133.333 مبلغ  في 

سرهم   133 قي ة  من  حصة   1333

للواحدة للديد هشام باسعدجن.
التديي3 : الديد هشام باسعدجن 

مدي3 الشركة ملدة غي3 محدجسة.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

بالدار  التجارية  باملحك ة  التجاري 

تحت   2323 سيد 30   13 في  البيضاء 
رقم 482653

للنسخة جاإلشارة

امستاذ ح زة بوقد

541 P

 TATTO&THERAPEUTIC

CENTER-TTC
حل مدبق

للشريك  استثنائي  ب قت�سى قرار 
املنفرس بتاريخ 24 نوف 30 2323 تقرر 

ما يلي :

لعدم  رأعي  بأثر  الشركة  حل 
تحقيق امهداف املنشوسة مع اعتبار 
 2319 أكتوبر   33 في  سي3انه  تاريخ 
التصفية  للشركة،  مصفي  جتعييني 

القضائية ستتم ب قر الشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحك ة التجارية بالدار 
 2323 سيد 30   7 بتاريخ  البيضاء 
تحت رقم 756434 السجل التجاري 

عدس 437933.
542 P

ABSAMO LOGE
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
امل30م  العرفي  العقد  لبنوس  تبعا 
نوف 30   23 بتاريخ  البيضاء  بالدار 
امسا�سي  القانون  جضع  تم   2323
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  لشركة 

جالتي تت يز بالخصائص التالية :
املدؤجلية  ذات  شركة   : النوع 

املحدجسة.
.ABSAMO LOGE : االسم

النشاط : اإلنعاش العقاري، كافة 
امع ال جأ يع أأهزة الدجلة، تقديم 
الخدمات بكافة أشكالها جمه ا كانت 

طبيعتها.
زنقة ص30ي   12  : املقر االأت اعي 
بوأ عة الطابق امجل الشقة 6 سرب 

ع ر الدار البيضاء.
سنة تبتدئ من تاريخ   99  : املدة 

التأسيس النهائي للشركة.
رأس ال الشركة : رأس ال الشركة 
مقد ة  سرهم   133.333 في  محدس 
 133 فئة  من  حصة   1333 عل5 
سرهم للحصة الواحدة كلها مكتتبة 

جمحررة عند االشت3اك.
الشركاء :

 MOHAMED ZOUHAIR الديد
الدار البيضاء 1333 حصة.

 ABDELWAHED الديد 
 173 البيضاء  الدار   LAHCHIMI

حصة.
 SAID BENRARHRHAYE الديد

الدار البيضاء 173 حصة.

 MOHAMED EL الديد 

KADIOUI الدار البيضاء 163 حصة.

مدي3ة  الشركة   : املنفرس  التديي3 

شخص  في  مدي3ين  ثالث  طرف  من 

 MOHAMED ZOUHAIR, الداسة 

ABDELWAHED LAHCHIMI، SAID 

 BENRARHRHAYE، MOHAMED

غي3  مهامهم  مدة   EL KADIOUI

محدسة.

يناير  فاتح  من  تبتدئ   : الدنة 

جتنتهي في 31 سيد 30 من كل سنة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحك ة التجارية بالدار 

 2323 سيد 30   11 بتاريخ  البيضاء 

السجل  رقم   757167 رقم  تحت 

التجاري 482585.
قصد التلخيص جالنص

 البشي3 الجعيدي

543 P

STE ZOMOROD BIJOUX

SARL AU
تأسيس الشركة

العام  الج ع  عقد  ب قت�سى 

23 نوف 30  التأسي�سي املنعقد بتاريخ 

 STE شركة  تأسيس  تم   2323

 ZOMOROD BIJOUX SARL AU

باملواصفات التالية :

 STE ZOMOROD  : التد ية 

.BIJOUX

عنوان املقر االأت اعي : 336 زنقة 

29 تجزئة أبل تغات 2 فاس.

 133.333  : مبلغ رأس ال الشركة 

حصة الذي   1333 سرهم مكون من 

ي تلكها الديد صاف هشام الداكن 

 2 تجزئة أبل تغات   39 زنقة   476 بـ 

فاس.

غرض الشركة : صائغ املجوهرات.

التديي3 : الديد صاف هشام.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة ابتداء من تقييدها 

بالسجل التجاري.
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كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بفاس  التجارية  املحك ة  ضبط 

رقم  تحت   2323 سيد 30   8 بتاريخ 

3539 جتم تسجيل الشركة بالسجل 

التجاري تحت رقم 65215.

.

544 P

STE SOGEFICOM

TRANS ZAKIA FAMILLY

SARL

تم تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

نوف 30   33 املحدجسة في فاس بتاريخ 

2323 ذات الخصائص التالية :

 TRANS ZAKIA  : التد ية 

.FAMILLY SARL

تجزئة   77  : االأت اعي  املقر 

الضيعة 2 الطابق امجل عين قاسجس 

فاس.

الغي3  اممتعة  نقل   : الهدف 

 TRANSPORT DE مصاحبة 

BAGAGE NON ACCOMPAGJE

IMPORT / االستي3اس جالتصدير 

.EXPORT

.NEGOCE تجارة حرة

املدة : 99 سنة.

سرهم   133.333  : املال  رأس 

فئة  من  حصة   1333 إ 5  مقد ة 

133 سرهم.

الشركاء : 

533 حصة بـ   : الديدة خايا زكية 

53.333 سرهم.

الديدة خايا أس اء : 533 حصة بـ 

53.333 سرهم.

الديدة خايا   : التديي3 جاإلمضاء 

زكية.

 تم اإليداع القانوني لدى املحك ة

 التجارية بفاس تحت رقم 2020/3601

بتاريخ 16 سيد 30 2323.

545

محطة الخدمات الدراركة
ش.م.م ذات شريك جحيد

تأسيس
ب قت�سى عقد عرفي املؤرخ في 11 

شركة  تأسيس  تم   2323 أغدطس 

ش.م.م  الدراركة  الخدمات  محطة 

ذات شريك جحيد :

S.S.D : االختصار

هدفها 

الوقوس  تدويق  خدمات،  محطة 

التشحيم،  مواس  تدويق  بالتجزئة، 

تحويل  التدويق،  مقهى،  الغديل، 

اممول جالخدمات املالية امخرى.

: طريق مراكش  العنوان التجاري 

الدراركة اكاسير.

سرهم   7.598.333  : رأس الها 

حصة قي ة كل   75.983 موزعة إ 5 

حصة 133 سرهم اكتتب عل5 الشكل 

اآلتي :

الديد املدعوسي حدن : 75983 

حصة.

تم تعيين الديد املدعوسي حدن 

ك دي3 للشركة ملدة غي3 محدجسة

الديد  توقيع  اعت اس  تم 

العقوس  أ يع  في  حدن  املدعوسي 

جالوثائق اإلسارية جالبنكية.

99 سنة  : مدة ع ر الشركة  املدة 

من تاريخ تأسيدها النهائي.

رقم  اإليضاحي  التجاري  السجل 

.45445

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سيد 30   16 بتاريخ  بأكاسير  التجارية 

2323 تحت رقم 97518.

546 P

TIN SAHRAOUI
بتاريخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 

شركة   تأسيس  تم   2323 سيد 30   7

بشريك  املحدجسة  املدؤجلية  ذات 

جحيد جالتي تح ل الخصائص التالية :

.TIN SAHRAOUI : التد ية

.SARL AU : الصفة القانونية

الهدف االأت اعي : 
متجر التغذية العامة.

توزيع البضائع.
االستي3اس جالتصدير.

رأس ال الشركة : 133.333 سرهم 
فئة  من  حصة   1333 إ 5  مقد ة 
سرهم للحصة الواحدة موزعة   133

بين الشركاء عل5 الشكل التا ي :
 1333 اجبوأ ع5  مبارك  الديد 

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

السجل التجاري.
من فاتح يناير إ 5   : الدنة املالية 
31 سيد 30 من كل سنة ما عدا الدنة 

امج 5 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
ع ارة   7 رقم   : االأت اعي  املقر 
عوسة  عين  زعي3  أجالس  تجزئة   1481

ت ارة.
املدي3 : الديد مبارك اجبوأ ع5.

التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
.131539

547 P

ISSALMAN RIVER
SARL

اسل ان ريفر )ش.م.م)
رأس الها : 833.333 سرهم

رقم السجل التجاري 87259 الرباط
نقل املقر االأت اعي

املدي3ان  قرار  محضر  ب قت�سى 
2323 أكتوبر   22 بتاريخ   املنعقد 

 RE232333297812336 جاملسجل تحت رقم
OR 24456/2020 بتاريخ 13 نوف 30 

2323 قرر مدي3ا الشركة ما يلي :
نقل مقر الشركة من الرباط حي 
زنقة   1 رقم  شقة   94 رقم  املحيط 
الرياض شارع  الرباط حي  إ 5  نابو ي 
الخامس  الطابق   7 اتين ع ارة رقم 

محج الرياض سانت3.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط   التجارية  باملحك ة  الضبط 
تحت رقم   2323 سيد 30   16 بتاريخ 

.139421
548 P

STE SAFET TISSUS
SARL

تأسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   ب وأب 

البيضاء  بالدار   2323 سبت 30   17

املدؤجلية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدجسة بالخصوصيات التالية :

املوضوع االأت اعي : 

استي3اس جتصدير امق شة.

التجارية  الع ليات  كل  جع وما 

جالصناعية جاملالية جاملنقولة أج غي3 

بصفة  يتعلق  ما  جأ يع  املنقورة 

بالنشاط  مباشرة  غي3  أج  مباشرة 

املزاجل.

 SAFET TISSUS التد ية : شركة

.SARL

اجالس  م ر   23  : االأت اعي  املقر 

زيان سرب ع ر الدار البيضاء.

املدة : 99 سنة.

سرهم   133.333  : الرأس ال 

مقد ة إ 5 1333 حصة بـ 133 سرهم 

الشركاء  عل5  مقد ة  حصة  لكل 

كالتا ي :

الديد عبد الفتاح عدري ساهم 

بـ 33.333 سرهم.

الديد سعيد الشيخاجي ساهم بـ 

33.333 سرهم.
الشيخاجي  اللطيف  عبد  الديد 

ساهم بـ 33.333 سرهم.
التديي3 : الديد سعيد الشيخاجي 

مدي3 جحيد للشركة ملدة غي3 محدجسة.

من فاتح يناير إ 5   : الدنة املالية 

نهاية سيد 30.

القانوني  لالحتياط   5%  : امرباح 

جالباقي يقدم عل5 الحصص.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجارية 

 2323 نوف 30   9 بتاريخ   753117

التجاري تحت رقم  بالسجل  جالقيد 

.487923
لإليداع جالنشر

اإلسارة

549 P
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 STE INSAAT DES TRAVAUX
 GENERAUX «ITG«

SARL
تأسيس شركة

بتاريخ عرفي  عقد   ب وأب 
البيضاء  بالدار   2323 أكتوبر   21
املدؤجلية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدجسة بالخصوصيات التالية :
املوضوع االأت اعي : 

طريق  عن  البضائع  نقل  مقاجل 
الديارات التي تقل ح ولتها املعت دة 

عن 15 طنا، النقل بين املدن.
مقاجل أع ال أج إنشاءات متنوعة.
التجارية  الع ليات  كل  جع وما 
جالصناعية جاملالية جاملنقولة أج غي3 
بصفة  يتعلق  ما  جأ يع  املنقورة 
بالنشاط  مباشرة  غي3  أج  مباشرة 

املزاجل.
 INSAAT DES شركة   : التد ية 
 TRAVAUX GENERAUX «ITG«

.SARL
إقامة عبد   445  : املقر االأت اعي 
الثاني الدار  املومن ع ارة أ الطابق 

البيضاء.
املدة : 99 سنة.

سرهم   133.333  : الرأس ال 
مقد ة إ 5 1333 حصة بـ 133 سرهم 
الشركاء  عل5  مقد ة  حصة  لكل 

كالتا ي :
الديد مح د أمين نظام ساهم بـ 

63.333 سرهم.
بـ  ساهم  لو�سي  ع اس  الديد 

43.333 سرهم.
التديي3 : الديد مح د أمين نظام 
جالديد ع اس لو�سي مدي3ان للشركة 

ملدة غي3 محدجسة.
من فاتح يناير إ 5   : الدنة املالية 

نهاية سيد 30.
القانوني  لالحتياط   5%  : امرباح 

جالباقي يقدم عل5 الحصص.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجارية 
 2323 سيد 30   2 بتاريخ   755847
التجاري تحت رقم  بالسجل  جالقيد 

.481527
لإليداع جالنشر

اإلسارة

550 P

STE VINKEL

SARL A AU

تأسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   ب وأب 

5 نوف 30 2323 باملح دية تم تأسيس 

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة ذات 

بالخصوصيات  الوحيد  الشريك 

التالية :

املوضوع االأت اعي : 

تغليف  مواس  يبيع  مدتورس  تاأر 

البضائع.

التجارية  الع ليات  كل  جع وما 

جالصناعية جاملالية جاملنقولة أج غي3 

بصفة  يتعلق  ما  جأ يع  املنقولة 

بالنشاط  مباشرة  غي3  أج  مباشرة 

املزاجل.

 VINKEL SARL : شركة  التد ية 

.A AU

املقر االأت اعي : إقامة مركز بارك 

ع ارة أ مكتب رقم 12 املح دية.

املدة : 99 سنة.

سرهم   133.333  : الرأس ال 

مقد ة إ 5 1333 حصة بـ 133 سرهم 

الشركاء  عل5  مقد ة  حصة  لكل 

كالتا ي :

الديدة لطيفة اصال ي ساه ت بـ 

133.333 سرهم.

الديدة لطيفة اصال ي   : التديي3 

غي3  ملدة  للشركة  جحيدة  مدي3ة 

محدجسة.

من فاتح يناير إ 5   : الدنة املالية 

نهاية سيد 30.

القانوني  لالحتياط   5%  : امرباح 

جالباقي يقدم عل5 الحصص.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

رقم  تحت  باملح دية  االبتدائية 

1621 بتاريخ 3 سيد 30 2323 جالقيد 

بالسجل التجاري تحت رقم 26625.
لإليداع جالنشر

اإلسارة

551 P

STE GUARDCOPS
SARL

استقالة - التديي3
 ب وأب عقد عرفي بتاريخ 8 سبت 30

2323 باملح دية تقرر ما يلي :
مدي3  الداجسي  اح د  الديد 

للشركة ملدة غي3 محدجسة.
استقالة الديد كريم ب هرس من 
سبت 30   8 تاريخ  من  ابتداء  التديي3 

.2323
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملح دية تحت رقم 1318 

بتاريخ 13 أكتوبر 2323.
لإليداع جالنشر

اإلسارة

552 P

 STE ENTREPRISE
 KHALDI DES TRAVAUX

INDUSTRIELS
EKTI

SARL AU
حل الشركة

 ب وأب عقد عرفي بتاريخ 23 سبت 30
 STE لشركة  باملح دية   2323
 ENTREPRISE KHALDI DES
تقرر  TRAVAUX INDUSTRIELS 

ما يلي :
حل الشركة.

تعيين الديد طيب خالدي مصفي 
للشركة.

 : للتصفية  الشركة  مقر  تحديد 
العالية   88 تجزئة رياض الدالم رقم 

املح دية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملح دية تحت رقم 1317 

بتاريخ 13 أكتوبر 2323.
لإليداع جالنشر

اإلسارة

553 P

STE RENUT
SARL A AU

استقالة - التديي3
 ب وأب عقد عرفي بتاريخ 16 سبت 30

2323 باملح دية تقرر ما يلي :

الديد مح د حبيبي مدي3 للشركة 

ملدة غي3 محدجسة.

استقالة الديدة رشيدة الراقي من 

سبت 30   16 من تاريخ  التديي3 ابتداء 

.2323

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملح دية تحت رقم 1118 

بتاريخ 21 سبت 30 2323.
لإليداع جالنشر

اإلسارة

554 P

مكتب امستاذ حبيب مح د

موثق

زاجية شارع املورابطين شارع زياني ع ارة بدر 

الطابق امجل جأدة

الهاتف : 336.68.26.48

الفاكس : 336.73.37.18

CENTRE AL HAKIM
SARL

تلقاه  رسمي  عقد  ب قت�سى 

بوأدة  موثق  مح د  حبيب  امستاذ 

 2323 3 سيد 30  27 أكتوبر ج  بتاريخ 

جهب الديد جسيم العلوي املح دي 

لفائدة الديد سعد العلوي املح دي 

التي  االأت اعية  الحصص  كافة 

املدؤجلية  ذات  الشركة  في  ي لكها 

 CENTRE AL جاملد اة  املحدجسة 

 133.333 رأس الها   HAKIM SARL

االأت اعي  مقرها  جالكائن  سرهم 

 12 بوأدة شارع اسريس االك30 رقم 

قدرها 53 حصة اأت اعية.

العام  الج ع  مداجلة  ب قت�سى 

 2323 سيد 30   3 بتاريخ  االستثنائي 

محضره  من  أصلية  نسخة  جضعت 

ب كتب امستاذ حبيب مح د موثق 

في جأدة في نفس اليوم تقرر ما يلي :

العلوي  مح د  الديد  تعيين 

للشركة  جحيد  ك دي3  املح دي 

كافة  تخويله  مع  محدسة  غي3  ملدة 

الصالحيات لت ثيلها.

أديد  أسا�سي  نظام  اعت اس 

للشركة.
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بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

 13 بتاريخ   2935 رقم  تحت  بوأدة 

سيد 30 2323.
للخالصة جاالشارة

امستاذ : حبيب مح د

555 P

DADO TECH

SARL AU

بتاريخ عرفي  عقد   ب قت�سى 

28 أكتوبر 2323 تم إحداث القانون 

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بشريك جحيد تتلخص في ا 

يلي :

 DADO TECH SARL  : التد ية 

.AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املدؤجلية املحدجسة بشريك جحيد.

الهدف االأت اعي : مقاجل عام أج 

مقاجل بناء - تاأر.

شارع عقبة   46  : املقر االأت اعي 

أكدال   2 رقم  شقة  امجل  الطابق 

الرباط املغرب.

املدة : 99 سنة.

رأس ال الشركة : 133.333 سرهم 

مقد ة إ 5 1333 حصة اأت اعية 

من فئة 133 سرهم للحصة الواحدة.

مش وم  أيوب  الديد   : التديي3 

ملدة غي3 محدجسة.

الفت3ة املع ول بها خالل الدنة : 

تبدأ من فاتح يناير إ 5 31 سيد 30.

لفائدة   5% خصم  بعد   : امرباح 

االحتياط القانوني جالفائض يتصرف 

فيه حدب قرار الشركاء.

 147931  : التجاري  السجل 

الرباط.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحك ة التجارية بالرباط.
من أأل االستخالص جالبيان

556 P

 STE YOUSSEF BENTTAHAR
 DES TRAVAUX

MULTITECHNIQUE
SARL AU

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة

الذي  العرفي  العقد  إثر  عل5 
تم  أسفله  الشركة  شركاء  جقعه 
لشركة  امساسية  القوانين  جضع 
من  جالتي  محدجسة  مدؤجلية  ذات 

خصائصها :
 STE  : االأت اعية  التد ية 
 YOUSSEF BENTTAHAR DES
 TRAVAUX MULTITECHNIQUE

.SARL AU
املياه،  معالجة   : املوضوع 
الدباكة، تركيبات التدفئة املركزية 

جاملفاجضة.
الصفاء  إقامة   : االأت اعي  املقر 

ع ارة 12 رقم 15 احصين سال.
املدة : 99 سنة.

الرأس ال : 133.333 سرهم مكون 
133 سرهم  1333 حصة بقي ة  من 

للحصة موزعة عل5 الشكل التا ي :
بنطاهر يوسف : 1333 حصة.

للديد  التديي3  أسند   : التديي3 
بنطاهر يوسف.

الدنة املحاسبية : من فاتح يناير 
إ 5 31 سيد 30.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
السجل  مصلحة  لدى  القانوني 
بدال  االبتدائية  باملحك ة  التجاري 
نوف 30   9 بتاريخ   692 رقم  تحت 
2323، السجل التجاري رقم 32231.
557 P

مجموعة مدارس األملعية
ش.ذ.م.م

رأس الها االأت اعي : 3.333.333 سرهم
مقرها االأت اعي : بوأدة حي 
 العرفان تجزئة عوينت الدراق

رقم 213
السجل التجاري : 24175

 16 بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
يونيو 2323 مسجل بتاريخ 19 يونيو 

2323 سجل اإليداع رقم 8991.

بنح زة  مصطفى  الديد  جهب 

التي  االأت اعية  حصصه  مج وع 

مدارس  مج وعة  شركة  في  ي تلكها 

امملعية ش.ذ.م.م جهي 9333 حصة 

براء  بنح زة،  مطيع  الداسة  لفائدة 

جالديدة  بنح زة  نافع  بنح زة، 

الحصص  لتصبح  بنح زة  نديبة 

عل5  مقد ة  املوهوبة  االأت اعية 

الشكل التا ي :

 2253 بنح زة  نديبة  الديدة 

حصة اأت اعية.

الديد براء بنح زة 2253 حصة 

اأت اعية.

الديد نافع بنح زة 2253 حصة 

اأت اعية.

 2253 بنح زة  مطيع  الديد 

حصة اأت اعية.

املج وع : 9333 حصة اأت اعية.

 16 بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

يونيو 2323 مسجل بتاريخ 19 يونيو 

2323 سجل اإليداع رقم 8997.

طلحاجي  أح د  الديد  جهب 

التي  االأت اعية  حصصه  مج وع 

جهي  املذكورة  الشركة  في  ي تلكها 

6333 حصة لفائدة كل من  الديدة 

فاط ة  الديدة  طلحاجي،  مرجة 

فريدة  جالديدة  طلحاجي  الزهراء 

قاسمي لتصبح الحصص االأت اعية 

مقد ة عل5 الشكل التا ي :

 1833 طلحاجي  مرجة  الديدة 

حصة اأت اعية.

طلحاجي  الزهراء  فاط ة  الديدة 

1833 حصة اأت اعية.

 2433 قاسمي  فريدة  جالديدة 

حصة اأت اعية.

املج وع : 6333 حصة اأت اعية.

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

االستثنائي لشركة مج وعة مدارس 

يونيو   17 بتاريخ  ش.ذ.م.م  امملعية 

2323 مسجل بوأدة بتاريخ 19 يونيو 

2323 سجل اإليداع رقم 8999 اممر 

باستخالص 7939.

 ت ت املصاسقة عل5 تفويت الحصص
االأت اعية اآلنفة الذكر.

تجارية  عالمة  إضافة  تقرر 
اسم  تحت  أعاله  املذكورة  للشركة 

.ECOLE DES ELITES
للشركة  االأت اعي  املقر  تغيي3 
حي  إ 5  البيضاء  الدار  طريق   7 من 
الدراق عوينت  تجزئة   العرفان 

رقم 213.
مدي3ين   4 املصاسقة عل5 تد ية 
مصطفى  الديد  جهم  للشركة 
الديد  الديد أوهر زهي3،  بنح زة، 

خليل متحد جالديد أح د طلحاجي.
تعديل  تم  سبق  ما  كل  إثر  عل5 
القانون  من   14 ج   7 ج   6 الفصول 

امسا�سي للشركة.
تم اإليداع القانوني لهذه العقوس 
املحك ة  لدى  الضبط  بكتابة 
نوف 30   23 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

2323 تحت رقم 2686.
نسخة قصد النشر جالبيان

امستاذ خليل متحد

558 P

STE WIBENPRO
شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

بشريك جحيد
تاسيس شركة

الذي  العرفي  العقد  إثر  عل5 
تم  أسفله،  الشركة  شركاء  جقعه 
لشركة  االساسية  قوانين  جضع 
من  جالتي  محدجسة،  مدؤجلية  ذات 

خصائصها :
 STE  : االأت اعية  التد ية 

.WIBENPRO SARL AU
العامة  االشغال   : املوضوع 
الهيدرجليكية  االشغال  للبناء، 

جالكهرجميكانيكة.
اجريكا  زنقة   3  : االأت اعي  املقر 

ع ارة 19 سكتور 5 حي الدالم سال.
املدة : 99 عاما.

سرهم،   133.333  : الراس ال 
 133 حصة بقي ة   1333 مكونة من 
الشكل  عل5  موزعة  للحصة  سرهم 

التا ي : 
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بنيس مح د 1333 حصة.

للديد  التديي3  أسند   : التديي3 

بنيس مح د.

الدنة املحاسبية : من فاتح يناير 

ا 5 31 سيد 30.

تم االيداع القانوني لدى مصلحة 

السجل التجاري باملحك ة االبتدائية 

بدال تحت رقم 699 بتاريخ 12 نون30 

2323، السجل التجاري رقم 32245.

559 P

 STE TRIANGLE

 PROMOTION

IMMOBILIERE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

رأس الها : 133.333 سرهم

مقرها االأت اعي : 15 شارع 

االبطال، شقة رقم 4 أكدال الرباط

السجل التجاري رقم : 115559 

الرباط

عدم حل الشركة
بتاريخ  العام  الج ع  ملحضر  تبعا 

شركة  قرر شركاء   ،2323 سبت 30   7

 TRAINGLE PROMOTION

جتطبيقا   ،IMMOBILIERE
القانون  من   86 املاسة  ملقتضيات 

 ،1997 ف30اير   13 في  املؤرخ   96-5

عدم الحل املدبق للشركة رغم أن 

الوضعية الصافية للشركة أصبحت 

االأت اعي  الراس ال   1/4 من  أقل 

جبالتا ي مواصلة النشاط.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

التجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

 ،2323 سيد 30   8 بتاريخ  بالرباط، 

تحت رقم 139186.

السجل  بتعديل  التصريح  جضع 

لدى  الضبط  بكتابة  التجاري 

 8 بتاريخ  بالرباط  التجارية  املحك ة 

سيد 30 2323، تحت رقم 6349 من 

السجل الت3تيبي.
من أأل النشر جاالشهار

التديي3

560 P

 STE CINCINNO

 PROMOTION

IMMOBILIERE
SARL

تاسيس شركة

 6 بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم تاسيس شركة   ،2323 أغدطس 

النحو  ذات مدؤجلية محدجسة عل5 

التا ي :

 STE CINCINNO  : التد ية 

 PROMOTION IMMOBILIERE

.SARL
الهدف االأت اعي : منعش عقاري 

متنوعة،  أشغال  للعقارات،  جترجيج 

كراء العقارات.

املقر االأت اعي : 38 شارع يوسف 

بن تاشفين شقة رقم 7 الرباط.

املدة : 99 سنة.
 133.333  : االأت اعي  رأس ال 

حصة   1333 عل5  مقد ة  سرهم 

مقدار كل حصة 133 سرهم مسجلة 

من طرف :

الديد اح د لكريش 753 حصة 

اأت اعية.

الديد مح د لكريش 253 حصة 

اأت اعية .

املدي3 : يعت30 اح د لكريش مدي3 

للشركة ملدة غي3 محدجسة.

من  تبتدئ   : االأت اعية  الدنة 

فاتح يناير جاتنتهي 31 سيد 30.

باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 

أكتوبر   13 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

بالسجل  التقييد  رقم  تحت   ،2323

التجاري رقم 146335.

561 P

STE P. BLEU
SARL AU

تاسيس شركة
مؤرخ عرفي  عقد   ب وأب 

تم تاسيس شركة   ،2323 نون30    6   

بشريك  محدجسة   مدؤجلية  ذات 

جحيد لها املواصفات التالية :

 STE P.BLEU SARL  : التد ية 

.AU

استغالل   : االأت اعي  الهدف 

مقهى.

67 تجزئة  : رقم  املقر االأت اعي 

النبوية 3 تيفلت.
حدس   : االأت اعي  رأس ال 

 133.333 في   الشركة  الراس ال 

سرهم.

الديد  عين   : الشركة  التديي3 

لزرق هشام مدي3ا للشركة مع أ يع 

الصالحيات.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

الضبط باملحك ة االبتدائية بتيفلت  

تحت رقم السجل التجاري رقم 639.
للنسخ جالبيان

الوكيل

562 P

STE MALAK ZEMOUR

SARL
تاسيس شركة

 11 مؤرخ  عرفي  عقد  ب وأب 

نون30  2323، تم تاسيس شركة ذات 

املواصفات  لها  محدجسة  مدؤجلية 

التالية :

 STE MALAK  : التد ية 

.ZEMOUR SARL

الهدف االأت اعي : نقل البضائع 

لفائدة الغي3.

املقر االأت اعي : ايت قدو الحامة 

عين الجوهرة تيفلت.
حدس   : االأت اعي  رأس ال 

 133.333 في   الشركة  الراس ال 

سرهم.

الديد  عين   : الشركة  التديي3 

العربي صابر مدي3ا للشركة مع أ يع 

الصالحيات.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

الضبط باملحك ة االبتدائية بتيفلت، 

تحت رقم السجل التجاري رقم 637.
للنسخ جالبيان

الوكيل

563 P

STE RABIDE FLEX

SARL
تاسيس شركة

 2 مؤرخ  عرفي  عقد  ب وأب 

أكتوبر2323، تم تاسيس شركة ذات 

املواصفات  لها  محدجسة  مدؤجلية 

التالية :

 STE RABIDE FLEX  : التد ية 

.SARL

االثاث  بيع   : االأت اعي  الهدف 

البناء،  أج  املختلفة  االشغال  املنز ي، 

االستي3اس جتصدير.

االندلس  حي   : االأت اعي  املقر 

الجنوبي رقم 128  تيفلت.
حدس   : االأت اعي  رأس ال 

 133.333 في   الشركة  الراس ال 

سرهم.

الديد  عين   : الشركة  التديي3 

مع  للشركة  مدي3ا  الهاسي  الجال ي 

أ يع الصالحيات.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

الضبط باملحك ة االبتدائية بتيفلت، 

تحت رقم السجل التجاري رقم 641.
للنسخ جالبيان

الوكيل

564 P

STE MATCOS

SARL
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

مقرها االأت اعي : طريق موالي 

بوسلهام عرباجة سوق االربعاء

السجل التجاري رقم : 24737

العام  أ ع  محضر  ب قت�سى   

 27 في  املنعقد  للشركة  االستثنائي 
بدوق  جاملسجل   2323 أكتوبر 

نون30   12 بتاريخ  الغرب  االربعاء 

2323، تقرر ما يلي :

ذات  لشركة  النهائي  التفكيك 

 MATCOS محدجسة  مدؤجلية 

انزجلو  الديد  جتعيين  ش.ذ.م.م.، 

تخويله  جتم  للشركة  مفكك  ع ر 

أ يع الصالحيات من أأل انهاء كل 

الع ليات املتعلقة بالتفكيك.
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بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

االبتدائية  باملحك ة  الضبط 

رقم  تحت  الغرب،  االربعاء  بدوق 

2020/331 بتاريخ 17 نون30 2323.

565 P

CABINET YOUNES DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

 SIEGE : AV CHAHID MBAREK BEN

HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GHARB

 TEL : 05.37.90.29.78

GSM : 06.61.25.96.46

STE MEETING PLACE
SARL

شركة ذات مدؤجلية محدجسة

 ADRESSE : ANGLE AV

 MELILYA ET AV MOHAMEDV,

 LOTISSEMENT EL FATH

 IMMEUBLE N°403 LOCAL N°1

SIDI YAHYA EL GHARB

RC N° : 2997

 7 بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

بديدي  جاملسجل   2323 سيد 30 

 2323 سيد 30   8 بتاريخ  سلي ان 

جضع القانون االسا�سي لشركة ذات 

.meeting place مدؤجلية محدجسة

تاسيس شركة   : حيث تم ما يلي 

تح ل الخصائص التالية :

 STE MEETING  : التد ية 

.PLACE

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مدؤجلية محدجسة.
رأس ال : حدس في 133.333 سرهم 

حصة اأت اعية   1333 مقد ة ا 5 

من فئة 133 سرهم لفائدة :

 533  ... أ يلي  اجسامة  الديد 

حصة.

 533  ... الصاسق  أيوب  الديد 

حصة.

الهدف : مطعم.
شارع  زاجية   : االأت اعي  املقر 

مليلية جشارع مح د الخامس بتجزئة 

 1 محل رقم   433 اقامة رقم  الفتح 

سيدي يحيى الغرب.

املدة : 99 سنة.

عين الديدين أجسامة   : التديي3 

مدي3ين  الصاسق  جأيوب  أ يلي 

للشركة.

تم االيداع القانوني مع التسجيل 

بالسجل التجاري تم بكتابة الضبط 

باملحك ة االبتدائية بديدي سلي ان 

2323، تحت رقم  14 سيد 30  بتاريخ 

261 بالسجل االيداع ج 146 بالسجل 

الت3تيبي ج2997 بالسجل التحليلي.

566 P

CABINET YOUNES DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

 SIEGE : AV CHAHID MBAREK BEN

HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GHARB

 TEL : 05.37.90.29.78

GSM : 06.61.25.96.46

STE CHEBSAOUI TRANS
SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة

بشريك جحيد

 ADRESSE : DOUAR DHAISSATE

 SOUK TLET EL GHARB SOUK

EL ARBAA

RC N° :  26869

بتاريخ   عرفي  عقد  ب قت�سى 
بدوق  جاملسجل   2323 نون30   23

 2323 نون30   24 بتاريخ  االربعاء  

جضع القانون االسا�سي لشركة ذات 

جحيد   بشريك  محدجسة  مدؤجلية 

تم  حيث   CHEBSAOUI TRANS 

ما يلي :

حيث تم ما يلي : 

تاسيس شركة تح ل الخصائص 

التالية :

 STE CHEBSAOUI  : التد ية 

.TRANS

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مدؤجلية محدجسة  بشريك جحيد.

رأس ال : حدس في 133.333 سرهم 

حصة اأت اعية   1333 مقد ة ا 5 

من فئة 133 سرهم لفائدة :

الديد مح د العيداجي ... 1333 
حصة.

الهدف : نقل املدتخدمين.
سجار الدهيدات   : املقر االأت اعي 

سوق الثالثاء الغرب سوق االربعاء..
املدة : 99 سنة.

مح د  الديد  عين   : التديي3 
العيداجي  مدي3  للشركة.

بكتابة  تم  القانوني  االيداع  تم 
بدوق  االبتدائية  باملحك ة  الضبط 
 ،2323 سيد 30   15 بتاريخ  االربعاء 
الت3تيبي   بالسجل   564 رقم  تحت 

ج26869  بالسجل التحليلي.
567  P

STE MH ONGLERIE
 SARL

CAPITAL : 100.000 DHS
 SIEGE SOCIAL: 20 CENTRE
 COMMERCIAL PRESTIGE

 ANGLE AVENUE MOHAMMED
VI ET RUE AHMED RIFAI RABAT

RC N°: 105255
تفويت حصص اأت اعية

 MH شركة  شركاء  اتخذ 
الج ع  خالل   ONGLERIE SARL
5 ج12 نون30  العام االستثنائي بتاريخ 

2323 القرارات التالية :
بين  حصة   533 بتفويت  االقرار 
هند  علمي  مشيش  الديدة  البائع 

جاملفوت اليه الديدة علياء سالجي.
بين  حصة   533 بتفويت  االقرار 
البائع الديدة أرا مريم جاملفوت اليه 

الديد اس اعيل سالجي.
أدس الديد  املوافقة عل5 شركاء 
علياء  جالديدة  سالجي  اس اعيل 

سالجي.
استقالة املدي3ة الديدة أرا مريم 
سالجي  اس اعيل  الديد  جتعيين 

ك دي3 جحيد للشركة.
تحيين النظام االسا�سي للشركة.

جقد تم االيداع القانوني باملحك ة 
التجارية بالرباط تحت رقم 139389 

بتاريخ 15 سيد 30 2323.
مقتطف من أأل االشهار

568 P

 STE INDUSTRIAL QUIMICA

 MODERNA

I.Q.M
SARL

بتطوان  عرفي  عقد  ب قت�سى 

جمسجل   1999 مارس   5 بتاريخ 

بالدفع  أمر   1999 مارس   15
تم اعداس القانون   ،4295/179022

املدؤجلية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدجسة باملواصفات االتية :

 INDUSTRIAL  : التد ية 

 ،  QUIMICA MODERNA  IQM

شركة ذات مدؤجلية محدجسة.

املوضوع : هدف الشركة هو :

الكي يائية  املواس  صناعة 

جمشتقاتها بصفة عامة.

املواس  جتوزيع  تجارة  شراء،  بيع، 

معدات جاملواس املرتبطة  الكي يائية، 

بالصناعة الكي يائية بصفة عامة.

االسجات  لكل  جاستي3اس  تصدير 

جاملواس املرتبطة بالصناعة الكي يائية 

جمشتقاتها.

أ يع ع ليات الع ولة جالت ثيل 

جكذلك  جاالستشارة  جالوساطة 

الحصول جمنح جتشغيل جبيع أ يع 

براءات االخت3اع جالعالمات التجارية 

الخاصة  جاالأراءات  جالت3خيص 

بالشركة.

املشاركة بشتى الطرق في شركات 

نفس  ت ارس  جمؤسدات  أخرى 

النشاط أج نشاط م اثل.

الع ليات  أ يع  عامة،  جبصفة 

التجارية، الصناعية، املالية، املنقولة 

املتعلقة بصفة مباشرة  أج العقارية، 

أج غي3 مباشرة بالهدف املذكور أعاله.

 3 كلم  تطوان   : االأت اعي  املقر 

طريق جاس الج.

املدة : 99 سنة ابتداء من تقييدها 

بالسجل التجاري.
رأس ال الشركة : 133.333 سرهم 

 5333 بقي ة  حصة   23 ا 5  مقدم 

القي ة  مدفوعة  للواحدة،  سرهم 

االكتتابية نقذا من طرف :
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 PEDRO GUITART الديد 

GARRIGA ......... 85.333 سرهم.

 JOSE MANUEL الديد 

 FERREIRA IGLESIAS .........

15.333 سرهم.

 133.333  ............... املج وع 

سرهم.

تديي3  مه ة  أحيلت   : االسارة 

الديد  ا 5  محدسة  غي3  ملدة  االسارة 

.PEDRO GUITART GARRIGA

االرباح : بعد اقتطاع 5 %  لتكوين 

الربح  يكون  القانونية،  املدخرات 

املقدم للدنة املالية.

من فاتح يناير ا 5   : الدنة املالية 

31 سيد 30 من كل سنة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

الضبط لل حك ة االبتدائية بتطوان 

رقم  تحت   ،1999 مارس   19 بتاريخ 

.75
لل قتطف جالبيان املدي3

569 P

STE EXPERT EAU
SARL

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

قد   ،2323 نون30   23 بتاريخ  الرباط 

املدؤجلية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدجسة.

 STE EXPERT EAU  : التد ية 

.SARL

أع ال   : االأت اعي  الهدف 

الدباكة جأع ال مختلفة.

سرهم   13.333  : رأس ال الشركة 

فئة  من  حصة   1333 ا 5  مقد ة 

133 سرهم للحصة الواحدة.

مح د الدو�سي 533 حصة.

أالل الدو�سي 533 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ جضع 

السجل التجاري.

من فاتح يناير ا 5   : الدنة املالية 

31 سيد 30 من كل سنة ماعدا الدنة 

االج 5 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر : ع ارة 33 شقة رقم 8 زنقة 
موالي اح د لوكيلي حدان الرباط.

املدي3ة : مح د الدو�سي.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.148361
570 P

 CONSEIL COMPTABILITE ET
AUDIT SERVICES

 STE ZERASOFT
SARL AU

مقرها االأت اعي : 15 شارع االبطال 
رقم 4 أكدال الرباط

تصفية الشركة
العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 
بتاريخ  بالرباط  محرر  العاسي  الغي3 
31 أكتوبر 2323، تم اتخذ القرارات 

التالية :
  ZERASOFT الشركة  تصفية 

جذلك في مقرها املذكور.
بنعرفة  ح زة  الديد  تعيين 
باالأراءات  القيام  عن  مدؤجل 
للشركة  القانونية  للتصفية  الالزمة 
بشريك  محدجسة  مدؤجلية  ذات 

جحيد.
جلقد تم االيداع القانوني لل حضر 
بالرباط  التجارية  املحك ة  لدى 
رقم  تحت   ،2323 سيد 30   17 يوم 

.139443
571 P

STE ANDY BEAUTY
SARL

شركة ذات مدؤجلية محدجسة
تأسيس شركة

بناء عل5 عقد عرفي أعلن القانون 
االسا�سي لشركة محدجسة املدؤجلية 

ذات امل يزات التالية :
 ، ANDY BEAUTY SARL : االسم

شركة ذات مدؤجلية محدجسة.
تصفيف  خدمات   : املوضوع 

الشعر جالتج يل.
املنتجات  أ يع  جتوزيع  تصدير 
جتصنيعها  جاستي3اس  جبيع  شراء 

جتعبئتها جتجهيزها.

توزيع املنتجات.

شارع عقبة   46  : املقر االأت اعي 
الطابق 1 رقم 2 أكدال الرباط.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
الرأس ال : 133.333 سرهم مكون 

من 1333 حصة قي ة كل جاحدة منها 

133 سرهم.

تديي3 الشركة جاسارتها   : التديي3 

تحت تصرف الديدة مريم بن حيدة 
جالديدة نزهة بنجلون طبقا للقانون 

االسا�سي للشركة مع الدلطة الكاملة 

جذلك ملدة غي3 محدجسة.

الدنة االأت اعية : من فاتح يناير 

ا 5 31 سيد 30.

باملحك ة  القانوني  االيداع  انجز 

سيد 30   17 التجارية بالرباط بتاريخ 

رقم  التجاري  السجل  تحت   ،2323

.148363

572 P

 STE WATAN DISTRIBUTION
SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة

بشريك جحيد

تأسيس شركة
بناء عل5 عقد عرفي أعلن القانون 

االسا�سي لشركة محدجسة املدؤجلية 

بشريك جحيد ذات امل يزات التالية :

 STE WATAN  : االسم 

DISTRIBUTION SARL AU ، شركة 

بشريك  محدجسة  مدؤجلية  ذات 

جحيد.

البدكويت  توزيع   : املوضوع 

بالج لة.

املعجنات  منتجات  أ يع  توزيع 

بالج لة.

جبيع أ يع الدلع الغذائية  شراء 

أج غي3 الغذائية، جتدويقها.

شقة   33 ع ارة   : املقر االأت اعي 

8 شارع موالي اح د الوكيلي حدان  

الرباط.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

الرأس ال : 133.333 سرهم مكون 

من 1333 حصة قي ة كل جاحدة منها 

133 سرهم.

تديي3 الشركة جاسارتها   : التديي3 

تحت تصرف الديدة فتيحة شكيب  

للشركة  االسا�سي  للقانون  طبقا 

الكاملة جذلك ملدة غي3  مع الدلطة 

محدجسة.

الدنة االأت اعية : من فاتح يناير 

ا 5 31 سيد 30.

باملحك ة  القانوني  االيداع  انجز 

 17 بتاريخ  الرباط  لجهة  التجارية 

السجل  تحت   ،2323 سيد 30 

التجاري رقم 148369.

573 P

 STE JANATE ARRIADA

SARL AU
قررت   2323 سبت 30   2 بتاريخ 

»أنات  لشركة  العامة  الج عية 

الرياضة» شركة محدجسة املدؤجلية، 

 5 رقم  سرهم،   623.333 رأس الها 

زنقة أح د ابن عبوس قبيبات الرباط، 

ما يلي :

حل مدبق للشركة.

تم القيام بااليداع القانوني بكتابة 

بالرباط  التجارية  باملحك ة  الضبط 

رقم  تحت   ،2323 سيد 30   14 يوم 

.6177

574 P

 STE TRANSPORT

BOUGASSA
SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة

للشركة  العام  الج ع  عقد  بعد 

2323، تم تحرير  6 أغدطس  بتاريخ 

محضر حول تغيي3 مقر الشركة ذات 

الخصائص التالية :

 STE TRANSPORT  : االسم 

.BOUGASSA SARL AU
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تم تغيي3 مقر الشركة   : التغيي3ات 

العالية  الوحدة  تجزئة   66 من 

طريق   18  .733 كلم  ا 5  املح دية 

الرباط الشالالت املح دية صندجق 

ال30يد 2353.

تديي3 الشركة : منح تديي3 الشركة 

غي3  ملدة  مو�سى  بوقصة  الديد  ا 5 

محدسة.

باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 

االبتدائية باملح دية تحت رقم 1332 

بتاريخ 13 سبت 30 2323.

575 P

STE BRICO DESIGN
SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة

للشركة  العام  الج ع  عقد  بعد 

2323، تم تحرير  14 سبت 30   بتاريخ 

محضر حول زياسة رأس ال الشركة 

ذات الخصائص التالية :

 STE BRICO DESIGN  : االسم 

.SARL AU

رأس ال  زياسة  تم   : التغيي3ات 

ا 5  سرهم   133.333  : من  الشركة 

الحداب  بتض ين  سرهم   233.333

الجاري حداب الشريك.

تديي3  منح   : الشركة  تديي3 

الشركة ا 5 الديد برج عبد هللا ملدة 

غي3 محدسة.

باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 

رقم  تحت  باملح دية  االبتدائية 

751353 بتاريخ 21 أكتوبر 2323.

576 P

STE PRO - ASSURANCES
SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة

للشركة  العام  الج ع  عقد  بعد 

تم تحرير    ،2318 مارس    19 بتاريخ 

قانون شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

ذات  الخصائص التالية :

 STE PRO -  : االسم 

.ASSURANCES SARL AU

الهدف : عامل تأمين.

حدس ع ر الشركة   : ع ر الشركة 

في 99  سنة.

 3 الراشيدية   : الشركة  مقر 

العالية   179 رقم  أ  مج وعة 

املح دية.

تديي3 الشركة : منح تديي3 الشركة 

ملدة غي3  ا 5 الديدة كنزة الدالجي  

محدسة.

باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 

 579 االبتدائية باملح دية تحت رقم 

بتاريخ 13 أبريل  2318، رقم السجل 

التجاري رقم 21521.

577 P

شركة بيرنيتكس كلين
شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

بشريك جحيد

رأس الها : 682.333 أجرج

مقرها االأت اعي : املنطقة الحرة 

للتصدير قطعة رقم 59 تكنبول 

جأدة طريق الدعيدية جأدة

رفع رأس ال الشركة
العام  الج ع  ملقتضيات  طبقا 

نون30   17 بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 

جاملسجل في جأدة تحت رقم   2323

CR : 22187 ج RE : 22414 تقرر ما 

يلي :

االأت اعي  الرأس ال  في  الزياسة 

أجرج جذلك   351.483 للشركة بقي ة 

ا 5  للشركاء  الجاري  الحداب  بنقل 

تم  جبهذا  الشركة  رأس ال  حداب 

تغيي3 البنوس رقم 6، 7 ج 8 من القانون 

االسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

بوأدة  التجارية  باملحك ة  الضبط 

2323، تحت رقم  11 سيد 30  بتاريخ 

.2927

578 P

STE NEGOLAA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

ب داهم جاحد
تأسيس شركة

تبعا للعقد العرفي بتاريخ 5 أكتوبر 
2323، تم جضع قوانين الشركة ذات 

امل يزات التالية :
.STE NEGOLAA : التد ية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املدؤجلية املحدجسة ب داهم جاحد.

العامة،  التجارة   : املوضوع 
االستي3اس، التصدير.

بيع  تجارة،  جتصدير،  استي3اس 
جتدويق  ت ثيل  س درة،  جشراء، 
 .. جالبضائع  جاملواس  املنتجات  أ يع 

الخ.
شارع سكيكي ة،   : املقر الرئي�سي 

رقم 886 العيون.
الرأس ال : حدس في مبلغ 133.333 
حصة من   1333 ا 5  سرهم مقد ة 
بالكامل  جت لكها  سرهم   133 فئة 

الديد سيدي مح د طالب اح اس.
تدي3 من طرف الديدة   : االسارة 

صوفيا الغنامي.
بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
الضبط باملحك ة االبتدائية بالعيون 
2323، تحت رقم  13 سيد 30  بتاريخ 
جتم تسجيلها بالسجل   2020/3039
رقم  التحليلي  الرقم  تحت  التجاري 

.34221
579 P

STE WATER SUD
شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

ب داهم جاحد
تأسيس شركة

بتاريخ العرفي  للعقد   تبعا 
تم جضع قوانين   ،2323 سيد 30   4  

الشركة ذات امل يزات التالية :
.STE WATER SUD : التد ية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املدؤجلية املحدجسة ب داهم جاحد.

مياه  توريد  أع ال   : املوضوع 
الشرب.

املقر الرئي�سي : زنقة الد راء، رقم 
18، منطقة الصناعية العيون.

الرأس ال : حدس في مبلغ 133.333 

حصة من   1333 ا 5  سرهم مقد ة 

بالكامل  جت لكها  سرهم   133 فئة 

الديد لحدن جاشواش.

الديد  طرف  من  تدي3   : االسارة 

سيدي لحدن جاشواش.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
الضبط باملحك ة االبتدائية بالعيون 

تحت رقم   ،2323 سيد 30   8 بتاريخ 

جتم تسجيلها بالسجل   2020/2999

رقم  التحليلي  الرقم  تحت  التجاري 

.34173

580 P

SILYA GLACE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

ب داهم جاحد

 تأسيس شركة
بتاريخ العرفـي  للعقد   تبعا 

قوانين  جضع  تم   ،2323 سيد 30   4

الشركة ذات امل يزات التالية :

SILYA GLACE  : التد ية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املدؤجلية املحدجسة ب داهم جاحد.

املوضوع : إنشاء جتركيب جتشغيل 

أبراج اآليس كريم.

جتشغيل أي جحدة تصنيع  إنشاء 

أج مصنع اآليس كريم ... الخ.

: منطقة الصناعية  املقر الرئي�سي 

املر�سى العيون.

الرأس ال : حدس في مبلغ 133.333 

حصة من   1.333 سرهم مقد ة إ 5 

بالكامل  جت لكها  سرهم   133 فئة 

الديد مح د ياسي3 ح اش.

الديد  طرف  من  تدي3   : اإلسارة 

مح د ياسي3 ح اش.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحك ة االبتدائية بالعيون  

رقم  تحت   2323 سيد 30   9 بتاريخ 

جتم تسجيلها بالسجل   2020/3017

 : التجاري تحت الرقم التحليلي عدس 

.34191

581 P
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SAHARA WILD TRADINGS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

ب داهم جاحد
 تأسيس شركة

بتاريخ العرفـي  للعقد   تبعا 
قوانين  جضع  تم   ،2323 أكتوبر   5

الشركة ذات امل يزات التالية :
 SAHARA WILD  : التد ية 

.TRADINGS
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املدؤجلية املحدجسة ب داهم جاحد.
تصدير،  استي3اس،   : املوضوع 
ت ثيل  س درة،  بيع جشراء،  تجارة، 
جاملواس  املنتجات  أ يع  جتدويق 

جالبضائع. إلخ
املقر الرئي�سي : تجزئة الخي3، شارع 

الد ارة، رقم 35 العيون.
الرأس ال : حدس في مبلغ 133.333 
حصة من   1.333 سرهم مقد ة إ 5 
بالكامل  جت لكها  سرهم   133 فئة 

الديد عبد الجليل مدتاكو.
الديد  طرف  من  تدي3   : اإلسارة 

عبد الجليل مدتاكو.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحك ة االبتدائية بالعيون  
رقم  تحت   2323 سيد 30   8 بتاريخ 
جتم تسجيلها بالسجل   2020/3000
 : التجاري تحت الرقم التحليلي عدس 

.34171
582 P

 STE MAROC ROUGE AGRI
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITE
AU CAPITAL DE : 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : DOUAR
 DLALHA CAID CAIDAT
MOULAY BOUSSELHAM

بتاريخ عرفي  عقد   ب قت�سى 
القانون  جضع   2323 نوف 30  فاتح 
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
االبتدائية  باملحك ة  املحدجسة 
تح ل  جالتي  الغرب  امربعاء  بدوق 

الخصائص التالية :

 STE MAROC  : التد ية 

.ROUGE AGRI

ذات  شركة   : القانونية  الشكل 

املدؤجلية املحدجسة.
 133.333 في  حدس   : املال  رأس 

قد ة   1333 إ 5  مقد ة  سرهم 

اأت اعية من فئة 133 سرهم.

الهدف : بيع املواس الفالحية.

الداللحة  سجار   : االأت اعي  املقر 

القايد قياسة موالي بوسلهام.

التديي3 : الراكب ياسين.

بكتابة  تم  القانوني  اإليداع 

امربعاء  بدوق  باملحك ة  الضبط 

عدس  التجاري  بالسجل  الغرب 

26825  بتاريخ 24 نوف 30 2323.

583 P

 BLACK ON BLOCK
SARL AU

في العرفي  العقد  تسجيل   تاريخ 

جالتي  بالرباط   2323 نوف 30   23

تح ل الخصائص التالية :

البناء   - أنواعه  بج يع  البناء 

أأل  من  للبيع  ع ارات  جتشيد 

العقار  جإنعاش  التجارة  أج  الدكن 

بج يع أنواعه.

املعطيات  بج يع  القيام  جع وما 

الشركة  التن ية  في  تداهم  قد  التي 

أنواعه من  جكذلك اإلنعاش بج يع 

التقديم املباني، تأأي3، بيع الشراء، 

الغي3  أج  املباشرة  التجهيزات  جتباسل 

املباشرة لج يع املباني.
رأس ال الشركة : 133.333 سرهم 

مقدم إ 5 1333 حصة من فئة 133 

عل5  موزعة  الواحدة  للحصة  سرهم 

الشكل التا ي :

 1333 الرزاق  عبد  بوكام  الديد 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إ 5    : الدنة املالية 

31 سيد 30 من كل سنة ما عدا الدنة 

امج 5 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر االأت اعي : زنقة أبل توبقال 

مكرر الطابق الدفلي شقة   8 ع ارة 
رقم 2 أكدال الرباط.

من طرف الديد بوكام   : التديي3 

عبد الرزاق.
بالسجل  التقييد  رقم 

التجارية  باملحك ة  التجاري 

148241 رقم  تحت   بالرباط 

 N° DU REGISTRE DE

.COMMERCE

584 P

BATIMOI COMPANY
SARL

في العرفي  العقد  تسجيل   تاريخ 

5 نوف 30 2323 بالرباط جالتي تح ل 

الخصائص التالية :

بج يع  البناء   : الهدف اإلأت اعي 

أنواعه - اإلنعاش العقاري جالدياحي 

جتشييد  البناء  أرا�سي قصد  جحيازة 

الدكن  أأل  من  للبيع  ع ارات 

بج يع  العقار  جأنعاش  التجارة  أج 

أنواعه.

جع وما قيام بكل املعطيات التي 

املباني،  تقديم  من  الشركة  تنمي 

التجهيزات  جتباسل  بيع شراء  تأأي3، 

لج يع  مباشرة  الغي3  أج  املباشرة 

املباني.
سرهم   13.333  : رأس ال الشركة 

 133 حصة من فئة   133 مقدم إ 5 

عل5  موزعة  الواحدة  للحصة  سرهم 

الشكل التا ي :

 53 الديدة لالعائشة ابن زيدان 

حصة.

 53 أابري  الرزاق  عبد  الديد 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إ 5    : الدنة املالية 

31 سيد 30 من كل سنة ما عدا الدنة 

امج 5 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
ضاية  زنقة   6  : االأت اعي  املقر 

 16 رقم  شقة  الرابع  الطابق  العوا 

اكدال الرباط.

عبد  الديد  طرف  من   : التديي3 

لالعائشة  جالديدة  أابري  الرزاق 

ابن زيدان.
بالسجل  التقييد  رقم 

التجارية  باملحك ة  التجاري 

148285 رقم  تحت   بالرباط 

 N° DU REGISTRE DE

.COMMERCE

585 P

 CAFE LE REVAGE
SARL A AU

في مؤرخ  عرفي  عقد   ب وأب 

تحرير  تم  بدال   ،2319 يناير   29

جالقوانين  العام  الج ع  محضر 

امساسية للشركة جقرر ما يلي :

أ يع  جقبول  الشركة  تصفية 

ع ليات التصفية.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

 35123 رقم  تحت  بدال  القانوني 

بتاريخ 12 أكتوبر 2323.

586 P

مكتب اموسح للحدابات جالدراسات الجبائية 

جالقانونية
زاجية باتر نون جاإلسكندرية، ع ارة لينا II، شقة 

B 2 حي املدتشفيات الدار البيضاء

الهاتف : 322.82.65.98

 SR BEAUTY
 شركة محدجسة املدؤجلية

بشريك جاحد

332، شارع ابراهيم الرجساني، 

الطابق الخامس، رقم 21، اقامة 

الريحان، املعارف، الدار البيضاء

انشاء شركة
عرفي  عقد  ب قت�سى 

أكتوبر   14 مؤرخ في  بالدار البيضاء، 

أسا�سي  نظام  تحرير  تم   ،2323

بشريك  املدؤجلية  محدجسة  لشركة 

جاحد خاصياتها كالتا ي :

ش.م.م   SR BEAUTY  : التد ية 

بشريك جاحد.

الشركة  )مختصر)   : الغرض 

املختصر  االأت اعي  هدفها  حدست 

في :
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صالون الحالقة جالتج يل.

للرأال جالنداء  الشعر  تصفيف 

جبيع أ يع املنتجات جاالكددوارات 

التي تتعلق بالنشاط ؛

جشبه  الج لة  جتجارة  شراء، 

املنتجات  أ يع  جتجزئة  الج لة 

املتعلقة  جامثاث  الصغي3ة  جاملعدات 

بأع ال الصالون جعلم الج ال ؛

املتعلقة  املواس  جبيع  تطوير 

جعلم  الشعر،  تصفيف  بصالونات 

الج ال ؛

استي3اس جتصدير أ يع املنتجات 

املتعلقة  جاملعدات الصغي3ة جامثاث، 

الشعر،  تصفيف  صالون  بنشاط 

جعلم الج ال ؛

صالونات  أج  املخازن  ترتيب 

تصفيف  صالون  بنشاط  املتعلقة 

الشعر، جعلم الج ال ؛

أ يع  في  جسيلة  بأي  املشاركة 

التي  أج  إنشاؤها  تم  التي  الشركات 

بغرض  تتصل  قد  التي  ستنشأ، 

خالل  من  ذلك  في  بنا  الشركة، 

جاملداه ات  أديدة،  أسهم  إنشاء 

جاالشت3اكات ؛

أ يع ع ليات الدراسة جالت ثيل 

جالع والت  جالشحن  جالوساطة 

املتعلقة باملجاالت املذكورة أعاله ؛

بشكل  مهت ة  الشركة  تكون  قد 

مباشر أج غي3 مباشر في إنشاء جتشغيل 

أي شركة لها كائن مشابه أج م اثل 

لنشاطها.

شارع   ،332  : االأت اعي  املقر 

الطابق الخامس،  ابراهيم الرجساني، 
املعارف،  الريحان،  اقامة   ،21 رقم 

الدار البيضاء.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التسجيل في السجل التجاري.

في  حدس   : االأت اعي  الرأس ال 

 1333 عل5  مجزأة  سرهم   133.333

سرهم للحصة   133 من فئة  حصة، 

الواحدة، اسندت كلها لديدة سلمى 
رشيد.

التديي3 : أسند التديي3 ل :

الديدة سلمى رشيد.

الدنة االأت اعية : من فاتح يناير 

إ 5 31 سيد 30.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

التجازية بالبيضاء. 
قصد النشر جاإلعالن

587 P

 TRANSPORT TAMALLOUK
تأسيس شركة

 33 بتاريخ  عرفـي  عقد  ب قت�سى 

تأسيس  تقرر  بدال   2323 نوف 30 

بشريك  املدؤجلية  محدجسة  شركة 

جاحد بالخصائص التالية :
التد ية االأت اعية : طرجندبور 

تامالوك.
498 تجزئة  : رقم  املقر االأت اعي 

31 سكتور القدس العيايدة سال.

الهدف : نقل البضائع.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

إحداثها الفعلي.

في  حدس   : االأت اعي  الرأس ال 

 1333 عل5  مقدم  133.333.سره ا 

حصة بقي ة 133 سرهم.

من  تبتدئ   : االأت اعية  الدنة 

سيد 30 من   31 فاتح يناير جتنتهي في 

سيد 30 من كل سنة.

من  مدي3ة  الشركة   : التديي3 

طرف الديد مح د الت لك ملدة غي3 

محدجسة.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.32551

588 P

مونديال كونطا

ش.م.م
8 زنقة ضاية إفراح شقة 2 أكدال الرباط

الهاتف : 88/87 27 68 3537

QUALIPHARMA
SARL AU

تــأسـيـس
ب قت�سى القانون امسا�سي املؤرخ 

 ،2323 نوف 30   23 يوم  بالرباط 

مدؤجلية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

هذه  جاحد،  بشريك  محدجسة 

خاصيتها :

الديدة نائلة   : الشريكة الوحيدة 
الع راني 1.333 حصة.

 QUALIPHARMA  : التد ية 
.SARL AU

الهدف امسا�سي : 
شبه صيدلية ؛

الع ليات  كل  عامة  جبصفة 
أج  املالية  الصناعية،  التجارية، 
التي لها عالقة مباشرة أج  العقارية، 
جكذلك  غي3 مباشرة بهدف الشركة، 
جكذا  املتشابهة  املجاالت  أ يع 
التشارك مع املقاجالت التي تع ل في 

نفس املجاالت امنفة الذكر.
املقر االأت اعي : رقم 1352 تجزئة 

احصين سال الجديدة.
في  الشركة  مدة  حدست   : املدة 
سنة ابتداءا من تاريخ التأسيس   99
النهائي للشركة، ماعدا حالة الت ديد 

أج الفسخ الدابق لألجان.
 133.333  : الشركة  رأس ال 

سرهم.
: تدي3 الشركة من  تديي3 الشركة 
التي  الع راني  نائلة  الديدة  طرف 
عينت املدي3ة الوحيدة للشركة جذلك 

ملدة غي3 محدجسة.
من   5% اقتطاع  بعد   : امرباح 
االسخار  لتكوين  الصافية  امرباح 
الشركاء  بين  الباقي  يوزع  القانوني 

حدب قرارهم.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
باملحك ة  الضبط  بكتابة  القانوني 
سيد 30   17 بتاريخ  بدال  االبتدائية 

2323 تحت رقم 32547 .
589 P

مونديال كونطا
ش.م.م

8 زنقة ضاية إفراح شقة 2 أكدال الرباط
الهاتف : 88/87 27 68 3537

ARRAIDA LIL IEMAR
SARL AU

تــعديل القانون امسا�سي
الج ع  مداجالت  ب قت�سى 
شتن30  فاتح  يوم  املؤرخ  االستثنائي 
مدؤجلية  ذات  للشركة   ،2323
إليها  املشار  جاحد  بشريك  محدجسة 

أعاله، اعت اس القرارات اآلتية :

 ،54 إ 5  االأت اعي  املقر  تحويل 

أكدال   1 شقة  تانديفت،  زنقة 

13.333، الرباط .

 تعديل القانون امسا�سي للشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

باملحك ة  الضبط  بكتابة  القانوني 

التجارية بالرباط في 25 نوف 30 2323 

تحت رقم 138868.

590 P

IHAB CONSEIL
SARL

رأس ال الشركة : 133.333 سرهم

مقرها االأت اعي : شارع الحدن 

الثاني، ع ارة البنك املغربي للتجارة 

الخارأية، مكتب رقم 9 الناظور

س.ت : 5415

ب قت�سى ب قت�سى محضر الج ع 

 15 في  املنعقد  العاسي  غي3  العام 

قرر مداه و شركة   ،2323 سيد 30 

IHAB CONSEIL SARL ما يلي :

بج يع  الت30ع  عل5  املوافقة 

امل لوكة  االأت اعية  الحصص 

إ 5  حصة   53 مح د  هرنافي  للديد 

الديد هرنافي طالل بقي ة 53.333 

هرنافي  الديد  أصبح  حيث  سرهم، 

طالل املالك الوحيد لكل الحصص 

 IHAB CONSEIL لرأس ال  املكونة 

.(SARL A.U(
استقالة الديد هرنافي مح د من 

الديد  أصبح  حيث  الشركة  تديي3 

لشركة  الوحيد  املدي3  طالل  هرنافي 

.IHAB CONSEIL  SARL AU

أسا�سي  لقانون  الشركة  اعت اس 

أديد مطابق للشركة ذات مدؤجلية 

محدجسة بشريك جحيد.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية  املحك ة  لدى  الضبط 

 2323 سيد 30   17 بتاريخ  بالناظور 

تحت رقم 3783.

591 P
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مكتب املحاسبة إيهاب استشارة
ش.ذ.م.م

رأس ال الشركة : 133.333 سرهم
مقرها االأت اعي : شارع الحدن الثاني، ع ارة 
البنك املغربي للتجارة الخارأية، مكتب رقم 

9 الناظور
س.ت : 5415

JIMAFIBRE
SARL

رأس ال الشركة : 1.233.333 سرهم
مقرها اإلأت اعي : شارع الحدن 

الثاني ع ارة BMCE مكتب رقم 9، 
الناظور

س.ت : 19147
ب قت�سى محضر الج ع العام غي3 
العاسي املنعقد في 2 سيد 30 2323، 
 JIMAFIBRE شركة  مداه و  قرر 

SARL ما يلي :
جفاة املرحوم بايري املحجوب ؛

االأت اعية  الحصص  تقديم 
بايري  املرحوم  ي تلكها  كان  التي 

املحجوب بين الورثة ك ا يلي :
 5.333 شامة  املدتاري  الديدة 

حصة قي تها 53.333 سرهم ؛
الطيب  مح د  بايري  الديد 
 175.333 قي تها  حصة   17.533

سرهم ؛
 17.533 سليم  بايري  الديد 

حصة قي تها 175.333 سرهم.
تحيين القانون امسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية  املحك ة  لدى  الضبط 
 2323 سيد 30   15 بتاريخ  بالناظور 

تحت رقم 3753.
592 P

مكتب املحاسبة إيهاب استشارة
ش.ذ.م.م

رأس ال الشركة : 133.333 سرهم
مقرها االأت اعي : شارع الحدن الثاني، ع ارة 
البنك املغربي للتجارة الخارأية، مكتب رقم 

9 الناظور
س.ت : 5415

YAKOTEX
SARL

رأس ال الشركة : 3.333.333 سرهم
مقرها اإلأت اعي : املنطقة 
الصناعية بدلوان، الناظور

س.ت : 15355

ب قت�سى محضر الج ع العام غي3 
العاسي املنعقد في 2 سيد 30 2323، 
 YAKOTEX شركة  مداه و  قرر 

SARL ما يلي :
جفاة املرحوم بايري املحجوب ؛

االأت اعية  الحصص  تقديم 
بايري  املرحوم  ي تلكها  كان  التي 

املحجوب بين الورثة ك ا يلي :
الديدة املدتاري شامة 12.753 

حصة قي تها 127.533 سرهم ؛
الطيب  مح د  بايري  الديد 
 446.253 قي تها  حصة   44.625

سرهم ؛
 44.625 سليم  بايري  الديد 

حصة قي تها 446.253 سرهم.
لم يعد  بايري املحجوب  املرحوم 

مدي3ا للشركة.
تحيين القانون امسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية  املحك ة  لدى  الضبط 
 2323 سيد 30   15 بتاريخ  بالناظور 

تحت رقم 3752.
593 P

مكتب املحاسبة إيهاب استشارة

ش.ذ.م.م
رأس ال الشركة : 133.333 سرهم

مقرها االأت اعي : شارع الحدن الثاني، ع ارة 

البنك املغربي للتجارة الخارأية، مكتب رقم 
9 الناظور

س.ت : 5415

CHALA
SARL

رأس ال الشركة : 533.333 سرهم
مقرها اإلأت اعي : شارع الحدن 

الثاني، ع ارة البنك املغربي للتجارة 
الخارأية، مكتب رقم 9، الناظور

س.ت : 13929
ب قت�سى محضر الج ع العام غي3 
العاسي املنعقد في 2 سيد 30 2323، 
 CHALA SARL قرر مداه و شركة 

ما يلي :
جفاة املرحوم بايري املحجوب ؛

االأت اعية  الحصص  تقديم 
بايري  املرحوم  ي تلكها  كان  التي 

املحجوب بين الورثة ك ا يلي :

 3.125 شامة  املدتاري  الديدة 

حصة قي تها 31.253 سرهم ؛

الطيب  مح د  بايري  الديد 

 139.383 قي تها  حصة   13.938

سرهم ؛

 13.937 سليم  بايري  الديد 

حصة قي تها 139.373 سرهم.

لم يعد  بايري املحجوب  املرحوم 

مدي3ا للشركة.

تحيين القانون امسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية  املحك ة  لدى  الضبط 

 2323 سيد 30   15 بتاريخ  بالناظور 

تحت رقم 3754.

594 P

 INSTITUT

 POLYTECHNIQUE PRIVEE

DE CASABLANCA
SARL

عقد أ ع عام استثنائي
تم   ،2323 أكتوبر   15 بتاريخ 

لشركة  استثنائي  عام  أ ع  عقد 

 INSTITUT POLYTECHNIQUE

PRIVEE DE CASABLANCA ش.م.م 

القرارات  عل5  املوافقة  ت ت  حيث 

اآلتية :

املرحوم  الشريك  بوفاة  التصريح 
قبول  مع  براسة  الدين  عز  مح د 

إسخال الورثة محله في حدجس نصيب 

كل جاحد منهم.

الهالك  الشريك  نصيب  تحويل 

إ 5 الورثة جهم زجأته جأجالسه حدب 

حقوق كل جاحد منهم.

التعديالت  عل5  املصاسقة 

إحداث  مع  جاعت اسها  القانونية 

قوانين أديدة ك ا تم تعديلها سابقا.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

بفاس بتاريخ 27 نوف 30 2323 تحت 
رقم 2020/3596.

بتلخيص

املدي3

595 P

 STE CAFE PATISSERIE
BOUANANE

SARL
تصفية شركة

الج ع  محضر  ب قت�سى 
بتاريخ املنعقد  االستثنائي   العام 
الشركاء  قررجا   ،2323 نوف 30   16
 STE املدؤجلية  محدجسة  شركة 
 ،CAFE PATISSERIE BOUANANE
جمقرها  سرهم   233.333 رأس الها 
رقم  قطعة  بفاس،  االأت اعي، 
عين  طريق  بلوط  زنقة  مرحبا   16
حدابات  تصفية  عل5  الشقف، 

الشركة جإبراء مأمور التصفية.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بفاس  التجارية  باملحك ة  الضبط 
تحت  2323 سيد 30   14  بتاريخ 

رقم 2020/3618.
596 P

LABEL SPA D'AGADIR
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 
القانون  جضع  تم   ،2323 نوف 30   2
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة ذات الخصائص التالية :
 LABEL SPA  : التد ية 

D›AGADIR
مركز   : االأت اعي  املوضوع 

التج يل.
املقر االأت اعي : بلوك 4 رقم 132 
الطابق امجل جالثاني الحي الصناعي 

أكاسير.
تاريخ  من   99 في  حدست   : املدة 

تأسيس الشركة النهائي.
حدس   : االأت اعي  الرأس ال 
 (133.333( ألفا  مئة  في  الرأس ال 
سرهم مقد ة إ 5 ألف )1333) حصة 
سرهم   133 اأت اعية من قي ة مئة 

لكل حصة.
 533  : الحدين  أمكور  الديد 
حصة اأت اعية من قي ة 133 سرهم 

ب داه ة قدرها 53.333 سرهم.
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 533  : هشام  خوباش  الديد 
حصة اأت اعية من قي ة 133 سرهم 

ب داه ة قدرها 53.333 سرهم.
: تدي3 الشركة من طرف  التديي3 
جالديد  الحدين  أمكور  الديد 

خوباش هشام.
بتوقيع  ملزمة  الشركة  تكون 
مزسجج لكل من املدي3ين الديد أمكور 

الحدين جالديد خوباش هشام.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  الدنة 
كل  من  سيد 30   31 في  جتنتهي  يناير 

سنة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط  كتابة  لدى  القانوني 
بأكاسير  التجارية  باملحك ة 
تحت  2323 سيد 30   15  بتاريخ 
بالسجل  جاملسجل   97482 رقم 

التجاري تحت رقم 45419.
597 P

STE NEJJARI PRODUCTION
تأسيس شركة

في مؤرخ  عرفي  عقد   ب وأب 
13 أكتوبر 2323، تم تأسيس شركة  
بشريك  محدجسة  مدؤجلية  ذات 

جحيد لها املواصفات التالية :
 STE NEJJARI  : التد ية 

.PRODUCTION
بيع املنتجات   : الهدف االأت اعي 
إنتاج املنتوأات   / الطبية جالغذائية 
الطبية / استي3اس جتصدير املنتوأات 

الطبية.
املقر االأت اعي : حي الفرح رقم 36 

تيفلت.
املدة : 99 سنة من تاريخ التأسيس.
الرأس ال  حدس   : الرأس ال 
 (133.333( ألف  مائة  في  الشركة 
حصة   1333 إ 5  مقد ة  سرهم 
للحصة  سرهم  مئة  من  اأت اعية 

االأت اعية :
 1333 سكينة  النجاري  الديدة 

حصة اأت اعية.
الديدة  عينة   : الشركة  تديي3 
مع  للشركة  النجاري سكينة مدي3ة 

أ يع الصالحيات.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط 

تحت بتيفلت  االبتدائية   باملحك ة 

رقم 557.
للنسخ جالبيان

الوكيل

598 P

STE AGROGHANEM
تأسيس شركة

في مؤرخ  عرفي  عقد   ب وأب 

تم تأسيس شركة    ،2323 2 سبت 30 

بشريك  محدجسة  مدؤجلية  ذات 

جحيد لها املواصفات التالية :

.STE AGROGHANEM : التد ية

تد ين   : االأت اعي  الهدف 

جبيع  إنتاج   / البقر  تربية  العجول/ 

اللحوم.

قدو  أيت   : االأت اعي  املقر 

حواشات سيدي عبد الرزاق تيفلت.

املدة : 99 سنة من تاريخ التأسيس.

الرأس ال  حدس   : الرأس ال 

 (133.333( ألف  مائة  في  الشركة 

حصة   1333 إ 5  مقد ة  سرهم 

للحصة  سرهم  مئة  من  اأت اعية 

االأت اعية :

الديد اغانم سفيان 1333 حصة 

اأت اعية.

تديي3 الشركة : عين الديد اغانم 

أ يع  مع  للشركة  مدي3  سفيان 

الصالحيات.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط 

تحت تيفلت  االبتدائية   باملحك ة 

رقم 537.
للنسخ جالبيان

الوكيل

599 P

STE SIRA TRANS
تأسيس شركة

في مؤرخ  عرفي  عقد   ب وأب 

27 أكتوبر 2323، تم تأسيس شركة  

بشريك  محدجسة  مدؤجلية  ذات 

جحيد لها املواصفات التالية :

.STE SIRA TRANS : التد ية

نقل البضائع   : الهدف االأت اعي 

الوطني  النقل   / الغي3  لحداب 

جالدج ي.

حي اممل جنقة   : املقر االأت اعي 

صفرج تيفلت.

املدة : 99 سنة من تاريخ التأسيس.

الرأس ال  حدس   : الرأس ال 

 (133.333( ألف  مائة  في  الشركة 

حصة   1333 إ 5  مقد ة  سرهم 

للحصة  سرهم  مئة  من  اأت اعية 

االأت اعية :

الديد سيف هللا بن اماس 1333 

حصة اأت اعية.

تديي3 الشركة : عين الديد سيف 

هللا بن اماس مدي3 للشركة مع أ يع 

الصالحيات.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط 

تحت تيفلت  االبتدائية   باملحك ة 

رقم 583.
للنسخ جالبيان

الوكيل

600 P

 STE M.G.R TRAVAUX

PUBLICS
تاسيس شركة

في مؤرخ  عرفي  عقد   ب وأب 

تأسيس  تم   2323 نوف ي3   2  

لها  محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة 

مواصفات التالية :

 STE M.G.R TRAVAUX : التد ية

.PUBLICS

امشغال   : االأت اعي  الهدف 

املختلفة أج البناء/تاأر مواس البناء/ 

التجارة العامة.

زنقة  اممل  حي   : االأت اعي  املقر 

صفرج رقم 138 - تيفلت.

املدة : 99 سنة من تاريخ التأسيس.

الرأس ال : حدس رأس ال الشركة 

سرهم   (1.333.333( ألف  مائة  في 

مقد ة إ 5 13.333 حصة اأت اعية 

من مئة سرهم للحصة االأت اعية.

 : الدهالجي  الحكيم  عبد  الديد 
5333 حصة اأت اعية.

 5333  : الديدة سكينة املداجي 
ح�سى اأت اعية.

الديدة  عينت   : الشركة  تديي3 
مع  للشركة  مدي3ة  املداجي  سكينة 

أ يع الصالحيات.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
تيفلت  االبتدائية  باملحك ة  الضبط 

تحت رقم 581.
للنسخ جالبيان

الوكيل

601 P

 STE FRIDAY MULTI
TRAVAUX
تاسيس شركة

 13 ب وأب عقد عرفي مؤرخ في 
نوف ي3 2323 تم تأسيس شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة بشريك جحيد لها 

املواصفات التالية :
 STE FRIDAY MULTI  : التد ية 

.TRAVAUX
امشغال   : االأت اعي  الهدف 
منتجات  البناء/تاأر  أج  املختلفة 
املدنية  املباني  تنفيذ  صحية/ 

جالصناعية تحت اإلنشاء.
املقر االأت اعي : حي الجديد بلوك 

14 رقم 133 - تيفلت.
املدة : 99 سنة من تاريخ التأسيس.
الرأس ال : حدس رأس ال الشركة 
سرهم   (133.333( ألف  مائة  في 
حصة اأت اعية   1333 مقد ة إ 5 

من مئة سرهم للحصة االأت اعية.
 1333  : الداجسي  أ عة  الديد 

حصة اأت اعية.
الديدة  عينت   : الشركة  تديي3 
مع  للشركة  مدي3ة  الداجسي  أ عة 

أ يع الصالحيات.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
تيفلت  االبتدائية  باملحك ة  الضبط 

تحت رقم 599.
للنسخ جالبيان

الوكيل

602 P



18537 الجريدة الرسميةعدس 5644 - 15 أ اسى امج 5 1442 )33 سيد 30 2323) 

 STE KHAMISS & AYOUB

TRANS
تاسيس شركة

 16 ب وأب عقد عرفي مؤرخ في 

نوف ي3 2323 تم تأسيس شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة بشريك جحيد لها 

املواصفات التالية :

 STE KHAMISS &  : التد ية 

.AYOUB TRANS

نقل   : االأت اعي  الهدف 

امشخاص لحداب الغي3.

تجزئة الدعاسة   : املقر االأت اعي 

رقم 315 تيفلت.

املدة : 99 سنة من تاريخ التأسيس.

الرأس ال : حدس رأس ال الشركة 

سرهم   (133.333( ألف  مائة  في 

حصة اأت اعية   1333 مقد ة إ 5 

من مئة سرهم للحصة االأت اعية.

 533  : العبياجي  أيوب  الديد 

حصة اأت اعية.

 533  : السحيمي  خ يس  الديد 

حصة اأت اعية.

الديد  عين   : الشركة  تديي3 

خ يس  جالديد  العبياجي  أيوب 

السحيمي مدي3ان للشركة مع أ يع 

الصالحيات.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

تيفلت  االبتدائية  باملحك ة  الضبط 

تحت رقم 597.
للنسخ جالبيان

الوكيل

603 P

STE RAYAN & RIYAD
تاسيس شركة

 26 ب وأب عقد عرفي مؤرخ في 

شركة  تأسيس  تم   2323 أغدطس 

بشريك  محدجسة  مدؤجلية  ذات 

جحيد لها املواصفات التالية :

 STE STE RAYAN &  : التد ية 

.RIYAD

نقل البضائع   : الهدف االأت اعي 

لحداب الغي3/ النقل الوطني جالدج ي.

حي الرشاس رقم   : املقر االأت اعي 
1543 تيفلت.

املدة : 99 سنة من تاريخ التأسيس.
الرأس ال : حدس رأس ال الشركة 
سرهم   (133.333( ألف  مائة  في 
حصة اأت اعية   1333 مقد ة إ 5 

من مئة سرهم للحصة االأت اعية.
 1333  : الزاهي  اسريس  الديد 

حصة اأت اعية.
الديد  عين   : الشركة  تديي3 
اسريس الزاهي مدي3 للشركة مع أ يع 

الصالحيات.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
تيفلت  االبتدائية  باملحك ة  الضبط 

تحت رقم 483.
للنسخ جالبيان

الوكيل

604 P

STE RAWAFI
تاسيس شركة

 17 ب وأب عقد عرفي مؤرخ في 
شركة  تأسيس  تم   2323 أغدطس 
بشريك  محدجسة  مدؤجلية  ذات 

جحيد لها املواصفات التالية :
.STE RAWAFI : التد ية

امشغال   : االأت اعي  الهدف 
املنتجات  البناء/بيع  اج  املختلفة 

الصحية/ االستي3اس جالتصدير.
حي   11 رقم   : االأت اعي  املقر 

الدعاسة البحراجي - تيفلت.
املدة : 99 سنة من تاريخ التأسيس.
الرأس ال : حدس رأس ال الشركة 
سرهم   (133.333( ألف  مائة  في 
حصة اأت اعية   1333 مقد ة إ 5 

من مئة سرهم للحصة االأت اعية.
 1333  : حريبل  حنان  الديدة 

حصة اأت اعية.
الديدة  عينت   : الشركة  تديي3 
مع  للشركة  مدي3ة  حريبل  حنان 

أ يع الصالحيات.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
تيفلت  االبتدائية  باملحك ة  الضبط 

تحت رقم 481.
للنسخ جالبيان

الوكيل

605 P

STE B.MEDIA
SARL

االستثنائي  العام  الج ع  قرر 
املنعقد في 25 نوف 30 2323.

مصفي  تعيين   : الشركة  تصفية 
للشركة : عين الديد عبد هللا بوطاهر 
مصفيان  بوطاهر  زكرياء  جالديد 
 113 : رقم  للشركة في العنوان التا ي 

بلوك 5 حي الجديد تيفلت.
الضبط  بكتابة  اإليداع  تم 
في  بالخ يدات  االبتدائية  باملحك ة 
 1278 عدس  تحت  التجاري  السجل 

بتاريخ 2020/12/01.
للنسخ جالبيان

الوكيل

606 P

WAFA IMA ASSISTANCE
S.A

س.ت البيضاء رقم 119.935
تعديالت في املجلس اإلساري

العاسي  العام  من محضر الج ع 
 2323 يونيو   24 بتاريخ  املنعقد 
لشركة جافا إي ا أسيدتانس» شركة 
البيضاء  بالدار  جمقرها  مداه ة 
تجزئة   2 القطعة  سانت3،  بزنس   -
جاملقيدة  معرجف،  سيدي  مندرجنا، 
البيضاء  بالدار  التجاري  بالسجل 

تحت رقم 119.935، يتجل5 ما يلي :
الديد  مهام  نهاية  تسجيل 

اس اعيل سجيري من مهامه ك دير.
سريس  مح د  الديد  تعيين 

مغراجي ك دير.
تم إنجاز اإليداع القانوني بكتابة 
بالدار  التجارية  باملحك ة  الضبط 
البيضاء، في 2020/11/05 تحت رقم 

.753319
607 P

WAFA IMA ASSISTANCE
S.A

س.ت البيضاء رقم 119.935
تعديالت في املجلس اإلساري

اإلسارة  مجلس  محضر   من 
 2319 سيد 30   13 بتاريخ  املنعقد 
لشركة »جافا إي ا أسيدتانس» شركة

البيضاء  بالدار  جمقرها  مداه ة 

تجزئة   2 القطعة  سانت3،  بزنس   -

جاملقيدة  معرجف،  سيدي  مندرجنا، 

البيضاء  بالدار  التجاري  بالسجل 

تحت رقم 119.935، يتجل5 ما يلي :

تسجيل نهاية مهام الديد توفيق 

مجلس  كعضو  مهامه  من  بنجلون 

اإلسارة.

الديد  مهام  نهاية  تسجيل 

سجمينيك موراكليا من مهامه كعضو 

لشركة  شركة  م ثل  إسارة  مجلس 

اسي3ي ا.

خياط  بن  مريم  الديدة  تعيين 

زكاري ك تصرف أديد.

باسكال  أون  الديد  تعيين 

انطوان سانوس ك تصرف أديد.

تم إنجاز اإليداع القانوني بكتابة 

بالدار  التجارية  باملحك ة  الضبط 

البيضاء، في 2020/09/11 تحت رقم 

.745717

608 P

شـركـة ألد ش ال افريقيا

ش.ذ.م.م

NORD-AFRICAIN CUIR
 SARL

مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

 2323 نوف 30   12 بتاريخ  بالبيضاء 

لشركة  امسا�سي  القانون  جضع  تم 

الخصائص  املدؤجليةذات  محدجسة 

التالية :

افريقيا  ش ال  ألد   : التـدـ ـيـة 

ش.ذ.م.م

استي3اس   : االأت اعي  الهـدف 

الجلدية  املالبس  جتدويق  جتصدير 

جامغذية العامة. 

الع ليات  أ يع  عام  بشكل  ج 

غي3  ج  العقارية  ج  التجارية  ج  املالية 

العقارية باملغرب أج بالخارج ج التي من 

شأنها أن تداعد عل5 اكت ال الهدف 

أعاله.
13 زنقة الحرية   : املقر االأت اعي 

الدار   5 الشقة  الثالث  الطابق 

البيضاء.
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رأس ال  حدس   : الشركـة  رأس ال 

سرهم مقد ة   133.333 الشركة في 

عل5 1333 حصة من فئة 133 سرهم 

للحصة، مج وعها كلها محررة جمن 

نصيب :

 533 يوسف  االعريبي  الديد 

الصياس  الديدأجالس  ج  حصة، 

عالءالدين 533 حصة.

الـتـدـيي3 : تدي3 الشركة من طرف 

الديد االعريبي يوسف ج الديدأجالس 

ك دي3ان  الدين  عالء  الصياس 

جشريكان ملدة غي3 محدسة .

الغي3  بالتوقيع  الشركة  تلتزم 

مشت3ك في ا يخص أ يع املعامالت 

جخصوصا البنكية منها، بين املدي3ين 

يوسف  الديداالعريبي  جالشريكين 

جالديد أجالس الصياس عالءالدين.

الدنة االأت اعية : تبتدئ الدنة 

االأت اعية من فاتح يناير جتنتهي في 

31 سيد 30 من كل سنة.

99 سنة ابتداء من تاريخ   : الـ ـدة 

التسجيل بالسجل التجاري. 

باملركز  تم   : القانـوني  اإليداع 

البيضاء  بالدار  لإلستث ار  الجهوي 

 : رقم  تحت   2323 سيد 30   33 في 

.481785
خالصة من أأل النشر

609 P

LE CREATIF
SARL

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة.

ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 

البيضاء بتاريخ 19 نوف 30 2323، تم 

تحرير القانون امسا�سي لشركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة، م يزاتها كالتا ي :

.LE CREATIF : التد ية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املدؤجلية املحدجسة.

الهدف : تهدف الشركة في كل من 

املغرب جالخارج إ 5 ما يلي :

- أ يع أع ال اإلشهار جالطباعة.

13 زنقة الحرية   : املقر االأت اعي 

الدار   -  5 رقم  الشقة   3 الطابق 

البيضاء.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيدها النهائي.

تم تحديده في   : رأس ال الشركة 

 1333 إ 5  مقد ة  سرهم   133.333

133 سرهم  حصة اأت اعية من فئة 

جمحررة  مكتتبة  الواحدة،  للحصة 

بالكامل جموزعة ك ا يلي :

 533 - الديد محيي عبد الهاسي : 

حصة اأت اعية.

حصة   533 الديد سلمي املهدي 

اأت اعية.

تم تعيين الديد محيي   : التديي3 

املهدي  سلمي  جالديد  الهاسي  عبد 

مدي3ين للشركة ملدة غي3 محدجسة.

تلتزم الشركة بالتوقيع   : التوقيع 

الهاسي  عبد  محيي  للديد  املشت3ك 

جالديد سلمي املهدي في كل الوثائق 

التي تخصها.

الدنة االأت اعية : تبتدئ الدنة 

االأت اعية من فاتح يناير جتنتهي في 

31 سيد 30 من كل سنة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

البيضاء  بالدار  التجارية  املحك ة 

تحت رقم   ،2323 سيد 30   7 بتاريخ 

.756343

تسجيل  تم   : التجاري  السجل 

بالدار  التجاري  بالسجل  الشركة 

 ،2323 سيد 30   7 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 481915.
للإلشارة جالبيان

610 P

 ALASKA HOME

APPLIANCES
تأسيس شركة

ب قت�سى عقد عرفـي مؤرخ   -  I  
تم إيداع القانون  في 13/10/2020، 

املدؤجلية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدجسة  ج ذات امل يزات التالية :

 ALASKA HOME  : التد ية 
.APPLIANCES

املنتجات  استي3اس  تاأر  الهدف:   
املنزلية

شارع   55  : االأت اعي  املقر 
الزرقطوني فضاء الزرقطوني الطابق 

1 حي املدتشفيات الدار البيضاء
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيدها النهائي.
الرأس ال   : االأت اعي  الرأس ال 
   3.333.333 في  محدس   االأت اعي 
حصة   33.333 إ 5  مقدم  سرهم 
سرهم   133 فئة  من  اأت اعية 
مكتتبة ج محررة بالربع ج  للواحدة، 

موزعة لفائدة :
الرح وني  يحيى  مح د  الديد 
اأت اعية    حصة   18.333

1.833.333 سرهم.
  6.333 الديد الرح وني ح زة   

حصة اأت اعية633.333 سرهم.
  6.333 العلمي   جفاء  الديدة 

حصة اأت اعية633.333 سرهم.
حصة   :  33.333 املج وع 

اأت اعية 3.333.333 سرهم.
الدنة االأت اعية : تبتدئ الدنة 
االأت اعية من فاتح يناير جتنتهي في 

31 سيد 30.
الديد  تعيين  تم   : التديي3 

الرح وني ح زة مدي3ا للشركة
ك ا تصبح الشركة ملزمة بالتوقيع 

املنفرس للديد الرح وني ح زة
لدى  القانوني  اإليداع  تم   -  II
البيضاء،  بالدار  التجارية  املحك ة 
تحت   ،27/10/2020 بتاريخ 
التجاري رقم  بالسجل  رقم751722 

.477.681
ملخص قصد النشر

611 P

DEUTSCHMANN
SARL

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفـي  عقد  ب قت�سى   -  I
القانون  إيداع  تم  في13/10/2020، 
املدؤجلية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدجسة  ج ذات امل يزات التالية :

  DEUTSCHMANN  : التد ية 
.Sarl

املنتجات  استي3اس  تاأر   : الهدف 
املنزلية

شارع   55  : االأت اعي  املقر 
الزرقطوني فضاء الزرقطوني الطابق 

1 حي املدتشفيات الدار البيضاء
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيدها النهائي.
الرأس ال   : االأت اعي  الرأس ال 
 3.333.333 في   محدس   االأت اعي 
حصة   33.333 إ 5  مقدم  سرهم 
سرهم   133 فئة  من  اأت اعية 
مكتتبة ج محررة بالربع ج  للواحدة، 

موزعة لفائدة :
الرح وني  يحيى  مح د  الديد 
اأت اعية    حصة   18.333

1.833.333 سرهم
- الديد الرح وني ح زة : 6.333  

حصة اأت اعية633.333 سرهم
  6.333  : العلمي  جفاء  الديدة   -

حصة اأت اعية633.333 سرهم
حصة   :  33.333 املج وع   

اأت اعية 3.333.333 سرهم
الدنة االأت اعية : تبتدئ الدنة 
االأت اعية من فاتح يناير جتنتهي في 

31 سيد 30.
الديد  تعيين  تم   : التديي3 

الرح وني ح زة مدي3ا للشركة
ك ا تصبح الشركة ملزمة بالتوقيع 

املنفرس للديد الرح وني ح زة.
لدى  القانوني  اإليداع  تم   -  II
البيضاء،  بالدار  التجارية  املحك ة 
تحت   ،27/10/2020 بتاريخ 
التجاري رقم  بالسجل  رقم751723 

.477.685
612 P

 NISKAE
تأسيس شركة ذات املهام املحدجسة  
مؤرخ  عرفي  عقد  ب وأب 
 2323 نوف 30   23 يوم  بالبيضاء 
جضع  تم  املدينة  بنفس  مسجل  ج 
القوانين االساسية لشركة ذات املهام 

املحدجسة جذات امل يزات التالية :
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التد ية :   أخذت الشركة تد ية 

.NISKAE :  لها

مح د  شارع   97  : الرئي�سي  املقر 

الخامس الدار البيضاء.

الغرض: معالجة املياه.

الراس ال  حدس   : الرأس ال 

االأت اعي في 13.333 سرهم ج مقد ة 

133 سرهم  133 حصة من  فئة    ا 5 

للحصة ج موزعة كالتا ي : 

 LAURE للديدة  حصة   53  -

 ELKESLASSY

 JULIEN للديد  حصة   53  -

                                                                                 QUIBLIER

في الشركة  مدة  حدست   :  املدة 

تسجيلها  تاريخ  من  ابتداءا   99  

بالسجل التجاري.

التديي3: تديي3 الشركة من طرف 

 LAURE ELKESLASSY  الديدة 

. JULIEN QUIBLIER ج  الديد

القانوني  االيداع  تم   : االيداع 

لدى املحك ة التجارية بالبيضاء يوم  

16/12/2020 ج  تحت رقم 757648.

التجاري  بالسجل  التسجيل  ج 

لدى املحك ة التجارية بالبيضاء يوم 

16/12/2020 ج تحت  رقم 483351.
للنشر ج البيان.

613 P

Y B SERVICES
تأسيس شركة

مؤرخ  عرفـي  عقد  ب قت�سى   -  I

القانون  إيداع  تم  في24/11/2020، 

املدؤجلية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدجس ملداهم جاحد ج ذات امل يزات 

التالية :

.Y B SERVICES : التد ية

الهدف : استغالل مقهى ع ومي.

الدفلي  الطابق  االأت اع  املقر 

الرقم  الدالم  سار  الدكني  املج ع 

129 مراكش.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيدها النهائي.

الرأس ال   : االأت اعي  الرأس ال 

االأت اعي محدس  في 133.333 سرهم 

اأت اعية  حصة   1333 إ 5  مقدم 

من فئة  133 سرهم للواحدة، مكتتبة 

ج محررة بالكامل ج موزعة لفائدة : 

املج وع : 133.333 

الدنة االأت اعية : تبتدئ الدنة 

االأت اعية من فاتح يناير جتنتهي في 

31 سيد 30.

تم تعيين الديد بوتالت  التديي3: 

لحدن.

تم اإليداع القانوني بالسجل   -  II

التجاري لدى املحك ة التجارية بالدار 

البيضاء، بتاريخ09/12/2020، تحت 
رقم 139175.

ملخص قصد النشر

614 P

AYA DIOR
ش.م .م

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

جضع  تم  بالبيضاء،   23-11-2323

محدجسة  لشركة  امسا�سي  القانون 

املدؤجلية تتدم بالخصائص التالية:

التد ية :  » AYA DIOR » ش.م .م.

   الهدف االأت اعي:  

-البناء ج التجهيز.
13 زنقة الحرية   : املقر االأت اعي 

الطابق 3 شقة 5   الدار البيضاء.                                                                            

في   حدس  االأت اعي:  الرأس ال 

 133 عل5  موزعة  13333سرهم، 

سرهم  حصة اأت اعية من فئة133 

عل5  كليا  حررت  الواحدة  للحصة 

الشكل التا ي :

الديد البكوري رحال = 53 حصة 

الديدة البكوري اية = 53 حصة  

املدة : 99 سنة.

الدنة االأت اعية : من1 يناير إ 5 

31 سيد 30.

تدي3 الشركة من طرف   : اإلسارة 

الديد البكوري رحال.              

بإمضاء  الشركة  تلتزم   : اإلمضاء 

املدي3 الديد البكوري رحال.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

 757212 رقم  تحث   11/12/2020

بتاريخ  التجاري  بالسجل  جسجلت 

11/12/2020 تحث رقم482637.

615 P

J.ISRAE
SARL AU

رأس الها 133.333 سرهم

مقرها االأت اعي : رقم 556تجزيئة 

الكحيلي عرصة موالي الجيال ي 

مراكش

السجل التجاري رقم: 138849/ 

مراكش

إعالن التأسيس
ب وأب عقد عرفي مؤرخ ب راكش 

تأسيس  تم   20/10/2020 بتاريخ 

ب داهم  املدؤجلية  محدجسة  شركة 

جحيد ب  يزاتها التالية :

STE J.ISRAESARL AU : التد ية

الغرض االأت اعي : اشغال البناء 

الدباكة.

- الكهرباء.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيدها النهائي. 

من  تبتدا   : االأت اعية  الدنة 

31 سيد 30 من  فاتح يناير ج تنتهي في 

كل سنة. 
556 تجزيئ  : رقم  املقر االأت اعي 

الجيال ي  موالي  عرصة  الكحيلي 

مراكش.
في  يحد  الشركة  مال  رأس 

 1333 ل  مقد ة  سرهم   133.333

سرهم   133 بقي ة  اأت اعية  حصة 

للحصة، محررة كاملة. 

عبد  الديد  تعيين  تم   : التديي3 

الجندية  مغربي  أ30جي  الرحيم 

موالي  سرب  سكري  ببو  جالقاطن 

الكبي3 رقم 5مراكش.جالحامل لبطاقة 

 EE11214 رقم  الوطنية  التعريف 

غي3  ملدة  للشركة  جحيدا  مدي3ا 

محدجسة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  باملحك ة  الضبط  كتابة 

117929بتاريخ   : ب راكش تحت رقم 

.2020/11/30

616 P

 «  Société O’ NORIA «
 S.A.R.L

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفـي  عقد  ب قت�سى 

القانون  إيداع  تم   ،19/10/2020

املدؤجلية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدجسة ج ذات امل يزات التالية : 

  Société O’NORIA  : التد ية 

 S.A.R.L

الهدف : أ يع املنتجات الغذائية 

جالفواكه  جالخضرجات  جالزراعية 

جمنتجات شجرة الزيتون جمشتقاته 

جمنتجات امرغان جمشتقات امرغان

العضوية  املنتجات  أ يع 

جمنتجات  جالفواكه  جالخضرجات 

جمنتجات  جمشتقاته  الزيتون 

جمشتقات امرغان

جامغذية  الغذائية  املنتجات 

الج لة  جشبه  بالج لة  الزراعية 

جالتجزئة

استي3اس جتصدير الخضار جالفواكه 

جمنتجات شجرة الزيتون جمشتقاته 

جمنتجات امرغان جمشتقاته لحدابها 

جالتوزيع  بالع ولة  أج  الخاص 

أنواع  لج يع  جالنقل  جالتخزين 

املنتجات الغذائية الزراعية

التج يل  مدتحضرات  أ يع 

املخصصة للج ال

الغذائية  املنتجات  أ يع 

ذات  الزراعية  الغذائية  جاملنتجات 

الصلة بغرض الشركة بشكل مباشر 

أج غي3 مباشر

أ يع ع ليات الوساطة التجارية 

جالد درة لج يع املنتجات الغذائية 

جالزراعية بغض النظر عن منشأها أج 

جأهتها.
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لج يع  تجارية  خدمات  تقديم 
أ يع  بيع  الغذائية.  املنتجات 
املوقع  في  الغذائية  املنتجات 
جالطلبات الخارأية. صيانة منصات 
املنتجات الغذائية في امسطح الكبي3ة 
جاملتوسطة جتوفي3 كافة الخدمات في 
هذا الدياق. نشاط الوكيل التجاري 
ججسيط التجارة جالت ثيل التجاري في 

قطاع امغذية الزراعية.
املنتجات  أ يع  جتصدير  تدويق 
جبراءات االخت3اع جالعالمات التجارية 
بامشياء  املتعلقة  جالت3اخيص 

املذكورة أعاله
جالدعوة  سوق  أي  في  املشاركة 
أج  خاصة  كانت  سواء  لل ناقصات 

عامة
سرب   2 رقم   : االأت اعي  املقر 

حربيل قصبة مراكش
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيدها النهائي.
الرأس ال   : االأت اعي  الرأس ال 
 33.333.33 في  محدس  االأت اعي 

.سرهم 
الدنة االأت اعية : تبتدئ الدنة 
االأت اعية من فاتح يناير جتنتهي في 

31 سيد 30.
التديي3 : تم تعيين الديد املهدي 
.مدي3ان  لشكري  جحنان  لشكري 

للشركة
لدى  القانوني  اإليداع  تم   -II
بتاريخ  ب راكش،  التجارية  املحك ة 
رقم7445  تحت   ،.09/11/2020
بالسجل التجاري تحت رقم 137965

ملخص قصد النشر
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 PROFESSIONAL LOOK
ش.م.م

رأس الها 133.333 سرهم 
زاجية شارع مح د مامون شانتي ار 

قطعة 58 معاريف الدار البيضاء
الـتــأسـيـس

عرفي  عقد  ب قت�سى 
 34-11-2323 بتاريخ  بالدار البيضاء 
لشركة  امسا�سي  القانون  تحرير  تم 
خاصيتها  محدجسة  مدؤجلية  ذات 

كالتا ي : 

التد ية :
PROFESSIONAL LOOK

منتجات  تدويق   -  : الهدف 
لصالونات  التج يل  جمدتلزمات 

التج يل جامفراس
 - تدويق منتجات شبه صيدالنية.
شارع  زاجية   : االأت اعي  املقر 
 58 قطعة  شانتي ار  مامون  مح د 

معاريف الدار البيضاء
املدة : 99 سنة.

سرهم   133.333  : الرأس ال 
فئة  من  حصة   1.333 إ 5  مقد ة 
الشركاء  عل5  جزعت  سرهم   133

كالتا ي : 
- الديد رشيد بل وسن 334 حصة

 333 الديد عبد الرحيم بل وسن 
حصة

الديد أح د بل وسن 333 حصة
التديي3 : عهد به ملدة غي3 محدسة 
رشيد  للديد  مطلقة  بصالحيات 

بل وسن.
ٍا 315  يناير   1 من   : الدنة املالية 

سيد 30 .
القانوني  لالحتياط   %5  : امرباح 
يوضع  أج  ينقل  أج  يوزع  أما  جالباقي 
تحت االحتياط حدب ا يقرره الج ع 

العام.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   II
بالدار  التجارية  باملحك ة  الضبط 
بتاريخ   757778 تحت رقم  البيضاء 

.16-12-2323
بالسجل  الشركة  تقييد  تم   III
رقم    تحت  البيضاء  بالدار  التجاري 

483155 بتاريخ 16-12-2323.
 من أأل التخليص ج اإلشهار 
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STE PARA DU NORD
 SARL

 تأسيـس شـركـة
بالدار  أبرم  عرفي  عقد  مقت�سى 
تم   15/10/2020 بتأريخ  البيضاء 
لشركة  امسا�سي  القانون  جضع 
باملواصفات  املدؤجلية  محدجسة 

التالية : 

- التد ية : بارا سج نور – ش.م.م 

- هدف ألشركة : في املغرب ك ا هو 

في الخارج

- البيع , الشراء جالتدويق املباشر 

لج يع مواس جأسجات جاليات التج يل 

 PARAPHARMACIE ج

جالتدويق لج يع  لشراء  البيع,   -

مواس جمدتلزمات الطبية ج الجراحية 

جالطب  عامة  بالطب  الخاصة 

الحيوي خاصة.

لج يع  جالتصدير  االست3اس   -

انواع املواس جاملشتقات الخاصة بكل 

ما يتعلق بالهدف االسا�سي للشركة.

امع ال  بج يع  القيام  مع 

جاملبيعات جالخدمات التي لها عالقة 

ج  الشركة  لع ل  امسا�سي  بالهدف 

التي تداهم في تن يتها ج ارتقاءها. 

رقم   13 املقر أالأت اعي الزنقة   -

الحدني  الحي  االلفة  الورس  حي   63

الدار البيضاء.

- رأس مال الشركة : حدس في مبلغ 

133.333,33 سرهم مجزئة إ 5 1333 

حصة بقي ة 133 سرهم للواحدة .

الديد نعيم مح د 533 حصة

الديد ة نعيم مريم 533 حصة

99 سنة ابتداء من تاريخ   : - أملدة 

تأسيدها.

- تديي3 الشركة : تدي3 الشركة من 

طرف مدي3ين : 

الديدة  ج  مح د  نعيم  الديد   

نعيم مريم

- التوقيع الجائز هو توقيع : الديد 

نعيم  الديد  اج  جحده  مح د  نعيم 

مح د جالديدة نعيم مريم معا.

تنطلق من   : الدنة أالأت اعية    -

فاتح يناير إ 5 غاية 31 سيد 30 من كل 

سنة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجارية 

بتاريخ   753949 التجاري  السجل 

. 13/11/2020
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 SOCIETE  : IVANKA
إفنكا

SARL

ب قت�سى عقد عرفـي مؤرخ في   -I

القانون  إيداع  تم   ،2020/12/10

املدؤجلية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

امل يزات  ذات  ج   .SARL املحدجسة 

التالية : 

 SOCIETE  :إفنكا  : *التد ية 

IVANKA

*الهدف : مقاجل في البناء 

شارع   46  : *املقراالأت اعي 

 6 الرقم   3 الطابق  الزرقطوني 

الدارالبيضاء.

من تاريخ  99سنة ابتداء   : *املدة 

تأسيدها النهائي.

الرأس ال   : *الرأس ال االأت اعي 

 133.333.33 االأت اعي محدس في   

سرهم.

مقدم إ 5 1333 حصة اأت اعية 

 من فئة 133 سرهم للواحدة، مكتتبة

لفائدة  جموزعة  بالكامل  محررة  ج   

أباري  شكيب  مح د   : الديد 

133حصة

امين  مح د   : الديد  لفائدة  ج 

أباري 333 حصة .

أباري   لينة   : االندة  لفائدة  ج 

333حصة.

أباري  غيثة   : االندة  لفائدة  ج 

333حصة

املج وع : 1333 حصة

الدنة االأت اعية : تبتدئ الدنة 

االأت اعية من فاتح يناير جتنتهي في 

31سيد 30.

تم تعيين الديد مح د   : التديي3 

شكيب أباري.

القانوني  اإليداع  تم   -II

املحك ة  لدى  التجاري  بالسجل 

بتاريخ  بالدار البيضاء،  التجارية 

2020/12/16، تحت رقم 757679.
ملخص قصد النشر
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 ANWAR NEW TRADING
SARL

D’ASSOCIE UNIQUE 

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفـي  عقد  ب قت�سى   -I
القانون  إيداع  تم  في16/11/2020، 

املدؤجلية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

الوحيد.  الشريك  ذات  املحدجسة 

جذات امل يزات التالية : 

 ANWAR NEW  : التد ية 

 TRADING SARL D’ASSOCIE

.UNIQUE

الغرض  لديها  الشركة   : الهدف 

 - االستي3اس   - امثاث   - املفرجشات   :

التصدير.
13 زنقة الحرية   : املقر االأت اعي 

الطابق 3 الشقة 5 الدار البيضاء

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيدها النهائي.

الرأس ال   : االأت اعي  الرأس ال 

سرهم   133.333 االأت اعي محدس في 

اأت اعية  حصة   1333 إ 5  مقدم 

من فئة 133 سرهم للواحدة، مكتتبة 

لفائدة  موزعة  ج  بالكامل  محررة  ج 

حصة  انوار1333  مح د  الديد   :

اأت اعية 

الدنة االأت اعية : تبتدئ الدنة 

االأت اعية من فاتح يناير جتنتهي في 

31 سيد 30.

تم تعيين الديد مح د   : التديي3 

انوار.مدي3ا للشركة

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم   -II

التجاري لدى املحك ة التجارية بالدار 

 ،14/12/2020 بتاريخ  البيضاء، 

تحت رقم 482771.
ملخص قصد النشر
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اريمة تكس
ش س م م

بتاريخ  ج  عر�سي  عقد  ب قت�سي 
القانون  جضع  تم   05/11/2020

تكس اري ة  لشركة   امسا�سي 

 ش س م م تخضع للقوانين اآلتية :

الغرض : بيع أ يع اتواب بالج لة

الياقوت  اللة  شارع   39  : املقر 

طابق الخامس شقة س البيضاء.

املدة : حدست 99 سنة
مائة   133333 حدس في   : رأس ال 

ألف سرهم مقد ة عل5 ألف حصة 

نصيب كل جاحدة مائة سرهم أ يعها 

في حوزة 

الحاج يحيى  533 حصة

اح ت حديوكلي 533 حصة

أسندت مه ة التديي3   : التديي3 

كل من الديد الحاج يحيى ج الديد 

اح ت حديوكلي ملدة غي3 محدسة مع 

توقيع احاسي اما الديد الحاج يحيى 

اج الديد اح ت حديوكلي.

جضعه  تم   : القانوني  اإليداع 

بالبيضاء  التجارية  باملحك ة 

بتاريخ15/12/2020 تحت 757532.
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شركة

EXCELLENCE PLUS
شركة محدجسة املدؤجلية 

التأسيس
بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى   

شركة تأسيس  تم   2020/11/27

محدجسة   EXCELLENCE PLUS

املدؤجلية خصائصها كالتا ي  : 

 EXCELLENCE : شركة  التد ية  

PLUS
الغرض : منعش عقاري

البيضاء  الدار   : االأت اعي  املقر 

مج وعة التقدم GH 2 17 الطابق 2 

سيدي ال30نو�سي 

من  ابتدءا  سنة   99  : املدة  
تسجيلها النهائي بالسجل التجاري

 133.333  : التجاري   رأس الها 

حصة من   1333 إ 5  سرهم مقد ة 

فئة 133سرهم

موزعة كالتا ي  : 

 الديد نبيل الدنيني 533  حصة

 253 سهيل  الرحيم  الديدعبد   

حصة.

الديد رشيد سهيل 253 حصة 

مج وع الحصص 1333 حصة

 53.333 الدنيني  نبيل  الديد 

سرهم

سهيل  الرحيم  الديدعبد   

25.333 سرهم.

 25.333 سهيل  رشيد  الديد   

سرهم 

 133.333 الحصص  مج وع   

سرهم 

الديدعبد  تعيين  تم   : اإلسارة  

مع  للشركة  مدي3ا  سهيل  الرحيم 

إمضاء منفرس

: من فاتح يناير إ 5  الدنة املالية  

31 سيد 30 من كل سنة 

لدى  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  باملحك ة  الضبط  كتابة 

بالدار البيضاء بتاريخ 11/12/2020 

 تحت رقم 757144 
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DELTA CHARBON F 16
SARL AU 

املؤرخ عرفي  عقد   ب قت�سى 

نوف 30   11 بتاريخ  البيضاء  بالدار 

2323 قرر الشركاء إنشاء شركة ذات 

املدؤجلية ذات الشريك الوحيد ذات 

الخصائص اآلتية :

 DELTA CHARBON  : التد ية 

.F16 SARL AU

الغرض : الفحم جالخشب.

محج اللة    61  : املقر االأت اعي 

ياقوت الرقم 39 الطابق امجل، الدار 

البيضاء.
رأس الها : 133.333 سرهم مجزأة 

سرهم   133 بقي ة  حصة   1333 إ 5 

للحصة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحك ة التجارية بالدار 

البيضاء يوم 19 نوف 30 2323 تحت 
بالسجل  جاملقيدة   754378 رقم 

التجاري تحت رقم 483151.
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 MARRAKECH EXPRESS

 SERVICES

.SARL AU
 شركة محدجسة املدؤجلية سات 

الشريك الوحيد

تأســيس شركة
ب قتـــ�سى عقد عرفي، مؤرخ في 26 

نون30 2323، ثم خلق قانون تأسي�سي 

سات  املدؤجلية  محدجسة  لشركة 

املواصفـــات  سات  الوحيد،  الشريك 

التـــالية :

ايكد30يس  مراكش   : التد يــــــــة 

سي3فيس.

تقديم  اإلأت ــــاعي:  الهدف 

 – الفالحي  املجال  الخدماتفي 

مختلف   – جاالستي3اس  التصدير 

الخدمات؛

سرب  مكرر   43 اإلأت ـــاعي:  املقــر 

شتوكة باب أيالن ب راكش.

 53.333 في  محدس  الرأس ــــــــال: 

سرهم، ، مدفوعة نقدا.

التدييــــــــر : عـــين الديد رشيد أجالس 

بن لحدن ك دي3للشركة.

بــاسئ  اإلأت اعيـــة:مـــن  الدنـة 

ينــاير إ 5 آخر سأن30 من كل سنة.

99 سنة إبتــداء أجل يوم   : الـ ــــــــدة 

من التأسيس النهائي للشركة، ماعدا 

حالتي الفك املدبق أج الت ديـــــد.

اإليداع  ثم   : القانونـي  اإليـــداع 

بـاملحك ة  الضبط،  بكتابة  القانوني 

التجارية ب راكش، في تــاريخ  39 سأن30 

2323،    تحت الرقـــم 118327.
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BRIQUETERIE ALBARAKA
تأسيس

بتاريخ عرفي   عقد   ب قت�سى 

2323 تم تأسيس شركة   12 نوف 30 

باملواصفات التالية :

 BRIQUETERIE  : التد ية   

.ALBARAKA

املنطقة   : االأت اعي  املقر 

الصناعية طانطان.
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ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مدؤجلية محدجسة بشريك جحيد.

أشغال البناء   : الهدف االأت اعي 

تصنيع جبيع مواس البناء.

املدة : 99 سنة.

سرهم   133.333  : الرأس ال 

اأت اعية  حصة   1.333 إ 5  مقدم 

133 سرهم للواحدة م لوكة  من فئة 

من طرف الديد ايت بوسعيد مح د.

الدنة املحاسباتية من فاتح يناير 

إ 5 31 سيد 30 من كل سنة.

التديي3 :

الديد ايت بوسعيد مح د مدي3 

للشركة ملدة غي3 محدجسة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 267 االبتدائية بطانطان تحت رقم 

جالتقييد بالسجل التجاري تحت رقم 

5633 بتاريخ 11 سيد 30 2323.
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ويمباكت ثكنولوجي
شركة محدجسة املدؤجلية 

تأســيس شركة
ب قت�سى عقد عرفي مسجل بالدار 

 ،2323 نون30   25 بتاريخ  البيضاء 

لشركة  امسا�سي  القانون  تحرير  تم 

محدجسة املدؤجلية ، م يزاتها كاآلتي:

التد ية : » جي باكت ثكنولوجي» 

.WIMPACT TECHNOLOGY

تكنولوأيا  االأت اعي:  الهدف 

مص م)  م30مج،  )محلل  املعلومات 
جالحلول  اإللكت3جنية  التجارة 

الرق ية.

أج  )تاأر  جالتصدير  االستي3اس 

جسيط).
جالحلول  اإللكت3جنية  التجارة 

الرق ية

شركاءالشركة: 

  الديدة سلوى الهاشمي، مغربية 

الحاملة للبطاقة الوطنية  الجندية، 
إي ان  الديدة   BE648933 رقم 

الحاملة   ، مغربية الجندية  عدنان  

 .BE788331 للبطاقة الوطنية رقم

البيضاء:  الدار  االأت اعي:   املقر 
الزرقاء  إقامة  مني3  إبن  زنقة   117

الطابق امجل الرقم 2 املعار يف .
سرهم   133.333 الرأس ال: 
بقي ة  حصة   1.333 إ 5  مقد ة 
سرهم للحصة مقد ة بين   100،00
الشكل  عل5  بالتداجي  الشريكتين 

التا ي :
   533 الهاشمي   سلوى  الديدة   

حصة. 
 533 عدنان    إي ان  الديدة 

حصة. 
من تاريخ  سنة ابتداء   99 املدة:  

تسجيلها بالسجل التجاري.
من  تبتدأ    : االأت اعية  الدنة 
سأن30 من   31 فاتح يناير ج تنتهي في 

كل سنة.
تم تعيين الديدة  تديي3 الشركة: 
إي ان  جالديدة  الهاشمي  سلوى 
عدنان  مدي3تان معا للشركة ملدة غي3 

محدجسة.
بالسجل  القانوني   اإليداع  تم 
التجارية  املحك ة  لذى  التجاري 
 756459 رقم  تحت  البيضاء  للدار 
جالشركة مسجلة في السجل التجاري 
البيضاء  بالدار  التجارية  باملحك ة 
رقم  تحت   2323 ذأن30   7 بتاريخ 

.482337
قصد النشر ج اإلعالن

627 P

 STE GROUPE SCOLAIRE 
  PRIVE- LA LOUPE

SARL
السجل التجاري رقم :  467535

إستدراك خطأ
استدراك الخطأ الوارس في تفويت 
حصص اأت اعية لشركة محدجسة 
املدؤجلية املدرج بالجريدة الرس ية 

عدس 5643 ج املتعلق ب:
تفويت حصص اأت اعية

عوضا  اضانك  فاط ة  الديدة  
الديدة  فاط ة أجسنجا.

    لإلشارة ج البيان

628 P

 ENTREPRISE MAROCAINE
 D’INVESTISSEMENT,
 DÉVELOPPEMENT ET
 D’AMÉNAGEMENT

 EMIDA
مقرها : 13 زنقة الحرية الطابق 

33 الرقم 35 الدار البيضاء – املقر 
الرئي�سي:  

  السجل التجاري: 467441 
بالدارالبيضاء

الشريك  قرار  محضر  ب قت�سى 
في  املؤرخ  للشركة  الوحيد 
ب قره  جاملنعقد   17/11/2020

االأت اعي يقرر ما يلي  :       
بيع أسهم الشركة. 

استقالة املدي3 س اعيل بزهار. 
تعيين مدي3 أديد عبد اللطيف 

االبيض .
من   14 ج   7  -  6 البند  تعديل 

القانون امسا�سي ؛  
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحك ة التجارية بالدار 
البيضاء تحت رقم 31556  بتاريخ 14  

سأن30  2323.
مقتطف ج بيان   

629 P

 MICHEL ROUSSEAU
SERVICES

 ش.م.م
  للشريك الوحيد

الرأس ال   333 15 سرهم
املقر االأت اعي : مركز امع ال 

كونت بو، 71 زاجية شارع مح د 
الخامس ج زنقة ازيالل الطابق 3

الدار البيضاء
رقم السجل التجاري : 643 183

تفويت حصص اأت اعية 
ج استقالة مدي3

الغي3  العام  الج ع  ب قت�سى 
العاسي بتاريخ 35 غشت 2323, قررت 
 MICHEL ROUSSEAU  « الشركة 
للشريك  »ش.م.م    SERVICES
الوحيدالتي مقرها االأت اعي الكائن 
71 زاجية  ب: مركز امع ال كونت بو، 
شارع مح د الخامس ج زنقة ازيالل 

الطابق 3, ما يلي : 

 75 اأت اعية:  حصص  تفويت 
 5.333,33 بقي ة  اأت اعية  حصة 
 NATHAN الديد  من  سرهم 
 COVER  « شركة  إ 5   ROUSSEAU

.«GROUP
 75 اأت اعية:  حصص  تفويت 
 5.333,33 بقي ة  اأت اعية  حصة 
 SEBASTIEN الديد  من  سرهم 
 COVER  « إ 5 شركة   WAUQUIER

«GROUP
تغيي3 الشكل القانوني للشركة من 
إ 5  شركة سات املدؤجلية املحدجسة 

شركةش.م.م ذات الشريك الوحيد. 
 SEBASTIEN الديد  استقالة 
الشركة  تدي3  WAUQUIERمن 
 NATHAN الديد  جتعيين 

ROUSSEAU ك دي3 للشركة. 
اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 
القانوني للشركة باملحك ة التجارية 
سأن30   13 بتاريخ  البيضاء،  بالدار 

2323 تحت رقم 339 757.
630 P

STE ART CANTINE
SARL

RC : 358241
ب قت�سى عقد عرفي حرر بالدار 
 2323 نوف 30   23 بتاريخ  البيضاء 
  STE ART CANTINE لشركة لشركة
م ر الدوسن   11 الكائنة ب   SARL
قررا   - البيضاء  الدار  الراحة  حي 

الشركاء ما يلي :
الديدة صلحي  استقالة  تسجيل 
مداعدة  ك دي3ة  مهامها  من  لبنى 

للشركة.
تسجيل استقالة الديدة سقاط 
صابرين من مهامها ك دي3ة مداعدة 

للشركة.
صابرين  سقاط  الديدة  تعيين 

مدي3ة أديدة للشركة.
تحيين القانون امسا�سي للشركة.

باملحك ة  تم   : القانوني  اإليداع 
بالسجل  البيضاء  بالدار  التجارية 
بتاريخ  756861  التجاري تحت رقم 

 9 سيد 30 2323.
631 P
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STE SOUTACONBUSS
SARL

RC : 394125
ب قت�سى عقد عرفي حرر بالدار 
 2323 نوف 30   2 بتاريخ  البيضاء 
 STE SOUTACONBUSS لشركة 
ص30ي  زنقة   12 ب  الكائنة   SARL
الدار   6 شقة   1 الطابق  بوأ عة 

البيضاء - قرر الشريك ما يلي :
الديدة عصري فاط ة  استقالة 
للشركة جتعيين  من مهامها ك دي3ة 
الديد اجطرجشت ح يد مدي3 أديد 

للشركة.
قام  ح يد  اجطرجشت  الديد 
 133 بقي ة  153حصة  بتفويت 
سرهم لكل حصة التي ي تلكها بنفس 
أشرف.  اجطرجشت  للديد  الشركة 
الرأس ال  توزيع  اصبح  جبذلك 

االأت اعي ك ا يلي :
 853  : ح يد  اجطرجشت  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم لكل حصة.
 153  : أشرف  الديد اجطرجشت 

حصة بقي ة 133 سرهم لكل حصة.
تحيين القانون امسا�سي للشركة.

باملحك ة  تم  القانوني  اإليداع 
بالسجل  البيضاء  بالدار  التجارية 
التجاري تحت رقم 755893 بتاريخ 2 

سيد 30 2323.
632 P

STE TEX WELD
الزياسة في رأس ال الشركة

مؤرخ  عرفي  عقد  ب وأب 
 2323 نون30   26 يوم  بالبيضاء 
جمسجل بنفس املدينة قرر  داھم 
شركة TEX WELD   شركة ذات املهام 
جاملقرها  الوحيد  جشريك  املحدجسة 
شارع   55 الرئي�سي في الدار البيضاء: 
س ي3يس  قداريه  ست3اسبورغ 
جرأس الها  1.333.333 سرهم ما يلي:

الشركة  رأس ال  في  الزياسة 
من  لرفعه  سرهم   3.333.333 ب بلغ 
 4.333.333 سرهم إ 5     1.333.333

سرهم.

القانون  من  6ج7  املواس   تعديل 

امسا�سي للشركة.

امسا�سي  القانون  صياغة  اعاسة 

للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحك ة التجارية بالبيضاء 

رقم  جتحت   2323 سيد 30   16

.757736

للنشر ج البيان

633 P

STE NG DATA
ن ج ضاطا

شركـة محدجسة املدؤجلية 

بشريك جحيد

 رأس الها :  133.333سرهم

مقرها االأت اعي : مركز ملتقى شارع 

عبد املومن ج شارع أنوال الطابق 2 

مكتب232  الدار البيضاء

تفويت حصص اأت اعية
 38 بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

قديمي  الديد  فوت  أكتوبر2323  

مح د أمين خ س مائة )533) حصة 

ي تلكها  التي  سرهم   133 فئة  من 

للديدة الجناجي ابتدام التي تقبلها.
القانون  من    6 الفصل  تعديل 

امسا�سي للشركة.

تحويل الشركة ذات شريك جحيد 

إ 5 شركة محدجسة املدؤجلية:

ب ا أن الديد قديمي مح د أمين 

حصة من   (533( فوت خ س مائة  
الجناجي  للديدة  الشركة  حصص 

إ 5  الشركة  تحويل  تم  فقد  ابتدام 
بدجن  املدؤجلية  محدجسة  شركة 

جقد  خلق شخصية معنوية أديدة. 

جافق الشركاء عل5 القانون امسا�سي 

الجديد للشركة. 
القانون  من    1 الفصل  تعديل 

امسا�سي للشركة

تغيي3 الهدف كي يش ل:

الهندسة جاالستشارات.

الخدمات,التكوين  تقديم 

تكنولوأيا  مجال  في  جاالستشارات 

اإلعالميات جاالتصاالت.

تص يم جتنفيذ جتشغيل شبكات 
الحاسوب جأنظ ة الك بيوتر جالهاتف 
ج  اإللكت3جنية  جال30مجيات,املواقع 
االتصال  جمكونات  جسائل  أ يع 

عالية التقنية.
أأهزة  جإسارة  ,توزيع  تدويق 

الك بيوتر,املكاتب جالهاتف.
أ يع الع ليات   ، ج بصفة عامة 
التجارية, الصناعية, املالية, العقارية 
جالغي3 عقارية املتعلقة بصفة مباشرة 
أج غي3 مباشرة بالهدف االأت اعي أج 

التي تداهم في إن اء الشركة.
امسا�سي  القانون  تحديت 

للشركة:
تحديت القانون امسا�سي للشركة

LA MISE A JOUR DES STATUTS
اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 
لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 
البيضاء  بالدار  التجارية  املحك ة 
2323، تحت رقم  13 سيد 30  بتاريخ 

.756954
من أأل التخليص ج اإلشهار 

634 P

رزك جيستيو
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

 ذات الشريك الوحيد.
رأس الها : 13.333 سرهم.

مقرها االأت اعي : املعاريف زاجية 
نورموندي جشارع ابو يعال افراني 

محل رقم 34 - الدار البيضاء.
العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 
بتاريخ  الوحيد  لل دي3  االستثنائي 
االأت اعي  باملقر   2020/11/17

للشركة، قد تقرر ما يلي :
توسيع النشاط الرئي�سي للشركة.

إسارة  اقتناء،  إنشاء،استغالل،   -
العناية  التج يل،  الحالقة،  صالون 
استي3اس تصدير جتجارة أي  بالجدم، 

منتوج.
االستحواس،  الحصول،   -
االخت3اع،  براءات  االستغالل جأ يع 
العالمات التجارية، النقل، املداه ة 
نيابة  الت3اخيص  لج يع  االستحواذ 

عن الشركة.

جيقرر أيضا تقليص بعض أنشطة 

شركة رزك أيدتيو املذكورة أسناه :

التصدير  االستي3اس،  ت وين،   -

جالتجارة في أي منتوج ؛

تأأي3 أي عقار من  بيع،  إنشاء،   -

أي نوع، ب ا في ذلك امرا�سي، املباني 

صناعي،  تجاري،  لغرض  املحالت  أج 

تشغيلي ـ سكني ؛

- أي نشاط ترجيجي، تنقيب يهدف  

لتعزيز قي ة أصولها العقارية ؛

حيث  من  الخدمات  أ يع   -

املالية  القانونية،  االستشارات 

جاإلسارية.

القانون  من   2 الفصل  تغيي3  تم 

امساا�سي للشركة.

لشركة  امسا�سي  القانون  تحيين 

ذات  املحدجسة  املدؤجلية  ذات 

الشريك الوحيد جزك أيدتيو.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع 

بالدار  التجارية  باملحك ة  الضبط 

 2323 سيد 30   8 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 756583.
مقتطف من أأل اإلشهار

635 P

 ATTIJARI IMMOBILIER

S.A 

راس الها : 53.333.333 سرهم

املقر االأت اعي : 112 شارع عبد 

املومن الدارالبيضاء

السجل التجاري عدس : 64269

ب قت�سى محضر مداجالت مجلس 

اإلسارة بتاريخ 13 ماي 2318 تم تعيين 

بشركة  مدير  مريمي  مهدي  الديد 

التجاري اموبليي  تبعا لخرجج الديد 

أاي بوبكر بدبب التقاعد.

ب قت�سى محضر مداجالت الج ع 

 2318 ماي   33 العام العاسي بتاريخ 

الديد  اختيار  عل5  املصاسقة  ت ت 

مهدي مريمي ك دير بشركة التجاري 

اموبليي. 
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ب قت�سى محضر مداجالت الج ع 
 2319 ماي   33 العام العاسي بتاريخ 
عل ا  الع ومية  الج عية  أحاطت 
من  أاي  بوبكر  الديد  باستقالة 
بنك  التجاري  جم ثل  مدير  منصب 
جصاسقت عل5 تعيين الديد  يوسف 
الرجي�سي م ثال لشركة التجاري جفا 

بنك. 
ب قت�سى محضر مداجالت مجلس 
فإن   2323 نوف 30   4 بتاريخ  اإلسارة 
املجلس قام بتعيين الديد اس اعيل 
نفس  جب قت�سى  ك دير  الفال ي 
املحضر تم تعيينه كرئيس مدير عام 
ابتداء من تاريخ 5 نوف 30 2323 خلفا 
للديد الديد الشرقاني الحدني نور 
الدين بعد خرجج هدا امخي3 بدبب 

التقاعد.
لقد تم اإليداع القانوني في كتابة 
للدار  التجارية  لل حك ة  الضبط 
تحت   2323 سيد 30   13 في  البيضاء 
عدس  تجاري  سجل   ،757318 عدس 

.64269
636 P

JACIMEX
شركة محدجسة املدؤجلية

رأس الها: 1.733.333 سرهم
مقرها االأت اعي : 24 اقامة 

البالسيوم زنقة 3 رقم 3 حي غين ر 
الدار البيضاء

السجل التجاري : 114217
التعريف الضريبي : 32232319

التعريف املوحد للشركة: 
333379393333373

اأت اعية  حصص  تفويت 
جتحويل املقر االأت اعي للشركة.

العام  الج ع  خالصات  ب وأب 
بتاريخ  املنعقد  للشركاء  االستثنائي 

30،11،2020 تقرر ما يلي :
اأت اعية  حصة   1733 تفويت 
الجاسفي  جليد  طرف  من  م لوكة 

لفائدة الديد خالد الجاسفي.
اأت اعية  حصة   1733 تفويت 
الجاسفي  جليد  طرف  من  م لوكة 

لفائدة  الديدة جفاء لحلو.

تحويل املقر االأت اعي للشركة.
رجما،  زنقة   ،117  : العنوان  من 

شقة7،  الطابق4،  الحياة،  إقامة 

الدار البيضاء.

اقامة البالسيوم   24  : إ 5 العنوان 
زنقة 3 رقم 3 حي غين ر الدار البيضاء.

النظام  من  ج7  املاسة4،6  تعديل 

االسا�سي للشركة.

أسا�سي  نظام  اعت اس  تم  ك ا 

أديد.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  البيضاء  للدار  التجارية 

رقم  تحت   2323 16 سيد 30 

.757733

637 P

MACHITEX
شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

رأس الها133333 سرهم

املقر االأت اعي 156 شارع 13 سرب 

الفقراء الدار البيضاء

IF N° 02520344 -

.TP 34523581.RC: 49661 

ICE: 000084141000030

جفاة املرحوم باذن هللا شهوب مح د

في نهاية االأت اع االستثنائي الذي 

عقد في 3 سيد 30 2323، أشار شركاء 

شركة SOCIETE ماشيتكس. إ 5 جفاة 

شهوب مح د التي جقعت في 22 نون30 

2323 في مدينة الدار البيضاء.

تقديم  يتم  الحدث،  هذا  بعد 
عل5  الجديد  االأت اعي  املال  رأس 

النحو التا ي :

 11513 شهوب  زكرياء  الديد 

سراهم.

 11513 شهوب  ك ال  الديد 

سراهم.

شهوب   الرحيم  عبد  الديد 

21513 سراهم.

 21513 شهوب  توفيق  الديد 

سراهم.

الديد زهي3 شهوب 2،540 سرهم

 2،540 شهوب  املهدي  الديد 

سرهم.

 2،540 شهوب  سفيان  الديد 
سرهم.

.
ً
الديدة بديعة ك ال 9363 سره ا

 5763 شهوب  فاط ة  الديدة 
سرهم.

 5763 شهوب  حفيظة  الديدة 
سرهم.

 5،760 شهوب  حنان  الديدة 
سرهم.

 100،000.00  = سهم   1333
سرهم.

قيد  عل5  الباقون  الشركاء  قرر 
:«MACHITEX SARL« الحياة لشركة

تعيين:
جلد  شهوب  الواحد  عبد  مح د 
رقم   CIN حامل   1/1/1952 في 
 LOT KENZA اإلقامة في .B168252
 1 VILLA N ° 4 BOUSKOURA

.PROVINCE NOUACEUR
ك دير جحيد لفت3ة غي3 محدسة.

صحيح  بشكل  الشركة  تلتزم 
الذي يت تع  بتوقيع الشركة لل دير، 
الصالحيات  من  م كن  قدر  بأك30 

إلسارة شؤجن الشركة بقدر اإلمكان.
يتم اإليداع القانوني في املحك ة 

التجارية بالدار البيضاء.
638 P

ATLANTIC SANITAITRE
175 زنقة ميدونيي الدار البيضاء

ب قت�سى مداجلة الج عية العامة 
 12 بتاريخ  املنعقدة  العاسية  الغي3 
املرحوم  جفاة  جإثر   2323 نوف 30 
ابراهيم ابلوي تم توزيع حصصه عل5 
جرثته طبقا للشريعة اإلسالمية جقد 
صاسق الشركاء عل5 التقديم الجديد 
مهامه  جانتهاء  الشركة  لرأس ال 
ك دي3 للشركة مع مواصلة الديدين 
حدن  الديد  ج  ابلوي  عبدالعزيز 

ابلوي ملهامه ا ك دي3ين للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
 ،2323 سيد 30   9 بتاريخ  بالبيضاء 

تحت رقم 756889.
639 P

ATLANTIC SANITAITRE
175 زنقة ميدونيي الدار البيضاء

ب قت�سى مداجلة الج عية العامة 

 2323 نوف 30   13 غي3 العاسية بتاريخ 

قرر الشركاء باإلأ اع املصاسقة عل5 

هبة الديدة زينة الحضيكي  1،984 
حصة لصالح الديدة كري ة ابالجي 

جالديدة نجاة ابالجي جتعديل املاستين 

امسا�سي  القانون  من  من  ج7   6

للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحك ة التجارية بالبيضاء  

تحت رقم    ،2323 سيد 30   9 بتاريخ 

.756936

640 P

SIMAPROMO
ش.م.م ذات شريك جحيد

رأس الها : 133.333 سرهم 

279 شارع إميل زجال الدار البيضاء

تحويـل املــقـر اإلأت ـاعـي 
ب قت�سى مداجلة الج عية العامة 

 2323 نوف 30   17 الغي3 عاسية بتاريخ 

املقر  تحويل  الوحيد  الشريك  قرر 

العنوان  إلـى  للشركة  االأت اعي 
عين  الونان  ابن  زنقة   56  : الجديد 

الدبع الدار البيضاء.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحك ة التجارية بالبيضاء 

تحت رقم   2323 سيد 30   13 بتاريخ 

.756961

641 P

صوطوريك ش.ذ.م.م

شركة أشغال التنظيم ج املراأعة املحاسبية 

) مكتب معت د من طرف الدجلة )
5, زنقة أكيتان حي كوتيي الدار البيضاء

الهاتف: 89 – 66 – 26 – 3522

COMINGRA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

ذات مدي3 جحيد  
رأس ال : 333 133  سرهم

مقر الشركة  : 21، زاجية مح د 

س يحة شارع تور بيي3 بارجن

الدار البيضاء. 
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سجل التجاري رقم 121265 

نقل مقر الشركة
بالدار  مؤرخ  عقد  ب وأب 

2323،  قرر  24 سبت 30  في  البيضاء 

الشريك الوحيد 

العنوان  إ 5  الشركة  مقر  نقل 

التا ي :

 151 رقم  املحل   الفضل  تجزئة 

الدوالم,   حد  الدفلي  الطابق  بيس 

الذي سيصبح املقر الرئي�سي للشركة.  

القانون  من   5 املاسة  تعديل 

امسا�سي للشركة.

امسا�سي  القانون  صياغة  إعاسة 

كامال.

الضبط  مكتب  لدى  اإليداع  تم 

لبيضاء  بالدار  التجارية  باملحك ة 

برقم    2323 اكتوبر   26 يوم   في 

محك ة  جفي   751638\25836

سيد 30   3 بتاريخ  االبتدائية  برشيد 

أأل  من   1541\1138 الرقم  تحت 

تسجيل املقر الجديد.

642 P

صورص شيميك
 SOURCE CHIMIQUES

شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

رأس الها 33.333.333 سرهم

مقرهااإلأت اعي : ع ارة سار م30جكة 

8 زنقة خريبكة الرقم 9 الطابق 

الثاني الدار البيضاء

السجل التجاري رقم 212933

توسيع نشاط الشركة
الج ع  مقتضيات  ب وأب   -  I

أكتوبر   8 بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 

2323 قرر الشركاء مايلي : 

إضافة االنشطة التالية ا 5 نشاط 

الشركة الحا ي : 

تصنيع جبيع مدتحضرات التج يل 

جمنتجات النظافة الشخصية.

تعديل البند الثالث من القانون 

امسا�سي للشركة. 

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II

الضبط لدى املحك ة التجارية بالدار 

 2323 أكتوبر   15 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 749869.
 مقتطف من أأل اإلشهار

املدي3يين

الديد حدام الدين ناعورة

 الديد غدان ناعورة

643 P

 QUALITE OPTIMISATION 

SERVICE INGENIERIE
.S.A.R.L 

إعالن تعديلي
 5 بتاريخ  خاص  عقد  ب وأب 

الدار  في  مسجل   ،2323 أكتوبر 

ب وأب  2323 أكتوبر   23  البيضاء 

ما يلي RE 5371433 مع التغيي3 التا ي : 

 استقالة املدي3ين جتعيين مدي3ين 

أدس : 

الديد شورقة أح د، مغربي من 

مواليد 26 أغدطس 1983 في جأدة، 
زنقة   5233 الوفاق  تجزئة  في  مقيم 

اليوسر، حامل للبطاقة الوطنية رقم 

.IB125945

تحديث النظام امسا�سي.

التجارية  باملحك ة  اإليداع  تم 

سيد 30   15 بتاريخ  البيضاء  بالدار 

2323 تحت الرقم 757519.

644 P

 GROUPE SCOLAIRE DERB

SULTAN PRIVEE
زياسة في رأس ال الشركة.

تعديالت قانونية.
ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

قرر الشريك الوحيد   2020/11/27

مدارس  مج وعة  لشركة  جاملدي3 

سرب الدلطان الخاصة، شركة ذات 

جحيد  لشريك  محدجسة  مدؤجلية 
جمقرها  سرهم   133.333 رأس الها 

 32 حي الصحراء   : االأت اعي الكائن 

طانطان ما يلي :

ب  الشركة  رأس ال  في  زياسة 

من  برفعه  جذلك  سرهم   1433.333

133.333 سرهم إ 5 1533.333 سرهم 

 14333 بإنشاء  ع30 مداه ة عينية، 

بقي ة  أديدة،  اأت اعية  حصة 

133 سرهم لكل حصة منحت بكاملها 

لفائدة الشريك الوحيد الديد عبد 

 35 البند  تعديل  الدالجي،   الفتاح 

ج 36 من النظام امسا�سي للشركة.

تحيين النظام امسا�سي للشركة.

كاتبة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  باملحك ة  الضبط 

 : بتاريخ   759 رقم  تحت  بكانطان 

.2020/12/11

645 P

DELTA BRIQUE
زياسة في رأس ال الشركة.

تعديالت قانونية.
ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

قرر الشريك الوحيد   2020/11/27

شركة  بريك،  سلتا  لشركة  جاملدي3 

لشريك  محدجسة  مدؤجلية  ذات 

سرهم   133.333 رأس الها  جحيد 

جمقرها االأت اعي الكائن : حي الدوق 

املركزي الوطية طانطان ما يلي :

ب  الشركة  رأس ال  في  زياسة 

من  برفعه  جذلك  سرهم   933.333

133.333 سرهم إ 5 1.333.333 سرهم 

 9333 بإنشاء  عينية،  مداه ة  ع30 

بقي ة  أديدة،  اأت اعية  حصة 

133 سرهم لكل حصة منحت بكاملها 

لفائدة الشريك الوحيد الديد عبد 

ج   36 تعديل البند  الفتاح الدالجي، 

37 من النظام امسا�سي للشركة.

تحيين النظام امسا�سي للشركة.

كاتبة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحك ة االبتدائية بكانطان 

بتاريخ : 2020/12/11 رقم : 763.

646 P

 IDZOU AGRI

ش.م.م

رأس الها 133.333 سرهم

 سجل تجاري رقم 439613

املقر االأت اعي : مج وعة التقدم 

م س 2 - 17 الطابق الثاني سيدي 

ال30نو�سي الدارالبيضاء 

العام  الج ع  عقد  ب قت�سى 

 2323 سيد 30   4 بتاريخ  االستثنائي 

قرر شركاء الشركة ما يلي : 

التصفية النهائية للشركة جاختتامها.

التشطيب عل5 السجل التجاري   

رقم 439613.

القانوني  باإليداع  القيام  سيتم 

لدى كتابة الضبط باملحك ة التجارية 

بالدارالبيضاء.
 ملخص من أأل النشر

647 P

كومبوم

الحل املدبق للشركة

 15 بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

سيد 30 2318 بالبيضاء، قرر الج ع 

كومبوم   - لشركة  االستثنائي  العام 

رأس الها  املدؤجلية  محدجسة  شركة 

ع ارة   213 مقرها  سرهم   133.333

رياض   1 الدكنية  املج وعة   13

االلفة الدار البيضاء التا ي :

I - انحالل املدبق للشركة كومبوم 

جتعيين الديد ناصيح الكاسي مصفيا 

حي   - تحديد مقر التصفية  للشركة؛ 

 2 ابتهال  زنقة  املنار  تجزئة  االندلس 

الرقم 33 جأدة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجارية 

755269 بتاريخ 26 نوف 30 2323
لإلشارة جالبيان 

648 P
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 EGYPTIAN-MOROCCAN
 CENTER FOR MARKETING

 AND INTERNATIONAL
 TRADE« EMCMIT

ايجيبديان مورجكان سانت3 فور 

ماركتينك اند انت3ناسيونال تراس 
»امد يت»

السجل التجاري عدس 389347
الحل املدبق للشركة

بتاريخ عرفي  عقد   ب قت�سى 
البيضاء،  بالدار   2319 سيد 30   23
االستثنائي  العام  الج ع  قرر 
سانت3  مورجكان  ايجيبديان  لشركة 
انت3ناسيونال  اند  ماركتينك  فور 
محدجسة  شركة  »امد يت»  تراس 
سرهم   133.333 املدؤجلية رأس الها 
املج وعة   13 ع ارة   213 مقرها 
الدار  االلفة  رياض   1 الدكنية 

البيضاء التا ي : 
ايجيبديان  املدبق  انحالل   -  I
اند  ماركتينك  فور  سانت3  مورجكان 
انت3ناسيونال تراس »امد يت» جتعيين 
الديد  ابراهيم  محدن  ع ر  الديد 
تحديد مقر  مو�سى مصفيا للشركة؛ 
 13 الشقة   1 التصفية اقامة مقدجر 

الدارالبيضاء.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجارية 

748833 بتاريخ 7 أكتوبر 2323.
لإلشارة جالبيان 

649 P

تد ية الشركة

جنات قفطان
الحل املدبق للشركة

السجل التجاري عدس313793 
بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
قرر  بالبيضاء،   2319 سبت 30  فاتح 
لشركة  االستثنائي  الوحيد  الشريك 
محدجسة  شركة  قفطان  أنات 
املدؤجلية ذات شريك جحيد رأس الها 
133.333 سرهم مقرها أنان الرح ة 
املج وعة الدكنية 1 ع ارة 4 الشقة 

1 سار بوعزة التا ي : 

I - انحالل املدبق للشركة - أنات 
قفطان جتعيين الديدة هدى مقداس 

مصفيا للشركة.
تحديد مقر التصفية حي الدعاسة 
مازجال   2 زنقة   15 الشقة   39 ع ارة 

الحي الحدني الدار البيضاء.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجارية 

756619 بتاريخ 8 سيد 30 2323.
لإلشارة جالبيان 

650 P

SOCIETE IZA SHOES
SARL AU

RC : 233209
إشهار التصفية

ب وأب عقد عرفي بإمضاء خاص 
بتاريخ 13 مارس 2323 بالدار البيضاء 
 SOCIETE IZA قرر الشريك الوحيد 

.SHOES SARL AU
الكائنة  بشارع بئ3 انزران زنقة ابو 
غالب شياني رقم 13 معاريف - الدار 

البيضاء ما يلي :
تقرير املصفي عل5 مج ل ع ليات 

التصفية.
التصفية  عل5  املوافقة  املراأعة 
لصالح  التصويت  مع  جالتوزيع 

التدوية النهائية،
املصفي  من  الذمة  إبراء   -

جاالضطالع بواليتها.
- اإلقرار بإنهاء التصفية.

باملحك ة  تم   : القانوني  اإليداع 
بالسجل  البيضاء  بالدار  التجارية 
أكتوبر2323   27 بتاريخ  التجاري 

تحت رقم 751816.
651 P

THE MIRAJ EXPERIENCE
SARL AU

RC : 399967
إشهار التصفية

ب وأب عقد عرفي بإمضاء خاص 
بتاريخ 2 نوف 30 2323 بالدار البيضاء 
 THE MIRAJ الوحيد  الشريك  قرر 

.EXPERIENCE «TME« SARL AU

ص30ي  زنقة   12 ب  الكائنة  

بوأ عة الطابق 1 الشقة 36 - الدار 

البيضاء، ما يلي :

- التصفية املدبقة للشركة.

الذهبي  عصام  الديد  تعيين   -

ك دؤجل لتصفية الشركة جتحديد 

مهامه.

مكان  الشركة  مقر  تحديد   -
بوأ عة  ص30ي  زنقة   12 للتصفية 

الطابق 1 الشقة 36 - الدار البيضاء.

للقيام  الصالحيات  إعطاء   -

باإلأراءات القانونية.

باملحك ة  تم   : القانوني  اإليداع 

بالسجل  البيضاء  بالدار  التجارية 

 2323 سيد 30   2 بتاريخ  التجاري 

تحت رقم 755889

652 P

STE AHLAM HOSPITALITY
SARL AU

 Société à responsabilité limitée

à associé Unique

Au capital de 100.000 dirhams

Siège Social : Rue Saigon n°82

RC : 28357

العام  الج ع  محضر  ب وأب 

 : بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 

2020/11/30 تقرر ما يلي :

املصاسقة عل5 حدابات التصفية 

جالتشطيب الكلي للشركة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم 

 : بتاريخ  بوأدة  التجارية  املحك ة 

2020/12/10 تحت عدس : 2915.

653 P

CASABOOKING

S.A.R.L AU 

شركة محدجسة املدؤجلية ذات 

الشريك الوحيد
رأس الها : 133.333   سرهم

املقر االأت اعي : 7 زنقة نجيب 

  C.O STE/ محفوظ حي كوتي

MITIERRA  ، الدار البيضاء

  RC : 182 951

 IF : 40174090 

I.C.E :001439730000040

تصفية الشركة
مؤرخ  عرفي  عقد  ب وأب 

 ،2323 نوف 30   26 بتاريخ  بالبيضاء 

لشركة  الوحيد  الشريك  قرر 

  CASABOOKING S.A.R.L AU

ذات  املدؤجلية  محدجسة  شركة 

الشريك الوحيد ما يلي :

-تصفية الشركة.

تعيين  الوحيد  الشريك  -قرر 

للقيام  زيعلي  الرحيم  عبد  الديد 

بالتصفية.

زنقة   7  : هو  التصفية  -مقر 

  C.O STE/ نجيب محفوظ حي كوتي 

MITIERRA  ، الدار البيضاء.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

بالبيضاء في 11 سيد 232330  تحت 

عدس  757185  جبالسجل الزمني رقم 

.31364

654 P

SIJAD
S.A.R.L

شركة ذات املدؤجلية  املحدجسة

رأس الها : 233.333     سرهم

املقر االأت اعي : 159 شارع املقاجمة 

إقامة رقم س 5، الدار البيضاء

  RC : 117 851

IF : 2501857

I.C.E :000038992000054

تصفية الشركة
مؤرخ  عرفي  عقد  ب وأب 

قرر  يونيو2316،   3 بتاريخ  بالبيضاء 

 ،  SIJAD S.A.R.L لشركة  الشركاء 

املحدجسة  املدؤجلية   ذات   شركة 

ما يلي :

-تصفية الشركة.

-قرر الشركاء تعيين الديد اح د 

احداين للقيام بالتصفية.
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 159  : هو  التصفية  -مقر 
 ،5 س  رقم  إقامة  املقاجمة  شارع 

الدارالبيضاء.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
تحت  نوف 231630   2 في  بالبيضاء 
الزمني  جبالسجل   33616977 عدس 

رقم 24622.
655 P

 SOCIETE D’INGENERIE
 MANAGEMENT ET

TRAVAUX DE BATIMENTS
شركة محدجسة املدؤجلية ذات 

الشريك الواحد
رأس الها :133.333,33 سرهم
املقر االأت اعي :265 شارع 

الزرقطوني رقم 92 الدار البيضاء
تصفية الشركة

مؤرخ  عرفي  عقد  ب وأب 
أكتوبر2323،   19 بتاريخ  بالبيضاء 
لشركة  الواحد  الشريك  قرر 
 ، تي و با فو أ نتطرا ي نا ر نجنيو ا
ذات  املدؤجلية  محدجسة  شركة 

الشريك الواحد ما يلي :
-تصفية الشركة.

الديد  تعيين  الشركاء  -قرر 
اليعقوبي مراس للقيام بالتصفية.

شارع   265  : هو  التصفية  -مقر 
الزرقطوني رقم 92 الدار البيضاء.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
تحت  سيد 232330    7 في  بالبيضاء 

عدس 33559.
656 P

 DEMING PHARMA
sarl

 Rue Kantara, .املقر الرئي�سي
 Massira 1 B immeuble 810 N°
   9, 2ème Etage, Marrakech

السجل التجاري93939   
حل الشركة

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 
 33 في  املؤرخ  للشركة  االستثنائي 
ب قرها  املنعقد  سبت 232330 

االأت اعي تقرر ما يلي: 

الديدة  املدي3ة  استقالة  -قبول 
بن تراق إي ان.

مدبقة  بصفة  الشركة  -قفل 
مجانها.

إي ان  تراق  بن  الديدة  -تعيين 
ع ارة  شفشاجن  إقامة  ب  القاطنة 
ك صفي  مراكش  177آالزسهار  رقم 
االأت اعي  املقر  جتعيين  للشركة 
رقم  ع ارة  شفشاجن  إقامة  ب 
لتصفية  ك قر  مراكش  177آالزسهار 

الشركة.
-تم اإليداع القانوني بالـ حك ة   
 27 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

نوف 232330 تحت رقم 8433.
مقتطف جبيان 

657 P

MHRS MORGANA
 SARL AU

الرأس ال : 33. 333 33 1  سرهم                  
مقرها االأت اعي : ب:تجزئة نجد 
ع ارة س23 شقة رقم 6 الطابق 

الثاني  م30جكة مراكش
العام  الج ع  عقد  ب قت�سى 
االستثنائي بتاريخ 2 يوليو2323   قرر 

مداهم الشركة ما يلي : 
قرر   : للشركة  املدبق  الحل 
الشركة  تصفية  الشركة  مداهم 

بصفة أجلية   .   
 تم القيام باإليداع القانوني لدى 
التجارية  باملحك ة  الضبط  كتابة 
26نوف 232330  بتاريخ  ب راكش 

تحت رقم 132523.
658 P

    AU VRAI PAIN
 SARL AU

شركة محدجسة املدؤجلية ذات 
الشريك الواحد

رأس الها  :     313 433,33      سرهم
املقر االأت اعي : مركز تجاري ناسية 
اقامة 2 الشقة 5 الطابق2  شارع 
إبراهيم الرجساني طريق الجديدة، 

الدار البيضاء
تصفية الشركة

مؤرخ  عرفي  عقد  ب وأب 

بالبيضاء بتاريخ 23 أغدطس2323، 

 PAIN لشركة  الواحد  الشريك  قرر 

شركة   ،  AU VRAI SARL AU

الشريك  ذات  املدؤجلية  محدجسة 

الواحد ما يلي :

-تصفية الشركة.

-قرر الشركاء تعيين الديد مبارك 

نجيب للقيام بالتصفية.
تجاري  مركز   : هو  التصفية  مقر 

ناسية اقامة 2 الشقة 5 الطابق  شارع 

الجديدة،  طريق  الرجساني  إبراهيم 

الدار البيضاء.

بكتابة  القانوني  اإليداع  -تم 

التجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

تحت  نوف 232330   27 في   بالبيضاء 

عدس  755469 .

659 P

 POWER PRODUCT 

COMPANY

SARL
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

قد   2020/09/28 بتاريخ  الرباط 

مدؤجلية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدجسة.

 POWER PRODUCT  : التد ية 

.COMPANY SARL

أ يع  بيع   : االأت اعي  الهدف 

أنواع العقاقي3 جامأهزة.

تصدير جاستي3اس.

 133.333  : الشركة  رأس ال 

سرهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ جضع 

السجل التجاري.

من فاتح يناير إ 5   : الدنة املالية 

31 سيد 30 من كل سنة ماعدا الدنة 

امج 5 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

الحدن  شارع   : االأت اعي  املقر 

الثاني ع ارة الدكا ي رقم 229 الطابق 

الثاني شقة رقم 4 الرباط.

املدي3 : الديدة امينة بشراجي.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

139177 بتاريخ 2020/12/07.

660 P

RACING EQUIPEMENT
SARL

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

قد   2020/02/28 بتاريخ  الرباط 

مدؤجلية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدجسة.

 RACING  : التد ية 

.EQUIPEMENT SARL

أ يع  بيع   : االأت اعي  الهدف 

أنواع الديارات.

تصدير جاستي3اس.
 133.333  : الشركة  رأس ال 

سرهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ جضع 

السجل التجاري.

من فاتح يناير إ 5   : الدنة املالية 

31 سيد 30 من كل سنة ماعدا الدنة 

امج 5 ابتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر االأت اعي : ن املحيط الرباط 
بندجي متجر رقم 1 زقة.

املدي3 : يوسف رقاس.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

139455 بتاريخ 2020/12/17.

661 P

STUDIO VINGT
SARL AU

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

قد   2020/09/03 بتاريخ  الرباط 

مدؤجلية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدجسة.

  STUDIO VINGT  : التد ية 

.SARL AU

مالبس  بيع   : االأت اعي  الهدف 

النداء.

تصدير جاستي3اس.رأس ال الشركة 

: 133.333 سرهم.
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من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ جضع 

السجل التجاري.

من فاتح يناير إ 5   : الدنة املالية 

31 سيد 30 من كل سنة ماعدا الدنة 

امج 5 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

الحدن  شارع   : االأت اعي  املقر 

الثاني ع ارة الدكا ي رقم 229 الطابق 

الثاني شقة رقم 4 الرباط.

املدي3 : بهيجة الحكيمي.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

139454 بتاريخ 2020/12/17.

662 P

 SOCIETE DITE

 POLYCLINIQUE BENI

MELLAL
SARL

 رأس الها  3833333سرهم

مقرها االأت اعي: 425- شارع مح د 

الخامس - بني مــالل

العام  الج ع  ب قت�سى   -  1

أكتوبر   22 في  املؤرخ  اإلستثنائي 

2323 ت ت املصاسقة عل5:

علي  مح د  الديد   تفويت   -

االسلبي 12.667 حصة اأت اعية من 

حصة لفائدة الديدة   38333 أصل 

ساره االسلبي بتاريخ 22 أكتوبر 2323.

- تفويت الديد مح د علي االسلبي 

حصة اأت اعية من أصل   12.667

25.333 حصة لفائدة الديد ابراهيم 

االسلبي بتاريخ 22 أكتوبر 2323..

-تفويت الديد مح د علي االسلبي 

حصة اأت اعية من أصل   12.666
نور  اآلندة  لفائدة  حصة   12.666

االسلبي بتاريخ 22 أكتوبر 2323.

2 - ب وأب 3 عقوس صدقة بتاريخ  

اأت اعية  لحصص   22/10/2020

تم : 

علي  مح د  الديد   تفويت   -

االسلبي 12.667 حصة اأت اعية من 

حصة لفائدة الديدة   38333 أصل 

ساره االسلبي بتاريخ 22 أكتوبر 2323.

-تفويت الديد مح د علي االسلبي 
حصة اأت اعية من أصل   12.667
25.333 حصة لفائدة الديد ابراهيم 

االسلبي بتاريخ 22 أكتوبر 2323.
- تفويت الديد مح د علي االسلبي 
حصة اأت اعية من أصل   12.666
نور  اآلندة  لفائدة  حصة   12.666

االسلبي بتاريخ 22 أكتوبر 2323.
القانوني  الشكل  تحويل  تم   -  3
مدؤلية  ذات  »شركة  من  للشركة 
إ 5  الوحيد»  الشريك  محدجسة ذات 

»شركة ذات املدؤجلية املحدجسة»
النظام امسا�سي  تم تحديث   -  4

للشركة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  5/تم 
33نون30  االبتدائية ببني مالل بتاريخ 

2323 تحت رقم 753.
1 C

TECHNO SMAD
تأسيس شركـة

شركـة محدجسة املدؤجلية سات 
شريك جحيد

رأس الها 133.333.33  سرهم
املقر االأت اعي: 18، تجزئة الزهور، 

رقم 5، الجديدة. 
 رقم التقييد في السجل التجاري:

17287
ب قت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 
 39 مسجل بتاريخ   ،2323 نون30   34
القانون  إعداس  تم   ،2323 نون30  
امسا�سي لشركة محدجسة املدؤجلية 

بامل يزات التالية :
محدجسة  شركـة  الشركة:  شكل 

املدؤجلية سات شريك جحيد.
 TECHNO«  : الشركة  تد ية 

.« SMAD
شركة لإلنعاش   : غـرض الشركة 

العقاري جاشغال التجزئة ج البناء.
 ،18  : االأت اعي  املقر  عنوان 

تجزئة الزهور، رقم 5، الجديدة. 
املبلغ محدس في   : رأس ال الشركة 
133.333.33 سرهم مقدم إ 5 1333   
 133.33 بقي ة  اأت اعية  حصة 
اسم  في  الواحدة   للحصة  سرهم 

الشريك الوحيد: 

 1333 سجاح:  هللا   عبد  الديد   -

حصة اأت اعية.

جيدي3ها  الشركة  يدير  التديي3: 

هللا   عبد  الديد  محدجسة  غي3  ملدة 

الوطنية  للبطاقة  الحامل  سجاح 

.BK75252 للتعريف رقم

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

املحك ة االبتدائية بالجديدة بتاريخ  

فاتح سأن30 2323 تحت رقم 25673.
خالصة جبيان

2 C

BAYHOU NEGOCE
تأسيس شركـة

شركـة محدجسة املدؤجلية سات 

شريك جحيد
رأس الها 13.333.33  سرهم

املقر االأت اعي: متجر بالطابق 

الدفلي، 134، تجزئة نديم 5، 

الجديدة. 

 رقم التقييد في السجل التجاري:

17281

ب قت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 

 23 مسجل بتاريخ   ،2323 نون30   17
القانون  إعداس  تم   ،2323 نون30  

امسا�سي لشركة محدجسة املدؤجلية 

بامل يزات التالية :

محدجسة  شركـة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية سات شريك جحيد.

 BAYHOU«  : الشركة  تد ية 

.« NEGOCE

لتوزيع  شركة   : الشركة  غـرض 

املبيدات جمواس النظافة.

متجر   : االأت اعي  املقر  عنوان 

بالطابق الدفلي، 134، تجزئة نديم 

5، الجديدة. 
محدس  املبلغ   : الشركة  رأس ال 

   1333 سرهم مقدم إ 5  في.133.333 

 133.33 بقي ة  اأت اعية  حصة 

اسم  في  الواحدة   للحصة  سرهم 

الشريك الوحيد: 

 1333 بيحو:  حدن  الديد   -

حصة اأت اعية.

جيدي3ها  الشركة  يدير  التديي3: 

ملدة غي3 محدجسة الديد حدن بيحو 

للتعريف  الوطنية  للبطاقة  الحامل 
.X51496 رقم

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

املحك ة االبتدائية بالجديدة بتاريخ 

رقم  تحت   2323 سأن30  فاتح   23

.25673
خالصة جبيان

3 C

BENKHATTAB LILMABANI
تأسيس شركـة

شركـة محدجسة املدؤجلية سات 

شريك جحيد
رأس الها 13.333.33  سرهم

املقر االأت اعي:  كراج بالطابق 

الدفلي، بالس ضاية، سجار اجالس حبي، 

أ اعة سيدي علي، سائرة ازمور، 

اقليم الجديدة. 

 رقم التقييد في السجل التجاري:

17331

ب قت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 

  38 مسجل بتاريخ   ،2323 نون30   23
القانون  إعداس  تم   ،2323 سأن30  

امسا�سي لشركة محدجسة املدؤجلية 

بامل يزات التالية :

محدجسة  شركـة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية سات شريك جحيد.

 BENKHATTAB« : تد ية الشركة

.«LILMABANI

شركة لإلنعاش   : غـرض الشركة 

االشغال  ج  البناء  جاشغال  العقاري 

املختلفة.

كراج   : االأت اعي  املقر  عنوان 

سجار  ضاية،  بالس  الدفلي،  بالطابق 

اجالس حبي، أ اعة سيدي علي، سائرة 

ازمور، اقليم الجديدة.
املبلغ محدس في  رأس ال الشركة: 

   133 إ 5  مقدم  سرهم   13.333.33

 133.33 بقي ة  اأت اعية  حصة 

اسم  في  الواحدة   للحصة  سرهم 

الشريك الوحيد: 
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مصطفى  املعين  عبد  الديد   -

خطاب: 133 حصة اأت اعية.

جيدي3ها  الشركة  يدير  التديي3: 

ملدة غي3 محدجسة عبد املعين مصطفى 

خطاب الحامل لبطاقة االقامة رقم  

3113872H

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

املحك ة االبتدائية بالجديدة بتاريخ  

13 سأن30 2323 تحت رقم 25711.
خالصة جبيان

4 C

 BUREAUTIQUE

INFORMATIQUE SERVICE
شركـة محدجسة املدؤجلية سات 

شريك جحيد
رأس الها 133.333  سرهم

املقر االأت اعي: متجر رقم 376، 

شارع مح د الخامس، ازمور. 

 رقم التقييد في السجل التجاري:

17333

تأسيس شركـة
ب قت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 

بتاريخ  مسجل   ،2323 سأن30  فاتح 
12 سأن30  2323، تم إعداس القانون 

امسا�سي لشركة محدجسة املدؤجلية 

بامل يزات التالية:

محدجسة  شركـة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية ذات شريك جحيد.

تد ية الشركة :

 BUREAUTIQUE

 INFORMATIQUE SERVICE

غـرض الشركة : 

املعلوماتية  املعدات  لبيع  شركة 

جاللوازم املكتبية جاالت املراقبة ضد 

الدرقة.

عنوان املقر االأت اعي : متجر رقم 

376، شارع مح د الخامس، ازمور. 
محدس  املبلغ   : الشركة  رأس ال 

   1333 سرهم مقدم إ 5   133.333 في 

سرهم   133 بقي ة  اأت اعية  حصة 

الشريكة  اسم  في  الواحدة  للحصة 

الوحيدة: 

 1333  : عبا�سي  فاط ة  الديدة 

حصة اأت اعية.

جتدي3ها  الشركة  تدير  التديي3: 

فاط ة  الديدة  محدجسة  غي3  ملدة 

الوطنية  للبطاقة  الحاملة  عبا�سي 

.A799195 للتعريف رقم

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

املحك ة االبتدائية بالجديدة بتاريخ  

34 سأن30 2323 تحت رقم 25688.
خالصة جبيان

5 C

LAYAL AGENCY
شركـة محدجسة املدؤجلية سات 

شريك جحيد
رأس الها 133.333  سرهم

املقر االأت اعي: زنقة مح د بلحاج 

البارجسي، رقم 1، الشقة 34، تجزئة 

امين، ملك الشيخ، الجديدة. 

 رقم التقييد في السجل التجاري:

17323

تأسيس شركـة
ب قت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 

 27 مسجل بتاريخ   ،2323 نون30   25
القانون  إعداس  تم   ،2323 نون30 

امسا�سي لشركة محدجسة املدؤجلية 

بامل يزات التالية:

محدجسة  شركـة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية سات شريك جحيد.

تد ية الشركة :

 LAYAL AGENCY

للتوثيق  جكالة   : الشركة  غـرض 

جالتنظيم التجاري جالتقني جاالشهار 

الرقمي جتنظيم االنشطة املناسباتية.
زنقة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 ،1 رقم  البارجسي،  بلحاج  مح د 

الشقة 34، تجزئة امين، ملك الشيخ، 

الجديدة. 
محدس  املبلغ  الشركة:  رأس ال 

   133 إ 5  مقدم  سرهم   133.333 في 

1333 سرهم  حصة اأت اعية بقي ة 

في اسم الشريكة  الواحدة   للحصة 

الوحيدة: 

 1333  : الديدة امينة الرافعي   -

حصة اأت اعية.

جتدي3ها  الشركة  تدير   : التديي3 

امينة  الديدة  محدجسة  غي3  ملدة 

الوطنية  للبطاقة  الحاملة  الرافعي 

.M593131 للتعريف رقم

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

املحك ة االبتدائية بالجديدة بتاريخ  

13 سأن30 2323 تحت رقم 25737.
خالصة جبيان

6 C

 CLUB BRAYJA
شركـة محدجسة املدؤجلية سات 

شريك جحيد
رأس الها 133.333  سرهم

املقر االأت اعي: حي الدالم ، زنقة 

34، الطابق االجل، رقم 31 مكرر، 

ازمور. 

 رقم التقييد في السجل التجاري:

17337

تأسيس شركـة
ب قت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 

بتاريخ  مسجل   ،2323 اكتوبر   27
تم إعداس القانون   ،2323 نون30   11

امسا�سي لشركة محدجسة املدؤجلية 

بامل يزات التالية:

محدجسة  شركـة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية سات شريك جحيد.

CLUB BRAYJA : تد ية الشركة

غـرض الشركة : املطع ة جتدويق 

جتوزيع الوأبات الغذائية.

االنشطة املرتبطة بالرياضة.

حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
الدالم، زنقة 34، الطابق االجل، رقم 

31 مكرر، ازمور. 
املبلغ محدس في  رأس ال الشركة: 

   1333 إ 5  مقدم  سرهم   133.333

سرهم   133 بقي ة  اأت اعية  حصة 

الشريك  اسم  في  الواحدة  للحصة 

الوحيد : 

 1333  : الديد حدن الحاتمي   -

حصة اأت اعية.

جتدي3ها  الشركة  تدير  التديي3: 

الحاتمي  حدن  محدجسة  غي3  ملدة 

للتعريف  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

.MA7233 رقم

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

املحك ة االبتدائية بالجديدة بتاريخ  

38 سأن30 2323 تحت رقم 25693.
خالصة جبيان

7 C

 JL2M FELLAHA
شركـة محدجسة املدؤجلية سات 

شريك جحيد

رأس الها 133.333  سرهم

املقر االأت اعي: سجار اجالس سيدي 

بوعالم ، أ اعة مكرس، سائرة 

سيدي اس اعيل ، اقليم الجديدة. 

 رقم التقييد في السجل التجاري:

17347

تأسيس شركـة
ب قت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 

بتاريخ  مسجل   ،2323 اكتوبر   23

تم إعداس القانون   ،2323 نون30   17

امسا�سي لشركة محدجسة املدؤجلية 

بامل يزات التالية:

محدجسة  شركـة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية سات شريك جحيد.

 JL2M FELLAHA : تد ية الشركة

جتد ين  تربية   : الشركة  غـرض 

جبيع العجول.

استي3اس ج تصدير.

عنوان املقر االأت اعي : سجار اجالس 

سيدي بوعالم، أ اعة مكرس، سائرة 

سيدي اس اعيل ، اقليم الجديدة. 

املبلغ محدس في  رأس ال الشركة: 

   1333 إ 5  مقدم  سرهم   133.333

سرهم   133 بقي ة  اأت اعية  حصة 

الشريك  اسم  في  الواحدة   للحصة 

الوحيد: 

 1333  : الريق  امبارك   الديد   -

حصة اأت اعية.
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جيدي3ها  الشركة  يدير  التديي3: 

الديد امبارك  الريق الحامل للبطاقة 

.M166314 الوطنية للتعريف رقم

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

املحك ة االبتدائية بالجديدة بتاريخ  

39 سأن30 2323 تحت رقم 25723.
خالصة جبيان

8 C

MIMIKOOL SARL AU 
133.333DH

اعالن عن تأسيس »شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة بشريك جحيد»

بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   12/01/2020

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية: 

ذات  شركة  الشركة:  شكل 

املدؤجلية املحدجسة بشريك جحيد

 MIMIKOOL  :التد ية

غرض الشركة: مخ0ز جاملعجنات

شقة   F6 عنوان املقر االأت اعي: 

2 الطابق امجل ياس ينة 1، خريبكة

مدة الشركة : 99 سنة.

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم 

إ 5  مقد ة  النقدية:  الحصص 

سرهم   133 فئة  من  حصة   1333

للحصة موزعة عل5:  

- سالمي ياسين : 133333 سره ا. 

الحصص العينية : 

الشخصية  الشركاء  أس اء 

جالعائلية جعناجينهم:

سالمي ياسين الداكن رقم 48 حي 

ياس ين 2، خريبكة

توزيع االنصبة عل5 الشركاء: 

التديي3  حق  أعطي  التديي3: 

للديد سالمي ياسين مدي3 جمداهم 

ملدة غي3 محدجسة.

ب  القانوني  االيداع  تم 

10/12/2020 تحت رقم 6743.

9 C

MILAN DESGIN SARL 
133.333DH

اعالن عن تأسيس »شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة»

بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   30/11/2020

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية: 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة 

 MILAN DESGIN  : التد ية
الغزل  صناعة  الشركة:  غرض 

املواس  جإنتاج  )صناعة  جالنديج 

-جكالة  جغي3ها)  لالرتداء  الجاهزة 

االتصاالت جاإلعالن

عنوان املقر االأت اعي: F6 شقة 2 

الطابق امجل ياس ينة 1 شارع مح د 

الداسس، خريبكة

مدة الشركة : 99 سنة.

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم

إ 5  مقد ة  النقدية:  الحصص 

سرهم   133 فئة  من  حصة   1333

للحصة موزعة عل5:  

- خالد لديب 53.333:  سره ا. 

- طوري ليل5 : 53.333 سره ا.

الحصص العينية: 

الشخصية  الشركاء  أس اء 

جالعائلية جعناجينهم:

حومة   31 الداكن  لديب  خالد 

الحوز،  ت صلوحت  رقم485  البي3 

مراكش

نوارة  حي  الداكنة  ليل5  طوري 

رقم232  الداسس  مح د  شارع 

حطان، خريبكة

- توزيع االنصبة عل5 الشركاء: 

التديي3  حق  أعطي   : التديي3 

ليل5  جالديدة  لديب  خالد  للديد 

ملدة  جك داه ين  ك دي3ين  طوري 

غي3 محدجسة. 

ب  القانوني  االيداع  تم 

08/12/2020 تحت رقم6739.

10 C

   EL RIO DORO MERCADO

SARL AU
شـركـة ذات مدؤجلية محدجسة 

لشريك جحيد

رأس الها 133.333.33 سرهم

مقرها : حي الدالم زنقة 14 رقم 35   

- الداخلة

تأسيـــس
بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

القانون  إحداث  تم   ،23/11/2020

مدؤجلية  ذات  لشـركـة  امسا�سي 

محدجسة بشريك جحيد.

التد يــة:

   EL RIO DORO MERCADO

SARL A ASSOCIE UNIQUE

محدجسة  مدؤجلية  ذات  شـركـة 

لشريك جحيد

الهــدف :

ساخل  سواء  الشركة  تهدف 

املغرب أج خارأه لحدابها الخاص أج 

لحداب الغي3 إ 5 :

التلفيف  منتجات  تجارة   •

الغذائية الخاصة باملطاعم ج املقاهي 

الع ليات  أ يع  كذلك   •

املالية التي لها  التجارية،  الصناعية، 

عالقة مباشرة أج غي3 مباشرة بالهدف 

اإلأت اعي. 

املقر االأت اعي:  حي الدالم زنقة 

14 رقم 35   - الداخلة

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99 املــدة: 

التأسيس النهائـي

رأس املـال : حدس رأس املال في مبلغ 

 1333 عل5  مقدم  سرهم   133.333

حصة من فئة 133 سرهم

الشريك  الديد  لفائدة  للواحـد   

الوحيد : الركراكي الباز    

:عهـد تدييـر الشركـة إ 5  التدييـر 

الديد الوحيد : الركراكي الباز    

فاتـح  من  تبتـدئ   : املاليـة  الدنـة 

كل  من  سأنبـر   31 في  جتنتهـي  ينايـر 

سنـة.

امربــاح : %5 لالحتياط القانـــونـي.

اإليــداع القانـونـي :
باملحك ـة  القانـونـي  اإليـداع  تـم 
 - الداخلة  أهـة  لواليـة  االبتدائية 
الداخلـة  ب دينـة  الذهب،  جاسي 
عـدس  تحـت   10/12/2020 يـوم 
رقم  التجاري  السجل   1192/2020

   .16873
للنشر جالبيان

11 C

 AZEDDINE CASH  SARLAU
العنوان : سيدي عي�سى املركز  بني 

مو�سى  سوق الدبت  
رقم السجل التجاري 4183 -

بتاريخ     عرفي  عقد  ب قت�سى 
ذات  شركة   تم إنشاء   24/2/2019
سات الشريك  املدؤجلية املحدجسة   

الوحيد تح ل الخصائص التالية:
التد ية :

AZEDDINE CASH   SARLAU
 عنوان : سيدي عي�سى املركز  بني 

مو�سى  سوق الدبت  
الغــرض : تحويل امموال 

سرهم    23.333  : املــال  رأس 
اأت اعية  حصة   233 إ 5  مقد ة 

قي تها 133 سرهم للحصة 
الدنة املـالية : الدنة امليالسية

مدة الشركة : 99 سنة
املدي3 : مح د عبدج الطالب 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
تحت  صالح   بن  الفقيه  االبتدائية 

رقم  62 تاريخ  7/03/2019.
12 C

 AALAFE  ESSAHRAOUI
 SARL AU

العنوان : شارع املدي3ة الخضراء  
أجالس فارس  أجالس امبارك  بني مالل 

رقم التقييد بالسجل التجاري
13643

بتاريخ   عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   112/10/2020
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  املحدجسة 

تح ل  الخصائص التالية :
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  AALAFE  : الشركة  تد ية   
 ESSAHRAOUI   SARL AU

شارع املدي3ة الخضراء    : العنوان 
أجالس فارس  أجالس امبارك  بني مالل 

الغرض : بيع املوا�سي 
رأس املــال 133.333 سرهم

مقدم إ 5 1333 حصة اأت اعية 
قي تها 133 سرهم .

الدنة املـالية :  الدنة   امليالسية
مدة الشركة:  99 سنة 

اليعقوبي   : الديد  املدي3   -
إس اعيل. 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
   752 تحت رقم  االبتدائية بني مالل  

بتاريخ 4/11/2020.
13 C

    EQUIPEMENT  20 AOUT
 SARL AU

العنوان : شارع 23 غشت  أجالس 
امبارك بني مالل  

رقم التقييد بالسجل التجاري
13693

تأسيس شركة
بتاريخ   عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   19/10/2020
املدؤجلية  ذات   لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  املحدجسة  

تح ل  الخصائص التالية :
  EQUIPEMENT : تد ية الشركة

 23 AOUT    SARL AU
أجالس  غشت    23 شارع   : العنوان 

امبارك بني مالل.  
بيع امأهزة املنزلية-بيع   : الغرض 

الدراأات -بيع املنقوالت. 
رأس املــال 133.333 سرهم.

مقدم إ 5 1333 حصة اأت اعية 
قي تها 133 سرهم .

الدنة املـالية :  الدنة   امليالسية
مدة الشركة :  99 سنة .

-املدي3 الديد : هشام شاكر .
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 798 تحت رقم  االبتدائية بني مالل  

بتاريخ 17/11/2020.
14 C

OD NEGOCE   SARL AU
شـركـة ذات مدؤجلية محدجسة 

لشريك جحيد
رأس الها 133.333 سرهم

مقرها : حي الوحدة رقم 3343 - 
الداخلة
تأسيـــس

بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إحداث  تم   ،20/11/2020
مدؤجلية  ذات  لشـركـة  امسا�سي 

محدجسة بشريك جحيد.
 OD NEGOCE   SARL : التد يــة

A ASSOCIE UNIQUE
محدجسة  مدؤجلية  ذات  شـركـة 

لشريك جحيد.
الهــدف :

ساخل  سواء  الشركة  تهدف 
املغرب أج خارأه لحدابها الخاص أج 

لحداب الغي3 إ 5 :
• تجارة املواس الغذائية  

الع ليات  أ يع  كذلك   •
املالية التي لها  التجارية،  الصناعية، 
عالقة مباشرة أج غي3 مباشرة بالهدف 

اإلأت اعي. 
املقر االأت اعي:  حي الوحدة رقم 

3343 - الداخلة.
تاريخ  من  ابتداء  سنة   99 املــدة: 

التأسيس النهائـي.
رأس املـال : حدس رأس املال في مبلغ 
 1333 عل5  مقدم  سرهم   133.333

حصة من فئة 133 سرهم
الشريك  الديد  لفائدة  للواحـد 

الوحيد : رشيد أمدأار.     
:عهـد تدييـر الشركـة إ 5  التدييـر 

الديد الوحيد : رشيد أمدأار.     
فاتـح  من  تبتـدئ   : املاليـة  الدنـة 
كل  من  سأنبـر   31 في  جتنتهـي  ينايـر 

سنـة.
امربــاح : %5 لالحتياط القانـــونـي.

اإليــداع القانـونـي :
باملحك ـة  القانـونـي  اإليـداع  تـم 
 - الداخلة  أهـة  لواليـة  االبتدائية 
الداخلـة  ب دينـة  الذهب،  جاسي 
عـدس  تحـت   07/12/2020 يـوم 
رقم  التجاري  السجل   1166/2020

   .16837
للنشر جالبيان

15 C

 CALI SUD SARL
شـركـة ذات مدؤجلية محدجسة 

رأس الها 133.333 سرهم

مقرها : حي موالي رشيد ع ارة 18 

رقم 1 

-  الداخلة -

 تأسيـــس
بتاريخ   عرفي  عقد  ب قت�سى 

القانون  إحداث  تم   ،23/09/2020

مدؤجلية  ذات  لشـركـة  امسا�سي 

محدجسة.

 CALI SUD SARL : التد يــة

شـركـة ذات مدؤجلية محدجسة 

سواء  الشركة  تهدف   : الهــدف 

لحدابها  خارأه  أج  املغرب  ساخل 

الخاص أج لحداب الغي3 إ 5 : 

• خدمات اإلقامة جاملطعم .

• خلق ج استغالل مركب سياحي .

املطعم،  الدياحة،  الفندقة،   •

امنشطة  أ يع  بحرية،  رياضات 

املتعلقة بالدياحة.

الع ليات  أ يع  كذلك 

املالية التي لها  التجارية،  الصناعية، 

عالقة مباشرة أج غي3 مباشرة بالهدف 

اإلأت اعي. 

املقر االأت اعي :  حي موالي رشيد 

ع ارة 18 رقم 1 - الداخلة.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99 املــدة: 

التأسيس النهائـي

رأس املـال : حدس رأس املال في مبلغ 

 1333 عل5  مقدم  سرهم   133.333

للواحـد  سرهم،   133 حصة من فئة 

لفائدة الداسة : 

• خالد لعريف 533  حصة

• اي ان شكري 533  حصة

التدييـر : عهـد تدييـر الشركـة إ 5 

الديد : خالد لعريف

فاتـح  من  تبتـدئ   : املاليـة  الدنـة 

كل  من  سأنبـر   31 في  جتنتهـي  ينايـر 

سنـة.

امربــاح :  %5 لالحتياط القانـــونـي.

اإليــداع القانـونـي :

باملحك ـة  القانـونـي  اإليـداع  تـم   

 - الداخلة  أهـة  لواليـة  االبتدائية 

الداخلـة  ب دينـة  الذهب،  جاسي 

عـدس  تحـت   06/10/2020 يـوم 

رقم  التجاري  السجل   864/2020

  .16397
للنشر جالبيان

16 C

LAVAGE DAK SNC
شـركـة التضامن

رأس الها  13.333 سرهم

مقرها زنقة فارس رقم 798 

-الداخلة-    

تأسيـــس
بتاريخ   عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إحداث  تم   ،08/10/2020

امسا�سي  لشـركـة التضامن .

التد يــة:

 LAVAGE DAK شـركـة التضامن 

SNC

الهــدف : تهدف الشركة في املغرب 

لحدابها أج لحداب  اج الخارج سواء 

الغي3 : 

• اشغال النظافة بصفة عامة.

• محطة لغدل الديارات جأ يع 

املركبات .
زنقة فارس رقم  املقر االأت اعي: 

798، الداخلة.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99 املــدة: 

التأسيس النهائـي.
في  املال  رأس  حدس   : املـال  رأس 

مبلغ 13.333 سرهم مقدم عل5  133 

للواحـد  سرهم   133 فئة  من  حصة 

لفائدة الداسة :     

• علي هنوني   53  حصة

• علي املهدي  53  حصة

التدييـر : عهـد تدييـر  الشركـة إ 5 

الديد : علي هنوني

فاتـح  من  تبتـدئ   : املاليـة  الدنـة 

كل  من  سأنبـر   31 في  جتنتهـي  ينايـر 

سنـة.

امربــاح : %5 لالحتياط القانـــونـي.
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اإليــداع القانـونـي :

باملحك ـة  القانـونـي  اإليـداع  تـم 

جاسي  أهـة  لواليـة  االبتدائية 

الداخلـة  ب دينـة   ، الذهب-الداخلة 

عـدس  تحـت    20/10/2020 يـوم 

رقم  التجاري  السجل   939/2020

   . 16539
للنشر جالبيان

17 C

 QUALITUS SARL A ASSOCIE

 UNIQUE
شـركـة ذات مدؤجلية محدجسة 

لشريك جحيد
رأس الها 133.333 سرهم

مقرها :  حي الوحدة رقم 3366 

  الداخلة

تأسيـــس
بتاريخ   عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إحداث  تم   ،16/10/2020

مدؤجلية  ذات  لشـركـة  امسا�سي 

محدجسة لشريك جحيد.

 QUALITUS SARL A  : التد يــة 

 ASSOCIE UNIQUE

محدجسة  مدؤجلية  ذات  شـركـة 

لشريك جحيد

سواء  الشركة  تهدف   : الهــدف 

لحدابها  خارأه  أج  املغرب  ساخل 

الخاص أج لحداب الغي3 إ 5 : 

- إأراء تحاليل صناعية .

جمواكبة  اإلرشاسات  تقديم   -

تنفيذ إأراءات الجوسة جفقا ملعايي3 

إسارة الجوسة .
- البيئة جالتن ية املدتدامة ) إيزج 
إيزج   ( التحليالت البيئية   ،(  14331
26333، بيلون كربون  53331، إيزج 
إيزج   ،17325 إيزج   ( مخت30ات   ،...

....( 15189

- سراسات جالتكوين .

- تقييم مطابقة املنتوأات .

الع ليات  أ يع  كذلك 

املالية التي لها  التجارية،  الصناعية، 

عالقة مباشرة أج غي3 مباشرة بالهدف 

اإلأت اعي. 

: حي الوحدة رقم  املقر االأت اعي 
3366 - الداخلة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املــدة 
التأسيس النهائـي

في  املال  رأس  حدس   : املـال  رأس 
عل5  مقدم  سرهم   133.333 مبلغ 
سرهم،    133 فئة  من  حصة   1333
 : الوحيدة  الشريكة  لفائدة  للواحـد 

هند مكريم
التدييـر : عهـد تدييـر الشركـة إ 5 

الديدة الوحيدة :  هند مكريم
فاتـح  من  تبتـدئ   : املاليـة  الدنـة 
كل  من  سأنبـر   31 في  جتنتهـي  ينايـر 

سنـة.
امربــاح :  %5 لالحتياط القانـــونـي.

اإليــداع القانـونـي :
باملحك ـة  القانـونـي  اإليـداع  تـم 
 - الداخلة  أهـة  لواليـة  االبتدائية 
الداخلـة  ب دينـة  الذهب،  جاسي 
عـدس  تحـت   22/10/2020 يـوم 
رقم  التجاري  السجل   956/2020

   .16533
للنشر جالبيان

18 C

 TRIP & EXCURSION SARL A
 ASSOCIE UNIQUE

شـركـة ذات مدؤجلية محدجسة 
لشريك جحيد

رأس الها 133.333 سرهم
مقرها :  حي الرح ة 3 رقم 19 

  الداخلة
تأسيـــس

بتاريخ   عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إحداث  تم   ،09/10/2020
مدؤجلية  ذات  لشـركـة  امسا�سي 

محدجسة لشريك جحيد.
التد يــة :

 TRIP & EXCURSION SARL A
 ASSOCIE UNIQUE

محدجسة  مدؤجلية  ذات  شـركـة 
لشريك جحيد

سواء  الشركة  تهدف   : الهــدف 
لحدابها  خارأه  أج  املغرب  ساخل 

الخاص أج لحداب الغي3 إ 5 : 

- تنظيم رحالت سياحية . 
- أ يع امنشطة الدياحية.

الع ليات  أ يع  كذلك 
املالية التي لها  التجارية،  الصناعية، 
عالقة مباشرة أج غي3 مباشرة بالهدف 

اإلأت اعي. 
 3 الرح ة  حي   : االأت اعي  املقر 

رقم 19 - الداخلة.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املــدة 

التأسيس النهائـي
رأس املـال : حدس رأس املال في مبلغ 
 1333 عل5  مقدم  سرهم   133.333
للواحـد  سرهم،    133 حصة من فئة 
شي اء   : الوحيدة  الشريكة  لفائدة 

بداجي
:عهـد تدييـر الشركـة إ 5  التدييـر 

الديدة الوحيدة   : شي اء بداجي
فاتـح  من  تبتـدئ   : املاليـة  الدنـة 
كل  من  سأنبـر   31 في  جتنتهـي  ينايـر 

سنـة.
امربــاح :  %5 لالحتياط القانـــونـي.

اإليــداع القانـونـي :
باملحك ـة  القانـونـي  اإليـداع  تـم 
 - الداخلة  أهـة  لواليـة  االبتدائية 
الداخلـة  ب دينـة  الذهب،  جاسي 
عـدس  تحـت   26/10/2020 يـوم 
رقم  التجاري  السجل   964/2020

   .16541
للنشر جالبيان

19 C

 STE DE DIALYSE   ET DE
 MALADIES RENALES DE

TIZNIT  SARL
العنوان : الع ارة 4 تجزئة املدي3ة  
يوسف   بن  الحدن  موالي  شارع 

تزنيت 
االستثنائي  القرار  ب قت�سى 
تم   22/10/2020 بتاريخ   للشركاء 

ما يلي :
- املصاسقة عل5  تفويت 

الديد     طرف  من  حصة   233  -
الديد     ا 5  الفارجق  ع ر  الرجندي 
             show medical center شركة 

بث ن 133 سهم للحصة.

جنصر  الداسة  امضاء  فقط   -
الدعد    أجساما  بهالجي  ج  مح د 

توأب عل5 الشركة 
- تحيين القانون امسا�سي للشركة 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
   723 عدس   االبتدائية بتزنيت تحت  

بتاريخ 27/10/2020
20 C

 STE   PRESTIGIA  NOUR
 CAR   SARL AU

تجزئة النور  الشطر 2 رقم 183  فم 
اجسي بني مالل 

السجل التجاري رقم 7541 
اللشركة   شركاء  قرار   ب قت�سى 

بتاريخ 5/11/2020 تم ما يلي 
خالد  الديد    توقيع  اعت اس    -

العرجي جحده يلزم الشركة  
- تحيين القانون امسا�سي للشركة 

- سراسة نقط مختلفة 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   -
عدس    تحت  مالل   ببني  االبتدائي   

762 بتتاريخ 11/11/2020.
21 C

م س س ج

ام كول
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

م س س ج
92 شارع الزرقطوني كليز مراكش ، 

43333، مراكش املغرب
ام كول شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 92 شارع 
الزرقطوني شقة رقم 6 كليز مراكش 

- 43333 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

93141
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2318 يوليوز   35
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

اإلقتضاء ب ختصر تد يتها : ام كول.

غرض الشركة بإيجاز : 

مركز اتصال هاتفي.

92 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 

الزرقطوني شقة رقم 6 كليز مراكش - 

43333 مراكش املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 533   : الشرايي   مجد  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

 533   : الشرايي   حاتم   الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الشرايي   مجد  الديد 

 43333   534 املص وسي  تجزءة 

مراكش املغرب.

الشرايي  عنوانه)ا)  الديد حاتم  
الرباط  اكدال  الفشتا ي   1 زنقة 

13393 الرباط املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الشرايي  عنوانه)ا)  الديد حاتم  
الرباط  اكدال  الفشتا ي   1 زنقة 

13393 الرباط الرباط

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   12 بتاريخ  التجارية ب راكش  

2318 تحت رقم 97437.

1I

OREA

 BONZAI
COMMUNICATION

شركة املداه ة
رفع رأس ال الشركة

OREA

RES M ، 20000، CASA MAROC

 BONZAI COMMUNICATION

شركة املداه ة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 8 شارع 
علي عبد الرزاق املعاريف الدار 
البيضاء - 23253 الدار البيضاء 

املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.213233

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم   2323 يوليوز   14 في  املؤرخ 
ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
من  أي  سرهم»   172.933« قدره 
»1.233.333 سرهم» إ 5 »1.372.933 
تقديم حصص    : عن طريق  سرهم» 

نقدية أج عينية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون30 2323 تحت رقم 27795.
2I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

فونيكس بوكس
إعالن متعدس القرارات

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاجية  شارع مح د الخامس ج شارع 
ابن كثي3 إقامة سجس مارس رقم 44 ، 

93333، طنجة املغرب
فونيكس بوكس »شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة»
جعنوان مقرها االأت اعي: 183، 

شارع ج ي العهد، مركز إنريا، الطابق 
امر�سي، محل رقم 13 - 93333 

طنجة املغرب.
»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.134371

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 23 أكتوبر 2323

تم اتخاذ القرارات التالية: 
عل5  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
العام  جفق مقتضيات الج ع  مايلي: 
أكتوبر   23 يوم  املنعقد  االستثنائي 
تقرر قبول استقالة الديدة   ،2323
عائشة العفاقي من منصبها ك دي3ة 
انطالقا من يوم 23 أكتوير 2323، ج 
بالتا ي فقد تغي3 البند 13 من النظام 

امسا�سي.

قرار رقم 2: الذي ينص عل5 مايلي: 
صياغة  إعاسة  عل5  الشركة  جافقت 
 31 نظام أسا�سي أديد متكون من 
بند، النظام امسا�سي الجديد سيحل 
الدابق  امسا�سي  النظام  محل 
 23 من يوم  ج سلك ابتداء  للشركة، 

أكتوبر
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
عل5  ينص  الذي   :13 رقم  بند 
مهامها  ستواصل  عزجز  ناسية  مايلي: 

ك دي3ة الشركة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   17 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2323 تحت رقم 235733.

3I

CSN MAROC

94LOCATION KECH  94LK
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CSN MAROC
 N° 1537 SOCOMA 1

 MARRAKECH ، 40150،
MARRAKECH MAROC

  94LOCATION KECH  94LK
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي ع ارة 

مامون الطابق الرابع شقة رقم 24 
تكنة الغول أليز  - 43313 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
139241

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   26
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. 94LOCATION KECH  94LK
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الديارات بدجن سائق.
ع ارة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 24 الرابع شقة رقم  مامون الطابق 
43313 مراكش   - تكنة الغول أليز  

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
 1.333   : زكرياء  بح ان  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  زكرياء  بح ان  الديد 
 43133  3 تجزئة الشرف املنار   144

مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
الديد بح ان مصطفى عنوانه)ا) 
مراكش   42133 امزميز   امدل  حي 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   13 بتاريخ  التجارية ب راكش  

2323 تحت رقم 118385.
4I

أس اء ميديا

FIFTY LOGISTICS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

أس اء ميديا
شارع صهيب الرجمي بلوك 39 الرقم 

23 ال30نو�سي البيضاء، 23333، 
البيضاء املغرب

FIFTY LOGISTICS شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي اقامة 
الياس ين 1 شارع الغوطا رقم 

ب 333  - 23333 الدار البيضاء  
املغرب 

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

478843

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون   2323 أكتوبر   13

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 FIFTY  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.LOGISTICS

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوطني ج الدج ي .

اقامة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

الياس ين 1 شارع الغوطا رقم ب 333  

- 23333 الدار البيضاء  املغرب .

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

533 حصة    : الديد بدر الشايب 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

 533   : املوضة  فيصل  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد بدر الشايب عنوانه)ا) حي 

موالي عبد هللا زنقة 174 رقم 6 عين 

الشق  23333 الدار البيضاء  املغرب.

عنوانه)ا)  املوضة  فيصل  الديد 

 23333   1 شارع موالي حدن   129

الدار البيضاء  املغرب .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد بدر الشايب عنوانه)ا) حي 

موالي عبد هللا زنقة 174 رقم 6 عين 

الشق  23333 الدار البيضاء  املغرب 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 39 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون30 2323 تحت رقم 753377.

5I

أس اء ميديا

ALERTE CONSTRUCTION
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

أس اء ميديا

شارع صهيب الرجمي بلوك 39 الرقم 

23 ال30نو�سي البيضاء، 23333، 

البيضاء املغرب

  ALERTE CONSTRUCTION

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 152 زنقة 

الزبي3 بن العوام الصخور الدوساء  - 

23333 الدار البيضاء  املغرب 

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

481221

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   11

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. ALERTE CONSTRUCTION

االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري ج أشغال البناء .

عنوان املقر االأت اعي : 152 زنقة 

الزبي3 بن العوام الصخور الدوساء  - 

23333 الدار البيضاء  املغرب .

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد الح صاجي نبيل  :  1.333 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد الح صاجي نبيل  عنوانه)ا) 
الكرناجي  الدعاسة شارع املختار  حي 

الدار   23333 ال30نو�سي    91 الرقم 

البيضاء  املغرب .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد الح صاجي نبيل  عنوانه)ا) 
الكرناجي  الدعاسة شارع املختار  حي 

الدار   23333 ال30نو�سي    91 الرقم 

البيضاء  املغرب 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 755611.

6I

أس اء ميديا

 DIVERS PROJETS

IMMOBILIERS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

أس اء ميديا

شارع صهيب الرجمي بلوك 39 الرقم 

23 ال30نو�سي البيضاء، 23333، 

البيضاء املغرب

  DIVERS PROJETS IMMOBILIERS

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي مج وعة 

التقدم ج ش 2-17 الطابق 2 

ال30نو�سي  - 23333 الدار البيضاء  

املغرب .

تحويل  املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.423757

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 22 أكتوبر 2323 تم  تحويل  

للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 

 2-17 ش  ج  التقدم  »مج وعة  من 

23333 الدار   - ال30نو�سي    2 الطابق 

تجزئة   41« إ 5   « املغرب  البيضاء  
زبيدة سيدي معرجف  - 23333 الدار 

البيضاء   املغرب ».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون30 2323 تحت رقم 754424.

7I

EXACO

AFOUSS INVEST
إعالن متعدس القرارات

EXACO

16، زنقة عائشة أم املؤمنين شارع 

موالي الحدن االجل، 23333، الدار 

البيضاء املغرب

AFOUSS INVEST »شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: شارع 

يعقوب املنصور، زنقة إسحاق ابن 

حنين رقم 3، الطابق 1، الشقة 1 - 

23333 الدلر البيضاء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.323181

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 35 نون30 2323

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل5  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

أ يع  تفويت  عل5  املصاسقة  مايلي: 

الديد  ي تلكها  التي  الحصص 

يوسف  الديد  بنيس،  منقار  كريم 

جالديد   عابي،   زهي3  الديد  معلي، 

لكل  حصة   25 بندبة  باكنو،  بالل 

في  مج وعها  جامل ثل  منهم  جاأد 

لفائدة الديد يونس   ، )133) حصة 

بنعباس، جترخيصها

قرار رقم 2: الذي ينص عل5 مايلي: 

املصاسقة عل5 استقالة الديد كريم 

معلي  يوسف  الديد  بنيس،  منقار 

مهامهم  من  عابي،   زهي3  الديد  ج 

ك دي3ين بالشراكة ، ج تعيين الديد 

يونس بنعباس مدي3ا جحيدا للشركة 

من    18 ج     7  ،6 ٍج تعديل البند   ،

القانون امسا�سي للشركة

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
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بند رقم 6: الذي ينص عل5 مايلي: : 
يجلب الديد يونس بنعباس للشركة 
من   100٪ سرهم ي ثل   13333 مبلغ 

رأس املال
بند رقم 7: الذي ينص عل5 مايلي: 
ب بلغ  الشركة  مال  رأس  تحديد  تم 
 133 سرهم مقدم إ 5 مائة   13.333
للحصة  سرهم   133 بقي ة  حصة، 
جتح ل  بالكامل  مدفوعة  الواحدة، 
جمخصصة   133 إ 5   1 من  امرقام 
بنعباس  يونس  للديد  بالكامل 

الشريك الوحيد
بند رقم 18: الذي ينص عل5 مايلي: 
بنعباس،  يونس  الديد  تعيين  تم   :
الشريك الوحيد مدي3ا للشركة ملدة 

غي3 محدجسة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون30 2323 تحت رقم 754823.

8I

Etude El houtaia Zakaria

NBIHOU SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

Etude El houtaia Zakaria
 Avenue Zerktouni, 4 ème, 84 ,
 Etage, N° 11, Guéliz ، 40000،

Marrakech Maroc
NBIHOU SARL شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 1 زنقة 

الفرات حي املعاريف - 23333 الدار 
البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.287741

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2318 سأن30   31 في  املؤرخ 

املصاسقة عل5 :
نيت  عث ان   )ة)   تفويت الديد 
من  اأت اعية  حصة   218 بح اسن 
الديد  لفائدة   حصة   1.333 أصل 
 31 نيت بح اسن بتاريخ  عصام   )ة) 

سأن30 2318.

نيت  ح زة   )ة)  الديد  تفويت 

من  اأت اعية  حصة   218 بح اسن 

الديد  لفائدة   حصة   1.333 أصل 

 31 نيت بح اسن بتاريخ  عصام   )ة) 

سأن30 2318.

نيت  مريم   )ة)  الديد  تفويت 

من  اأت اعية  حصة   139 بح اسن 

الديد  لفائدة   حصة   1.333 أصل 

 31 نيت بح اسن بتاريخ  عصام   )ة) 

سأن30 2318.

)ة) فاط ة الزهراء   تفويت الديد 

حصة اأت اعية   139 نيت بح اسن 

من أصل 1.333 حصة لفائدة  الديد 

 31 نيت بح اسن بتاريخ  عصام   )ة) 

سأن30 2318.

)ة) فوزية منصف  تفويت الديد 

أصل  من  اأت اعية  حصة   128

)ة)  الديد  لفائدة   حصة   1.333

 31 بتاريخ  بح اسن  نيت  عصام  

سأن30 2318.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 39 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

726559- رقم  تحت   2323 يناير 

.843

9I

Etude El houtaia Zakaria

NBIHO SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل الشكل القانوني للشركة

Etude El houtaia Zakaria

 Avenue Zerktouni, 4 ème, 84 ,

 Etage, N° 11, Guéliz ، 40000،

Marrakech Maroc

NBIHO SARL شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

ج عنوان مقرها االأت اعي 1 زنقة 

الفرات حي املعاريف - 23333 الدار 

البيضاء .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.287741

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 36 شتن30 2319 تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة» إ 5 »شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 39 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 /  726559 رقم  تحت   2323 يناير 

.843

13I

Etude El houtaia Zakaria

NBIHO SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مدي3 أديد للشركة

Etude El houtaia Zakaria

 Avenue Zerktouni, 4 ème, 84 ,

 Etage, N° 11, Guéliz ، 40000،

Marrakech Maroc

NBIHO SARL AU  شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 1 زنقة 

الفرات حي املعاريف - 23333 الدار 

البيضاء املغرب.

تعيين مدي3 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.287741

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

2319 تم تعيين  36 شتن30  املؤرخ في 

نيت  مدي3 أديد للشركة الديد)ة) 

بح اسن عصام ك دي3 جحيد

تبعا لقبول استقالة املدي3.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 39 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

726559- رقم  تحت   2323 يناير 

.843

11I

CABINET FINANCE ET CONSEIL

OULNA TRANS SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

CABINET FINANCE ET CONSEIL

21  اقامة ريني شارع ابن مرحل 

الطابق 2 رقم 5 طنجة ، 73331، 

طنجة املغرب

OULNA TRANS SARL شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 21, 

 RESIDENCE RENEE AV. IBN

MARHAL 2EME ETAGE N°05-

TANGER - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

113233

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   17

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.OULNA TRANS SARL

الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

نفدها  عن  بامصالة   ، الشركة  من 

في  سواء   ، أج نيابة عن أطراف ثالثة 

املغرب أج في الخارج:

النقل املحلي جالدج ي للبضائع.

جكالء الشحن.

االستي3اس جالتصدير بشكل عام.

استي3اس جتصدير جتوزيع جتدويق 

أ يع املنتجات جاملدتلزمات جاملواس 

جاملعدات جامسجات.

لل وظفين  النقل  أنشطة  أ يع 

جالتالميذ جالطالب جالدياحة جغي3ها 

من جسائل النقل العاسية للركاب.

بشكل  جالدج ي  املحلي  النقل   -

جالنقل  جالتج يع  جالتأأي3  عام 

جبكافة  أنواعه  بكافة  بالشاحنات 

أشكاله جبكافة الوسائل.
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النقل  جأذجن  تصاريح  استخدام 

جكيل  أخرى.  بوسائل  أج  باإليجار 

بشكل  جالتصدير  االستي3اس  الشحن. 

عام.

التجارية  الع ليات  أ يع 

جالزراعية  جاملالية  جالصناعية 

جالحرفية جالدياحية جالنقل جالتأأي3 

جاالستي3اس جالتصدير بالنيابة عنها أج 

نيابة عن أطراف ثالثة.

املشاركة املباشرة أج غي3 املباشرة 

للشركة في أ يع املعامالت املالية أج 

العقارية أج امجراق املالية جفي أ يع 

الشركات التجارية أج الصناعية التي 

قد تكون مرتبطة بغرض الشركة أج 

أي غرض مشابه أج ذي صلة..

 ,21  : االأت اعي  املقر  عنوان 

 RESIDENCE RENEE AV. IBN

MARHAL 2EME ETAGE N°35-

TANGER - 93333 طنجة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 ABDELMOUNAIM الديد 

MSABRI :  1.000 حصة بقي ة 133 

سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

 ABDELMOUNAIM الديد 

 RUE  29 عنوانه)ا)   MSABRI

 MOHAMED ABDOU APT 13

TANGER 93333 طنجة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

 ABDELMOUNAIM الديد 

 RUE  29 عنوانه)ا)   MSABRI

 MOHAMED ABDOU APT 13

TANGER 93333 طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   31 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2323 تحت رقم 236183.

12I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

املحيط سناك
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 GROUPE ASSISTANCE ET

CONSEIL

 Place des Nations Unies ، ,13

20800، CASABLANCA MAROC

املحيط سناك شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

بورغون، زنقة إبن حبيب، إقامة 

املشرق 2، الطابق امجل، الشقة 
رقم 3 الدار البيضاء 23333 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

481681

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 سأن30   33

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

اإلقتضاء ب ختصر تد يتها : املحيط 

سناك.

غرض الشركة بإيجاز :  - تشغيل 

جاملثلجات،   ، ، جغرفة الشاي  مطعم 

جمطعم الوأبات الخفيفة ، جمطعم 

البيتزا… ،

الع ليات  أ يع   ، عام  -بشكل   

التجارية أج الصناعية أج املنقولة أج 

العقارية أج املالية التي تتم لحداب 

جاملتعلقة بشكل   ، الشركة الحصري 

مباشر أج غي3 مباشر بغرض الشركة 

أج التي من املحت ل أن تعزز تحقيقها 

جتطويرها.

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
إقامة  حبيب،  إبن  زنقة  بورغون، 

الشقة  امجل،  الطابق   ،2 املشرق 
الدار   23333 البيضاء  الدار   3 رقم 

البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 13.333 الشركة:   رأس ال  مبلغ 
سرهم، مقدم كالتا ي:

 53   : مجد   عبدالعا ي   الديد 
حصة بقي ة 5.333 سرهم للحصة .

حصة   53   : مجد   انس  الديد 
بقي ة 5.333 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  
جصفات جمواطن الشركاء :

الديد عبدالعا ي  مجد عنوانه)ا) 
 23333 بوزيد  سيدي  مركز   341

الجديدة  املغرب.
عنوانه)ا)  مجد   انس  الديد 
إقامة الشرفات ع ارة ا3  شقة  325 
الدار   23333 النواصر  بوعزة  سار 

البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
الديد عبدالعا ي  مجد عنوانه)ا) 
 23333 بوزيد  سيدي  مركز   341

الجديدة  املغرب
عنوانه)ا)  مجد   انس  الديد 
إقامة الشرفات ع ارة ا3  شقة  325 
الدار   23333 النواصر  بوعزة  سار 

البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 33 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 756322.
13I

CONSEIL & ASSISTANCE FINANCE

VANIMEX
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 CONSEIL & ASSISTANCE
FINANCE

 28RUE DE PROVINS 4éme
 ETAGE N°11 CASABLANCA،

20310، Casablanca Maroc
VANIMEX شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
 9A جعنوان مقرها اإلأت اعي

 OP RESIDENCE NOUR

 CALIFORNIE ETG 4 Apt 17 -

23333  الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.337363

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

 2323 أكتوبر   31 في  املؤرخ 

مدؤجلية  ذات  شركة  حل  تقرر 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

 13.333 مبلغ رأس الها    VANIMEX

اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 

 9A OP RESIDENCE NOUR

 CALIFORNIE ETG 4 Apt 17 -

الدارالبيضاء املغرب نتيجة    23333

عدم تحقيق املعامالت التجارية   : ل 

خالل الدنوات االخي3ة.

 9A ب  التصفية  مقر  جحدس 

 OP RESIDENCE NOUR

 CALIFORNIE ETG 4 Apt 17 -

23333  الدارالبيضاء املغرب. 

ج عين:

الديد)ة) علي  نقوري ج عنوانه)ا) 

 C LOPE DE RUEDA 25 P34

 4  25P34 VALENCE ESPAGNE

ك صفي )ة) للشركة.

الحدجس  اإلقتضاء  جعند   

املخولة  الصالحيات  عل5  املفرجضة 

تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 

العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 39 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون30 2323 تحت رقم 753165.

14I

IZDIHAR CONSEIL

نبراس باور
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين مدي3 أديد للشركة

IZDIHAR CONSEIL

  RÉSIDENCE IBN SINA, N°18-

 izdihar, Marrakech ، 40100،

Marrakech Maroc

ن30اس باجر  شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
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جعنوان مقرها اإلأت اعي سعاسة 
4 الرقم 37 املحاميد  - 43333  

مراكش املغرب.
تعيين مدي3 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.134147

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   2323 نون30   12 املؤرخ في 
مدي3 أديد للشركة الديد)ة) اسعد 

يوسف  ك دي3 آخر
تبعا إلقالة مدي3.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   33 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

2323 تحت رقم 117891.

15I

Etude El houtaia Zakaria

EL ALIA NBT
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

Etude El houtaia Zakaria
 Avenue Zerktouni, 4 ème, 84 ,
 Etage, N° 11, Guéliz ، 40000،

Marrakech Maroc
EL ALIA NBT شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 43 زنقة 

الجيال ي تاج الدين املعاريف امتداس  
- 23374 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.278255
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2318 سأن30   31 في  املؤرخ 

املصاسقة عل5 :
نيت  عث ان   )ة)   تفويت الديد 
من  اأت اعية  حصة   315 بح اسن 
أصل 1.923 حصة لفائدة  الديد )ة) 
مريم  نيت بح اسن بتاريخ 31 سأن30 

.2318
نيت  ح زة   )ة)  الديد  تفويت 
من  اأت اعية  حصة   315 بح اسن 
أصل 1.923 حصة لفائدة  الديد )ة) 
مريم  نيت بح اسن بتاريخ 31 سأن30 

.2318

نيت  عصام   )ة)  الديد  تفويت 
من  اأت اعية  حصة   315 بح اسن 
أصل 1.923 حصة لفائدة  الديد )ة) 
مريم  نيت بح اسن بتاريخ 31 سأن30 

.2318
)ة) فاط ة الزهراء   تفويت الديد 
حصة اأت اعية   157 نيت بح اسن 
لفائدة   حصة   1.923 أصل  من 
الديد )ة) مريم  نيت بح اسن بتاريخ 

31 سأن30 2318.
)ة) فوزية منصف  تفويت الديد 
أصل  من  اأت اعية  حصة   183
1.923 حصة لفائدة  الديد )ة) مريم  
نيت بح اسن بتاريخ 31 سأن30 2318.
نيت  براهيم  )ة)  الديد  تفويت 
حصة اأت اعية من   483 بح اسن  
أصل 1.923 حصة لفائدة  الديد )ة) 
مريم نيت بح اسن  بتاريخ 31 سأن30 

.2318
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 39 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 
 /  699231 رقم  تحت   2319 أبريل 

. 11737
16I

Etude El houtaia Zakaria

EL ALIA NBT
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل الشكل القانوني للشركة

Etude El houtaia Zakaria
 Avenue Zerktouni, 4 ème, 84 ,
 Etage, N° 11, Guéliz ، 40000،

Marrakech Maroc
EL ALIA NBT شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
ج عنوان مقرها االأت اعي 43 زنقة 

الجيال ي تاج الدين املعاريف امتداس 
- 23374 الدار البيضاء .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.278255
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 26 ف30اير 2319 تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة» إ 5 »شركة 
ذات مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 /  699231 رقم  تحت   2319 أبريل 

.13253

17I

SAMIR FIDUCIAIRE

RIDER ACCESSOIRES
إعالن متعدس القرارات

SAMIR FIDUCIAIRE

 RUE GHANA, IMM 8, APPT 3,

 3EME ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC

RIDER ACCESSOIRES »شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: 16، 

شارع 35، حي الوحدة 1 - - مكناس 

املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.43249

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 14 شتن30 2323

تم اتخاذ القرارات التالية: 

الذي ينص عل5  قرار رقم جاحد: 

مايلي: تحويل املقر االأت اعي للشركة 

 ،35 شارع   ،16 من العنوان القديم: 

العنوان  ا 5  مكناس   ،1 حي الوحدة 

 ،27 بالرقم  الكائن  املحل  التا ي: 

تجزئة طه، مكناس

الذي ينص عل5  اثنان:  قرار رقم 

احد  بتوقيع  الشركة  الزام  مايلي: 

الهواجي أج ست3 هللا  زكرياء  املدي3ين، 

كوكب.

ينص  الذي  ثالثة:  رقم  قرار 
القانون  صياغة  اعاسة  مايلي:  عل5 

االسا�سي للشركة

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

ينص  الذي  خ دة:  رقم  بند 

املقر االأت اعي للشركة:  عل5 مايلي: 

املحل الكائن بالرقم 27، تجزئة طه، 

مكناس.

بند رقم خ دة عشر: الذي ينص 
عل5 مايلي: الزام الشركة بتوقيع احد 
الهواجي أج ست3 هللا  زكرياء  املدي3ين، 

كوكب. باقي البند لم يتغي3
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   17 بتاريخ  ب كناس   التجارية 

2323 تحت رقم 3799.

18I

SAMIR FIDUCIAIRE

سوريز مكناس
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAMIR FIDUCIAIRE
 RUE GHANA, IMM 8, APPT 3,

 3EME ETAGE, VN, ، 50000،
MEKNES MAROC

سوريز مكناس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 87، 
رياض جيدالن 2، جيدالن - 53333 

مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
51263

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 غشت   17
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
اإلقتضاء ب ختصر تد يتها : سوريز 

مكناس.
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحداب الغي3.
 ،87 : رقم  عنوان املقر االأت اعي 
 53333  - جيدالن   ،2 رياض جيدالن 

مكناس املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  
سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : الشركي  سهيل  الديد 
حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الشركي  سهيل  الديد 
رياض جيدالن 2، الشطر أ، رقم 87، 

جيدالن 53333 مكناس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  الشركي  سهيل  الديد 
رياض جيدالن 2، الشطر أ، رقم 87، 

جيدالن 53333 مكناس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   39 بتاريخ  ب كناس   التجارية 

2323 تحت رقم 3648.

19I

Etude El houtaia Zakaria

EL ALIA NBT
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين مدي3 أديد للشركة

Etude El houtaia Zakaria
 Avenue Zerktouni, 4 ème, 84 ,
 Etage, N° 11, Guéliz ، 40000،

Marrakech Maroc
EL ALIA NBT  شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 43 زنقة 

الجيال ي تاج الدين املعاريف امتداس 
- 23374 الدار البيضاء املغرب.

تعيين مدي3 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.278255
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
2318 تم تعيين  31 سأن30  املؤرخ في 
نيت  مدي3 أديد للشركة الديد)ة) 

بح اسن مريم ك دي3 جحيد
تبعا لقبول استقالة املدي3.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 
 /  699231 رقم  تحت   2319 أبريل 

.13253

23I

تاسلة لإلستشارة

 AMUR SERVICES
COMPAGNIE

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تعيين مدي3 أديد للشركة

تاسلة لإلستشارة
حي مي ونة بلوك 1رقم 77الطابق 

2بني مالل ، 23333، بني مالل 
املغرب

  AMUR SERVICES COMPAGNIE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 
ش س الربيع شارع الجيش امللكي 
رقم 31 الطابق الدفلي بني مالل 
املغرب - 23333  بني مالل  املغرب.

تعيين مدي3 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4137
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   2323 نون30   21 املؤرخ في 
الديد)ة)  للشركة  أديد  مدي3 

الداحلي  خدجج ك دي3 جحيد
تبعا لقبول استقالة املدي3.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 24 نون30 

2323 تحت رقم 837.
21I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

SERVICES KRIDISSA
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 1 الع ارة 91 الحي الحدني 
منطقة امنشطة االقتصاسية ، 

46333، اليوسفية املغرب
SERVICES KRIDISSA شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 27 

الدويفة القدي ة مركز سيدي 
أح د الكنتور - 46333 اليوسفية 

املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2871

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   13

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SERVICES KRIDISSA

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

امشخاص

نقل اممتعة غي3 املصاحبة

بيع امتات املدتع ل.
 27 رقم   : عنوان املقر االأت اعي 

الدويفة القدي ة مركز سيدي أح د 

الكنتور - 46333 اليوسفية املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 533   : كنوز  نورالدين  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

حصة   533   : الديد عزيز فؤاس 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد نورالدين كنوز عنوانه)ا) 
 29 رقم   2 زنقة  الطاشرجن  حي 

46333 اليوسفية املغرب.

حي  عنوانه)ا)  فؤاس  عزيز  الديد 

الداخلة شارع النيل رقم 33 46333 

اليوسفية املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد نورالدين كنوز عنوانه)ا) 
 29 رقم   2 زنقة  الطاشرجن  حي 

46333 اليوسفية املغرب

حي  عنوانه)ا)  فؤاس  عزيز  الديد 

الداخلة شارع النيل رقم 33 46333 

اليوسفية املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 33 بتاريخ  باليوسفية   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 372.

22I

JURISYA

جوريسيا
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JURISYA

13 ،شارع الحرية، الطابق 3، 
رقم 5، الدارالبيضاء ، 23483، 

CASABLANCA MAROC

أوريديا شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 13 

،شارع الحرية، الطابق 3، رقم 

5، الدارالبيضاء - 23123 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

438241

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2319 يونيو   24

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

أوريديا.

غرض الشركة بإيجاز : - 

الهندسة  االستشارة،  أنشطة  كل 

القانونية، االأت اعية، االقتصاسية، 

االست3اتيجية،  الجبائية،  املالية، 

التديي3ية  العقارية،  التنظي ية، 

املداعدة  التطوير،  للشركة، 

لل قاجالت،  للخواص،  جاملواكبة 

للج عيات  لل ؤسدات،  لالسارات 

جغي3ه

العقوس،  كل  انجاز   -

الدراسات،  االتفاقيات، 

االست3اتيجيات، الخرائط جكل منتوج 

له عالقة بالهدف االأت اعي أج ي كن 

من تطويره جفعاليته.
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املواكبة،  التكوين،   -
التنظيم جتنشيط الندجات

جبصفة عامة كل الع ليات   -
التجارية، الصناعية، املالية، املنقولة 
أج العقارية التي ي كن أن يكون لها 
مباشر  غي3  أج  مباشر  بشكل  عالقة 
بالهدف االأت اعي اج من امل كن أن 

تدهله جالتطور الشركة.
 13  : االأت اعي  املقر  عنوان 
 ،5 رقم   ،3 الطابق  الحرية،  ،شارع 
الدارالبيضاء - 23123 الدار البيضاء 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
 1.333   : الوزاني  ح يد  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الوزاني  ح يد  الديد 
املح دية  الثاني  الحدن  شارع 

28833 املح دية املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  الوزاني  ح يد  الديد 
املح دية  الثاني  الحدن  شارع 

28833 املح دية املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 39 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز 2319 تحت رقم -.

23I

SOCIETE EURO SIJLMASSA TRANS SARL

 SOCIETE EURO SIJLMASSA
TRANS SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

 SOCIETE EURO SIJLMASSA
TRANS SARL

رقم 153 تجزئة سلمى كاميليا 
مكناس ، 53333، مكناس املغرب
 SOCIETE EURO SIJLMASSA

TRANS SARL  شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 
153 تجزئة سلمى كاميليا مكناس - 

53333 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

51597
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   17
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE EURO SIJLMASSA

. TRANS SARL
نقل      :  : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضاءع لحداب الغي3 .
رقم   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 - تجزئة سلمى كاميليا مكناس   153

53333 مكناس املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد عبدالرزاق حدون :  533 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .
 533   : حزازي  ربيعة  الديدة 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
حدون  عبدالرزاق  الديد 
سلمى  تجزئة   153 رقم  عنوانه)ا) 
مكناس   53333 مكناس  كاميليا 

املغرب.
عنوانه)ا)  حزازي  ربيعة  الديدة 
رقم 153 تجزئة سلمى كاميليا مكناس 

53333 مكناس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
حدون  عبدالرزاق  الديد 
سلمى  تجزئة   153 رقم  عنوانه)ا) 
مكناس   53333 مكناس  كاميليا 

املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   38 بتاريخ  التجارية ب كناس  

2323 تحت رقم 4131.

24I

Société marocaine de révision des comptes

 PNEUMATIQUE

ATTACHAROUK II SARL AU
إعالن متعدس 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

 PNEUMATIQUE

 ATTACHAROUK II SARL AU

»شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

ذات الشريك الوحيد»

جعنوان مقرها االأت اعي: كيلومت3 

6733 شارع عقبة ابن نافع الدار 

البيضاء. - - الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.124833

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 33 نون30 2323

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل5 مايلي: 

الديد مح د  قرار الشريك الوحيد  

الشركة  راس ال  من  الرفع  اجح يد 

ليصبح  سرهم   4.333.333 ب بلغ 

21.333.333 سرهم عن طريق اسماج 

الحداب الجاري للشركاء.

قرار رقم 2: الذي ينص عل5 مايلي: 

قرار الشريك الوحيد تعديل الفصلين 

6 ج 7 من القانون االسا�سي.

قرار رقم 3: الذي ينص عل5 مايلي: 

قرار الشريك الوحيد تحيين القانون 

االسا�سي.

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص عل5 مايلي: 

ايداع الشريك الوحيد الديد مح د 

سرهم   21.333.333 ملبلغ  اجح يد 

نقدا.

عل5  ينص  الذي   :7 رقم  بند 

االأت اعي  الراس ال  يحدس  مايلي: 

ا 5  مقد ة  سرهم   21.333.333 في 

سرهم   133 سهم بقي ة   (213.333(

لكل سهم مرق ة من 1 ا 5 213.333 .

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 755747.

25I

SOFT ALTERNATIVE SARL

 Société Immobilière  DAR
AL-HIDAYA

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
حل شركة

SOFT ALTERNATIVE SARL

 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G

N°552 ، 90000، طنجة املغرب

Société Immobilière  DAR AL-

HIDAYA شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي إقامة 

ح زة شارع املدي3ة الخضراء رقم 

39 املخزن رقم 8 ب - 93333 طنجة 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.35429

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2323 نون30   35 املؤرخ في 

املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 

 Société Immobilière  DAR

رأس الها  مبلغ    AL-HIDAYA

2.533.333,33 سرهم جعنوان مقرها 

اإلأت اعي إقامة ح زة شارع املدي3ة 
ب   8 املخزن رقم   39 رقم  الخضراء 

 : نتيجة ل  املغرب  طنجة   93333  -

إقامة ح زة شارع املدي3ة الخضراء 
رقم 39 املخزن رقم 8 ب.
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إقامة  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
رقم  الخضراء  املدي3ة  شارع  ح زة 
39 املخزن رقم 8 ب - 93333 طنجة 

املغرب. 
ج عين:

ج  أجحي3  أح د   الديد)ة) 
 39 يوسف  موالي  شارع  عنوانه)ا) 
 16 رقم   2 الطابق  الدالم  إقامة 
)ة)  ك صفي  املغرب  طنجة   93333

للشركة.
الحدجس  اإلقتضاء  جعند   
املخولة  الصالحيات  عل5  املفرجضة 
تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية 
: عدم التوفر عل5 النشاط، ج النشاط 
املخطط لم يتم تنفيذه بدبب عدم 

توفر الوسائل املالية
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   34 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2323 تحت رقم 236729.
26I

SOFT ALTERNATIVE SARL

AL-HOUDA LOTISSEMENT
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

SOFT ALTERNATIVE SARL
 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G
N°552 ، 90000، طنجة املغرب
 AL-HOUDA LOTISSEMENT

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة)في 
طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي إقامة 
ح زة شارع املدي3ة الخضراء رقم 

39 املخزن رقم 8 ب - 93333 طنجة 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.33191
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2323 نون30   35 املؤرخ في 
AL- شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 
مبلغ    HOUDA LOTISSEMENT
جعنوان  سرهم   133.333 رأس الها 
مقرها اإلأت اعي إقامة ح زة شارع 

املدي3ة الخضراء رقم 39 املخزن رقم 
8 ب - 93333 طنجة املغرب نتيجة ل 
: عدم التوفر عل5 النشاط، ج النشاط 
املخطط لم يتم تنفيذه بدبب عدم 

توفر الوسائل املالية.
إقامة  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
رقم  الخضراء  املدي3ة  شارع  ح زة 
39 املخزن رقم 8 ب املغرب 933333 

طنجة املغرب. 
ج عين:

ج  أجحي3  أح د   الديد)ة) 
 39 يوسف  موالي  شارع  عنوانه)ا) 
 16 رقم   2 الطابق  الدالم  إقامة 
)ة)  ك صفي  املغرب  طنجة   93333

للشركة.
الحدجس  اإلقتضاء  جعند   
املخولة  الصالحيات  عل5  املفرجضة 
تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   34 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2323 تحت رقم 236728.
27I

SAMIR FIDUCIAIRE

شركة فاكسنيوم
إعالن متعدس القرارات

SAMIR FIDUCIAIRE
 RUE GHANA, IMM 8, APPT 3,

 3EME ETAGE, VN, ، 50000،
MEKNES MAROC

شركة فاكدنيوم »شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد»
جعنوان مقرها االأت اعي: رقم 8، 

امام مقر االع ال االأت اعية، طريق 
فاس - - مكناس املغرب.
»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.43915

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2323 14 شتن30  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
الذي ينص عل5  قرار رقم جاحد: 
االأت اعي  الهدف  توسيع  مايلي: 
من  التصنيع  باضافة  للشركة 

الباطن ج بيع مدتحضرات التج يل 
الشخصية  النظافة  جمنتجات 
امأهزة الطبية أغذية الح ية املعدة 
الغذائية  املواس  الخاصة  للتغذية 

)املك الت الغذائية) 
الذي ينص عل5  اثنان:  قرار رقم 
حصة   533 املوافقة عل5 بيع  مايلي: 
يوسف  الديد  بحوزة  اأت اعية 

نشيد لفائدة هشام براسة.
عل5  ينص  الذي  ثالثة:  رقم  قرار 
الديد  أديد  شريك  قبول  مايلي: 
البطاقة  صاحب  براسة  هشام 

الوطنية رقم سال 757683.
ينص  الذي  أربعة:  رقم  قرار 
القانوني  الشكل  تحويل  مايلي:  عل5 
للشركة من ش.م.م بشريك جحيد ا 5 

ش.م.م 
ينص  الذي  خ دة:  رقم  قرار 
القانون  صياغة  اعاسة  مايلي:  عل5 

االسا�سي للشركة.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
االأت اعي:  الهدف    2 رقم  بند 
التصنيع من  الذي ينص عل5 مايلي: 
الباطن ج بيع مدتحضرات التج يل 
جمنتجات النظافة الشخصية امأهزة 
الطبية أغذية الح ية املعدة للتغذية 
)املك الت  الغذائية  املواس  الخاصة 
بيع املواس الباراصيدلية،  الغذائية)، 
االستي3اس ج التصدير.....باقي البند لم 

يتغي3. 
بند رقم 7 رأس ال الشركة: الذي 
الشركة  رأس ال  مايلي:  عل5  ينص 
 1333 ا 5  مقد ة  سرهم   133333
محررة  سرهم   133 فئة  من  حصة 
نشيد  يوسف   : كاالتي  كامل  بشكل 
533 حصة. هشام براسة :533 حصة.
بند رقم 1 الشكل القانوني: الذي 
القانوني  الشكل  مايلي:  عل5  ينص 
املدؤجلية  محدجسة  شركة  للشركة 

......باقي البند لم يتغي3.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   34 بتاريخ  التجارية ب كناس  

2323 تحت رقم 4373.

28I

SOCIETE AFRIQUE D’USINAGE SARL AU

 SOCIETE

 AFRIQUED›USINAGE SARL

AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE AFRIQUE D›USINAGE

SARL AU

 P57 ، /3 الحي الصناعي البدتان

63333، جأدة املغرب

 SOCIETE AFRIQUED›USINAGE

SARL AU شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي الحي 

 P57 III - 60000  الصناعي البدتان

جأدة  املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

36139

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   39

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE AFRIQUED’USINAGE

.SARL AU

بيع    : بإيجاز  الشركة  غرض 

اآلالت جاملعدات الصناعية جامسجات 

متنقلة  شوكية  رافعة  معالجة    -

-استي3اس ج تصدير- من�سئ ميكانيكي- 

إنشائية  أج  متنوعة  بناء    أع ال 

معالجة حرارية-  - تشذيب-طحن    -

تصنيع املخارط.

الحي   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 P57 III - 63333  الصناعي البدتان

جأدة  املغرب.
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أألها  من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 93.333 الشركة:   رأس ال  مبلغ 
سرهم، مقدم كالتا ي:

 933   : غناجي  بوأ عة  الديد  
حصة بقي ة 133 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  
جصفات جمواطن الشركاء :

الديد  بوأ عة غناجي عنوانه)ا) 
حطين  شارع   3 البدتان  تجزئة 
 63333  29 الشقة   18 الع ارة رقم 

جأدة  املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
الديد  بوأ عة غناجي عنوانه)ا) 
حطين  شارع   3 البدتان  تجزئة 
 63333  29 الشقة   18 الع ارة رقم 

جأدة  املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   39 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

2323 تحت رقم 2897.

29I

م س س ج

بودنيب نوبل
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

م س س ج
92 شارع الزرقطوني كليز مراكش ، 

43333، مراكش املغرب
بوسنيب نوبل  شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي نزالة 1 

سيدي بوعث ان  - 43333 مراكش 
املغرب 

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2447

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 غشت   33
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

اإلقتضاء ب ختصر تد يتها : بوسنيب 

نوبل .

االستي3اس   : غرض الشركة بإيجاز 

جالتصدير 

النديج

مالبس  أاهزة.

 1 نزالة   : املقر االأت اعي  عنوان 

مراكش   43333  - سيدي بوعث ان  

املغرب .

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : الديد بوسنيب ح يد  

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الديد بوسنيب ح يد  

 43333 بوعث ان  سيدي   1 نزالة 

مراكش املغرب .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  الديد بوسنيب ح يد  

 43333 بوعث ان  سيدي   1 نزالة 

مراكش املغرب 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   37 بتاريخ  التجارية ب راكش  

2323 تحت رقم 24 نون30 2323.

33I

Etude El houtaia Zakaria

NBTH-PROMO SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

Etude El houtaia Zakaria

 Avenue Zerktouni, 4 ème, 84 ,

 Etage, N° 11, Guéliz ، 40000،

Marrakech Maroc

 NBTH-PROMO SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي الحي 

الصناعي تجزئة الباتول لداسفة - 
23193 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.216229
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2318 سأن30   23 في  املؤرخ 

املصاسقة عل5 :
نيت  ح زة   )ة)  الديد  تفويت 
من  اأت اعية  حصة   153 بح اسن 
أصل 1.333 حصة لفائدة  الديد )ة) 
نيت بح اسن بتاريخ  فاط ة الزهراء  

23 سأن30 2318.
نيت  ح زة   )ة)  الديد  تفويت 
من  اأت اعية  حصة   146 بح اسن 
الديد  لفائدة   حصة   1.333 أصل 
سأن30   23 فوزية منصف بتاريخ  )ة) 

.2318
نيت  عصام   )ة)  الديد  تفويت 
من  اأت اعية  حصة   133 بح اسن 
أصل 1.333 حصة لفائدة  الديد )ة) 
نيت بح اسن بتاريخ  فاط ة الزهراء  

23 سأن30 2318.
نيت  عصام   )ة)  الديد  تفويت 
من  اأت اعية  حصة   97 بح اسن 
الديد  لفائدة   حصة   1.333 أصل 
سأن30   23 فوزية منصف بتاريخ  )ة) 

.2318
نيت  عث ان   )ة)  الديد  تفويت 
من  اأت اعية  حصة   133 بح اسن 
أصل 1.333 حصة لفائدة  الديد )ة) 
نيت بح اسن بتاريخ  فاط ة الزهراء  

23 سأن30 2318.
نيت  عث ان   )ة)  الديد  تفويت 
من  اأت اعية  حصة   97 بح اسن 
الديد  لفائدة   حصة   1.333 أصل 
سأن30   23 فوزية منصف بتاريخ  )ة) 

.2318
نيت  مريم   )ة)  الديد  تفويت 
من  اأت اعية  حصة   51 بح اسن 
أصل 1.333 حصة لفائدة  الديد )ة) 
نيت بح اسن بتاريخ  فاط ة الزهراء  

23 سأن30 2318.

نيت  مريم   )ة)  الديد  تفويت 

من  اأت اعية  حصة   48 بح اسن 

الديد  لفائدة   حصة   1.333 أصل 

سأن30   23 فوزية منصف بتاريخ  )ة) 

.2318

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 /  12973 رقم  تحت   2319 أبريل 

.733458

31I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

SYNDIC PREMIUM
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صندجق ال30يد 

2639 ، 43333، مراكش املغرب

SYNDIC PREMIUM شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 57 شارع 

موريتانيا صندجق ال30يد 2639  - 

43333 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

138987

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   23

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SYNDIC PREMIUM

إسارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الع ارات جأ يع امللحقات  املباني ج 

جما يتصل بها..
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57 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 
 -   2639 ال30يد  صندجق  موريتانيا 

43333 مراكش املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
 1.333   : القاسري  ريم  الديدة 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  القاسري  ريم  الديدة 
رقم  رجسورت  كولف  اركان  تجزئة 
مراكش   43333 تدلطانت   353

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  القاسري  ريم  الديدة 
رقم  رجسورت  كولف  اركان  تجزئة 
مراكش   43333 تدلطانت   353

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   34 بتاريخ  التجارية ب راكش  

2323 تحت رقم 118125.
32I

Etude El houtaia Zakaria

NBTH-PROMO SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين مدي3 أديد للشركة

Etude El houtaia Zakaria
 Avenue Zerktouni, 4 ème, 84 ,
 Etage, N° 11, Guéliz ، 40000،

Marrakech Maroc
NBTH-PROMO SARL  شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي الحي 

الصناعي تجزئة الباتول لداسفة - 
23193 الدار البيضاء املغرب.

تعيين مدي3 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.216229
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
2318 تم تعيين  23 سأن30  املؤرخ في 
الديد)ة)  للشركة  أديد  مدي3 

منصف فوزية ك دي3 آخر

تبعا لقبول استقالة املدي3.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 
 /  12973 رقم  تحت   2319 أبريل 

.733458
33I

Etude El houtaia Zakaria

NBTH-PROMO SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين مدي3 أديد للشركة

Etude El houtaia Zakaria
 Avenue Zerktouni, 4 ème, 84 ,
 Etage, N° 11, Guéliz ، 40000،

Marrakech Maroc
NBTH-PROMO SARL  شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي الحي 

الصناعي تجزئة الباتول لداسفة - 
23193 الدار البيضاء املغرب.

تعيين مدي3 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.216229
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
2318 تم تعيين  23 سأن30  املؤرخ في 
نيت  مدي3 أديد للشركة الديد)ة) 

بح اسن فاط ة الزهراء ك دي3 آخر
تبعا لقبول استقالة املدي3.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 
 /  12973 رقم  تحت   2319 أبريل 

.733458
34I

FIDACTIVE

CLIMABEL
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

FIDACTIVE
 Lot N°545 N° 3 &4  2éme etage

 hay mohammadi AGADIR ،
80000، AGADIR MAROC

CLIMABEL شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها االأت اعي تجزئة رقم 

15 تديال RP 40  الحي الصناعي  - 

83653 انزكان  املغرب .

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.14917

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

ت ت   2323 سأن30   34 في  املؤرخ 

نشاط  إ 5  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي :

أنواع  أ يع  جتصدير  استي3اس 

املعدات الدارأة ؛

أنواع  أ يع  جبيع  جتحويل  إنتاج 

الهياكل الصناعية لل ركبات ؛.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

سأن30   37 بتاريخ  االبتدائية بانزكان  

2323 تحت رقم 2167.

35I

Etude Maître Mohamed BOULAICH

SOCIETE A.Z.I. 6 SARL شركة
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين مدي3 أديد للشركة

SOCIETE A.Z.I. 6 SARL

61، زنقة يوغزالفيا م ر الغندجري 

الطابق الدفلي رقم 45 كليز مراكش 

، 43343، مراكش املغرب

  SOCIETE A.Z.I. 6 SARL شركة

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 61، زنقة 

يوغزالفيا م ر الغندجري الطابق 

الدفلي رقم 45 كليز مراكش - 

43343 مراكش املغرب.

تعيين مدي3 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.17481

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

2323 تم تعيين  32 سأن30  املؤرخ في 

الديد)ة)  للشركة  أديد  مدي3 

الزيتوني  عائشة ك دي3 آخر

تبعا إلقالة مدي3.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   33 بتاريخ  التجارية ب راكش  

2323 تحت رقم 8667.

36I

CAFIGEC

CONSEIL 360

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 

CAFIGEC

 rue al, fourat 2éme etage 39

 maarif 39 rue al, fourat 2éme

 etage maarif، 20100، casa

maroc

CONSEIL 363 شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها االأت اعي 413 ، 

شارع الزرقطوني اقامة ح اس 31 

413 ، شارع الزرقطوني اقامة ح اس 

31 23133 الدار البيضاء املغرب.

توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.468623

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

ت ت   2323 نون30   13 في  املؤرخ 

نشاط  إ 5  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي :

منتجات  جتوزيع  استي3اس   -

التج يل

منتجات  جتوزيع  استي3اس   -

التج يل الطبيعية

استي3اس جتوزيع منتجات نظافة   -

الجدم

استي3اس جتوزيع منتجات نظافة   -

الجدم الطبيعية

مدتحضرات  جتوزيع  تصنيع   -

التج يل جمنتجات العناية بالصحة 

الجددية

استي3اس جتصدير جتوزيع أ يع   -

املنتجات سجن حصر املراأع.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 37 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 756383.

37I
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fiducinfo sarlau

ATLAS SERVICE SANTE
إعالن متعدس القرارات

fiducinfo sarlau

 N° B12, Résidence FAJWA,

 Boulevard Hassan II

 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech Maroc

ATLAS SERVICE SANTE »شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة ذات 

الشريك الوحيد»

جعنوان مقرها االأت اعي: بلوك 16 
رقم 1323 بوعكاز ملحاميد مراكش - 

43333 مراكش املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.62387

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 12 نون30 2323

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل5 مايلي: 

:التعقيم  الشركة  نشاط  توسيع 

اج  امليكانيكية  الع ليات  بواسطة 

الكي يائية ج تشغيل مؤسدة صيانة 

االأهزة الطبية

قرار رقم 2: الذي ينص عل5 مايلي: 

من  العابد  الديدة:سعاس  استقالة 

منصب مدي3

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 3: الذي ينص عل5 مايلي: 

استي3اس جتوزيع الكواشف لالستخدام 

التشخي�سي املخ30ي.استي3اس جتوزيع 

للتطهي3  الطبية.مؤسدة  االأهزة 

جالكي يائية  امليكانيكية  بالع ليات 

تقدم الخدمات بشكل عام جخاصة 

من حيث النظافة جالنظافة العامة.

عل5  ينص  الذي   :4 رقم  بند 

عبد  الديد  الشركة  يدير  مايلي: 

بأجسع  املدير  يت تع  الكرمي.  العزيز 

الصالحيات للع ل لصالح الشركة، 

بأي  الشركة  املدير  توقيع  جسُيلزم 

مدتند إساري أج مصرفي أج أي مدتند 

آخر .

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   33 بتاريخ  التجارية ب راكش  

2323 تحت رقم 8663.

38I

ALF AL SAFWA علف الصفوة

CHATR MOTORS شاطر 
موتور

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

CHATR MOTORS شاطر موتور
13  شارع مح د الخامس ، 43333، 

مراكش املغرب
CHATR MOTORS شاطر موتور 

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 13 شارع 
مح د الخامس - 43333 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

139131
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   13
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

CHATR MOTORS شاطر موتور.
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 achat,vente,montage et
 réparation de tous véhicule à
 deux,trois et quatre roues avec ou
 sans moteurs .achat et vente de
 pièces de rechanges,accessoires

..et équipements.import export
13 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 
مراكش   43333  - الخامس  مح د 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد شاطر لحدن :  433 حصة 
بقي ة 133 سرهم للحصة .

233 حصة    : الديدة شاطر هند 
بقي ة 133 سرهم للحصة .

حصة   233   : الديد شاطر رضا 
بقي ة 133 سرهم للحصة .

الديد شاطر مح د :  233 حصة 
بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  لحدن  شاطر  الديد 
تجزئة القصور طريق البيضاء   117

43333 مراكش  املغرب.
عنوانه)ا)  هند  شاطر  الديدة 
تجزئة القصور طريق البيضاء   117

43333 مراكش املغرب.
عنوانه)ا)  رضا  شاطر  الديد 
تجزئة القصور طريق البيضاء   117

43333 مراكش املغرب.
عنوانه)ا)  مح د  شاطر  الديد 
تجزئة القصور طريق البيضاء   117

43333 مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  لحدن  شاطر  الديد 
تجزئة القصور طريق البيضاء   117

43333 مراكش املغرب
عنوانه)ا)  رضا  شاطر  الديد 
تجزئة القصور طريق البيضاء   117

43333 مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   37 بتاريخ  التجارية ب راكش  

2323 تحت رقم 118219.
39I

FISCALEX MAROC

MD SUPER TRADE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29 GUELIZ MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC
MD SUPER TRADE شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 7 ع ارة 
علي متجر 171 مكرر مح د البقال 

أليز مراكش - 43333 مراكش 
املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.45863
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تم   2323 أكتوبر   27 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
 13.333« أي من  سرهم»   263.333«
عن  سرهم»   273.333« إ 5  سرهم» 
سيون  مع  مقاصة  إأراء    : طريق 
الشركة املحدسة املقدار ج املدتحقة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   37 بتاريخ  التجارية ب راكش  

2323 تحت رقم 118182.
43I

CEMACONSEILS SARL

 MILLENIUM SYNERGY  
SARL

 ملينيوم سيني3جي ش.ذ.م.م
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

CEMACONSEILS SARL
 RUE DE METZ BENJDIA ، 13

20000، CASABLANCA MAROC
 MILLENIUM SYNERGY SARL  
ملينيوم سيني3جي ش.ذ.م.م شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 71 إقامة 
إبن بطوطة زاجية إبن بطوطة جعبد 

الكريم سيوري الطابق امجل رقم 
3 الدار البيضاء  - 23333 الدار 

البيضاء  املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

478845
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 شتن30   33
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

   : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 MILLENIUM SYNERGY SARL

ملينيوم سيني3جي ش.ذ.م.م.

مقاجل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لألشغال املختلفة ج البناء.

عنوان املقر االأت اعي : 71 إقامة 

إبن بطوطة زاجية إبن بطوطة جعبد 

رقم  امجل  الطابق  سيوري  الكريم 

الدار   23333  - البيضاء   الدار   3

البيضاء  املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 334   : الديد عبد املو 5 سالك 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

الديد التباني هشام :  333 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

الديد عي�سى املعطي هدجن :  333 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد عبد املو 5 سالك عنوانه)ا) 

إبن  زاجية  بطوطة  إبن  إقامة   71

بطوطة جعبد الكريم سيوري الطابق 

  23333 الدار البيضاء    3 امجل رقم 

الدار البيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  هشام  التباني  الديد 

إبن  زاجية  بطوطة  إبن  إقامة   71

بطوطة جعبد الكريم سيوري الطابق 

  23333 الدار البيضاء    3 امجل رقم 

الدار البيضاء املغرب.

هدجن  املعطي  عي�سى  الديد 

عنوانه)ا) 71 إقامة إبن بطوطة زاجية 

سيوري  الكريم  جعبد  بطوطة  إبن 

البيضاء   الدار   3 رقم  امجل  الطابق 

23333  الدار البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد عبد املو 5 سالك عنوانه)ا) 
إبن  زاجية  بطوطة  إبن  إقامة   71
بطوطة جعبد الكريم سيوري الطابق 
 23333 البيضاء  الدار   3 امجل رقم 

الدار البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 39 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون30 2323 تحت رقم 756378.
41I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 ATRAXION 4X4
EQUIPEMENTS

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندجق ال30يد 

2639 ، 43333، مراكش املغرب
 ATRAXION 4X4 EQUIPEMENTS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها االأت اعي رقم 523 

الحي الصناعي سيدي غانم - 43333 
مراكش  املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.47197
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 39 نون30 2323 ت ت إضافة 
إ 5 نشاط الشركة  التالية  امنشطة 

الحا ي :
جالدراأات  الديارات  ميكانيك 
جالطالء  املحركات  جتجديد  النارية 

جهيكل الديارة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
سأن30   37 بتاريخ  التجارية ب راكش  

2323 تحت رقم 118155.
42I

QUALIMAINT SARL AU

EDDAH DISTRIBUTION
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

QUALIMAINT SARL AU

 N° 15, Rue Lalla Amina,

 Bureaux les IRIS Bureau1

 CHAMP DE COURE N° 15, Rue

 Lalla Amina, Bureaux les IRIS

 Bureau1 CHAMP DE COURE،

30000، FES MAROC

EDDAH DISTRIBUTION شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

العن30ة تجزئة رقم 12  محلي 1 فاس 

- 33333 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

65151

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 أكتوبر   27

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.EDDAH DISTRIBUTION

غرض الشركة بإيجاز : شراء جبيع 

جتوزيع املواس الغذائية بالج لة.

تجزئة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

العن30ة تجزئة رقم 12  محلي 1 فاس 

- 33333 فاس املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : الدحاني  الديد زكرياء 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الدحاني عنوانه)ا)  الديد زكرياء 
طريق   55 زنقة   2 العن30ة  12تجزئة 

فاس   33333 فاس  الد ن  عين 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي3ي الشركة:

الدحاني عنوانه)ا)  الديد زكرياء 
طريق   55 زنقة   2 العن30ة  12تجزئة 

فاس   33333 فاس  الد ن  عين 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   33 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2323 تحت رقم -.

43I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

GHALIMOU IMMO
إعالن متعدس القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صندجق ال30يد 

2639 ، 43333، مراكش املغرب

GHALIMOU IMMO »شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد»

جعنوان مقرها االأت اعي: 57 شارع 

موريتانيا صندجق ال30يد 2639 - 

43333 مراكش املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.132235

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 19 نون30 2323

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل5 مايلي: 

الرأس ال  في  أديد  شريك  سخول 

االأت اعي :  الديد فيصل اأنايني 

عل5  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
االأت اعي  الرأس ال  رفع  مايلي: 

  133.333,33 حاليا  يبلغ  الذي 

سرهم لرفعه إ 5   133.333,33 ب بلغ 

233.333,33 سرهم عن طريق إصدار 

أديدة  اأت اعية  حصة   1.333

للواحدة،  سرهم   133,33 بقي ة 

حررت ت اما جتدفع كليا جتخصيصها 

التي  ج  الجديد,  للشريك  بالكامل 

جزعت بأك لها كالتا ي : 133.333,33 

سرهم عن املداه ات النقدية الديد 

فيصل اأنايني.



18565 الجريدة الرسميةعدس 5644 - 15 أ اسى امج 5 1442 )33 سيد 30 2323) 

قرار رقم 3: الذي ينص عل5 مايلي: 
 « تغيي3 الشكل القانوني للشركة من 
 « GHALIMOU IMMO (SARL AU(
«GHALIMOU IMMO (SARL( « 5 إ
قرار رقم 4: الذي ينص عل5 مايلي: 
استقالة الديدة نجية رجحي جتعيين 
االندة شي اء الصافي مدي3ة جحيدة 

ملدة غي3 محدسة.
قرار رقم 5: الذي ينص عل5 مايلي: 
منح توقيع الشركات املصرفية بشكل 
قيوس  أي  بدجن  ج  جمنفصل  فرسي 

االندة شي اء الصافي
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص عل5 مايلي:

 6 1,3, املوافقة عل5 تعديل املواس 
7ج 13 من القانون املذكور.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   37 بتاريخ  التجارية ب راكش  

2323 تحت رقم 118156.
44I

شركة محاسبة صايم

STE SUPPLY TRAVAUX
SARL AU 

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأس ال الشركة

شركة محاسبة صايم
شارع الدرفوفي ع ارة الدعاسة 

الطابق الثالث رقم 6 ، 63333، 
جأدة مغرب

 STE SUPPLY TRAVAUX SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي طريق 

أراسة حي عين لحجر رقم 79 مكرر  
- 65453 العيون سيدي ملوك 

املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.353

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تم   2323 أكتوبر   35 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
من  أي  سرهم»   1.153.333«

 1.253.333« إ 5  سرهم»   133.333«

مقاصة  إأراء    : طريق  عن  سرهم» 

مع سيون الشركة املحدسة املقدار ج 

املدتحقة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتاجريرت  بتاريخ 33 سأن30 

2323 تحت رقم 366.

45I

EXACO

جالن العربي

عقد تديي3 حر مصل تجاري )امشخاص 

الطبيعيون)

عقد تديي3 حر مصل تجاري

أالن العربي

 13 ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ في 

نون30 2323 أعطى الديد)ة)   العربي  

الوطنية  للبطاقة  )ة)  الحامل  أالن 

املسجل بالسجل   B  383483 رقم   

التجاري 139616 باملحك ة التجارية 

الحر  التديي3  حق  البيضاء  بالدار 

لألصل التجاري الكائن ب 138، شارع 

البيضاء  الدار   23333  - يناير   11

 NEW DEAL املغرب للديد)ة)  شركة

التجـاري  بالسجـل  املـقيدة   ،PARA

 ،388315 تحت رقم  بـالدار البيضـاء 

امح د   الديـد  ب دي3ها  امل ثلة 

للبطاقة الوطنية  )ة)  الحامل  اجما ي  

رقم   A399435، حدب املقتضيات 

الحر  املدي3  استغالل   (1 التالية: 

 3 ملدة  لل تجر،  التجاري  لألصل 

2) استع ال  سنوات قابلة للتجديد. 

جالشهرة  جالع الء  التجارية  العالمة 

استخدام  في  الحق   (3 بها.  املرتبطة 

املقر الالزم الستغالل لألصل التجاري 

. 4) االستفاسة من التفويض اإلساري 

للعقار.     التجاري  بالتشغيل  املتعلق 

يناير   31 من  تبتدئ  سنة   3 ملدة 

 2323 سأن30   31 في  تنتهي  ج   2321

مقابل مبلغ شهري 13.333  سرهم.

46I

EXACO

PAPSONS 
عقد تديي3 حر مصل تجاري )امشخاص 

املعنويون)
عقد تديي3 حر مصل تجاري

PAPSONS 
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
شركـــــة  أعطى   2323 نون30   25 قي 
امل ثلة ب دي3ها الديـد   ،PAPSONS
مح ـد أمـيــن أــالن املسجل بالسجل 
التجارية  باملحك ة   33395 التجاري 
الحر  التديي3  حق  البيضاء  بالدار 
لألصل التجاري الكائن ب 21، شارع 
بــالدار   23333  - الخامــس  مح د 
شركـــــة  لفائدة  املغرب  البيضــاء 
بالسجـل  املـقيدة   MAY FOOD
التجـاري بــالرباط تحت رقم 142277 
 ،  73 بالرباط  االأت اعي  مقرها   ،
سبـو.  جاس  زنقة  ج  عقبة  شارع  زاجية 
(1 التالية:  املقتضيات  حدب 
جالع الء  التجارية  العالمة  ستع ال 
في  الحق   (2 بها.  املرتبطة  جالشهرة 
الستغالل  الالزم  املقر  استخدام 
من  االستفاسة   (3 التجاري..  لألصل 
بتشغيل  املتعلق  اإلساري  التفويض 
الوأبات  ك طعم  التجاري  امصل 
سنوات   3 مدة العقد   (4 الدريعة.. 
قابلة للتجديد ملدة 3 سنة تبتدئ من 
31 مارس 2321 ج تنتهي في 28 ف30اير 
قي ته  شهري  مبلغ  مقابل   2324

22.533 سرهم.
47I

شركة محاسبة صايم

 STE SUPPLY TRAVAUX
SARL AU

إعالن متعدس القرارات

شركة محاسبة صايم
شارع الدرفوفي ع ارة الدعاسة 

الطابق الثالث رقم 6 ، 63333، 
جأدة مغرب

 STE SUPPLY TRAVAUX SARL AU
»شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

ذات الشريك الوحيد»
جعنوان مقرها االأت اعي: طريق 

أراسة حي عين لحجر رقم79 مكرر   

- 65453   العيون سيدي ملوك 
املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.353
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 35 أكتوبر 2323
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل5 مايلي: 
االأت اعي  املقر  عنوان  تصحيح 
حي  أراسة  طريق   : ليصبح  للشركة 
العيون  مكرر  رقم79  لحجر  عين 

سيدي ملوك
عل5  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
مهام  مزاجلة  مدة  -ت ديد  مايلي: 
ملدة  الكريم  عبد  املدي3قوشيح 

غي3محدسة.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 5: الذي ينص عل5 مايلي:  
هو  للشركة  االأت اعي  املقر  عنوان 
طريق أراسة حي عين لحجر رقم79 

مكرر العيون سيدي ملوك
عل5  ينص  الذي   :13 رقم  بند 
الشريك  هو  الشركة  مدي3  مايلي: 
ملدة  الكريم  عبد  قوشيح  الوحيد 

غي3محدسة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتاجريرت  بتاريخ 33 سأن30 

2323 تحت رقم 366.
48I

COFIJUCE

MHLUM
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COFIJUCE
 RUE ALLAL BENABDELLAH 136

 CASABLANCA ، 25000،
CASABLANCA MAROC

MHLUM شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 46، شارع 
الزرقطوني الطابق الثاني رقم 6، 
 CASABLANCA  الدار البيضاء
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23233 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

481595

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   23

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MHLUM

: النجارة ج  غرض الشركة بإيجاز 

اشغال مختلفة.

 ،46  : االأت اعي  املقر  عنوان 

شارع الزرقطوني الطابق الثاني رقم 

 CASABLANCA البيضاء   الدار   ،6

23233 الدار البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 13.333 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد ك ال ح اسي :  133 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ح اسي  ك ال  الديد 
23 سيدي  رقم   36 حي القدس زنقة 

البيضاء  الدار   23453 ال30نو�سي 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  ح اسي  ك ال  الديد 
23 سيدي  رقم   36 حي القدس زنقة 

البيضاء  الدار   23453 ال30نو�سي 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 37 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 756449.

49I

SOLUCIA EXPERTISE

BILINGOO
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي3 الدنة املالية

SOLUCIA EXPERTISE
 N°3 RUE IBN EL ARIF 2EME

 ETAGE BUREAU N°8 MAARIF
 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA MAROC
BILINGOO »شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد»
جعنوان مقرها االأت اعي: 83 زنقة 

أبل ازجركي حي سيل  - 23333 الدار 
البيضاء املغرب.

»تغيي3 الدنة املالية»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.468423
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 31 سأن30 2323
إ 5 من  تقرر تغيي3 الدنة املالية: 

31 يوليوز إ 5 33 يونيو.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 38 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 756653.

53I

أس اء ميديا

PARALBIR
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

أس اء ميديا
شارع صهيب الرجمي بلوك 39 الرقم 

23 ال30نو�سي البيضاء، 23333، 
البيضاء املغرب

PARALBIR  شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي اقامة 
الياقوت رقم 35 زنقة 99 املفة  - 

23333 الدار البيضاء  املغرب 
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
482397

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   23
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. PARALBIR
تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
ج  الصيدالنية  شبه  املدتحضرات 

الدكري جاملك الت الغدائية.
املنتجات  جتصدير  استي3اس 
جبيع  تدويق  الصيدالنية,  شبه 
جخاصة  الصيدالنية  املدتحضرات 
جمدتخلصات  الغدائية  املك الت 
جمدتحضرات  الطبية  النباتات 

التج يل.
اقامة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 - املفة    99 زنقة   35 الياقوت رقم 

23333 الدار البيضاء  املغرب .
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 93.333 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 933   : الديدة الشافعي كلثوم  

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
الديدة الشافعي كلثوم  عنوانه)ا) 
اقامة أنفا 5 شقة رقم 1 هن3ي مورغر 
البيضاء   الدار   23333 فاجري   فال 

املغرب .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
الديدة الشافعي كلثوم عنوانه)ا) 
اقامة أنفا 5 شقة رقم 1 هن3ي مورغر 
البيضاء   الدار   23333 فاجري   فال 

املغرب 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 38 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 756539.

51I

AMCS AUDIT

EURO MAROC GESTION
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

AMCS AUDIT

 RUE SIJILMASSA 83

 BELEVEDERE ، 20500،

CASABLANCA MAROC

EURO MAROC GESTION شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 83 زنقة 

سجل اسة بافدير - 23533 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

283779

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 سأن30   39

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 EURO : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.MAROC GESTION

تدبي3   : بإيجاز  الشركة  غرض 

شركات  ج  االستث ار  صناسيق 

االستث ار.

االستث ارات  مداعدةعل5 

املنجزة.
زنقة   83  : عنوان املقر االأت اعي 

الدار   23533  - بافدير  سجل اسة 

البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد اسريس طراقي :  253 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

الديد أ ال مرتضا :  125 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

 125   : الديد عبدالحق خربوش 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .
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 الديد اسريس طراقي : 253 بقي ة 
133 سرهم.

الديد أ ال مرتضا : 125 بقي ة 
133 سرهم.

 125  : الديد عبدالحق خربوش 
بقي ة 133 سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  طراقي  اسريس  الديد 
 23433 زنقة لوكدوس حي الهناء   8

الدار البيضاء املغرب.
الديد أ ال مرتضا عنوانه)ا) 11 
م ر سيلي بولو 23353 الدار البيضاء 

املغرب.
خربوش  عبدالحق  الديد 
اسريس  موالي  تجزئة   23 عنوانه)ا) 
البيضاء  الدار   23933  3 رقم  زنقة 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
عنوانه)ا)   طراقي  اسريس  الديد 
 23433 زنقة لوكدوس حي الهناء   8

الدار البيضاء املغرب
الديد أ ال مرتضا عنوانه)ا) 11  
م ر سيلي بولو 23353 الدار البيضاء 

املغرب
خربوش  عبدالحق  الديد 
اسريس  موالي  تجزئة   23 عنوانه)ا) 
البيضاء  الدار   23933  3 رقم  زنقة 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2313 تحت رقم -.
52I

COMPTE A JOUR

MOSIL PUB
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

COMPTE A JOUR
 BP N° 5173  OLD MILMOUN

 NADOR ، 62000، NADOR
MAROC

MOSIL PUB شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 163تجزئة 

النجاح عاريض - 62333 الناظور 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

21375

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   23

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 MOSIL : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.PUB

شركة    : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشهار جالتدويق .

 : االأت اعي  املقر  عنوان 

163تجزئة النجاح عاريض - 62333 

الناظور املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 533   : الياس  الصقلي  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

الديد الصقلي املدت�سيء :  533 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الياس عنوانه)ا)  الديد الصقلي 
 13 رقم   65 زنقة  مي ون  اجالس  حي 

62333 الناظور املغرب.

املدت�سيء  الصقلي  الديد 

 65 حي اجالس مي ون زنقة  عنوانه)ا) 
رقم 13 62333 الناظور املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الياس عنوانه)ا)  الديد الصقلي 
 13 رقم   65 زنقة  مي ون  اجالس  حي 

62333 الناظور املغرب

املدت�سيء  الصقلي  الديد 

 65 حي اجالس مي ون زنقة  عنوانه)ا) 
رقم 13 62333 الناظور املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 3664.

53I

COMPTE A JOUR

TEXILESNIBOU
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

COMPTE A JOUR

 BP N° 5173  OLD MILMOUN

 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC

TEXILESNIBOU شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي اجالس 
بوطيب الفوقاني - 62333 الناظور 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

23863

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 أكتوبر   15

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TEXILESNIBOU

تصدير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

النديج.

: حي اجالس  عنوان املقر االأت اعي 
الناظور   62333  - بوطيب الفوقاني 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد  مح د نيبو  :  253 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

الديد س ي3 سالمي :  253 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

 253   : الديد مح د املدعوسي 
حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

 253   : سالمي  هللا  عبد  الديد 
حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  نيبو   مح د  الديد  
 62333 حي اجالس بوطيب الفوقاني  

الناظور املغرب.
املدعوسي  مح د  الديد 
شيكر  بني  اغزازا  سجار  عنوانه)ا) 

62333 الناظور املغرب.
عنوانه)ا)  سالمي  س ي3  الديد 
سجار عاريض احداسا 62333 الناظور 

املغرب.
الديد عبد هللا سالمي عنوانه)ا) 
 62333 بويفرجر  بني  عاريض  سجار 

الناظور املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  نيبو   مح د  الديد  
 62333 حي اجالس بوطيب الفوقاني  

الناظور املغرب
املدعوسي  مح د  الديد 
شيكر  بني  اغزازا  سجار  عنوانه)ا) 

62333 الناظور املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

أكتوبر 2323 تحت رقم 3461.

54I

BOULAHYA MOHAMED SARL-AU

BATITECO SARL-AU
إعالن متعدس القرارات

BOULAHYA MOHAMED SARL-
AU

ص.ب : 895  مكناس ، 53333، 
مكناس املغرب

BATITECO SARL-AU »شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد»
جعنوان مقرها االأت اعي: البناية 

1 , رقم 12 زنقة الصويرة  - 53333 
مكناس املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»
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رقم التقييد في السجل التجاري: 
.22615

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 33 نون30 2323

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص عل5 مايلي: 

تقرير جفاة الشريك
قرار رقم 2: الذي ينص عل5 مايلي: 

انتقال حصص في الشركة
قرار رقم 3: الذي ينص عل5 مايلي: 

التديي3
قرار رقم 4: الذي ينص عل5 مايلي: 

الشكل القانوني
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص عل5 مايلي: 

تقرير جفاة الشريك حدن كورجرج
بند رقم 2: الذي ينص عل5 مايلي: 
في  حصص  انتقال  عل5  املصاسقة 

الشركة عن طريق اإلرث
بند رقم 3: الذي ينص عل5 مايلي: 
تديي3 الشركة من طرف الديد أ ال 

كورجرج ملدة غي3 محدجسة
بند رقم 4: الذي ينص عل5 مايلي: 
من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيي3 
محدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 
ذات  شركة  إ 5  جحيد  بشريك 

مدؤجلية املحدجسة 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   39 بتاريخ  التجارية ب كناس  

2323 تحت رقم 4159.
55I

4YOUR BUSINESS CONSULTING

MEDICABENG
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 4YOUR BUSINESS
CONSULTING

شارع الحدن التاني اقامة ابتهال س 
الطابق الثالت شقة 4 ، 43153، 

ابن أرير املغرب
MEDICABENG شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 

الرياض 31 رقم 17 ابن أرير - 

43153  ابن أرير املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2459
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 أكتوبر   21
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MEDICABENG
توزيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املدتهلكات الطبية
استي3اس جتصدير.

حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 - أرير  ابن   17 رقم   31 الرياض 

43153  ابن أرير املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.333 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 43   : شفيق  سومية  الديدة 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .
الديد يوسف بوغبة :  43 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .
حصة   43   : مزيان  اسم  الديد 

بقي ة 133 سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
الديدة سومية شفيق عنوانه)ا)  
66زنقة سي كاف الصخور الدوساء  

23293 الدار البيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  بوغبة  يوسف  الديد 
حي الفرح رقم 433  43153  ابن أرير 

املغرب.
حي  عنوانه)ا)  مزيان  اسم  الديد 
ابن    43153  17 رقم   31 الرياض 

أرير املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
الديدة سومية شفيق عنوانه)ا)  
زنقة سي كاف الصخور الدوساء    66

23293 الدار البيضاء املغرب

عنوانه)ا)  بوغبة  يوسف  الديد 
حي الفرح رقم 433  43153  ابن أرير 

املغرب
حي  عنوانه)ا)  مزيان  اسم  الديد 
ابن    43153  17 رقم   31 الرياض 

أرير املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 38 بتاريخ  أرير   بابن  االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 215.
56I

COMPTASTEL

 LE CENTRE DE COMMERCE
ET SERVICE DU NORD

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

COMPTASTEL
 Av Prince Heritier ET.1 AP.1 194

، 90020، TANGER MAROC
 LE CENTRE DE COMMERCE ET
SERVICE DU NORD شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
 ROUTE جعنوان مقرها اإلأت اعي

 DE RABAT AL IRFANE GH13 E5
 MAGAZIN N02 BOUKHALEF -

93333 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.58811

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
2319 تقرر حل  12 شتن30  املؤرخ في 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
 LE CENTRE DE الوحيد  الشريك 
 COMMERCE ET SERVICE DU
NORD  مبلغ رأس الها 13.333 سرهم 
 ROUTE اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 
 DE RABAT AL IRFANE GH13 E5
 MAGAZIN N32 BOUKHALEF
 : ل  نتيجة  املغرب  طنجة   - 93333

اليوأد نشاط.
 ROUTE ج حدس مقر التصفية ب 
 DE RABAT AL IRFANE GH13 E5
 MAGAZIN N32 BOUKHALEF -

93333 طنجة املغرب. 

ج عين:

الحنكوري  مح د    الديد)ة) 

جعنوانه)ا) شارع فاس اقامة كايو رقم 

 93333 24 طنجة  1 شقة  83 طابق 

طنجة املغرب ك صفي )ة) للشركة.

الحدجس  اإلقتضاء  جعند   

املخولة  الصالحيات  عل5  املفرجضة 

تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 

العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   38 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2319 تحت رقم 227619.

57I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

MOON DREAM
إعالن متعدس القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صندجق ال30يد 

2639 ، 43333، مراكش املغرب

MOON DREAM »شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: 57 شارع 

موريتانيا صندجق ال30يد 2639 - 

43333 مراكش املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.131853

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 28 أكتوبر 2323

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل5 مايلي: 

: من  تحويل املقر االأت اعي للشركة 

ال30يد  صندجق  موريتانيا  57,شارع 

أيليز   – الرئيدية  مراكش   2639

رقم  الجديد:  العنوان   : إ 5  مراكش 

القصبة  حي  املخزن   سار  زنقة   198

مراكش.

قرار رقم 2: الذي ينص عل5 مايلي: 

أ يع  تأأي3  الشركة:   نشاط  تغيي3 

العقارات املفرجشة

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
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بند رقم 1: الذي ينص عل5 مايلي: 
من  ج5   2 املوافقة عل5 تعديل املاسة 

القانون املذكور.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   37 بتاريخ  التجارية ب راكش  

2323 تحت رقم 118157.

58I

G.B.C GESTION ET CONSEIL

G II H M. IMMO
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

G.B.C GESTION ET CONSEIL
 IMMB BELKHEIRI 1ER

 ETAGE, APPT N°1 19 ANGLE
 RUE BERKANE ET RUE

 MELLILIA,1ER ETAGE APPT N°2
، 60000، OUJDA MAROC

G II H M. IMMO شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي القدس 
شارع املقدس الرقم 23 اقامة 

املنيوي، املكتب رقم 2. - 63333 
جأدة املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
36121

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   19
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 G II H  : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها 

.M. IMMO
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 23 الرقم  املقدس  شارع  القدس 
 -  .2 رقم  املكتب  املنيوي،  اقامة 

63333 جأدة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  
سرهم، مقدم كالتا ي:

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -
جصفات جمواطن الشركاء :

الديد علي املنيوي عنوانه)ا) حي 
القدس شارع املقدس اقامة املنيوي 

رقم 23  63333 جأدة املغرب.
الديد حدن بنح و عنوانه)ا) حي 
العرفان شارع املباسرة رقم 7  63333 

جأدة املغرب.
الديد الحدين بنح و عنوانه)ا) 
 23 رقم  املباسرة  شارع  العرفان  حي 

63333 جأدة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
الديد علي املنيوي عنوانه)ا) حي 
القدس شارع املقدس اقامة املنيوي 

رقم 23  63333 جأدة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   37 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

2323 تحت رقم 2874.
59I

COFIJUCE

 OMNISOURCING
COMPANY

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأس ال الشركة

COFIJUCE
 RUE ALLAL BENABDELLAH 136

 CASABLANCA ، 25000،
CASABLANCA MAROC

 OMNISOURCING COMPANY
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 265، 
شارع الزرقطوني الطابق 4 رقم 

41 الدار البيضاء - 23333 الدار 
البيضاء املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.351197
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
رفع  تم   2323 نون30   23 في  املؤرخ 
رأس ال الشركة ب بلغ قدره »53.333 

إ 5  سرهم»   53.333« أي من  سرهم» 
»133.333 سرهم» عن طريق :  تقديم 

حصص نقدية أج عينية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 33 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 756113.

63I

FIDURIZK

 ELECTRO MABROUK
AFRAH EL MDAKRA SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FIDURIZK
 AV ALLAL BEN ABDELLAH LES
 JARDINS N°4 BENSLIMANE ،
13000، BENSLIMANE MAROC
 ELECTRO MABROUK AFRAH
EL MDAKRA SARL شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي مركز مليلة 

بن سلي ان - 13333 بندلي ان 
املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6489

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 أكتوبر   27
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 ELECTRO MABROUK AFRAH EL

.MDAKRA SARL
منظم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

حفالت
مقاجل الخدمات املختلفة

نقل البضائع للغي3
تاأر أأهزة ك بيوتر.

مركز   : االأت اعي  املقر  عنوان 
مليلة بن سلي ان - 13333 بندلي ان 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 533  : مصطفى  م30ك  الديد 

بقي ة 133 سرهم.

 533  : حورية  الدالم  الديدة 

بقي ة 133 سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد م30ك مصطفى عنوانه)ا) 

 13333 بندلي ان  مليلة  مركز 

بندلي ان املغرب.

الديدة الدالم حورية عنوانه)ا) 

سجار الغواجثة موالين الواس بندلي ان 

13333 بندلي ان املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد م30ك مصطفى عنوانه)ا) 

 13333 بندلي ان  مليلة  مركز 

بندلي ان املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 34 بتاريخ  سلي ان   ب0ن  االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 437.

61I

BOULAHYA MOHAMED SARL-AU

  BELMASSEM NORDINE

SARL-AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BOULAHYA MOHAMED SARL-

AU

ص.ب : 895  مكناس ، 53333، 

مكناس املغرب

BELMASSEM NORDINE  SARL-

AU  شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

العن30ة  رقم 74 س1 طريق عين 

س ن زجاغة العليا - 33323 فاس 

املغرب
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تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

65167

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم   2323 نون30   11

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

BELMASSEM NORDINE  SARL-

. AU

بيع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاقي3 بالتقديط.

- بيع مواس البناء بالتقديط.

تجزئة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

العن30ة  رقم 74 س1 طريق عين س ن 

زجاغة العليا - 33323 فاس املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 13.333 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 133   : الديد بلقاسم نور الدين 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الدين  نور  بلقاسم  الديد 

املركز   ع ار  بني  انزالة   عنوانه)ا) 

53333 مكناس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الدين  نور  بلقاسم  الديد 

املركز   ع ار  بني  انزالة   عنوانه)ا) 

53333 مكناس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   34 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2323 تحت رقم 3491.

62I

CORPORATE AUDIT GROUP

FIN-FLOUSS.COM
إعالن متعدس القرارات

CORPORATE AUDIT GROUP
445, شارع عبد املومن، الطابق 

الخامس، رقم 22 ، 23333، 
casablanca maroc

FIN-FLOUSS.COM »شركة  
املداه ة»

جعنوان مقرها االأت اعي: زاجية 
شارع موالي يوسف ج شارع أنفا - 

23333 الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.157317

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 23 نون30 2323

تم اتخاذ القرارات التالية: 
عل5  ينص  الذي   :.1 رقم  قرار 
مايلي: املصاسقة عل5 استقالة الديد 
من   Saad BENHAYOUN SADAFI

منصبه ك دير عام  للشركة
قرار رقم 2.: الذي ينص عل5 مايلي: 
بابانا  بن  حرمة  علي  الديد  تعيين 
حامل لبطاقة التعريف الوطنية عدس  
E554688 كرئيس  مدير عام للشركة 
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم .: الذي ينص عل5 مايلي: .

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 38 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 756625.
63I

CORPORATE AUDIT GROUP

FIN-FLOUSS.COM
إعالن متعدس القرارات

CORPORATE AUDIT GROUP
445, شارع عبد املومن، الطابق 

الخامس، رقم 22 ، 23333، 
casablanca maroc

FIN-FLOUSS.COM »شركة  
املداه ة»

جعنوان مقرها االأت اعي: زاجية 
شارع موالي يوسف ج شارع أنفا - 

23333 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.157317

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 33 نون30 2323

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1.: الذي ينص عل5 مايلي: 

Maria LARAQUI- الديدة  تعيين 

HOSSINI  ، مغربية، حاملة لبطاقة 

 BE873337 رقم  الوطنية  التعريف 

كعضوة مجلس اإلسارة ، مديرة عامة 

مندجبة للشركة 

قرار رقم 2.: الذي ينص عل5 مايلي: 

تحديد صالحيات التوقيع

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم .: الذي ينص عل5 مايلي: .

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 38 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 756626.

64I

DEK AUDIT ET CONSEIL

مجموعة مدارس آنفا ْمحمد 

بنيس
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تجديد مدة مزاجلة مهام املدي3ين

DEK AUDIT ET CONSEIL

 RESID. LE CAF 2 ANGLE AV.

 OMAR KHIYAM ET RUE

 HOUDHOUD ETG 4 N°17 ،

20100، CASABLANCA MAROC

مج وعة مدارس آنفا ْمح د بنيس 

»شركة ذات املدؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: 81 شارع 

غاندي - - الدار البيضاء املغرب.

»تجديد مدة مزاجلة مهام املدي3ين»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.163539

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 11 نون30 2323

مهام  مزاجلة  مدة  تجديد  تقرر 

املدي3ين ملدة: 1 سنوات.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 755651.

65I

SOLUCIA EXPERTISE

 LES CAVES DE LA
CORNICHE

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
حل شركة

SOLUCIA EXPERTISE

 N°3 RUE IBN EL ARIF 2EME

 ETAGE BUREAU N°8 MAARIF

 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA MAROC

 LES CAVES DE LA CORNICHE

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة)في 

طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 11 
زنقة عزيز بالل الطابق الخامس, 

املعاريف - 23333 الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.434645

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2323 نون30   16 املؤرخ في 

 LES شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

مبلغ    CAVES DE LA CORNICHE
جعنوان  سرهم   13.333 رأس الها 
زنقة عزيز   11 مقرها اإلأت اعي رقم 

 - املعاريف  الخامس,  الطابق  بالل 

الدار البيضاء املغرب نتيجة   23333

ل : قرار الشركاء.

 11 ج حدس مقر التصفية ب رقم 
الخامس,  الطابق  بالل  عزيز  زنقة 

البيضاء  الدار   23333  - املعاريف 

املغرب. 

ج عين:

جاعقنين  شارل   الديد)ة) 

س  مج وعة  املنار  تجزئة  جعنوانه)ا) 
  23333 الواليدية  زنقة   37 الرقم 

)ة)  ك صفي  املغرب  الدارالبيضاء 

للشركة.
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جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل5 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 38 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 756654.
66I

CONSEILS EVERNAGE

MAGHREB BIKES SPORT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH maroc

MAGHREB BIKES SPORT شركة 
ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي اقامة 
أوهرة الطابق التاني شقة رقم 
17 شارع عالل الفا�سي - 43333 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
139379

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   13
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MAGHREB BIKES SPORT
نشاط   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ريا�سي جفني.
اقامة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 17 أوهرة الطابق التاني شقة رقم 
شارع عالل الفا�سي - 43333 مراكش 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  
سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : عزيز  أاجسي  الديد 
حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

 1333  : عزيز  أاجسي  الديد   
بقي ة 133 سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عزيز  أاجسي  الديد 
مراكش  رقم219   6 محاميد سعاسة 

43333 مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  عزيز  أاجسي  الديد 
مراكش  رقم219   6 محاميد سعاسة 

43333 43333 املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   37 بتاريخ  التجارية ب راكش  

2323 تحت رقم -.

67I

سار االستث ار

ماروك آش إل إس إت
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

سار االستث ار
شارع موالي سلي ان ع ارة املامون 

16 مكتب 2 املدينة العليا ، 14333، 
القنيطرة املغرب

مارجك آش إل إس إت شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 115 زنقة 
مع ورة ج 55 شارع مح د الع راجي  
إقامة مع ورة  - 14333 القنيطرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

57719
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   39
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
اإلقتضاء ب ختصر تد يتها : مارجك 

آش إل إس إت.
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء املختلفة ج أشغال التهياة.
عنوان املقر االأت اعي : 115 زنقة 
مع ورة ج 55 شارع مح د الع راجي  
القنيطرة   14333  - إقامة مع ورة  

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
حصة   733   : الديد رشيد كيني 

بقي ة 133 سرهم للحصة .
333 حصة    : الديد سعيد كيني 

بقي ة 133 سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد رشيد كيني  عنوانه)ا) 147 
 14253 حي الدعاسة    14 مج وعة 

سيدي يحيى الغرب املغرب.
 7 عنوانه)ا)  الديد سعيد كيني  
زنقة هارجن الرشيد شقة 33 مدخل 

أ 14333 القنيطرة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
 7 عنوانه)ا)  كيني  سعيد  الديد 
زنقة هارجن الرشيد شقة 33 مدخل 

أ 14333 القنيطرة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 57719.
68I

FIDASSURCO

ZÉLANDE MARK
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDASSURCO
 MASSIRA 1 C  SAKAN AKARI

 IMM 95 1ER ETAGE APPT 17 ،
40000، MARRAKECH MAROC

Zélande Mark شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي املحل 
الكائن بتجزئة منزه امطلس رقم 

1285 - 23333 بني مالل  املغرب 
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
13779

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   33
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.Zélande Mark
غرض الشركة بإيجاز : تاأر 

تاأر البطاطس املقلية.
املحل   : االأت اعي  املقر  عنوان 
رقم  امطلس  منزه  بتجزئة  الكائن 

1285 - 23333 بني مالل  املغرب .
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
 1.333   : الديد النشاط رشيد  

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  رشيد  النشاط  الديد 
 1285 رقم  امطلس  منزه  تجزئة 

23333 بني مالل املغرب .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  رشيد  النشاط  الديد 
 1285 رقم  امطلس  منزه  تجزئة 

23333 بني مالل املغرب 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 39 بتاريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 872.
69I
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مكتب املحاسبة الفا�سي

 MOUSSA REAL ESTATE
s.a.r.l

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

مكتب املحاسبة الفا�سي
1 عالل بن عبد هللا شقة رقم 4 ، 

93333، تطوان املغرب
  MOUSSA REAL ESTATE s.a.r.l

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 132 شارع 
الجيش امللكي الطابق 2 شقة رقم 2  

تطوان 93333 تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

28199
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 سأن30   32
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. MOUSSA REAL ESTATE s.a.r.l
اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.
 132  : االأت اعي  املقر  عنوان 
شقة   2 شارع الجيش امللكي الطابق 
رقم 2  تطوان 93333 تطوان املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد أح د مو�سى :  733 حصة 

بقي ة 73.333 سرهم للحصة .
الديد مح د مو�سى :  233 حصة 

بقي ة 23.333 سرهم للحصة .
الديد مح د العربي مو�سى :  133 
حصة بقي ة 13.333 سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  مو�سى  أح د  الديد 
كدية اسكي3ج تجزئة الكولف مرتيل 

93153 مرتيل املغرب.

عنوانه)ا)   مو�سى  مح د  الديد 
فيال   1 جزنقة  شارع  الكولف  تجزئة 
مرتيل   93153 مرتيل  كابونيكرج   4

املغرب.
مو�سى  العربي  مح د  الديد 
عنوانه)ا) شارع الجيش امللكي ع ارة 
 93333 تطوان   13 رقم   5 ط   73

تطوان املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
عنوانه)ا)   مو�سى  ع ر  الديد 
فيال   1 جزنقة  شارع  الكولف  تجزئة 
مرتيل   93153 مرتيل  كابونيكرج   4

املغرب
عنوانه)ا)  مو�سى  يوسف  الديد 
كدية اسكي3ج تجزئة الكولف مرتيل 

93153 مرتيل املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
37 سأن30  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

2323 تحت رقم 6133.

73I

ح زة هتهوت

 اس.ان.اف ترنسبور
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

ح زة هتهوت
حي النزاهة زنقة الحدن اليو�سي رقم 

11 طنجة ، 93333، طنجة املغرب
 اس.ان.اف ترندبور شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي املج ع 
الحدني اقامة النور مج وعة 6 

طابق 2 رقم 24 طنجة.  - 93333 
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
113437

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   19
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

اإلقتضاء ب ختصر تد يتها :  اس.ان.

اف ترندبور.

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوطني ج الدج ي للدلع.

املج ع   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 6 مج وعة  النور  اقامة  الحدني 

 93333  - طنجة.    24 رقم   2 طابق 

طنجة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديدة هالة اليدري :  533 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

 533   : الع اري  يوسف  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد يوسف الع اري عنوانه)ا) 

املج ع الحدني اقامة النور مج وعة 

 93333 طنجة   24 رقم   2 طابق   6

طنجة املغرب.

عنوانه)ا)  اليدري  هالة  الديدة 

املج ع الحدني اقامة النور مج وعة 

 93333 طنجة   24 رقم   2 طابق   6

طنجة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  اليدري  هالة  الديدة 

املج ع الحدني اقامة النور مج وعة 

 93333 طنجة   24 رقم   2 طابق   6

طنجة املغرب

الديد يوسف الع اري عنوانه)ا) 

املج ع الحدني اقامة النور مج وعة 

 93333 طنجة   24 رقم   2 طابق   6

طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   37 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2323 تحت رقم 7133.

71I

zarkal & associés

STRONIX
إعالن متعدس القرارات

zarkal & associés

131 شارع عبد املومن الطابق 6 رقم 

22 ، 23133، الدار البيضاء املغرب

STRONIX »شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة ذات الشريك الوحيد»

جعنوان مقرها االأت اعي: 46 شارع 

الزرقطوني الطابق 2 رقم 6 - - الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.382399

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 24 ف30اير 2323

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل5 مايلي: 

 13333 من  الشركة  راس ال  رفع 

سرهم عن طريق   133333 سرهم ا 5 

عل5  الدفع  املدتحقة  الديون  سمج 

الوحيد  الشريك  لصالح  الشركة 

ب داه ة  ج  سرهم   83333 ب بلغ 

نقدية ب بلغ 13333 سرهم.

عل5  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

تحويل املقر التجاري للشركة  مايلي: 

اقامة  باملح دية،  الكائن  للعنوان 

مريم رقم 36-35، العالية

قرار رقم 3: الذي ينص عل5 مايلي: 

اغالق الوكالة املتواأدة باملح دية، 
حي الفالح 5 رقم 5 الطابق 1 رقم 8، 

العالية

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

عل5  ينص  الذي   :5 رقم  بند 

يكون املقر االأت اعي جمحلها  مايلي: 

القانوني باملح دية، اقامة مريم رقم 

36-35، العالية.

بند رقم 6: الذي ينص عل5 مايلي: 

 ،  Anne GOUAZE تداهم الديدة 

ب داه ة نقذية  الشريكة الوحيدة، 

قدرها 133333 سرهم. 
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بند رقم 7: الذي ينص عل5 مايلي: 
ألف  ب ائة  املال  رأس  تحديد  تم 
إ 5  مقدم   ،  (100،000.00( سرهم 
اس ية  بقي ة  سهم   (1،000( ألف 
مدفوعة   ، سرهم للدهم   (133( مائة 
 1333 إ 5   1 من  مرق ة   ، بالكامل 
 Anne الديدة  جمخصصة بالكامل لـ 

GOUAZE  ، مقابل مداه تها.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 34 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

غشت 2323 تحت رقم 741782.

72I

 مكتـــب حدابــات أكاسيرفدك  ش. م. م

PRODUCTION NOMIDIA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

مكتـــب حدابــات أكاسيرفدك  ش. 
م. م

بلوك C رقم 215 حي أساكا تكوين 
أكاسير ، 83652، أكاسير املغرب
 PRODUCTION NOMIDIA

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : حي 
برانس اغيتيي شارع ياتريب رقم 45 

العيون - 73333  العيون  املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.4655

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
املؤرخ في 31 أكتوبر 2323 تقرر حل 
PRODUCTION NOMIDIA شركة 
ذات مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
 133.333 رأس الها  مبلغ  الوحيد 
حي  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 
 45 برانس اغيتيي شارع ياتريب رقم 
املغرب  العيون     73333  - العيون 

نتيجة لوقف النشاط.
ج عين:

ج  فوزي  الحدين    الديد)ة) 
ابن  زنقة  اجض ين  ع ارة  عنوانه)ا) 
املغرب  اكاسير      83333 العربي  

ك صفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
حي  جفي   2323 أكتوبر   31 بتاريخ 
 45 برانس اغيتيي شارع ياتريب رقم 

العيون - 73333 العيون  املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 38 سأن30 

2323 تحت رقم 2996.
73I

FIDECOM SARL

 MEDICAL WEB
RADIOLOGY

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDECOM SARL
46 شارع باستور حي اللي ون الرباط 

، 13363، الرباط املغرب
 MEDICAL WEB RADIOLOGY

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 6، 
ساحة طلحة، أكدال  - 13393 

الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
147973

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 أكتوبر   32
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MEDICAL WEB RADIOLOGY
الغاية   : بإيجاز  الشركة  غرض 
أج  لنفدها  سواء  هي،  الشركة  من 

باملداه ة، في املغرب أج خارأه :  
جتدهيل  جتنديق  إسارة   •
أنشطة التطبيب جامشعة عن بعد ج 
املؤسدات  ساخل  إأراؤها  يتم  التي 
 Medical Web« من  بعد  عن  أج 

أطباء  طرف  من   ،  «Radiology

لصالح  التخصصات  مختلف  من 

مؤسدات العالج سواء كانت ع ومية  

جأيًضا  أج خاصة،  أج شبه ع ومية  

من نفس  اآلخرين   امطباء  لحداب  

ج  مختلف،  تخصص  أج  التخصص 

ذلك للد اح مك30 عدس من املر�سى 

من الحصول عل5 العالج أين ا كانوا 

شريطة أن يتم ذلك مع مراعاة ج   ،

تطبيق أحكام  القانون رقم 131-13 

ج    ، املتعلق ب  ارسة مهنة الطب  

خاصة الجزء الرابع املتعلق ب  ارسة  

ج   99 التطبيب عن بعد في الفصول 

131، ج كذلك تطبيق أحكام  ج   133

378-18-2  املؤرخ يوم  املرسوم رقم 

يوليوز   25(  1439 القعدة  ذي   11

2318) املتعلق بالتطبيب عن بعد ؛

تزجيدهم  خالل  من  هذا  كل 

بالدعم التقني ج اللوأدتيكي الالزم 

لض ان  بعد  عن  التطبيب  مل ارسة 

ع ليات  في  جاممان  جالدرية  الثقة 

تباسل جتخزين جأرشفة بيانات املر�سى 

أنشطة  أ يع  جكذلك   ، املعالجين 

خالل  من   ، الصلة  ذات  التكوين 

ض ان االمتثال مخالقيات الطب ج 

الدرية املهنية .

جاملشاركة  جتطوير  تقديم   •

في التكوين الطبي سواء في عين املكان 

أجعن بعد ؛

جبيع جتباسل جتأأي3  إنشاء   •

غي3  أج  املباشر  جاالستغالل  إسارة  ج 

املباشر لج يع املنشآت أج املباني أيا 

املنقولة  جأ يع امشياء  كان نوعها، 

جاملاسية ؛

جبيع  جشراء  خلق   •

جاستغالل أ يع اإلأازات ج ال30اءات 

جالعالمات  الن اذج  ج  االخت3اعات  ج 

التجارية جاستغاللها في أ يع البلدان 

في ا يتعلق بهذه امنشطة ،

جسيلة  بأية  املداه ة   •
بشكل مباشر أج غي3 مباشر في أ يع 
صلة  ذات  تكون  قد  التي  الع ليات 
خالل  من  ذلك  ج  الشركة،  بغاية 
أج املداه ة   ، إنشاء شركات أديدة 
في أي شركات أخرى عن طريق شراء 
،ج  ذلك  غي3  أج  االندماج  أج  امسهم 
كذلك خلق ج شراء ج كراء ج تديي3 أي 

أصل تجاري.
الع ليات  بج يع  القيام   •
بشكل مباشر أج غي3 مباشر، في املغرب 
أج في الخارج ، ج التي لها عالقة بغاية 

الشركة،
أ يع  عامة،  جبصفة   •
الصناعية  ج  التجارية  الع ليات 
جاملالية جاملدنية ج املنقولة جالعقارية، 
املرتبطة بصفة مباشرة أج غي3 مباشرة 
بغايات  أج  أعاله  املذكورة  بالغايات 
موازية لها ج التي من شأنها تن ية ج 

ازسهار الشركة.
 ،6 رقم   : املقر االأت اعي  عنوان 
 13393  - أكدال   طلحة،  ساحة 

الرباط املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
 1.333   : الفقي3  يوسف  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الفقي3  يوسف  الديد 
ع ارة س،  ال30ج،  إقامة   ،13 قطاع 
 13133 الرياض  حي   ،13 الشقة 

الرباط املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  الفقي3  يوسف  الديد 
ع ارة س،  ال30ج،  إقامة   ،13 قطاع 
 13133 الرياض  حي   ،13 الشقة 

الرباط املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   32 بتاريخ  التجارية بالرباط  

2323 تحت رقم 139313.

74I
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 TRAVAUX DE CONSTUCTION GENERAL DU

NORD

 TRAVUAX DE
 CONSTRUCTION GENERAL

DU NORD
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 TRAVAUX DE CONSTUCTION
GENERAL DU NORD

 29RUE AMR IBN ASS 3EME
 ETAGE N°26 ، 90000، TANGER

MAROC
 TRAVAUX DE CONSTRUCTION
GENERAL DU NORD  شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي  29 شارع 
ع ر ابن العاص الطابق 3 رقم 26  

طنجة - 93333   طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
113447

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   13
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 TRAVAUX DE CONSTRUCTION

. GENERAL DU NORD
الطرق   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الشرب  الصحي, مياه  جالصرف 

جالكهرباء, تشييد املباني جتطويرها.
عنوان املقر االأت اعي :  29 شارع 
  26 رقم   3 ع ر ابن العاص الطابق 

طنجة - 93333   طنجة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

: الورسغي  الغني  عبد   الديد 

سرهم   133 بقي ة  حصة   1.333

للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الورسغي  الغني  عبد  الديد 

قياسة  اعديالت  سجار  عنوانه)ا) 

 16323 امللحة  أرف  الخنيشات 

أرف امللحة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الورسغي  الغني  عبد  الديد 

قياسة  اعديالت  سجار  عنوانه)ا) 

 16323 امللحة  أرف  الخنيشات 

أرف امللحة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   37 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2323 تحت رقم 236783.

75I

AGS CONSEIL

 UNIVERSAL TRADE
MARKET

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

AGS CONSEIL

 51BD RAHAL EL MESKINI 1ER

 ETAGE APPT. N°8 ، 20320،

CASABLANCA MAROC

 UNIVERSAL TRADE MARKET

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 13 زنقة 

الحرية الطابق 3 الشقة 5 - 23123 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

481443

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 سأن30   13

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.UNIVERSAL TRADE MARKET
غرض الشركة بإيجاز : اإلتجار في 

املالبس الجاهزة ج امحذية.
زنقة   13  : عنوان املقر االأت اعي 
 23123 - 5 3 الشقة  الحرية الطابق 

الدارالبيضاء املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد م وش عبدهللا عنوانه)ا) 
الحامدين  إقامة  م رالندر   13

23333 الدارالبيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  ياسين  الوزاني  الديد 
 3 طابق  زيد  ابن  أسامة  زنقة   137
شقة 5 23333 الدارالبيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
الديد م وش عبدهللا عنوانه)ا) 
الحامدين  إقامة  م رالندر   13

23333 الدارالبيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 32 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 755836.
76I

COMPTOIR MONDIAL DU BÂTIMENT

 COMPTOIR MONDIAL DU
BÂTIMENT

إعالن متعدس القرارات

 COMPTOIR MONDIAL DU
BÂTIMENT

شارع اسريس امجل، 12 إقامة طنجة 
أجفيس سنت3، الطابق امر�سي، 
املحل رقم 1 ، 93333، طنجة 

املغرب
 COMPTOIR MONDIAL DU

BÂTIMENT »شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة ذات الشريك الوحيد»
جعنوان مقرها االأت اعي: شارع 
إسريس امجل، 12 إقامة طنجة 
أجفيس سنت3، الطابق امر�سي، 

املحل رقم 1 - 93333 طنجة املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.96243

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 23 أكتوبر 2323

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل5  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

تجارين  شعارين  إضافة  مايلي: 

 COMPTOIR MONDIAL« لشركة 

من   «DU BÂTIMENT SARL-AU

 MULTI  « أأل مزاجلة نشاطها جه ا 

.« VILLA CERAME «ج « BRICO

قرار رقم 2: الذي ينص عل5 مايلي: 

إ 5  للشركة  االأت اعي  املقر  تحويل 

مقرها الجديد الكائن بطنجة، شارع 

طه،  إقامة   81 العزيز،  عبد  موالي 

بين  جما  امر�سي  الطابق   ،1 الع ارة 

»طه  املحل امللك املدمى  الطابقين، 

.«2

قرار رقم 3: الذي ينص عل5 مايلي: 

تحرير الجزء الغي3 محرر من رأس ال 

في  جاملت ثل  تأسيدها  منذ  الشركة 

بواسطة  جذلك  سرهم،   533.333

البنكي  الحداب  في  نقدا  االكتتاب 

للشركة.

عل5  ينص  الذي   :4 رقم  قرار 

مايلي: الزياسة في رأس ال الشركة من 

 13.333.333 إ 5  سرهم   1.333.333

حصة   9.333 بإصدار  جذلك  سرهم 

سرهم للحصة   1.333 أديدة بقي ة 

قدره  إأ ا ي  ب بلغ  الواحدة، 

بواسطة  جذلك  سرهم،   9.333.333

البنكي  الحداب  في  نقدا  االكتتاب 

للشركة.

قرار رقم 5: الذي ينص عل5 مايلي: 

تعيين الديد يوسف املرابط، مغربي 

جالداكن بالدار البيضاء،  الجندية، 

شريك  غي3  ك دي3  معرجف  سيدي 

محدجسة.  غي3  ملدة  جذلك  للشركة، 

جالذي بدجره قام بقبول املهام املوكلة 

إليه. 
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قرار رقم 6: الذي ينص عل5 مايلي: 
تجديد ثقة تديي3 الشركة في الديد 
عبد الحق الدعيدي، بصفته مدي3 
جذلك ملدة غي3  غي3 شريك للشركة، 
أ يع  في  الشركة  تلزم  محدجسة. 
معامالتها بتوقيع أحد املدي3ين الغي3 
شريكين الديد عبد الحق الدعيدي 

أج الديد يوسف املرابط.
عل5  ينص  الذي   :7 رقم  قرار 
مايلي: تحيين جإعاسة صياغة القانون 

امسا�سي للشركة.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
عل5  ينص  الذي   :3 رقم  بند 
تحيين جإعاسة صياغة النظام  مايلي: 

امسا�سي بالكامل
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   23 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2323 تحت رقم 235863.
77I

AGS CONSEIL

 UNIVERSAL SUSPENSION
PARTS

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

AGS CONSEIL
 51BD RAHAL EL MESKINI 1ER

 ETAGE APPT. N°8 ، 20320،
CASABLANCA MAROC

 UNIVERSAL SUSPENSION
PARTS شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد)في 
طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 
الحوزة رقم 1 ح ص عكاشة - 
23333 الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.163177
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر   2323 أكتوبر   31 في  املؤرخ 
محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة  حل 
 UNIVERSAL ذات الشريك الوحيد 
مبلغ    SUSPENSION PARTS

جعنوان  سرهم   453.333 رأس الها 

مقرها اإلأت اعي زنقة الحوزة رقم 1 

ح ص عكاشة - 23333 الدارالبيضاء 

املغرب نتيجة ل : حل مدبق للشركة.

زنقة  ب  التصفية  مقر  جحدس 

الحوزة رقم 1 ح ص عكاشة - 23333 

الدارالبيضاء املغرب. 

ج عين:

الديد)ة) مراس  بوكتاب جعنوانه)ا) 
 3 رقم  سانيا  إقامة  امندلس  رياض 

كالفرنيا 23333 الدارالبيضاء املغرب 

ك صفي )ة) للشركة.

الحدجس  اإلقتضاء  جعند   

املخولة  الصالحيات  عل5  املفرجضة 

تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 

العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 755719.

78I

MED EXPERTISE

 MEGA TRADING EXPERT

LTD
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

MED EXPERTISE

 N°65  E1 IMM TIFAOUINE AV

 AL MOUKAOUAMA QI AGADIR

، 80000، AGADIR MAROC

 MEGA TRADING EXPERT LTD

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 863 

شارع سعد إبن معاس حي الراحة 

العيون - 73333 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

34179

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   19

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 MEGA : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.TRADING EXPERT LTD
غرض الشركة بإيجاز : استخراج 

جاستغالل جتصدير املعاسن.
عنوان املقر االأت اعي : رقم 863 
الراحة  حي  معاس  إبن  سعد  شارع 

العيون - 73333 العيون املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
 633   : مح د  اجكاتنت  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .
الديد اجكاتنت اي ن :  233 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .
 233   : اسامة  اجكاتنت  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  مح د  اجكاتنت  الديد 
 59 ع ارة   1 أنين  اقامة  س  بلوك 
شقة رقم 1 حي الهدى اكاسير  83333 

اكاسير املغرب.
عنوانه)ا)  اي ن  اجكاتنت  الديد 
الهى اكاسير  خي   292 بلوك ش رقم 

83333 اكاسير املغرب.
الديد اجكاتنت اسامة عنوانه)ا) 
ع ارة  س  بلوك  أنين1    اقامة 
حي الهدى اكاسير     1 شقة رقم    59

83333 اكاسير املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  مح د  اجكاتنت  الديد 
 59 ع ارة   1 أنين  اقامة  س  بلوك 
شقة رقم 1 حي الهدى اكاسير 83333 

اكاسير املغرب
عنوانه)ا)  اي ن  اجكاتنت  الديد 
الهى اكاسير  خي   292 بلوك ش رقم 

83333 اكاسير املغرب
الديد اجكاتنت اسامة عنوانه)ا) 
ع ارة  س  بلوك  أنين1    اقامة 
حي الهدى اكاسير     1 شقة رقم    59

83333 اكاسير املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 38 سأن30 

2323 تحت رقم 3005/2020.

79I

LINA BIAIS

LINA BIAIS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

LINA BIAIS

83 زنقة ب املجد، القطعة 717، 

الطابق امر�سي، املحل رقم 1 ، 

93333، طنجة املغرب

LINA BIAIS شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : 83 زنقة 

ب املجد، القطعة 717، الطابق 

امر�سي، املحل رقم 1 - 93333 

طنجة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.95539

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

2323 تقرر حل  38 شتن30  املؤرخ في 

شركة ذات املدؤجلية   LINA BIAIS

 133.333 رأس الها  مبلغ  املحدجسة 

 83 اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 
زنقة ب املجد، القطعة 717، الطابق 

 93333  -  1 رقم  املحل  امر�سي، 

جسية  لتصفية  نتيجة  املغرب  طنجة 

قبل اآلجان.

ج عين:

الديد)ة) عاسل  سقني ج عنوانه)ا) 

رقم  أري اس  تجزئة  البالية  طنجة 

374 93333 طنجة املغرب ك صفي 

)ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

طنجة  جفي   2323 نون30   39 بتاريخ 
 -  374 رقم  تجزئة أري اس،  البالية، 

93333 طنجة املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   23 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2323 تحت رقم 235859.

83I
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شركة مدتأمنة الحنصا ي ش.ذ.م.م. ذات الشريك 

الوحيد

 STE AGRI ELEVAGE EXPERT

SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

شركة مدتأمنة الحنصا ي ش.ذ.م.م. 

ذات الشريك الوحيد

23 شارع املتنبي الطابق االجل بني 
مالل 23 شارع املتنبي الطتبق االجل 

بني مالل، 23333، بني مالل املغرب

 STE AGRI ELEVAGE EXPERT

SARL شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

الحدن الثاني رقم  385  الطابق 

امر�سي، بني مالل - 23333 بني مالل 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

13777

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   13

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.AGRI ELEVAGE EXPERT SARL

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 MARCHAND DE MACHINES-

.AGRICOLES

 ENTREPRENEURE  -

 DE TRAVAUX DIVERS OU

CONSTRUCTIONS

 ENTREPRNEUR DE LA  -

 GESTION D’EXPLOITATIONS

 COMMERCIALES OU

 INDUSTRIELLES OU AGRICOLE

 DE SERVICE CIVIL OU

.MILITAIRE

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
الطابق    385 رقم   الثاني  الحدن 
امر�سي، بني مالل - 23333 بني مالل 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأس ال  مبلغ 

133.333,33 سرهم، مقدم كالتا ي:
اقشيبل   الصاسق  عبد  الديد 
سرهم   133 بقي ة  حصة   753   :

للحصة.
 253   : الديدة خديجة اقشيبل 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .
 : الديد عبد الصاسق اقشيبل    

753 بقي ة 133 سرهم.
 253  : اقشيبل  خديجة  الديدة 

بقي ة 133 سرهم.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :
اقشيبل   الصاسق  عبد  الديد 
عنوانه)ا) سجار سار الحاج زجمي جزان 

16335 جزان املغرب.
اقشيبل  خديجة  الديدة 
عنوانه)ا) سجار سار الحاج زجمي جزان 

16335 جزان املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
اقشيبل  خديجة  الديدة 
عنوانه)ا) سجار سار الحاج زجمي جزان 

16335 جزان املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 39 بتاريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 873.
81I

سيوان املوثق انس فيال ي بابة

 SWEET TEMARA
CONSTRUCTION

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االأت اعي للشركة

سيوان املوثق انس فيال ي بابة
17 شارع مح د الخامس تجزئة 
الهاش ية III شقة رقم 1 ت ارة ، 

12333، ت ارة املغرب
 SWEET TEMARA

CONSTRUCTION شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي ت ارة 

شاطئ سيدي عابد حبل ح ري 48 
بانغالو رقم 3 - 12333 ت ارة املغرب.

تحويل  املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.79569
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
املؤرخ في 14 أكتوبر 2319 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
حبل  عابد  سيدي  شاطئ  »ت ارة 
 12333  -  3 بانغالو رقم   48 ح ري 
 9 تجزئة  »ت ارة  إ 5  املغرب»  ت ارة 
32 شقة الطابق امجل  يوليوز ع ارة 

- 12333 ت ارة  املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   33 بتاريخ  التجارية بالرباط  

2323 تحت رقم 5936.
82I

AUDIT CONSULTING PARTNER

TRS GRAVETTE
إعالن متعدس القرارات

AUDIT CONSULTING PARTNER
 7RUE AHMED ENNACIRI

 PALMIER ، 200000،
CASABLANCA MAROC

TRS GRAVETTE »شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد»
جعنوان مقرها االأت اعي: 9،شارع  

نيس، بوركون - 23333 الدار 
البيضاء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.393875
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 39 نون30 2323
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل5 مايلي: 
است رارية  مزاجلة انشطة الشركة.

عل5  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
ب ا   الشركة  رأس ال  رفع  مايلي: 
ليصل من  سرهم،   1.433.333 قدره 

 1.533.333 إ 5  سرهم   133.333

اأت اعية  حصة    14.333 بخلق  

الديد  لصالح  سرهم   133 بقي ة 

املقاصة  طريق  عن  محدن  كنوني 
الجاري  الحداب  مدتحقات  مع 

للشريك.

قرار رقم 3: الذي ينص عل5 مايلي: 

النهائي لرأس ال  إثبات تحقق الرفع 

الشركة.

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص عل5 مايلي: 

اإلسهامات.

بند رقم 7: الذي ينص عل5 مايلي: 
رأس املال.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 38 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 756641.

83I

رمزي لالستشارات

BENKIRANE FISH II
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

رمزي لالستشارات

شارع 24 نون30 ع ارة ح دي جلد 

الرشيد الطابق رقم 31 شقة رقم 31 

العيون ، 73333، العيون املغرب

BENKIRANE FISH II شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي الحي 

الصناعي رقم 78 املر�سى العيون - 

73333 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

24543

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2318 ماي   16

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BENKIRANE FISH II
انتاج،   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املنتوأاات  أ يع  تج يد  ج  تحويل 

البحرية  .
الحي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 - العيون  املر�سى   78 رقم  الصناعي 

73333 العيون املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد بن كي3ان خالد عنوانه)ا) 
حي موالي رشيد    137 بلوك ف رقم 

73333 العيون املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
الديد بن كي3ان خالد عنوانه)ا) 
حي موالي رشيد    137 بلوك ف رقم 

73333 العيون املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   23 بتاريخ  بالعيون   االبتدائية 

2318 تحت رقم -.

84I

نيو سيجيطال بوست3

نيو ديجطال بوستر
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

نيو سيجيطال بوست3
22 زنقة الحاج ع ر الريفي مرس 

الدلطان الدار البيضاء، 23333، 
الدار البيضاء املغرب

نيو سيجطال بوست3 شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 22 زنقة 
الحاج ع ر الريفي مرس الدلطان  
الدار البيضاء 23333 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

389217

 26 عقد حر مؤرخ في  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم   2317 أكتوبر 

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

نيو   : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

سيجطال بوست3.

التدويق   : غرض الشركة بإيجاز 

االلكت3جني ج االرشاسات.

زنقة   22  : عنوان املقر االأت اعي 

الدلطان   مرس  الريفي  ع ر  الحاج 

23333 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 13.333 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

حدني  عدلوني  مصطفى  الديد 

سرهم   133 بقي ة  حصة   133   :

للحصة.

حدني  عدلوني  املهدي  الديد 

سرهم   133 بقي ة  حصة   933   :

للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

حدني  عدلوني  مصطفى  الديد 

عنوانه)ا) زنقة أبل العرجبي فيال رقم 

2 تجزئة صفري حي الدالم البيضاء 

23333 الدار البيضاء املغرب.

حدني   عدلوني  املهدي  الديد 

املنصور  يعقوب  شارع  عنوانه)ا) 

 3 الطابق   5 سرج  مازجريل  اقامة 

البيضاء  الدار  املعاريف   13 الشقة 

23333 الدار البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

حدني   عدلوني  مصطفى  الديد 
فيال  العرجبي  أبل  زنقة  عنوانه)ا) 
سارة رقم 2 تجزئة صفري حي الدالم 
البيضاء  الدار   23333 البيضاء 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون30 2317 تحت رقم 33649669.
85I

AGS CONSEIL

WIFAK CENTRE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

AGS CONSEIL
 51BD RAHAL EL MESKINI 1ER

 ETAGE APPT. N°8 ، 20320،
CASABLANCA MAROC

WIFAK CENTRE شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 63 
شارع يعقوب املنصور - 23333 

الدارالبيضاء املغرب.
تحويل  املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.112969

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 13 يونيو 2319 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
»63 شارع يعقوب املنصور - 23333 
الدارالبيضاء املغرب» إ 5 »113شارع 
الدارالبيضاء    23333  - املقاجمة 

املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر 2319 تحت رقم 717227.
86I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

EL CHEF HAPPY PASTA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

EL CHEF HAPPY PASTA شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي الطابق 

االر�سي تجزئة رقم 22 ت ديد تليال 

تيكوين اكاسير - 83333 اكاسير 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

45349

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   25

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 EL  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.CHEF HAPPY PASTA

غرض الشركة بإيجاز : مطعم.

الطابق   : االأت اعي  املقر  عنوان 

تليال  ت ديد   22 رقم  تجزئة  االر�سي 

اكاسير   83333  - اكاسير  تيكوين 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد  عبد القاسر بكارى :  1.333 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
بكارى  القاسر  عبد  الديد  
املح دي  حي   2331 رقم  عنوانه)ا) 

اكاسير 83333 اكاسير املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
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بكارى  القاسر  عبد  الديد 
املح دي  حي   2331 رقم  عنوانه)ا) 

اكاسير 83333 اكاسير املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   39 بتاريخ  باكاسير   التجارية 

2323 تحت رقم 97427.
87I

AGS CONSEIL

 SOCIETE IMMOBILIERE«
«KALIMA

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تحويل املقر االأت اعي للشركة

AGS CONSEIL
 51BD RAHAL EL MESKINI 1ER

 ETAGE APPT. N°8 ، 20320،
CASABLANCA MAROC

 SOCIETE IMMOBILIERE«
KALIMA» شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 63 

شارع يعقوب املنصور - 23333 
الدارالبيضاء املغرب.

تحويل  املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.185347
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 13 يونيو 2319 تم  تحويل  
للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
 - املنصور  يعقوب  شارع   63« من 
إ 5  املغرب»  الدارالبيضاء   23333
 23333  - بوسكورة  الكواسم  »سجار 

الدارالبيضاء  املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

شتن30 2319 تحت رقم 713197.
88I

la marocaine des bilans

SS LOGISTIC 360 
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

la marocaine des bilans
محج 11 يناير مكتب رقم 8 ع ارة 
أسرار حي الداخلة ، 83363، أكاسير 

املغرب

 SS LOGISTIC 360 شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 551 

الوفاق بندركاج اكاسير - 83333 

أكاسير املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

45273

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 أكتوبر   31

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 SS   : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.LOGISTIC 363

تخزين ج   : غرض الشركة بإيجاز 

توزيع الدلع.
عنوان املقر االأت اعي : رقم 551 

 83333  - اكاسير  بندركاج  الوفاق 

أكاسير املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 253   : بورتي  هللا  عبد  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

الحاج  حدج  أيت  مح د  الديد 

سرهم   133 بقي ة  حصة   253   :

للحصة.

الديد الشرقي متخم :  253 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

 253   : أمهلوض  أمناي  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد عبد هللا بورتي عنوانه)ا) 

 49 رقم  القاسر  عبد  اممي3  شارع 

املدي3ة أكاسير 83333 أكاسير املغرب.

الحاج  حدج  أيت  مح د  الديد 

مكونة  قلعة  ازجركة  عنوانه)ا) 

83333 تنغي3 املغرب.

عنوانه)ا)  متخم  الشرقي  الديد 
امل لكة  الرياض   83333 الرياض 

العربية الدعوسية.
الديد أمناي أمهلوض عنوانه)ا) 
رقم 453 تجزئة العين الزرقاء تيزنيت 

83333 تيزنيت املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
الديد أمناي أمهلوض عنوانه)ا) 
رقم 453 تجزئة العين الزرقاء تيزنيت 

83333  تيزنيت املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   32 بتاريخ  باكاسير   التجارية 

2323 تحت رقم 97343.

89I

CORPORATE AUDIT GROUP

NOVA’ELITE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CORPORATE AUDIT GROUP
445, شارع عبد املومن، الطابق 

الخامس، رقم 22 ، 23333، 
casablanca maroc

NOVA’ELITE شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 67، زنقة 
عزيز بالل ، الطابق الثاني، رقم 3  - 

23333 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
482385

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   18
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.NOVA’ELITE

غرض الشركة بإيجاز : - 

التدريب جتنظيم الندجات جاملؤت رات

االتصاالت جامحداث  -

جتص يم  املشاريع  سراسة   -

العناصر الت3جيجية.
عنوان املقر االأت اعي : 67، زنقة 
 -   3 الطابق الثاني، رقم   ، عزيز بالل 

23333 الدار البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 13.333 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

الحطاب   الزهراء  الديدة فاط ة 

سرهم   133 بقي ة  حصة   133   :

للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الحطاب   الزهراء  الديدة فاط ة 

عنوانه)ا) الوفاق 2 الشقة 8 الع ارة 

2418 12343 ت ارة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الحطاب   الزهراء  الديدة فاط ة 

عنوانه)ا) الوفاق 2 الشقة 8 الع ارة 

2418 12343 ت ارة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 39 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 756878.
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مكتب املحاسبة الفا�سي

 BOUANAN MANDAR
S.A.R.L

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
رفع رأس ال الشركة

مكتب املحاسبة الفا�سي

1 عالل بن عبد هللا شقة رقم 4 ، 

93333، تطوان املغرب

 BOUANAN MANDAR S.A.R.L

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي اقامة 

الدالم، حي الحاج مح د بركة بلوك 

ه رقم 12  تطوان 93333 تطوان 

املغرب.
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رفع رأس ال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.18339
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
رفع  تم   2323 نون30   32 في  املؤرخ 
رأس ال الشركة ب بلغ قدره »93.333 
إ 5  سرهم»   13.333« أي من  سرهم» 
»133.333 سرهم» عن طريق :  تقديم 

حصص نقدية أج عينية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   33 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2323 تحت رقم 5137.
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FIDATCOM SARL A.U

 مكتب الدراسات والخبرة ابو 
القاسم

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDATCOM SARL A.U
13 زنقة الحرية الطابق 3 شقة رقم 

5 ، 23123، الدار البيضاء املغرب
 مكتب الدراسات جالخ30ة ابو 
القاسم  شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي زاجية 
زنقة البكري جفايدي خليفة الدار 
البيضاء  - - الدار البيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
469351

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 يوليوز   13
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
اإلقتضاء ب ختصر تد يتها :  مكتب 

الدراسات جالخ30ة ابو القاسم .
مراقبة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الع ل عل5 مركبة اج سيارة متضررة 

البحث  جتقدير الضرر بعد الحاسثة، 

عن أي خلل مرتبط بديارة أديدة أج 

الدوقية  القي ة  تحديد  مدتع لة، 

للديارة، املداعدة الفنية بعد إصالح 

أساطيل  مراأعة  سيارة،  شراء  أج 

هياكل  إصالح  ج  صيانة  املركبات، 

أج  الهجينة  أ يع املركبات جخاصة 

الكهربائي  التشخيص  الكهربائية، 

لج يع  جاإللكت3جني  جامليكانيكي 

املركبات، الخ30ة عل5 املركبات.
عنوان املقر االأت اعي : زاجية زنقة 

البكري جفايدي خليفة الدار البيضاء  

- - الدار البيضاء  املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 13.333 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 133   : القاسم  ابو  طه  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد طه ابو القاسم عنوانه)ا) 8 
 5 الطابق   14 زنقة ابن خي3ان الرقم 

-  الدار البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد طه ابو القاسم عنوانه)ا) 8 
 5 الطابق   14 زنقة ابن خي3ان الرقم 

-  الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

غشت 2323 تحت رقم 743186.
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 CABINET ZAKIA BENTEFRIT COMPT SARL

A.U

EXPERT AUTO PIECES
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

 CABINET ZAKIA BENTEFRIT

COMPT SARL A.U

15 زنقة أ ال الدين امفغاني 

الطابق الرابع شقة رقم 1 جأدة. ، 

63333، جأدة املغرب

EXPERT AUTO PIECES شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : 33 حي ه 
2 تجزئة 137 تجزئة العلج جأدة - 

63333 جأدة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.29339

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 31 أكتوبر 2323 تقرر حل 
شركة   EXPERT AUTO PIECES
مبلغ  املحدجسة  املدؤجلية  ذات 
جعنوان  سرهم   133.333 رأس الها 
تجزئة   2 33 حي ه  مقرها اإلأت اعي 
 63333  - جأدة  العلج  تجزئة   137
جأدة املغرب نتيجة ل لزياسة خدائر 

الشركة جعجزها عن
االست رار......

ج عين:
مو�سى  البكاي   الديد)ة) 
 9 حي موالي امليلوس زنقة  جعنوانه)ا) 
63333 جأدة املغرب  19 جأدة  رقم 

ك صفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
حي   33 جفي   2323 أكتوبر   28 بتاريخ 
ه 2 تجزئة 137 تجزئة العلج جأدة - 

63333 جأدة املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   27 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

2323 تحت رقم 2755.
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مكتب املحاسبة الفا�سي

)HUB-CAM S.A.R.L (AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي3 نشاط الشركة

مكتب املحاسبة الفا�سي
1 عالل بن عبد هللا شقة رقم 4 ، 

93333، تطوان املغرب
HUB-CAM S.A.R.L (AU) شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها االأت اعي شارع علي 
يعتة املركز التجاري جالية سانت3 
مكتب رقم 64  تطوان 93333 

تطوان املغرب.

تغيي3 نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.27655

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تم تغيي3   2323 نون30   23 املؤرخ في 

البضائع»  »نقل  من  الشركة  نشاط 

إ 5 »نقل البضائع لحداب الغي3».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   26 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2323 تحت رقم 6352.

94I

zarkal & associés

INETROM

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

zarkal & associés

131 شارع عبد املومن الطابق 6 رقم 

22 ، 23133، الدار البيضاء املغرب

INETROM شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 131 شارع 

املقاجمة الطابق 3 - 3333 الدار 

البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.138731

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 15 يوليوز 2323 تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 

 -  3 الطابق  املقاجمة  شارع   131«

3333 الدار البيضاء املغرب» إ 5 »18 

زنقة ابن نقية  الطابق الثاني- امتداس 

الدار   33333  - املدتشفيات  حي 

البيضاء  املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 39 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 756777.

95I
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SOCIETE FIDUCIAIRE ORION SARL

 HADI ET ABDELOUAHED

DE BATIMENTS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين مدي3 أديد للشركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE ORION

SARL

 AV DES FAR IMM TAJ APPT 9

VN FES ، 30000، FES MAROC

 HADI ET ABDELOUAHED

DE BATIMENTS  شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

 N°37 AV جعنوان مقرها اإلأت اعي

 ABDELAZIZ BOUTALEB FES

.30000 FES MAROC

تعيين مدي3 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.24475

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم تعيين   2323 نون30   17 املؤرخ في 

 EL الديد)ة)  للشركة  أديد  مدي3 

 ABBOUZ ABDELOUAHED

ك دي3 جحيد

تبعا إلقالة مدي3.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بفاس  بتاريخ 25 نون30 2323 

تحت رقم 1291/8103/2020.
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FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

FONCIÈRE BJ
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 FINANCE PERFORMANCE

CONSEIL

تقاطع شارع موالي رشيد ج عبد 

الكريم الخطابي،ع ارة مركز أع ال 

أليز،  الطابق الثالث، مكتب رقم 

21 ، 43333، مراكش املغرب

Foncière BJ  شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي زاجية زنقة 
طارق ابن زياس ج ابن عائشة ،ٳقامة 
ٳكدل سيور،ع ارة رقم 18 ، شقة 

رقم 6، مكتب رقم  2 - 43333 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
139345

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   16
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. Foncière BJ
شراء،   : بإيجاز  الشركة  غرض 

كراء محالت تجارية ج محالت مؤثثة.
زاجية   : االأت اعي  املقر  عنوان 
عائشة  ابن  ج  زياس  ابن  طارق  زنقة 
،ٳقامة ٳكدل سيور،ع ارة رقم 18 ، 
شقة رقم 6، مكتب رقم  2 - 43333 

مراكش املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
  Brice JAKUBOWICZ الديد 
سرهم   133 بقي ة  حصة   :  1.000

للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
أاكوبويس   بريس  الديد 
إقامة حدائق املنارة شقة  عنوانه)ا) 
  43333 الداسس   مح د  شارع   26

مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
أاكوبويس   بريس  الديد 
إقامة حدائق املنارة شقة  عنوانه)ا) 
  43333 الداسس  مح د  شارع   26

مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   37 بتاريخ  التجارية ب راكش  

2323 تحت رقم 118191.
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ARYAS CONSULTING

ISSO PRODUCTION
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ARYAS CONSULTING
 Bureau N°1, 1er étage,

 Immeuble Résidence Mohamed
 Lotissement 51/Marouane 49
 RATMA,، 40000، Marrakech

Maroc
ISSO PRODUCTION شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي مكتب 
رقم 1 الطابق االجل إلقامة مح د 

مرجان 51/49 تجزئة راط ا مراكش 
- 43333 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
139165

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   13
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 ISSO  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.PRODUCTION
إنشاء،   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مطعم  تديي3 حر أج كراء  إستغالل، 
املعدات  تنظيم املناسبات.ـ كراء  بار.ـ 

الدين ائية..
مكتب   : االأت اعي  املقر  عنوان 
مح د  إلقامة  االجل  الطابق   1 رقم 
تجزئة راط ا مراكش   49/51 مرجان 

- 43333 مراكش املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

133.333,33 سرهم، مقدم كالتا ي:

اسوقين  الرحيم   عبد  الديد 

سرهم   133 بقي ة  حصة   1.333   :

للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

اسوقين  الرحيم   عبد  الديد 

س  ع ارة  الفضل  إقامة  عنوانه)ا) 

اإلزسهار   332 الشقة   3 الطابق   1

مراكش 43333 مراكش املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

اسوقين  الرحيم   عبد  الديد 

س  ع ارة  الفضل  إقامة  عنوانه)ا) 

اإلزسهار   332 الشقة   3 الطابق   1

مراكش 43333 مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   39 بتاريخ  التجارية ب راكش  

2323 تحت رقم 118312.
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 CABINET ZAKIA BENTEFRIT COMPT SARL

A.U

ALUM ZERYOUH
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

 CABINET ZAKIA BENTEFRIT

COMPT SARL A.U

15 زنقة أ ال الدين امفغاني 

الطابق الرابع شقة رقم 1 جأدة. ، 

63333، جأدة املغرب

ALUM ZERYOUH شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 1 ر ك 

3 تجزئة رغيون طريق تازة جأدة - 

63333 جأدة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.28671



18581 الجريدة الرسميةعدس 5644 - 15 أ اسى امج 5 1442 )33 سيد 30 2323) 

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2323 نون30   34 املؤرخ في 
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 
مبلغ رأس الها    ALUM ZERYOUH
مقرها  جعنوان  سرهم   133.333
رغيون  تجزئة   3 ك  ر   1 اإلأت اعي 
جأدة   63333  - جأدة  تازة  طريق 
خدائر  لزياسة   : ل  نتيجة  املغرب 

الشركة جعجزها عن
االست رار.....

ر ك   1 التصفية ب  ج حدس مقر 
 - تازة جأدة  تجزئة رغيون طريق   3

63333 جأدة املغرب. 
ج عين:

زريوح  مح د   الديد)ة) 
 3 س  زنقة  الجوهرة  حي  جعنوانه)ا) 
جأدة املغرب   63333 جأدة   9 رقم 

ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل5 
املخابرة ج محل تبليغ العقوس جالوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   34 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

2323 تحت رقم 2843.
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 CABINET ZAKIA BENTEFRIT COMPT SARL

A.U

S.K PHONE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET ZAKIA BENTEFRIT
COMPT SARL A.U

15 زنقة أ ال الدين امفغاني 
الطابق الرابع شقة رقم 1 جأدة. ، 

63333، جأدة املغرب
S.K PHONE شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي قيدارية 
عياسي طريق يعقوب املنصور 7 

حي الحداني بركان - 63333 بركان 
املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

7481

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون   2323 أكتوبر   21

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 S.K  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.PHONE

غرض الشركة بإيجاز : -1استي3اس 

جتصدير الهواتف

-2 تاأرة امأهزة  جاإلكددوارات 

املعلوماتية ..

قيدارية   : عنوان املقر االأت اعي 

 7 املنصور  يعقوب  طريق  عياسي 

بركان   63333  - حي الحداني بركان 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : كراعي  سهيل  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

ج  الديد سهيل كراعي عنوانه)ا) 

سرفانتس 1-87 باسالونا إسبانيا إس 

63333 بركان املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

ج  الديد سهيل كراعي عنوانه)ا) 

سرفانتس 1-87 باسالونا إسبانيا إس 

63333 بركان املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   38 بتاريخ  ب30كان   االبتدائية 

2323 تحت رقم 537.

133I

MELIUS CONSULTING

AMYS GROUP
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

MELIUS CONSULTING

رقم 49 ، زنقة سعد إبن أبي جقاص ، 

الطابق الثاني ، مكتب رقم 3 ألزاس 

لورين، 23123، الدار البيضاء 

املغرب

AMYS GROUP شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : 7، زنقة 

سبتة ، إقامة رامي، الطابق الثاني 

، مكتب رقم 8 ، املدتشفيات - 

23363 الدار البيضاء  املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.214111

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر   2319 سأن30   31 في  املؤرخ 

ذات  شركة   AMYS GROUP حل 

رأس الها  مبلغ  املحدجسة  املدؤجلية 

مقرها  جعنوان  سرهم   13.333

إقامة   ، سبتة  زنقة   ،7 اإلأت اعي 

رامي، الطابق الثاني ، مكتب رقم 8 ، 

املدتشفيات - 23363 الدار البيضاء  

املغرب نتيجة لتوقف نشاط الشركة.

ج عين:

الديد)ة) جليد   موقو ج عنوانه)ا) 

الرياض،  خي3ان،إقامة  إبن  9،زنقة 

الدار    23133 الدلطان   مرس 

)ة)  ك صفي  املغرب  البيضاء  

للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

زنقة   ،7 جفي   2323 نون30   34 بتاريخ 

الثاني  الطابق  رامي،  إقامة   ، سبتة 

 - املدتشفيات    ،  8 رقم  مكتب   ،

23363  الدار البيضاء  املغرب..

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 39 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 756888.

131I

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

RACH PRINT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CHICHAOUA FINANCES SARL
AU

 APPT N°2 IMMEUBLE
 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA ، 41000،
chichaoua MAROC

RACH PRINT شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 12 حي 
املدي3ة ،شيشاجة. - 41333 شيشاجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1637

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   23
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 RACH  : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها 

.PRINT
غرض الشركة بإيجاز : -1لطباعة 
، الطباعة الحجرية ، طابعة الكرجم 
عن  أج  الناعم  بالحجم   ، الليزرية 

طريق ع ليات الصور الن وذأية.
-2مشغل القرطاسية امليكانيكية.

-3تاأر مدتلزمات املكاتب.
مدرسية  اسجات  -4تاأر 

بالتقديط.
-5الطباعة..

حي   12  : االأت اعي  املقر  عنوان 
املدي3ة ،شيشاجة. - 41333 شيشاجة 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : الديدة حلي ة الرزيكي 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الديدة حلي ة الرزيكي عنوانه)ا) 

حي الدالم شيشاجة 41333 شيشاجة 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديدة حلي ة الرزيكي عنوانه)ا) 

حي الدالم شيشاجة 41333 شيشاجة 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بامنتانوت  بتاريخ 33 نون30 

2323 تحت رقم 408/2020.

132I

MELIUS CONSULTING

FRESH JOY
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مدي3 أديد للشركة

MELIUS CONSULTING

رقم 49 ، زنقة سعد إبن أبي جقاص ، 

الطابق الثاني ، مكتب رقم 3 ألزاس 

لورين، 23123، الدار البيضاء 

املغرب

FRESH JOY  شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 316 ، 

الطابق الثاني ، مشرجع لينا ، سيدي 

معرجف - 23523  الدار البيضاء  

املغرب.

تعيين مدي3 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.397393

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تم تعيين   2323 نون30   37 املؤرخ في 

الديد)ة)  للشركة  أديد  مدي3 

أبوالفتح مح د ك دي3 جحيد

تبعا لقبول استقالة املدي3.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 39 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 756568.

133I

MELIUS CONSULTING

ACTI DOUCE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

MELIUS CONSULTING

رقم 49 ، زنقة سعد إبن أبي جقاص ، 

الطابق الثاني ، مكتب رقم 3 ألزاس 

لورين، 23123، الدار البيضاء 

املغرب

ACTI DOUCE شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : طريق 

Glaieuls ، عين الدبع - 23253  

الدار البيضاء املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.333865

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

2319 تقرر حل  31 سأن30  املؤرخ في 

ACTI DOUCE شركة ذات املدؤجلية 

 133.333 رأس الها  مبلغ  املحدجسة 

سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي طريق 

  23253  - الدبع  عين   ،  Glaieuls

املغرب نتيجة لتوقف  الدار البيضاء 

نشاط الشركة.

ج عين:

الديد)ة) جليد  موقو ج عنوانه)ا) 

الرياض،  خي3ان،إقامة  إبن  9،زنقة 

الدار    23133 الدلطان   مرس 

البيضاء املغرب ك صفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

طريق  جفي   2323 نون30   37 بتاريخ 

  23253  - الدبع  عين   ،  Glaieuls

الدار البيضاء املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 39 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 756886.

134I

JURIS INVEST PARTNERS

MENARA CORPORATION
شركة املداه ة

حل شركة

JURIS INVEST PARTNERS

أيت بزنس كالص رقم 16ـ18 

تجزئة التوفيق سيدي معرجف الدار 

البيضاء، 23273، الدار البيضاء 

املغرب

   MENARA CORPORATION

شركة املداه ة)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 3.533 

طريق اكاسير - 43333 مراكش 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.48439

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر   2323 نون30   13 في  املؤرخ 

 MENARA املداه ة  شركة  حل 

مبلغ رأس الها      CORPORATION

مقرها  جعنوان  سرهم   333.333

 - اكاسير  طريق   3.533 اإلأت اعي 

 : ل  نتيجة  املغرب  مراكش   43333
سجن  تحول  التي  املت3اك ة  الخدائر 

است رارنشاط الشركة ج قرر الشركاء 

حل الشركة ج انهاء مهام املتصرفين ج 

مجلس االسارة.

 3.533 ب   التصفية  مقر  جحدس 

مراكش   43333  - كلم طريق اكاسير 

املغرب. 

ج عين:
 CIN فكري  رحال    الديد)ة) 

حي  م  ح  عنوانه)ا)  ج    n°Y73234

االندلس تجزئة زراس رقم 18  43333 

مراكش املغرب ك صفي )ة) للشركة.

الحدجس  اإلقتضاء  جعند   

املخولة  الصالحيات  عل5  املفرجضة 

تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 

العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   11 بتاريخ  التجارية ب راكش  

2323 تحت رقم 118413.

135I

R H AUDIT COMPTA

إزمير فورنيتور
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

R H AUDIT COMPTA

 RUE BIR ANZARANE IMM

 SEVILLA N° 06 TANGER ،

90000، TANGER MAROC

إزمي3 فورنيتور شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

املجد بلوك 23 رقم 33 بني مكاسة 

طنجة - 9333 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

113473

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   12

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

إزمي3   : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

فورنيتور.

غرض الشركة بإيجاز : يع ج شراء ج 

استي3اس ج تجارة أ يع أنواع املتجات 

ج اآلالت الضرجرية في صناعة املالبس 

الجاهزة.

تجزئة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
مكاسة  بني   33 رقم   23 بلوك  املجد 

طنجة - 9333 طنجة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 53   : يوسف  أمنصور  الديد 

حصة بقي ة 1.333 سرهم للحصة .

الرح ان  عبد  العطاري  الديد 

سرهم   1.333 بقي ة  حصة   53   :

للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
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الديد أمنصور يوسف عنوانه)ا) 
12طنجة  رقم   33 بنكي3ان زنقة  حي 

93333 طنجة املغرب.
الرح ان  عبد  العطاري  الديد 
 17 إقامة  التن ية  مركب  عنوانه)ا) 
الكبي3ة  مغوغة   86 رقم   31 الطابق 

طنجة 93333 طنجة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
الديد أمنصور يوسف عنوانه)ا) 
12طنجة  رقم   33 بنكي3ان زنقة  حي 

93333 طنجة املغرب
الرح ان  عبد  العطاري  الديد 
 17 إقامة  التن ية  مركب  عنوانه)ا) 
الكبي3ة  مغوغة   86 رقم   31 الطابق 

طنجة 93333 طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   37 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2323 تحت رقم 236815.
136I

REAL OFFICE SARL

 SERVICIOS ET
 CONSTRUCTIONES

INDUSTRIALES
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

REAL OFFICE SARL
 50A.BD MLY YOUSSEF 1 ETAGE
 N°4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
 SERVICIOS ET

 CONSTRUCTIONES
INDUSTRIALES شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 5، شارع 
يوسف بن تاشفين، رقم 3 - 93333 

طنجة املغرب.
تحويل  املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.134967

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
املؤرخ في 12 نون30 2323 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 

رقم  شارع يوسف بن تاشفين،   ،5«

»حي  إ 5  طنجة املغرب»   93333  -  3

زنقة  الج يل،  املنظر  الدريدية، 

صهيب بن سينان، رقم 41 - 93333 

طنجة  املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   39 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2323 تحت رقم 7226.

137I

REAL OFFICE SARL

CHAIRI FER

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االأت اعي للشركة

REAL OFFICE SARL

 50A.BD MLY YOUSSEF 1 ETAGE

 N°4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

CHAIRI FER شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 

الرهراه، حي الرا�سي، رقم 557 - 

93333 طنجة املغرب.

تحويل  املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.67123

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

املؤرخ في 16 نون30 2323 تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 

رقم  الرا�سي،  حي  الرهراه،  »حي 

إ 5  املغرب»  طنجة   93333  -  557

 ،592 رقم  بي3 اسكيو،  »حي الرهراه، 

طنجة    93333  - االر�سي  الطابق 

املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   34 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2323 تحت رقم 7353.

138I

ARYAS CONSULTING

LMT PHARMA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ARYAS CONSULTING
 Bureau N°1, 1er étage,

 Immeuble Résidence Mohamed
 Lotissement 51/Marouane 49
 RATMA,، 40000، Marrakech

Maroc
LMT PHARMA شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي مكتب 
رقم 1 الطابق امجل، إقامة مح د 

مرجان 51/49 تجزئة راط ا مراكش 
- 43333 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
139149

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 سأن30   31
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 LMT  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.PHARMA
-ترجيج،   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الشبه  الصيدلية،  املنتجات  توزيع 
الصيدلية. - توزيع املنتجات الطبية، 
 - الطبية.  املعدات  ج  الطبية  الشبه 
الشبه  إستي3اس املنتجات الصيدلية، 
الصيدلية، الطبية جاملعدات الطبية. 

.
مكتب   : االأت اعي  املقر  عنوان 
مح د  إقامة  امجل،  الطابق   1 رقم 
تجزئة راط ا مراكش   49/51 مرجان 

- 43333 مراكش املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 
133.333,33 سرهم، مقدم كالتا ي:

لعري�سي  طارق  مح د  الديد 
سرهم   133 بقي ة  حصة   1.333   :

للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
لعري�سي  طارق  مح د  الديد 
طريق  لقصور  تجزئة   37 عنوانه)ا) 
مراكش   43333 مراكش  البيضاء 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  شنان  ليل5  الديدة 
 32 تانديفت  أ  حرف   31 املدي3ة 
 43333 مراكش   11 رقم  فاء  ع ارة 

مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   39 بتاريخ  التجارية ب راكش  

2323 تحت رقم 118334.

139I

FIDU ALIMTYAZ

 STE PRIMORDIAL SCHOOL
PRIVE SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

FIDU ALIMTYAZ
الشقة 2 ع ارة 17 شارع مح د 

الزرقطوني الطابق امجل، م.ج فاس 
FES MAROC ،33333 ،

 STE PRIMORDIAL SCHOOL
PRIVE SARL شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي جالس 

يوسف جالس طيب فاس  - 33333 
فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
65159

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 أكتوبر   23
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 PRIMORDIAL SCHOOL PRIVE

.SARL

مؤسدة   : غرض الشركة بإيجاز 

التعليم الخصو�سي .

جالس   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 33333  - فاس   طيب  جالس  يوسف 

فاس املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 533   : مح د   حجاري  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

 533   : خالد  صاطوري  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الديد حجاري مح د  

سجار اجالس يوسف اجالس الطيب فاس 

فاس  33333 فاس املغرب.

الديد صاطوري خالد عنوانه)ا) 

14 زنقة ع ر االسري�سي الشقة 13م ج 

فاس  33333 فاس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  الديد حجاري مح د  

سجار اجالس يوسف اجالس الطيب فاس 

فاس  33333 فاس املغرب

الزهراء   فاط ة  ابليلط  الديدة 

موالي  شارع   28 ع ارة  عنوانه)ا) 

رشيد اقامة النخيل الشقة 5 الطابق 

الثاني م ج فاس  33333 فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   34 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2323 تحت رقم 3487.

113I

مكتب مو�سى رشيد

MONALUX IMMO
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب مو�سى رشيد
ع ارة 1 شقة 11 زنقة الصويرة 

شارع مح د الخامس م ج ، 53333، 
مكناس املغرب

MONALUX IMMO  شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

امي3ة رقم 33 - 51133 عين 
تاجأدات املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
51569

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   39
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. MONALUX IMMO
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
تجزئة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
امي3ة رقم 33 - 51133 عين تاجأدات 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
 1.333   : بشرى  حوري  الديدة 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بشرى  حوري  الديدة 
حي نرأس 32 رقم 312  51133 عين 

تاجأدات املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   
جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  بشرى  حوري  الديدة 
حي نرأس 32 رقم 312  51133 عين 

تاجأدات املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   37 بتاريخ  التجارية ب كناس  

2323 تحت رقم 4111.
111I

EUROMED BUSINESS ADVISORY

FENNOU TOURS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 EUROMED BUSINESS
ADVISORY

تجزئة املدار رقم 1136 الشقة رقم 
2 الحي الصناعي مراكش ، 43333، 

مراكش املغرب
FENNOU TOURS شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي محاميد 4 
رقم 646 مراكش - 43333 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
67585

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2315 مارس   11
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.FENNOU TOURS
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدياحي.
محاميد   : عنوان املقر االأت اعي 
4 رقم 646 مراكش - 43333 مراكش 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد هشام فنو :  1.333 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

 612 الديد هشام فنو عنوانه)ا) 

ب راكش  املحاميد   1 سعاسة  تجزئة 

43333 مراكش املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

 612 الديد هشام فنو عنوانه)ا) 

ب راكش  املحاميد   1 سعاسة  تجزئة 

43333 مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   33 بتاريخ  التجارية ب راكش  

2315 تحت رقم 72841.

112I

SOUHAL CONSULTING

SAGHRO GRAVETTE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

SOUHAL CONSULTING

 RUE YOUGOSLAVIE IMM

 EL MELLAK 82-A APPT 14

 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

SAGHRO GRAVETTE شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

يوغوسالفيا ع ارة -82أ الشقة 14 

أليز - 43333 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

139327

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   13

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SAGHRO GRAVETTE
تجارة    : بإيجاز  الشركة  غرض 

الغرافيت  جالحجر ج الرمل .
شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 14 الشقة  -82أ  يوغوسالفيا ع ارة 

أليز - 43333 مراكش املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
امدكان  طارق  مح د  الديد 
سرهم   133 بقي ة  حصة   533   :

للحصة.
 533   : الص30ي  لحدن  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
امدكان  طارق  مح د  الديد 
عنوانه)ا) الدار البيضاء 23333 الدار 

البيضاء املغرب.
الديد لحدن الص30ي عنوانه)ا) 

زاكورة 47933 زاكورة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
امدكان  طارق  مح د  الديد 
عنوانه)ا) الدار البيضاء 23333 الدار 

البيضاء املغرب
الديد لحدن الص30ي عنوانه)ا) 

زاكورة 47933 زاكورة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   34 بتاريخ  التجارية ب راكش  

2323 تحت رقم 118146.
113I

PINK STORE

PINK STORE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

PINK STORE
 BD TANTAN MAISON 3

 ZYAD 1ER ETAGE APPT N°3
 BOURGOGNE CASABLANCA،

23233، الدار البيضاء املغرب

PINK STORE شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)

 3BD جعنوان مقرها اإلأت اعي

 TAN TAN MAISON  ZYAD 1ER

 ETAGE APPT N°3 BOURGOGNE

الدار البيضاء 23233 23233 

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.426577

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

2323 تقرر حل  32 شتن30  املؤرخ في 

 PINK شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

 133.333 رأس الها  مبلغ    STORE

 3BD سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي

 TAN TAN MAISON  ZYAD 1ER

 ETAGE APPT N°3 BOURGOGNE

الدار البيضاء 23233 23233 املغرب 

نتيجة ل : عدم انتاأية الشركة.

 3BD ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

 TAN TAN MAISON  ZYAD 1ER

 ETAGE APPT N°3 BOURGOGNE

23233 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب. 

ج عين:

الديد)ة) فاط ة الزهراء   الناجي 

جعنوانه)ا) 35 إقامة باي فيو ع ارة 5 

6 عين الدئاب الدار البيضاء  الشقة 

املغرب  البيضاء  الدار   23233

ك صفي )ة) للشركة.

الحدجس  اإلقتضاء  جعند   

املخولة  الصالحيات  عل5  املفرجضة 

تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 

العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

شتن30 2323 تحت رقم 747464.

114I

INFOPLUME

IJIGEN ROSE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

INFOPLUME

149 شارع مح د الخامس اقامة 

مي وزا 1 رقم 17 ، 93333، طنجة 

املغرب

IJIGEN ROSE شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 

النصر، شارع شارع الجيش امللكي، 
رقم 143، طنجة - 93333 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

113629

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   33

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 IJIGEN : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.ROSE

منتجع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

صحي، حالقة.

حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 

امللكي،  شارع شارع الجيش  النصر، 
طنجة   93333  - طنجة   ،143 رقم 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 333   : رح ة  لقراري  الديدة 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

الزهراء  فاط ة  مرجن  الديدة 

سرهم   133 بقي ة  حصة   334   :

للحصة.

الديدة مرجن نجاة :  333 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  رح ة  لقراري  الديدة 
حي ال30هنص القدي ة طنجة  93333 

طنجة املغرب.
الزهراء  فاط ة  مرجن  الديدة 
عنوانه)ا) تجزىة النصر شارع الجيش 
طنجة   93333  131 رقم  امللكي 

املغرب.
عنوانه)ا)  نجاة   مرجن  الديدة 
شارع  الرياض  تجزىة  ال30انص  حي 
الشهيد بن علي رقم 43، قطعة 274 

93333 طنجة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  رح ة  لقراري  الديدة 
حي ال30هنص القدي ة طنجة  93333 

طنجة املغرب
الزهراء  فاط ة  مرجن  الديدة 
عنوانه)ا) تجزىة النصر شارع الجيش 
امللكي رقم 131 93333 طنجة املغرب
عنوانه)ا)  نجاة   مرجن  الديدة 
شارع  الرياض  تجزىة  ال30انص  حي 
الشهيد بن علي رقم 43، قطعة 274 

93333 طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   39 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2323 تحت رقم 7266.

115I

مينارة فينانس أرجب

استوديو كو
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

مينارة فينانس أرجب
52 شارع موالي رشيد شقة رقم 
7 الطابق الرابع أليز مراكش ، 

43333، مراكش املغرب
استوسيو كو شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 127 

شارع مح د الخامس ع ارة أيديل 
الطابق التالت أليز   - 43333 

مراكش املغرب.
تفويت حصص
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رقم التقييد في السجل التجاري 

.13463

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2323 نون30   32 في  املؤرخ 

املصاسقة عل5 :

نعي ة   )ة)  الديد  تفويت 

الفرساجي 153 حصة اأت اعية من 

)ة)  الديد  153 حصة لفائدة   أصل 

شركة  SIX FEVRIER « S.A.S» شركة 

 32 بتاريخ  الفرن�سي  القانون  سات 

نون30 2323.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

سأن30   39 بتاريخ  التجارية ب راكش  

2323 تحت رقم 118286.

116I

Sté Fiduciaire d’Aujourd’hui SARL

STE AZZUATI TRAVAUX
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

 Sté Fiduciaire d›Aujourd›hui

SARL

 14BIS,AVENUE MOHAMED V ،

32000، AL HOCEIMA MAROC

STE AZZUATI TRAVAUX شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 

الشاطئ الج يل - 32333 الحدي ة 

املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2291

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم   2323 نون30   39 في  املؤرخ 

قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

»133.333 سرهم» أي من »133.333 

عن  سرهم»   233.333« إ 5  سرهم» 

طريق :  رفع القي ة اإلس ية لألسهم 

املوأوسة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 39 بتاريخ  بالحدي ة   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 566.

117I

ALF AL SAFWA علف الصفوة

علف الصفوة
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

ALF AL SAFWA علف الصفوة

تجزئة الحي الصاعي رقم 53 سيبع ، 

43333، مراكش املغرب

علف الصفوة شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

الحي الصاعي رقم 53 سيبع - 43333 

مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.73339

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2323 نون30   26 املؤرخ في 

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة علف 

 133.333 رأس الها  مبلغ  الصفوة  

اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 

 - 53 سيبع  تجزئة الحي الصاعي رقم 

43333 مراكش املغرب نتيجة ل : لم 

تحقق الشركة أي رقم معامالت منذ 

نشأتها..

تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

الحي الصاعي رقم 53 سيبع - 43333 

مراكش املغرب. 

ج عين:

الديد)ة) عبد اللطيف  الهرسا ي 

ج عنوانه)ا) تجزئة الحي الصاعي رقم 

املغرب  مراكش   43333 سيبع   53

ك صفي )ة) للشركة.

الحدجس  اإلقتضاء  جعند   

املخولة  الصالحيات  عل5  املفرجضة 

تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 

العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية 

53 سيبع  تجزئة الحي الصاعي رقم   :

مراكش

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   34 بتاريخ  التجارية ب راكش  

2323 تحت رقم 8735.

118I

KARIMA EL HAUZI

BAY COMMERCE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

KARIMA EL HAUZI

 RUE BATAILLE ISLI N° 3 ،

90050، ASSILAH MAROC

BAY COMMERCE شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي مدشر 

اشقاقرة ابريش أ اعة ابريش 

قياسة أحد الغربية سائرة أصيلة - 

93353 أصيال املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

933

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 سأن30   37

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 BAY  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.COMMERCE

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

نجارة املومنيوم.

مدشر   : االأت اعي  املقر  عنوان 

اشقاقرة ابريش أ اعة ابريش قياسة 

 93353  - أحد الغربية سائرة أصيلة 

أصيال املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : بنعلي  يوسف  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بنعلي  يوسف  الديد 

مدشر ابريش أ اعة أقواس ابريش 

أصيلة  سائرة  الغربية  أحد  قياسة 

93353 أصيال املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  بنعلي  يوسف  الديد 

مدشر ابريش أ اعة أقواس ابريش 

أصيلة  سائرة  الغربية  أحد  قياسة 

93353 أصيال املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

38 سأن30  بتاريخ  االبتدائية باصيلة  

2323 تحت رقم 152.

119I

FIDU ALIMTYAZ

 STE ZIWANA EL ANSARI

SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

FIDU ALIMTYAZ

الشقة 2 ع ارة 17 شارع مح د 

الزرقطوني الطابق امجل، م.ج فاس 

FES MAROC ،33333 ،

  STE ZIWANA EL ANSARI SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي قطعة 293 

تجزئة أنات الزيتون فاس  - 33333 

فاس  املغرب .

تحويل  املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.54775

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 34 نون30 2323 تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 

الزيتون  أنات  تجزئة   293 »قطعة 

إ 5   « املغرب  فاس    33333  - فاس  

بندوسة   18 متجر ج   18 »سيار االفق 

فاس  - 33333 فاس   املغرب ».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   31 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2323 تحت رقم 3411.

123I
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AAMAR CONSULTING

BFKM MATERIAUX
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AAMAR CONSULTING
 N °4 APT 1 Rue 43 Place Dchira

، 70000، LAAYOUNE MAROC
BFKM MATERIAUX شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 15 

بلوك ل حي موالي رشيد 2  - 73333 
العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
34175

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   23
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 BFKM : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.MATERIAUX
ج  لوازم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
معدات البناء..االشغال الع ومية ج 

البناء..كراء االالت الخاصة بالبناء.
 15 رقم   : عنوان املقر االأت اعي 
بلوك ل حي موالي رشيد 2  - 73333 

العيون املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد بلهي اح اس :  1.333 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  اح اس  بلهي  الديد 
  2 بلوك ل حي موالي رشيد   15 رقم 

73333 العيون املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   
جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  اح اس  بلهي  الديد 
  2 بلوك ل حي موالي رشيد   15 رقم 

73333 العيون املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 38 سأن30 

2323 تحت رقم 3006/2020.
121I

bureau de libre compte//بي3ج س لبغ كونط

صونيبيل كار
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 bureau de libre//بي3ج س لبغ كونط
compte

رقم 7 مكتب 4 قدارية املرني�سي 
شارع لال مريم ، 33333، فاس 

املغرب
صونيبيل كار شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي : رقم 886 
تجزئة القرجيين طريق عين الشقف 

ع ارة 2 - 33333 فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.43311

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
املؤرخ في 37 أكتوبر 2323 تقرر حل 
مدؤجلية  ذات  شركة  كار  صونيبيل 
محدجسة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
جعنوان  سرهم   533.333 رأس الها 
تجزئة   886 رقم  اإلأت اعي  مقرها 
القرجيين طريق عين الشقف ع ارة 2 
- 33333 فاس املغرب نتيجة السباب 

شخصية.
ج عين:

الديد)ة) نجيبة  فشتا ي صافي ج 
سرب الرجندة العيون   13 عنوانه)ا)  
فاس املغرب ك صفي   33333 فاس 

)ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
بتاريخ 37 أكتوبر 2323 جفي رقم 886 
تجزئة القرجيين طريق عين الشقف 

ع ارة 2 - 33333 فاس املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   34 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2323 تحت رقم 3507/2020.

122I

FIDUCIAIRE MAGHREB ASSISTANCE

)GLA FROID( ڭـال فروا
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

توسيع نشاط الشركة 

 FIDUCIAIRE MAGHREB

ASSISTANCE

 AVENUE HASSAN II N° 107

 BP N° 174 ، 92000، LARACHE

MAROC

ڭـال فرجا )GLA FROID) شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها االأت اعي حي الوفاء 

رقم1541 - 92333 العرائش 

املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1663

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 17 نون30 2323 ت ت إضافة 

إ 5 نشاط الشركة  التالية  امنشطة 

الحا ي :

-  االستغالل الزراعي 

جحدة   تشغيل  ج  إنشاء   -

تج يد  ج  بتكييف  خاصة  صناعية 

جتصدير الفواكه ج الخضرجات.

أ يع  تصـدير  ج  استي3اس   -

املنتجات ذات الصبغة الغذائية.

امأهزة  أ يع  استي3اس   -

لل بيدات  القـاذفة  امليكانيكية 

الحشرية ج امعشاب ج ما شابه ذلك 

ج كذلك   أ يع اآلليات جالتجهيزات ج 

املواس ج امسجات التي تدخل في املجال 

الزراعي

تفويت  أج  جاستغالل  اقتناء،   -

أ يع حقوق االخت3اع املتعلقة بهذا 

املجال.

املجال  جتن ية  جتطوير  تعزيز   -

الزراعي بشكل عام.

أ يع  في  الشركة  انخراط   -

املباشرة اج الغي3 املباشرة  امنشطة  

املغرب  برنامج  اطار  في  املعت دة 

امخضر.

القيــام بج يع  ج بصفة عــامة،    -

ج  التجــارية  ج  املالية  الع ليات 

جاملتعلقة   املدنية  ج  الصنــاعية  

التي  ج  املنقـولة  الغي3  ج  باملنقـول 

مباشرة  غي3  أج  مباشرة  عالقة  لهـا 

باملواضيع املذكورة أعاله .

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعرائش  بتاريخ 13 سأن30 

2323 تحت رقم 1147/2020.

123I

COMPTABLE

شركة راكب درايف
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

COMPTABLE

 QUARTIER INDUSTRIEL N 50

 QUARTIER INDUSTRIEL N 50،

 14300، SOUK EL ARBAA DU

GHARB MAROC

شركة راكب سرايف شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار 

ساللحة لكيد موالي بوسلهام  - 

14333 سوق امربعاء الغرب املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3333

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   25

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

شركة   : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 
راكب سرايف.

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املدتخدمين.
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سجار   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 - بوسلهام   موالي  لكيد  ساللحة 
14333 سوق امربعاء الغرب املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 
133.333,33 سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد مح د راكب :  533 حصة 
بقي ة 133 سرهم للحصة .

الديد سهيل راكب :  533 حصة 
بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  
جصفات جمواطن الشركاء :

الديد مح د راكب عنوانه)ا) سجار 
ساللحة الكيد موالي بوسلهام سوق 
أربعاء  سوق   14333 الغرب  أربعاء 

الغرب املغرب.
الديد سهيل راكب عنوانه)ا) سجار 
لكيد موالي بوسلهام سوق  ساللحة 
أربعاء  سوق   14333 الغرب  أربعاء 

الغرب املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
الديد مح د راكب عنوانه)ا) سجار 
ساللحة الكيد موالي بوسلهام سوق 
سوق االربعاء   14333 الغرب  أربعاء 

الغرب املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
الغرب   االربعاء  بدوق  االبتدائية 
رقم  تحت   2323 سأن30   13 بتاريخ 

.346/2020

124I

INDUSMILE

INDUSMILE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

INDUSMILE
حي اشراقة أكناج 2313 طنجة ، 

93333، طنجة املغرب
Indusmile  شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي اشراقة 
أكناج 2313 طنجة - 93333 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2847

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 مارس   13

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. Indusmile

غرض الشركة بإيجاز : **التصنيع 

امليكانيكي ج الصناعي

**املداعدة التقنية 

املشاريع  سراسة  ج  **تص يم 

الصناعية

الشراء  ج  البيع  أنواع  **أ يع 

جالتجارة.

حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 

اشراقة أكناج 2313 طنجة - 93333 

طنجة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديدة غيالن حياة :  533 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

الديد غيالن عبد الرحيم :  533 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الديدة غيالن حياة عنوانه)ا) حي 
  16 رقم   32 مدنانة بوطريقة شارع 

93333 طنجة املغرب.

الرحيم  عبد  غيالن  الديد 

 2313 أكناج  اشراقة  حي  عنوانه)ا) 

93333 طنجة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديدة غيالن حياة عنوانه)ا) حي 
  16 رقم   32 مدنانة بوطريقة شارع 

93333 طنجة املغرب.

الرحيم   عبد  غيالن  الديد 
 2313 أكناج  اشراقة  حي  عنوانه)ا) 

93333 طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   33 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2323 تحت رقم 232321.
125I

COFANAD SARL

 سمك جال  ش.م.م
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

COFANAD SARL
 AV IBN SINA ، 62000، 39

NADOR MAROC
 س ك أال  ش.م.م شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي مناء بني 
انصار اقليم الناظور - 62333 بني 

انصار اقليم الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

21113
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 أكتوبر   28
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
:  س ك  اإلقتضاء ب ختصر تد يتها 

أال  ش.م.م.
غرض الشركة بإيجاز : بحار‚تاأر 

الد ك بالج لة.
بني  مناء   : عنوان املقر االأت اعي 
بني   62333  - الناظور  اقليم  انصار 

انصار اقليم الناظور املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد الغول مي ون :  633 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .
الديد ألو ي خاليد              :  433 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مي ون  الغول  الديد 
حي لعرا�سي رقم 56 الناظور 62333 

الناظور املغرب.
الديد ألو ي خاليد     عنوانه)ا) 
الناظور   17 حي احفطاليا براقة رقم 

62333 الناظور املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  مي ون  الغول  الديد 
حي لعرا�سي رقم 56 الناظور 62333 

الناظور املغرب
عنوانه)ا)  الديد ألو ي خاليد   
الناظور   17 حي احفطاليا براقة رقم 

62333  الناظور املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 26 نون30 

2323 تحت رقم 3635.
126I

FIDUCIAIRE MAGHREB ASSISTANCE

)FRELITE( فرليت
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

 FIDUCIAIRE MAGHREB
ASSISTANCE

 AVENUE HASSAN II N° 107
 BP N° 174 ، 92000، LARACHE

MAROC
فرليت )FRELITE) شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

الصداقة رقم 24 - 92333 العرائش 
املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2573
العام  الج ع  ب قت�سى 
نون30   17 في  املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة  رأس ال  رفع  تم   2323
سرهم»   2.533.333,33« ب بلغ قدره 
إ 5  سرهم»   533.333,33« من  أي 
طريق  عن  سرهم»   3.333.333,33«
:  إسماج احتياطي أج أرباح أج عالجات 

إصدار في رأس املال.
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعرائش  بتاريخ 13 سأن30 

2323 تحت رقم 1149/2020.

127I

CARREFOUR BUSINESS

س نجيم 

DNAJIM
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CARREFOUR BUSINESS

 BD MOHAMED V RUE

 MAURITANIA 1ERE

 ETAGEERFOUD BD MOHAMED

 V RUE MAURITANIA 1ERE

 ETAGEERFOUD، 52200،

ERFOUD MAROC

س نجيم DNAJIM  شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي قصر 

أجالس غانم ص ب رقم 74 الجرف - 

52233 الجرف املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

14283

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 أكتوبر   21

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

اإلقتضاء ب ختصر تد يتها : س نجيم 

. DNAJIM

: -االشغال  غرض الشركة بإيجاز 

الفالحية 

-بيع الشتائل ج النباتات بالج لة 

جالتقديط.

-االشغال البناء املختلفة .

عنوان املقر االأت اعي : قصر أجالس 
غانم ص ب رقم 74 الجرف - 52233 

الجرف املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
 1.333   : نجيم  سريس  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .
 الديد سريس نجيم : 1333 بقي ة 

133 سرهم.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  نجيم  سريس  الديد 
االح ر  فم  الخامس  مح د  شارع 

ارفوس 52233 ارفوس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  نجيم  سريس  الديد 
االح ر  فم  الخامس  مح د  شارع 

ارفوس 52233 ارفوس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 32 نون30 

2323 تحت رقم 393.

128I

AMJAD AUDIT

AHAM. TRANSPORT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMJAD AUDIT
 HAY ESSALAM BLOC 10 N°

 APPT 05 ، 14200، SIDI 84-83
SLIMANE MAROC

AHAM. TRANSPORT شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 

الدلي انية 3 رقم 233 - 14233 
سيدي سلي ان املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2987

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 غشت   25
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.AHAM. TRANSPORT
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املدتخدمين.
حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 14233  -  233 رقم   3 الدلي انية 

سيدي سلي ان املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
 1.333   : خالد  بوحدين  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  خالد  بوحدين  الديد 
 14233  233 رقم   3 حي الدلي انية 

سيدي سلي ان املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  خالد  بوحدين  الديد 
 14233  233 رقم   3 حي الدلي انية 

سيدي سلي ان املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  سلي ان   بديدي  االبتدائية 

33 سأن30 2323 تحت رقم 138.
129I

smaticomp

BK LUXURY LIVING SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

smaticomp
 angle bd emile zola et rue rethel

 N 20 7eme étage -، 20300،
casablanca maroc

BK LUXURY LIVING SARL شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 151 شارع 

اسامة ابن زيد الطابق الثاني املدينة 

اليدرئ ن ج حي املعاريف - 23333 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

482395

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 يوليوز   38

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 BK  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.LUXURY LIVING SARL

أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الديكور.

عنوان املقر االأت اعي : 151 شارع 

اسامة ابن زيد الطابق الثاني املدينة 

 23333  - اليدرئ ن ج حي املعاريف 

الدارالبيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

1.333.333 سرهم، مقدم كالتا ي:

 5.333   : الديد مهدي ابوالنوال  

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

 5.333   : بوكرج  خالد  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

 5333  : الديد مهدي ابوالنوال    

بقي ة 133 سرهم.

الديد خالد بوكرج : 5333 بقي ة 

133 سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد مهدي ابوالنوال  عنوانه)ا) 
حي املطار اقامة اسم 62313 الناظور 

املغرب.

عنوانه)ا)  بوكرج  خالد  الديد 
 23333  5 رقم   67 حي م30جكة زنقة 

الدارالبيضاء املغرب.
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جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد مهدي ابوالنوال  عنوانه)ا) 
حي املطار اقامة اسم 62313 الناظور 

املغرب

عنوانه)ا)  بوكرج  خالد  الديد 
 23333  5 67 رقم  حي م30جكة زنقة 

الدارالبيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 39 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 756877.

133I

STE HAMMOUJ ET CONSORTS SARL

GREENAIN
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE HAMMOUJ ET CONSORTS

SARL

 168ave mohammed diouri

 n°5 kenitra ، 14000، kenitra

MAROC

GREENAIN شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 23 شارع 

انوال ع ارة فلوري 11 مكتب 
رقم 4 مي وزا     القنيطرة 14333 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

83427

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   13

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.GREENAIN

است3اس   -  : غرض الشركة بإيجاز 

االالت ج مواس الفالحية ج االالت بناء 

امشغال العامة 

منتجات  ج  امس دة  تدويق   -

الصحة النباتية.

23 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 

انوال ع ارة فلوري 11 مكتب رقم 4 

مي وزا     القنيطرة 14333 القنيطرة 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : رانيا  اكزال  الديدة 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  رانيا  اكزال  الديدة 

فهمي  ع ارة  الخامس  مح د  شارع 

الشقة رقم 37 باقصي3ي  

16153 باقصي3ي املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  رانيا  اكزال  الديدة 

فهمي  ع ارة  الخامس  مح د  شارع 

الشقة رقم 37 باقصي3ي  

16153 باقصي3ي املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 38 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 4362.

131I

INNOVCUBATOR SARL

ANSASEC
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

INNOVCUBATOR SARL
صندجق بريد 2293 جكالة العيون 

املدينة، 73333، العيون املغرب

ANSASEC شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 737 
رقم 451 - 73333 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

34119

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 سأن30   31

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ANSASEC

التكوين   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جالحراسة،  اممن  مجال  في  املدت ر 

جاملنتجات  جالدلع  البضائع  تجارة 

الحراسة،  ب جال  املرتبطة 

االستشارات التقنية املرتبطة ب جال 

الحراسة جاالمن, .

تجزئة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
العيون   73333  -  451 رقم   737

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : االنصاري  ع ر  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  االنصاري  ع ر  الديد 
املحاميد 2 رقم 633 43354  مراكش 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  االنصاري  ع ر  الديد 
املحاميد 2 رقم 633 43354 مراكش 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 33 سأن30 

2323 تحت رقم 2947/2020.

132I

FIDUCIAIRE IBN ROCHD

AYOUBAN CASH
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE IBN ROCHD

شارع الحدن الثاني رقم 81 حي 

 avenue سيطا سوق الدبت

 hassan 2 n°81 cité suta souk

sebt، 23550، سوق الدبت املغرب

AYOUBAN CASH شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

الفالح 3 سار جلد زيدجح - 23553 

سوق الدبت املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

183

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   11

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.AYOUBAN CASH

تحويل    -  : غرض الشركة بإيجاز 

االموال.

تجزئة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 23553  - زيدجح  جلد  سار   3 الفالح 

سوق الدبت املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : الديد عبد االله زيدجح 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
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الديد عبد االله زيدجح عنوانه)ا) 

حي الزجاسحة اجالس عبد النبي سار جلد 

سار جلد   23553 زيدجح سوق الدبت 

زيدجح املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد عبد االله زيدجح عنوانه)ا) 

حي الزجاسحة اجالس عبد النبي سار جلد 

سار جلد   23553 زيدجح سوق الدبت 

زيدجح املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بدوق الدبت اجالس الن ة  

رقم  تحت   2323 سأن30   13 بتاريخ 

.122

133I

Fiduciaire MORBIHA

SAJAMIX SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Fiduciaire MORBIHA

حي أجالس بوطيب سكتور أ. زنقة 5 
رقم 16. الناضور، 62333، الناضور 

املغرب

SAJAMIX SARL AU شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي عبد 

املومن بنينصر الناضور - 62333 

الناضور املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3729

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 أكتوبر   39

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SAJAMIX SARL AU
توزيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

قطع غيار الديارات.
حي عبد   : عنوان املقر االأت اعي 
 62333  - الناضور  بنينصر  املومن 

الناضور املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
 1.333   : بنع رج  ك ال  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد ك ال بنع رج عنوانه)ا) حي 
عبد املومن بنينصر الناضور 62333 

الناضور املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
الديد ك ال بنع رج عنوانه)ا) حي 
عبد املومن بنينصر الناضور 62333 

الناضور املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 3729.
134I

RUN’UP CAFE

OBB2 CONCEPT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

OBB2 CONCEPT
- الدار البيضاء املغرب - الدار 

البيضاء املغرب، 23333، 
CASABLANCA MAROC

OBB2 CONCEPT شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 13 زنقة 

اح د املجاطي اقامة لزالب الطابق 
امجل رقم8 الدار البيضاء املغرب 

Ville 20350  الدار البيضاء  املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

482339

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون   2323 سأن30   34

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 OBB2  : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها 

.CONCEPT

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

زنقة   13  : عنوان املقر االأت اعي 

اح د املجاطي اقامة لزالب الطابق 

املغرب  البيضاء  الدار  رقم8  امجل 

Ville 23353  الدار البيضاء  املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : بناني  هشام  الديدة 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الديدة هشام بناني عنوانه)ا) 31 

بانوراميك  شارع  زينب  تجزئة  مكرر 

البيضاء  الدار    23333 الشق  عين 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

 31 الديد هشام بناني عنوانه)ا) 

بانوراميك  شارع  زينب  تجزئة  مكرر 

البيضاء  الدار    23333 الشق  عين 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 39 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 756836.

135I

املركز الجهوي لالستث ار لجهة سرعة تافياللت ملحقة 

جرزازات

 SOCIETE JURY DE

COMMERCE SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستث ار لجهة سرعة 

تافياللت ملحقة جرزازات

شارع موالي رشيد ع ارة ساسس 

الطابق االجل جرزازات، 45333، 

جرزازات املغرب

 SOCIETE JURY DE COMMERCE

SARL AU  شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 

سيت3جين تكمي الجديد ترميكت  - 

45333 جرزازات املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

13817

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 أبريل   31

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE JURY DE COMMERCE

. SARL AU

غرض الشركة بإيجاز : *بيع مواس 

البناء

*نقل البضائع للغي3 .
زنقة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 - ترميكت   الجديد  تكمي  سيت3جين 

45333 جرزازات املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
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الديد بن احداين حدن :  1.333 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة . 

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

حدن  احداين  بن  الديد 

ترميكت   الجديد  تكمي  عنوانه)ا) 

45333 جرزازات املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

حدن  احداين  بن  الديد 

ترميكت   الجديد  تكمي  عنوانه)ا) 

45333 جرزازات املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بورزازات  بتاريخ 16 يونيو 

2323 تحت رقم -.

136I

SAGASUD

 OUFOUS DE TRAVAUX

DIVERS
إعالن متعدس القرارات

SAGASUD

شارع االمي3 موالي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب

 OUFOUS DE TRAVAUX DIVERS

»شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

ذات الشريك الوحيد»

جعنوان مقرها االأت اعي: زنقة جاس 
الدهب رقم 39 املر�سى - - العيون 

املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.17537

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 23 نون30 2323

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل5 مايلي: 

الرفع من راس ال الشركة

قرار رقم 2: الذي ينص عل5 مايلي: 

تقليص راس ال الشركة

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

عل5  ينص  الذي   :1 رقم  بند 
مايلي: الرفع من راس ال الشركة من 

133333 سرهم ا 5 1224333 سرهم
عل5  ينص  الذي   :2 رقم  بند 
من  الشركة  راس ال  تقليص  مايلي: 

1224333 سرهم ا 5 133333 سرهم
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 13 سأن30 

2323 تحت رقم 3343.
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RUN’UP CAFE

RUN›UP CAFE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RUN›UP CAFE
- الدار البيضاء املغرب - الدار 

البيضاء املغرب، 23333، 
CASABLANCA MAROC

RUN›UP CAFE شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 13 زنقة 

اح د املجاطي اقامة لزالب الطابق 
امجل رقم8 الدار البيضاء املغرب - 

23333  البيضاء  املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
482339

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 أكتوبر   21
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.RUN’UP CAFE
تديي3   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مقهى.
زنقة   13  : عنوان املقر االأت اعي 
اح د املجاطي اقامة لزالب الطابق 

 - املغرب  البيضاء  الدار  امجل رقم8 

23333  البيضاء  املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333 الديد عث ان بن ألون :  

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد عث ان بن ألون عنوانه)ا) 
رجز  بريم  اقامة  لوتيتيان  زنقة   27

طابق 2 شقة 13 فال فلوري 23523  

البيضاء  املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد عث ان بن ألون عنوانه)ا) 
رجز  بريم  اقامة  لوتيتيان  زنقة   27

طابق 2 شقة 13 فال فلوري 23523  

البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 39 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 756836.

138I

PRIVATE EQUITY INITIATIVES

 PRIVATE EQUITY
INITIATIVES

إعالن متعدس القرارات

PRIVATE EQUITY INITIATIVES

الدار البيضاء، زاجية زنقة اح د 

شر�سي جزنقة علي عبد الرزاق 

الطابق الثاني حي راسين. ، 23533، 

CASABLANCA املغرب

 PRIVATE EQUITY INITIATIVES

»شركة  املداه ة»

جعنوان مقرها االأت اعي: الدار 

البيضاء، زاجية زنقة اح د شر�سي 

جزنقة علي عبد الرزاق الطابق 

الثاني حي راسين.  - 23533 

.CASABLANCA MAROC

»إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.191485

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

تم اتخاذ   2313 11 شتن30  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم القرار االجل: الذي ينص 

عل5 مايلي: موضوع الشركة : سيكون 

تعزيز  هو  للشركة  الحصري  الهدف 

املنظ ات  من  أكث3  أج  جاحدة  جإسارة 

 (OPCR( املال  لرأس  االستث ارية 

جكذلك الع ليات ذات الصلة

الذي   : الثاني  القرار  رقم  قرار 

ينص عل5 مايلي: الزياسة في الرأس ال 

سرهم  ب بلغ733.333,33  االأت اعي 

سرهم   333.333,33 مبلغ  من  لنقله 

إ 5 مبلغ1.333.333,33 سرهم، جذلك 

اأت اعية   حصة  بإصدار7.333 

للحصة  سرهم   133 بقي ة   أديدة 

بالكامل  جتحرر  ستكتتب   الواحدة 

نقدا من خالل إيداعه في حداب غي3 

متوفر سيتم فتحه لهذا الغرض لدى 

أحد البنوك في الدار البيضاء.

قرار رقم القرار الثالث: الذي ينص 

عل5 مايلي: تعيين الديد مح د عزيز 

أجسلتي مديرين  زياس  جالديد  مبارك 

هذا  تاريخ  من  تبدأ  ملدة  للشركة 

العقد جتنتهي في نهاية االأت اع العام 

العاسي الذي سيتم تعيينه في النظام 

 31 امسا�سي للدنة املالية املنتهية في 

سأن30 2315

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

الذي ينص  بند رقم لقرار االجل: 

عل5 مايلي: موضوع الشركة : سيكون 

تعزيز  هو  للشركة  الحصري  الهدف 

املنظ ات  من  أكث3  أج  جاحدة  جإسارة 

 (OPCR( املال  لرأس  االستث ارية 

جكذلك الع ليات ذات الصلة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 35 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون30 2313 تحت رقم 364122.

139I
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SABAH INFO YOUSSOUFIA

FTAYSA NEGOCE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 1 الع ارة 91 الحي الحدني 
منطقة امنشطة االقتصاسية ، 

46333، اليوسفية املغرب
FTAYSA NEGOCE شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

الدعاسة رقم 353 مكرر - 46333 
اليوسفية املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2873

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   13
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.FTAYSA NEGOCE
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع
التجارة

كراء االسواق.
تجزئة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 46333  - مكرر   353 رقم  الدعاسة 

اليوسفية املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد عبد العاطي صابر :  1.333 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

صابر  العاطي  عبد  الديد 

 353 تجزئة الدعاسة رقم  عنوانه)ا) 

46333 اليوسفية املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

صابر  العاطي  عبد  الديد 

 353 تجزئة الدعاسة رقم  عنوانه)ا) 

46333 اليوسفية املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 39 بتاريخ  باليوسفية   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 378.

143I

AC FIDUS

KAIBY
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

AC FIDUS

 BD ABDELKRIM KHATTABI 513

 DERB CHABAB C ALIA

 MOHAMMEDIA، 28830،

MOHAMMEDIA MAROC

KAIBY شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : 17 
ساحة باستور تجزئة بويلد باستور 

حي املدتشفيات  - 23363 الدار 

البيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.213323

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر   2323 نون30   34 في  املؤرخ 

مدؤجلية  ذات  شركة   KAIBY حل 

محدجسة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
جعنوان  سرهم   133.333 رأس الها 
ساحة باستور   17 مقرها اإلأت اعي 

تجزئة بويلد باستور حي املدتشفيات  

- 23363 الدار البيضاء املغرب نتيجة 

ل

املصاسقة عل5 تقرير التصفية    -

النهائي  الحداب  عل5  ج  للشركة 

للتصفية ؛

-  اإلغالق النهائي للتصفية ؛
ج عين:

ارقيبي  مو�سى   الديد)ة)  
 16 بلوك  مراكش  سرب  جعنوانه)ا) 
املح دية   28833 العالية   45 الرقم 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
بتاريخ 34 نون30 2323 جفي 17 ساحة 
حي  باستور  بويلد  تجزئة  باستور 
املدتشفيات - 23363 الدار البيضاء 

املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 38 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 756593.
141I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

TRADECO-BRONZE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 1 الع ارة 91 الحي الحدني 
منطقة امنشطة االقتصاسية ، 

46333، اليوسفية املغرب
TRADECO-BRONZE شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي الفرح 
شارع الخ يس رقم 28 - 46352 

الش اعية املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2875

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   23
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TRADECO-BRONZE

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مختلفة ج البناء

أشغال املدالك الظرقية.
عنوان املقر االأت اعي : حي الفرح 
 46352  -  28 رقم  الخ يس  شارع 

الش اعية املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأس ال  مبلغ 

1.333.333 سرهم، مقدم كالتا ي:
  : الوسنون  املصطفى  الديد 
سرهم   133 بقي ة  حصة   13.333

للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
الوسنون  املصطفى  الديد 
عنوانه)ا) سجار هدي بن الضوأ اعة 

الطياميم 46333 اليوسفية املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
الوسنون  املصطفى  الديد 
عنوانه)ا) سجار هدي بن الضوأ اعة 

الطياميم 46333 اليوسفية املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 39 بتاريخ  باليوسفية   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 379.

142I

N2M CONSEIL-SARL

ODVALA
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR
MAROC

ODVALA شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي الوفاق 
رقم 38 سلوان - 62333 الناظور 

املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

21145
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   34

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ODVALA

تصنيع   -  : غرض الشركة بإيجاز 

العبوات ج االغلفة  ج مدتلزماتها.

 - نجارة الخشب..

حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 62333  - سلوان   38 رقم  الوفاق 

الناظور املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديدة مواسيلي هند :  533 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

 533   : هاأر  مواسيلي  الديدة 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  هند  مواسيلي  الديدة 

سلوان  الداخلة  شارع  االمل  حي 

62333 الناظور املغرب.

الديدة مواسيلي هاأر عنوانه)ا) 

سلوان  الداخلة  شارع  االمل  حي 

62333 الناظور املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  هند  مواسيلي  الديدة 

سلوان  الداخلة  شارع  االمل  حي 

62333 الناظور املغرب

الديدة مواسيلي هاأر عنوانه)ا) 

سلوان  الداخلة  شارع  االمل  حي 

62333 الناظور املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 39 نون30 

2323 تحت رقم 3517.

143I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

RIFI
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

RIFI شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

ذات الشريك الوحيد)في طور 

التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 13 

تجزئة بلفقي3 سيدي بيبي شتوكة 

ايت بها - 87133 شتوكة ايت بها 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.13731

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2323 نون30   12 املؤرخ في 

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد RIFI  مبلغ رأس الها 

مقرها  جعنوان  سرهم   133.333

بلفقي3  تجزئة   13 رقم  اإلأت اعي 

سيدي بيبي شتوكة ايت بها - 87133 

شتوكة ايت بها املغرب نتيجة ل : حل 

الشركة.

 13 ج حدس مقر التصفية ب رقم 

تجزئة بلفقي3 سيدي بيبي شتوكة ايت 

بها -  87133 شتوكة ايت بها املغرب. 

ج عين:

ج  الحدناجي  فاط ة   الديد)ة) 

عنوانه)ا) حي سيدي عبد الجليل رقم 

انزكان   86633 انزكان  تراست   217

املغرب ك صفي )ة) للشركة.

الحدجس  اإلقتضاء  جعند   

املخولة  الصالحيات  عل5  املفرجضة 

تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 

العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   38 بتاريخ  االبتدائية بانزكان  

2323 تحت رقم 2183.

144I

PF EXPERTS

EUROPE DENTAIRE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

PF EXPERTS
32 زنقة ابن عطية, ع ارة بنعبد 
الرازق , كليز مراكش ، 43333، 

مراكش املغرب
EUROPE DENTAIRE شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي املنطقة 
الصناعية بديدي غانم رقم 158 

الطابق امجل مكتب رقم 27 مراكش 
- 43333 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.87721
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2323 سأن30   25 في  املؤرخ 

املصاسقة عل5 :
سيدي مح د  )ة)  تفويت الديد 
من  اأت اعية  حصة   23 سبداب 
)ة)  الديد  حصة لفائدة    83 أصل 
بريوت  مارغريت    ، تشار ي   ، ماري 

بتاريخ 25 نون30 2323.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
سأن30   39 بتاريخ  التجارية ب راكش  

2323 تحت رقم 118277.

145I

HK CONSULTING

MY AQUA SARL
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

HK CONSULTING
 RESIDENCE AL MOUAHIDDINE
 LOT HAMAM AL MOUAHIDIN

 BUREAU 13 ، 20570،
Casablanca MAROC

MY AQUA SARL شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

ج عنوان مقرها االأت اعي 46 شارع 

الزرقطوني الطابق 2 شقة 6 - 

23333 الدار البيضاء .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.456227

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم تحويل   2323 نون30   12 املؤرخ في 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

»شركة ذات املدؤجلية  إ 5  الوحيد» 

املحدجسة».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 757336.

146I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

JANA SYSTEM
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

JANA SYSTEM شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي محل رقم 

13 شارع اكاسير ايت ملول انزكان - 

86633 انزكان املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.23313

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2323 نون30   21 في  املؤرخ 

املصاسقة عل5 :
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الرحيم  عبد  )ة)  الديد  تفويت 
533 حصة اأت اعية من  اسحجوب 
أصل 1.333 حصة لفائدة  الديد )ة) 

ع ر بنياسين بتاريخ 21 نون30 2323.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
سأن30   38 بتاريخ  االبتدائية بانزكان  

2323 تحت رقم 2179.

147I

 LABORATOIRE D’ESSAIS CONTROLES ET

INSPECTIONS

 LABORATOIRE D›ESSAIS
 CONTROLES ET

INSPECTIONS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 LABORATOIRE D›ESSAIS
CONTROLES ET INSPECTIONS
 Bd Moutana Bnou Harita 183

 Etg 1 Sidi Bernoussi Casablanca
20000 ،، الدار البيضاء املغرب
 LABORATOIRE D›ESSAIS

 CONTROLES ET INSPECTIONS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 183 مثنى 
بن حارثة الطابق امجل سيدي 

ال30نو�سي الدارالبيضاء - 23673 
الدارالبيضاء الدارالبيضاء.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.395291
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
املؤرخ في 15 أكتوبر 2323 تقرر حل 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
 LABORATOIRE الوحيد  الشريك 
 D’ESSAIS CONTROLES ET
رأس الها  مبلغ    INSPECTIONS
مقرها  جعنوان  سرهم   133.333
حارثة  بن  مثنى   183 اإلأت اعي 
ال30نو�سي  سيدي  امجل  الطابق 
23673 الدارالبيضاء  الدارالبيضاء - 
-إستحالة   : ل  نتيجة  الدارالبيضاء 

استك ال النشاط 

اإلأ اع عل5 تصفية الشركة.
 183 ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
مثنى بن حارثة الطابق امجل سيدي 
 23673  - الدارالبيضاء  ال30نو�سي 

الدارالبيضاء املغرب. 
ج عين:

حلمي  فاط ة الزهراء   الديد)ة)  
تجزئة ع لية ليداسفة  ج عنوانه)ا) 
 23333 املفة   1 ع ارة   58 رقم 
)ة)  ك صفي  املغرب  الدارالبيضاء 

للشركة.
الحدجس  اإلقتضاء  جعند   
املخولة  الصالحيات  عل5  املفرجضة 
تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 757334.
148I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

JANA SYSTEM
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

JANA SYSTEM شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
ج عنوان مقرها االأت اعي محل رقم 
13 شارع اكاسير ايت ملول انزكان - 

86633 انزكان .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.23313

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم تحويل   2323 نون30   21 املؤرخ في 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
»شركة ذات املدؤجلية  إ 5  الوحيد» 

املحدجسة».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   38 بتاريخ  االبتدائية بانزكان  

2323 تحت رقم 2179.

149I

STE ANGLE DE GESTION SARL

 SOCIETE DES GRANDS

 TRAVAUX DE

CONSTRUCTION CH
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

 STE ANGLE DE GESTION

SARL

تجزئة  الحريزي  أح د  شارع 

أ  باريس-  اقامة   6 رقم  الت د اني 

تطوان ، 93333، تطوان املغرب

 SOCIETE DES GRANDS

 TRAVAUX DE CONSTRUCTION

CH  شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

ع ارة  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 

شارع موالي أح د   8 شقة رقم   33

 13333  - الرباط  حدان  اللوكيلي 

الرباط املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.136417

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2323 نون30   13 في  املؤرخ 

املصاسقة عل5 :

بنعلي  مح د  )ة)  الديد  تفويت 

533 حصة اأت اعية من أصل 533 

حصة لفائدة  الديد )ة) عبد الوهاب  

مخلوف بتاريخ 13 نون30 2323.

علي  مح د  )ة)  الديد  تفويت 

شاعر 23 حصة اأت اعية من أصل 

عبد  )ة)  الديد  حصة لفائدة    533

نون30   13 بتاريخ  مخلوف  الوهاب  

.2323

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

سأن30   13 بتاريخ  التجارية بالرباط  

2323 تحت رقم 6151.

153I

BON TRAJET

SRAGHNA TECH
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

BON TRAJET
 N° 139 Avenue Imam Malik

 01er Etage Appt04 ، 43000، EL
KELAA SRAGHNA MAROC

SRAGHNA TECH شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها االأت اعي 39 املركب 
االقتصاسي االأت اعي شقة رقم 2 - 

43333 قلعة الدراغنة املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3539

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
ت ت   2323 نون30   12 في  املؤرخ 
نشاط  إ 5  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي :
اشغال البناء جاشغال مختلفة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بقلعة الدراغنة  بتاريخ 39 

سأن30 2323 تحت رقم 318/2020.

151I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

JANA SYSTEM
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مدي3 أديد للشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

JANA SYSTEM  شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي محل رقم 
13 شارع اكاسير ايت ملول انزكان - 

86633 انزكان املغرب.
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تعيين مدي3 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.23313
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   2323 نون30   21 املؤرخ في 
الديد)ة)  للشركة  أديد  مدي3 

بنياسين ع ر ك دي3 آخر
تبعا لقبول استقالة املدي3.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   38 بتاريخ  االبتدائية بانزكان  

2323 تحت رقم 2179.

152I

SAGEST

MEGLOBE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

SAGEST
 N° 9 RUE IMAM MALIK 1er
 ETAGE APPT N° 4 VN FES ،

30000، FES MAROC
MEGLOBE شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي الطابق 

االر�سي رقم 22 تجزئة قرطبة 
سكتور 1 مكناس االس اعيلية - 

53333 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

51485
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 أكتوبر   27
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MEGLOBE
غرض الشركة بإيجاز : اينوكس.

الطابق   : االأت اعي  املقر  عنوان 
االر�سي رقم 22 تجزئة قرطبة سكتور 
 53333  - االس اعيلية  مكناس   1

مكناس املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 533.333 مبلغ رأس ال الشركة:  
سرهم، مقدم كالتا ي:

العابدي  عبدالرحيم  الديد 
سرهم   133 بقي ة  حصة   1.333   :

للحصة .
 1.333   : العابدي  ح زة  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .
الديد عبدالحق العابدي :  1.333 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .
 1.333   : الديد مح د العابدي 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .
الديد مصطفي العابدي :  1.333 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
العابدي  عبدالرحيم  الديد 
الورطا�سي  قدجر  شارع   عنوانه)ا) 
 63353   29 رقم  بنج يدة  تجزئة 

جأدة املغرب.
عنوانه)ا)  العابدي  ح زة  الديد 
 53333   6 النعيم  حي   119 رقم 

مكناس املغرب.
العابدي  عبدالحق  الديد 
الن3أس  تجزئة   119 رقم  عنوانه)ا) 

النعيم 6 53333 مكناس املغرب.
الديد مح د العابدي عنوانه)ا) 
رقم 71 زنقة املهدي املنعي حي الطارق 

1 33333 فاس املغرب.
العابدي  مصطفي  الديد 
 6 النعيم  حي   119 رقم  عنوانه)ا) 

نرأس  53333 مكناس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
العابدي  عبدالحق  الديد 
الن3أس  تجزئة   119 رقم  عنوانه)ا) 

النعيم 6 53333 مكناس املغرب
العابدي  مصطفي  الديد 
 6 النعيم  حي   119 رقم  عنوانه)ا) 

نرأس  53333 مكناس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   19 بتاريخ  ب كناس   التجارية 

2323 تحت رقم 3816.

153I

ADEV CONSULTING

FELAH STORING
إعالن متعدس القرارات

ADEV CONSULTING
 ROUTE DE TANGER KM5 ،

93000، TETOUAN Maroc
FELAH STORING »شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة»
جعنوان مقرها االأت اعي: غرسة 

الشريف سجار شقاسفة قياسة عرباجة 
- 14334 سوق االربعاء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.26535
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 39 نون30 2323
تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل5  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
تفويت  عل5  املصاسقة  ت ت  مايلي: 
ح زة  لديد  اأت اعية  حصة   533
ميخاليف  الديد  لفائدة  املوساجي 

أنطون 
قرار رقم 2: الذي ينص عل5 مايلي: 
أنطون  ميخاليف  الديد  تعيين 

ك دي3 مداعد لفت3ة غي3 محدجسة
عل5  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
تبني تعديالت أديدة للنظام  مايلي:  

امسا�سي
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
الذي  مداه ات:   7 رقم  بند 
الشركاء  ساهم  مايلي:  عل5  ينص 
الديد   : للشركة  التالية  باملبالغ 
53.333 سرهم ج  مح د املوساجي ب 
 53.333 الديد ميخاليف أنطون ب 
تم سفع هذه املبالغ بانتظام    - سرهم 
ك ا  جاملداه ة بها من قبل الشركاء 

يعل ون صراحة.
حصص  ج  رأس ال   8 رقم  بند 
مايلي:  عل5  ينص  الذي  اأت اعية: 
)مائة   133.333 يبلغ رأس الها مبلغ 
سهم   1.333 سرهم مقدم إ 5  ألف) 
سرهم مدفوعة  )مائة)   133 كل منها 
 1.333 إ 5   1 من  جمرق ة  بالكامل 
الديد مح د   : يلي  جمخصصة ك ا 
اأت اعية  حصة   533 املوساجي ب 

 533 ب  أنطون  ميخاليف  الديد  ج 
املوقعون  يعلن  اأت اعية  حصة 

1333 سهم التي  أسناه صراحة أن الـ 

بالندب  لهم  ملك  رأس الهم  ت ثل 

كل  لحقوق  املقابلة  أعاله  املوضحة 

منهم جأنها محررة بالكامل.

مدي3ين:  تعيين   34 رقم  بند 

يدير الشركة  الذي ينص عل5 مايلي: 

سواء   ، املديرين  من  أكث3  أج  جاحد 

مرتبطين  طبيعيين  أشخاًصا  كانوا 

إما  )املدراء)  املدير  تعيين  يتم  أم ال 

بقرار أ اعي  أج  النظام امسا�سي  في 

بأغلبية ثالثة أرباع رأس املال لفت3ة 

محدجسة أج غي3 محدس في قرار التعيين 

 ، موساجي  ح زة  الديد   - امن  ج 

الديد  ج   GB187243 بطاقته  رقم 

أواز سفره رقم   ، ميخاليف انطون 

يتم تعيينهم ك ديرين   757738911

مداعدين للشركة لفت3ة غي3 محدجسة 

ستلتزم الشركة    ، باإلضافة إ 5 ذلك 

امع ال  بج يع  صحيح  بشكل 

التوقيع  خالل  من  بها  املتعلقة 

املداعدين......  لل ديرين  املنفصل 

التا ي يبقى بدجن تغيي3

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

الغرب   االربعاء  بدوق  االبتدائية 

رقم  تحت   2323 نون30   19 بتاريخ 

.539

154I

COFANAD SARL

زربابي كاش
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COFANAD SARL

 AV IBN SINA ، 62000، 39

NADOR MAROC

زربابي كاش  شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

الداقية الح راء رقم 324 - 62333 

الناظور املغرب
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تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

21111

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم   2323 نون30   24

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

زربابي   : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

كاش .

تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

امموال )مفوض)

بيع امأهزة املعلوماتية.

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 

الداقية الح راء رقم 324 - 62333 

الناظور املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

  : الحليم   عبد  الزربابي  الديد 

سرهم   133 بقي ة  حصة   1.333

للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الحليم   عبد  الزربابي  الديد 

عنوانه)ا) حي اصبانا زنقة 34 رقم 28 

الناظور 62333 الناظور املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الحليم   عبد  الزربابي  الديد 

عنوانه)ا) حي اصبانا زنقة 34 رقم 28 

الناظور 62333 الناظور املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 26 نون30 

2323 تحت رقم 3634.

155I

G.MAO.CCF

SOCIETE DENI SHOP
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

G.MAO.CCF

 AVENUE HASSAN II VILLE 24

 NOUVELLE ، 30000، FES

MAROC

SOCIETE DENI SHOP  شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع عبد 

العا ي بنشقرجن  إقامة  مكاتب زينب  

الطابق 4 مكتب 26 فاس شارع عبد 

العا ي بنشقرجن  إقامة  مكاتب زينب  

الطابق 4 مكتب 26 فاس 33333 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

65135

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   23

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. SOCIETE DENI SHOP

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جبنصف  بالتقديط  املالبس 

الج لة+التجارة.

عنوان املقر االأت اعي : شارع عبد 

العا ي بنشقرجن  إقامة  مكاتب زينب  

الطابق 4 مكتب 26 فاس شارع عبد 

العا ي بنشقرجن  إقامة  مكاتب زينب  

 33333 فاس   26 مكتب   4 الطابق 

فاس املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  سهبي  اسريس  الديد 
سجار اجالس معلة  عين الشقف موالي  

يعقوب فاس 33333 فاس املغرب.
الندائي  الص د  عبد  الديد 
الفاقة    33 رقم  ل   بلوك   عنوانه)ا) 
الرباط   13333 الرباط  تواركة  

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  سهبي  اسريس  الديد 
سجار اجالس معلة  عين الشقف موالي  

يعقوب فاس 33333 فاس املغرب
الندائي  الص د  عبد  الديد 
الفاقة    33 رقم  ل   بلوك   عنوانه)ا) 

تواركة  الرباط 13333 فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   32 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2323 تحت رقم 3456.

156I

ازجيتي ابراهيم )شخص ذاتي)

 KENITRA EXCHANGE
OFFICE

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

ازجيتي ابراهيم )شخص ذاتي)
5، ع ارة أسكور، شارع طارق بن 

زياس ، 14333، سوق أربعاء الغرب 
املغرب

 KENITRA EXCHANGE OFFICE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي زاجية زنقة 
موالي عبدهللا جزنقة إليزابيت، 

قيدارية النافورة، محل رقم 1 - 
14323 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
57645

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 أكتوبر   13
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.KENITRA EXCHANGE OFFICE
الشركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
لها نشاط جحيد جهو : صرف الع الت 

يدجيا.
زاجية   : االأت اعي  املقر  عنوان 
زنقة موالي عبدهللا جزنقة إليزابيت، 
 -  1 رقم  محل  النافورة،  قيدارية 

14323 القنيطرة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأس ال  مبلغ 

2.333.333 سرهم، مقدم كالتا ي:
 9.333   : الديدة بلطيط سكينة 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .
 11.333   : الديد بثقرافت رشيد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
الديدة بلطيط سكينة عنوانه)ا) 
إقامة  الشفشاجني،  هللا  عبد  شارع 
الورجس، الرقم 1 14333 سوق أربعاء 

الغرب املغرب.
الديد بثقرافت رشيد عنوانه)ا) 
إقامة  الشفشاجني،  هللا  عبد  شارع 
الورجس، الرقم 1 14333 سوق أربعاء 

الغرب املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
الديد الجزج ي مح د عنوانه)ا) 
سوق   14333  3 فيال رقم  حي هند، 

أربعاء الغرب املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 38 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم -.

157I

STE TRANSPANETT SARL AU

شركة تجهيز تماللت ش.م.م
إعالن متعدس القرارات

 STE EQUIPEMENT TAMLLALTE
SARL

حي تكمي الجديد ترميكت ، 45333، 
جرزازات املغرب
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شركة تجهيز ت اللت ش.م.م »شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: تكمي 
الجديد ترميكت جرزازات - 45333 

جرزازات املغرب.
»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.7247

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 37 سأن30 2323

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص عل5 مايلي: 

توسيع نشاط الشركة
قرار رقم 2: الذي ينص عل5 مايلي: 

تعيين مدي3 أديد للشركة
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
عل5  ينص  الذي   :3 رقم  بند 
االأت اعي  الهدف  توسيع  مايلي: 
 : نشاط   بزياسة   ذلك  ج  للشركة 
مناجلة نقل املعدات جامثاث جالوثائق 

(Entrepreneur de Manutention(
عل5  ينص  الذي   :28 رقم  بند 
يدي3 الشركة ج يديرها الديد  مايلي: 
غي3  ملدة  يدير  علي  ايت  اس اعيل 

محدجسة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بورزازات  بتاريخ 39 سأن30 

2323 تحت رقم 636.
158I

HK CONSULTING

MY AQUA SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

HK CONSULTING
 RESIDENCE AL MOUAHIDDINE
 LOT HAMAM AL MOUAHIDIN

 BUREAU 13 ، 20570،
Casablanca MAROC

MY AQUA SARL شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 46 شارع 
الزرقطوني الطابق 2 شقة 6 - 
23333 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.456227

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2323 نون30   12 في  املؤرخ 

املصاسقة عل5 :
تفويت الديد )ة)  ح زة فرج 533 
 1.333 أصل  من  اأت اعية  حصة 
أيوب  )ة)  الديد  لفائدة   حصة 

أحبيبي بتاريخ 12 نون30 2323.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 757336.

159I

FOPALUM

فوباليم
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FOPALUM
 RES JNANE EZZOUHOUR
 GH 3 IMM 16 NR 16 SM
 CASABLANCA، 20100،

CASABLANC MAROC
فوباليم شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 38 شارع 

اسريس لحريزي  32 انفا الدار 
البيضاء - 23133  الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

483531
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 شتن30   32
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

فوباليم.
غرض الشركة بإيجاز : بيع جشراء 
جنجارة منتجات امملنيوم ؛ الزأاج ؛ 

الفوالذ املقاجم للصدأ ؛ الخشب

جالت3كيب  الحديد  جملحقات 
تشييد  يخص  ما  جكل  جالتج يع 

املباني.
38 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 
اسريس لحريزي  32 انفا الدار البيضاء 

- 23133  الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  هشام  لفلو  الديد 
 7 مدخل  الخوخ  مج وعة  مشرجع 
الدار البيضاء     23573 الح   42 رقم 

املغرب.
عنوانه)ا)  فاطنة  قصيد  الديدة 
ع ارة   3 اقامة أنان الزهور مج س 
 23433 البيضاء  س م   16 رقم   16

الدار البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  هشام  لفلو  الديد 
 7 مدخل  الخوخ  مج وعة  مشرجع 
23573  الدار البيضاء  42 الحي  رقم 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون30 2323 تحت رقم 28843.
163I

STE KHAWLA CARE  SARL AU

KHAWLA CARE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

STE KHAWLA CARE  SARL AU
ع ارة رقم 31 بلوك 31 زنقة 11 رقم 
32 حي تامومنت خنيفرة ، 54333، 

خنيفرة املغرب
KHAWLA CARE  شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي ع ارة رقم 

31 بلوك 31 زنقة 11 رقم 32 حي 
تامومنت خنيفرة  - 54333 خنيفرة  

املغرب 
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3575

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم   2323 نون30   33

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. KHAWLA CARE

االستي3اس   : غرض الشركة بإيجاز 

ج التصدير

التج يل  مدتحضرات  بيع 

العضوية .

ع ارة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
رقم 31 بلوك 31 زنقة 11 رقم 32 حي 

54333 خنيفرة    - تامومنت خنيفرة  

املغرب .

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 13.333 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 133   : الديدة بيخورس مريم  

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الديدة بيخورس مريم  عنوانه)ا) 
حي   31 بلوك    31 رقم    12 زنقة 

خنيفرة    54333 خنيفرة  ت ومنت 

املغرب .

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديدة بيخورس مريم  عنوانه)ا) 
حي   31 بلوك    31 رقم    12 زنقة 

خنيفرة    54333 خنيفرة  ت ومنت 

املغرب 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   33 بتاريخ  االبتدائية بخنيفرة  

2323 تحت رقم 327.

161I
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FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

 SOCIETE TRANS BONNE
ROUTE

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تفويت حصص

 FIDUCIAIRE FIDBOSS
Comptable Agréé

 appt 4 Lot RIZANA ;
 RESIDENCE LAHRECH N° 6
 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC
 SOCIETE TRANS BONNE

ROUTE شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي  
 N°62, LOT COSUNAB - SIDI

 NSLIMANE  - 14200 SIDI
.SLIMANE MAROC

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1579
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2323 أكتوبر   39 في  املؤرخ 

املصاسقة عل5 :
املصطفى  )ة)  الديد  تفويت 
من  اأت اعية  حصة   453 أعوان 
الديد  لفائدة   حصة   933 أصل 
أكتوبر   39 علي الشاأعي بتاريخ  )ة) 

.2323
املصطفى  )ة)  الديد  تفويت 
من  اأت اعية  حصة   453 أعوان 
)ة)  الديد  933 حصة لفائدة   أصل 
أكتوبر   39 بتاريخ  الشاأعي  مح د 

.2323
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بديدي سلي ان  بتاريخ 13 

سأن30 2323 تحت رقم 256/2020.
162I

 BEPOLYCO  مكتب الدراسات املتعدس االستشارات

ش م م

 STE RIAD LA ROSE DU SUD
 SARL

شركة رياض جرسة الجنوب ش.م.م

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

مكتب الدراسات املتعدس 

االستشارات  BEPOLYCO ش م م
رقم 113 حي الحدني شارع موالي 
رشيد جرزازات ، 45333، جرزازات 

املغرب

 STE RIAD LA ROSE DU SUD

SARL شركة رياض جرسة الجنوب 

ش.م.م شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي مركز 

املحاميد الغزالن زاكورة - 47933 
زاكورة املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3379

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   25

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 RIAD LA ROSE DU SUD SARL

شركة رياض جرسة الجنوب ش.م.م.

سار    : بإيجاز  الشركة  غرض 

جتنظيم الرحالت  الضيافة اج رياض  

الدياحية .

مركز   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 47933  - زاكورة  الغزالن  املحاميد 
زاكورة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 MME.VIENNE الديدة 

 ROSELYNE THEREZE

 CHRISTIANE MAITEN :  550

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

453 حصة    : الديد مح د ناجي 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

 MME.VIENNE الديدة 
 ROSELYNE THEREZE
عنوانه)ا)   CHRISTIANE MAITEN
 N°335 ROUTE COUCUT 43113
 VILLE NAVE FRANCE.  43113

.VILLE NAVE  FRANCE
الديد مح د ناجي عنوانه)ا) مركز 
  47933 زاكورة  الغزالن  املحاميد 

املحاميد الغزالن زاكورة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
 MME.VIENNE الديدة 
 ROSELYNE THEREZE
عنوانه)ا)   CHRISTIANE MAITEN
 N°335 ROUTE COUCUT 43113
 VILLE NAVE FRANCE.  43113

VILLE NAVE  FRANCE
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
39 سأن30  بتاريخ  االبتدائية بزاكورة  

2323 تحت رقم 393.

163I

FIDUCIA-MID

HAYA NAKRAA SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

FIDUCIA-MID
رقم 98 الطابق االجل طريق مكناس 
مي الل ميدلت ، 54353، ميدلت 

ميدلت
HAYA NAKRAA SARL شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 35 زنقة 
الداخلة ايت منصور - 54353  

ميدلت املغرب.
تحويل  املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1443

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 25 نون30 2323 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
 - منصور  ايت  الداخلة  زنقة   35«
»زنقة  إ 5  املغرب»  ميدلت    54353
 54353  - املع وراخرمجيون  جليلي 

ميدلت  املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب يدلت  بتاريخ 34 سأن30 

2323 تحت رقم 234.

164I

ع ر بلغريب

AINOUSSIA
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

ع ر بلغريب

75 شارع الحدي ة مكاتب االطلس 

الطابق الثالث املكتب 21 ، 33333، 

فاس املغرب

AINOUSSIA شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي متجر رقم 

33 اقامة ابن خطيب شارع ابن 

خطيب - 33333 فاس املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.28363

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

 2323 أكتوبر   29 في  املؤرخ 

ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع  تم 

من  أي  سرهم»   533.333« قدره 

»1.333.333 سرهم» إ 5 »1.533.333 

مقاصة  إأراء    : طريق  عن  سرهم» 

مع سيون الشركة املحدسة املقدار ج 

املدتحقة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   37 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2323 تحت رقم 3506/2020.

165I

COMPTASIG

BORHAN BTP
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

COMPTASIG

حي  الدالم بلوك 14 رقم 2 سيدي 

سلي ان ، 14233، سيدي سلي ان 

املغرب
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BORHAN BTP شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي 141 شارع  

مح د  الخامس  سيدي سلي ان 
14233 سيدي سلي ان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2321
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2323 نون30   33 املؤرخ في 
محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة 
 BORHAN الوحيد  الشريك  ذات 
133.333 سرهم  BTP  مبلغ رأس الها 
141 شارع   جعنوان مقرها اإلأت اعي 
سلي ان  سيدي  الخامس   مح د  
املغرب  سلي ان  سيدي   14233
: عدم جأوس  سيولة كافية  نتيجة ل 
فضال عن   ، النعاش نشاط الشركة 

مصاريفها التي أثعبت كاهل الشركة.
ج حدس مقر التصفية ب 141 شارع  
سلي ان  سيدي  الخامس   مح د  

14233 سيدي سلي ان املغرب. 
ج عين:

الديد)ة) أسامة   فطي3 ج عنوانه)ا)  
بئ3 الرامي الجنوبية الشقة   936 رقم 
32 14323 القنيطرة املغرب ك صفي 

)ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل5 
املخابرة ج محل تبليغ العقوس جالوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بديدي سلي ان  بتاريخ 13 

سأن30 2323 تحت رقم 2020/255.
166I

N2M CONSEIL-SARL

BNT LOGISTIC
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR
MAROC

BNT LOGISTIC شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

حافظ بن عبد البار ع ارة االندلس 
انزارن الطابق الثالث رقم 15ب - 

93363 طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.79671

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
ت ت   2323 شتن30   16 في  املؤرخ 

املصاسقة عل5 :
مح د بال�سي  )ة)   تفويت الديد 
أصل  من  اأت اعية  حصة   1.333
)ة)  الديد  لفائدة   حصة   1.333
مح د اشنوس بتاريخ 16 شتن30 2323.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
نون30   33 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2323 تحت رقم 236134.
167I

N2M CONSEIL-SARL

BNT LOGISTICS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مدي3 أديد للشركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR
MAROC

BNT LOGISTICS  شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

حافظ بن عبد البار ع ارة االندلس 
انزارن الطابق الثالث رقم 15ب - 

93363 طنجة املغرب.
تعيين مدي3 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.79671

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
2323 تم تعيين  16 شتن30  املؤرخ في 
مدي3 أديد للشركة الديد)ة) اشنوس  

مح د ك دي3 جحيد
تبعا لقبول استقالة املدي3.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   33 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2323 تحت رقم 236134.
168I

PF EXPERTS

H KIDS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PF EXPERTS
32 زنقة ابن عطية, ع ارة بنعبد 
الرازق , كليز مراكش ، 43333، 

مراكش املغرب
H KIDS شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي عند بف 
اكدبي3 32 شارع بن عطية كيليز - 

4333 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
139155

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 سأن30   31
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 H  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.KIDS
تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جتدويق امثاث.
: عند بف  عنوان املقر االأت اعي 
 - شارع بن عطية كيليز   32 اكدبي3 

4333 مراكش املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 13.333 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 1.333   : غياطي  هيبة  الديدة 

حصة بقي ة 13 سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  غياطي  هيبة  الديدة 

مراكش   NB 183 م30جكة  تجزئة 

43333 مراكش املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  غياطي  هيبة  الديدة 

مراكش   NB 183 م30جكة  تجزئة 

43333 مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   39 بتاريخ  التجارية ب راكش  

2323 تحت رقم 118337.

169I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

 ESPACE BEAUTE ISABELLE

CARTIER
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

 FINANCE PERFORMANCE

CONSEIL

تقاطع شارع موالي رشيد ج عبد 

الكريم الخطابي،ع ارة مركز أع ال 

أليز،  الطابق الثالث، مكتب رقم 

21 ، 43333، مراكش املغرب

 ESPACE BEAUTE ISABELLE

CARTIER شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : زاجية 

شارع مح د الخامس ج زنقة مح د 

البقال، إقامة أكار، الطابق امجل 

شقة رقم 131 أليز  -  43333 

مراكش املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.13497

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر   2323 يونيو   33 في  املؤرخ 

 ESPACE BEAUTE ISABELLE حل 

املدؤجلية  ذات  شركة   CARTIER

 753.333 رأس الها  مبلغ  املحدجسة 

سرهم.
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زاجية  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان   

شارع مح د الخامس ج زنقة مح د 
امجل  الطابق  أكار،  إقامة  البقال، 

 43333   - أليز    131 رقم  شقة 

مراكش املغرب نتيجة ل:

الشركة  جاأهتها  التي  الصعوبات 

لعدة سنوات في تطوير نشاطها عل5 

الرغم

من سعم الشريك الرئي�سي ،

من  أرباع  ثالثة  من  أكث3  خدارة 
رأس ال الشركة.

سببها  التي  االقتصاسية  امزمة 

الوباء م ا أسى ا 5 استحالة است رار 

استغالل

الشركة.

ج عين:

  ISABELLE MARIE الديد)ة) 

شارع   31 جعنوانه)ا)   CARTIER

املغرب  مراكش   43333 أليز  لبنان 

ك صفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

زاجية  جفي   2323 أكتوبر   31 بتاريخ 

شارع مح د الخامس ج زنقة مح د 
امجل  الطابق  أكار،  إقامة  البقال، 

 43333  - أليز    131 رقم  شقة 

مراكش املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   39 بتاريخ  التجارية ب راكش  

2323 تحت رقم 118274.

173I

BOUSSOLE CONSEIL

ELVE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

BOUSSOLE CONSEIL

3, زاجية زنقة بينيل ج شارع عبد 

املومن , الدار البيضاء ، 23363، 

الدارالبيضاء املغرب

ELVE شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 183 شارع 

غاندي اقامة امين 1 الدار البيضاء - 

23326 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

481811

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   32

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

.ELVE : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

غرض الشركة بإيجاز : شراء جبيع 

أي  جت ثيل  جتوزيع  جتجارة  جتدويق 

قطعة أثاث جأثاث جسيكور ساخلي.

تحقيق جتصنيع جصيانة أي عنصر 
زخرفي في الخشب جالنديج جالدكاي 
جالفنون  جالراتنج  الخزفية  جالجلوس 

التشكيلية جالطالء جتدويقها.

أي  جتنفيذ  جاملداعدة  املشورة 

هندسة مع ارية زخرفية.

املشاركة املباشرة أج غي3 املباشرة 

في املناقصات العامة أج الخاصة في 

املغرب أج في الخارج.

ت ثيل أ يع العالمات التجارية أج 

االمتياز أج سار التجارة في املغرب أج في 

الخارج جتوزيع منتجاتها..

عنوان املقر االأت اعي : 183 شارع 

غاندي اقامة امين 1 الدار البيضاء - 

23326 الدار البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 633.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد خالد سيان :  3.333 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

الديد سعيد سيان :  3.333 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  سيان  سعيد  الديد 

سيدي   15 رقم  الدالمة  تجزئة 

الدار   21662 البيضاء  معرجف 

البيضاء املغرب.

فيال  الديد خالد سيان عنوانه)ا) 

بوسكورة  الخضراء  املدينة   179

الدار   27182 البيضاء  النواصر 

البيضاء  املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

فيال  الديد خالد سيان عنوانه)ا) 

بوسكورة  الخضراء  املدينة   179

الدار   27182 البيضاء  النواصر 

البيضاء  املغرب

عنوانه)ا)  سيان  سعيد  الديد 

سيدي   15 رقم  الدالمة  تجزئة 

الدار   21662 البيضاء  معرجف 

البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 33 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم -.

171I

STE TRANSPANETT SARL AU

شركة ترونسبانيت ش.م.م - 

ش.و
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE TRANSPANETT SARL AU

حي تكمي الجديد الجنوبية ترميكت 

، 45333، جرزازات املغرب

شركة ترجندبانيت ش.م.م - ش.ج 

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي تكمي 

الجديد الجنوبية ترميكت جرزازات 

جرزازات 45333 جرزازات املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 11397

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 أكتوبر   22

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
شركة   : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

ترجندبانيت ش.م.م - ش.ج.
-خدمات   : غرض الشركة بإيجاز 

النظافة )مقاجل نظافة)،
-التجارة،

املواس  )نقل  املناجلة  -مقاجل 
جامثاث جاملدتندات)،

-خدمات نقالة )برجنكارساج)..
عنوان املقر االأت اعي : حي تكمي 
جرزازات  ترميكت  الجنوبية  الجديد 

جرزازات 45333 جرزازات املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
 1.333   : بي اللن مح د  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  مح د  بي اللن  الديد 
ترميكت  الجنوبية  الجديد  تكمي 

جرزازات  45333 جرزازات  املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  مح د  بي اللن  الديد 
ترميكت  الجنوبية  الجديد  تكمي 
الجنوبية  الجديد  تكمي  جرزازات  

ترميكت جرزازات  جرزازات  املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  بورزازات   االبتدائية 

أكتوبر 2323 تحت رقم -.

172I

elite compta

سو�سي محج
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

elite compta
 av atlas apt 16 agdal rabat ، 14

10000، rabat maroc
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سو�سي محج  شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي الرباط - 

حي الرياض، ملتقى شارعي النخيل 

ج اليزيدي ، محل رقم 13 - 13133 

الرباط املغرب .

تحويل  املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.145911

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 17 نون30 2323 تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 

»الرباط - حي الرياض، ملتقى شارعي 

 -  13 محل رقم   ، النخيل ج اليزيدي 

13133 الرباط املغرب » إ 5 »الرباط 

محج الرياض سانت3،  حي الرياض،   -

ع ارة رقم 2، الطابق الدفلي، محل 
رقم 17 - 13133 الرباط  املغرب ».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   13 بتاريخ  التجارية بالرباط  

2323 تحت رقم 139275.

173I

omri compta sarl au

SOBHI FROID AGRICOLE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

omri compta sarl au

 N°4 LOT AL MAGHREB AL

JADID ، 92000، larache maroc

  SOBHI FROID AGRICOLE

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها االأت اعي 46 تجزئة 

ليكدوس العرائش - 92333 

العرائش املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2735

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

ت ت   2323 سأن30   38 في  املؤرخ 

نشاط  إ 5  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي :

استي3اس, تصدير جتدويق البذجر ج 
/ أج النباتات.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 13 بتاريخ  بالعرائش   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 1363.

175I

SURTECNO SARL AU

SURTECNO SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

SURTECNO SARL AU
 LAAYOUNE ، 70000،

LAAYOUNE MAROC
SURTECNO SARL AU شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع عبد 
الرح ان الناصر زنقة 22 ع ارة 31 

رقم 32 - 73333 العيون املغرب.
تحويل  املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.9283

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 33 سأن30 2323 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
»شارع عبد الرح ان الناصر زنقة 22 
العيون   73333  -  32 رقم   31 ع ارة 
 31 رقم  خنيفرة  »زنقة  إ 5  املغرب» 
حي خط الرملة 31 - 73333 العيون  

املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 39 سأن30 

2323 تحت رقم 3016/2020.

176I

elite compta

سو�سي محج
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
إضافة تد ية تجارية أج شعار 

elite compta
 av atlas apt 16 agdal rabat ، 14

10000، rabat maroc

سو�سي محج »شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد»

جعنوان مقرها االأت اعي: الرباط - 

حي الرياض، محج الرياض سانت3، 

ع ارة رقم 2، الطابق الدفلي، محل 

رقم 17 - 13133 الرباط  املغرب.

»إضافة تد ية تجارية أج شعار»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.145911

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 17 نون30 2323 تقرر إضافة 

شعار تجاري للشركة جهو:

سو�سي هاجس

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

سأن30   13 بتاريخ  التجارية بالرباط  

2323 تحت رقم 139275.

177I

G.B.C GESTION ET CONSEIL

Sté JELBAY TRAV
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

G.B.C GESTION ET CONSEIL

 IMMB BELKHEIRI 1ER

 ETAGE, APPT N°1 19 ANGLE

 RUE BERKANE ET RUE

 MELLILIA,1ER ETAGE APPT N°2

، 60000، OUJDA MAROC

Sté JELBAY TRAV شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي جأدة، 

الطابق الثاني، زاجية شارع الفتواكي 

ج زنقة الفوازي رقم 5 - 63333 

جأدة املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

36133

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون   2323 غشت   28

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 Sté  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.JELBAY TRAV

غرض الشركة بإيجاز : - أع ال أج 

إنشاءات متنوعة 

.NEGOCIANT -

جأدة،   : االأت اعي  املقر  عنوان 

الطابق الثاني، زاجية شارع الفتواكي ج 

5 - 63333 جأدة  زنقة الفوازي رقم 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

BAYDI TRAV عنوانه)ا)  الشركة 

 64573  332 الرقم  شهداء  طريق 

أراسة املغرب.

حي  عنوانه)ا)   YAJEL الشركة 

أراسة   64573 بالل  حا�سي  س ارة 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد عبد العا ي ألو ي عنوانه)ا) 

261 64573 أراسة  الحي املجهز رقم 

املغرب

عنوانه)ا)  بي�سي  مح د  الديد 

الحي الجديد رقم 337 64573 أراسة 

املغرب

عنوانه)ا)  ألو ي  ياسين  الديد 

261 64573 أراسة  الحي املجهز رقم 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   39 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

2323 تحت رقم 2888.

178I
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SURTECNO SARL AU

SURTECNO SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مدي3 أديد للشركة

SURTECNO SARL AU

 LAAYOUNE ، 70000،

LAAYOUNE MAROC

SURTECNO SARL AU  شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي  شارع عبد 

الرح ان الناصر زنقة 22 ع ارة 31 

رقم 32 - 73333 العيون املغرب.

تعيين مدي3 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.9283

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

2323 تم تعيين  33 سأن30  املؤرخ في 

الديد)ة)  للشركة  أديد  مدي3 

 BOUCHRAOUI  BOUCHRAIA

ك دي3 جحيد

تبعا لقبول استقالة املدي3.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 39 سأن30 

2323 تحت رقم 3016/2020.

183I

jilovta sarl

 STE KANDOUSSI ORIENT

TRANS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

jilovta sarl

 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA

MAROC

 STE KANDOUSSI ORIENT

TRANS  شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 4 بلوك 4 

اقامة الصفاء حي املي3 علي  - 63333 

جأدة املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

36115

 16 عقد حر مؤرخ في  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 أكتوبر 

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. KANDOUSSI ORIENT TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع للغي3.

عنوان املقر االأت اعي : 4 بلوك 4 

اقامة الصفاء حي املي3 علي  - 63333 

جأدة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 533   : مح د   قندج�سي  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

 533   : مح د   قندج�سي  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد قندج�سي مح د عنوانه)ا) 

النجم  طريق  بلخضر  املح دي  حي 

جأدة   63333   11 رقم  القطبي 

املغرب.

الديد قندج�سي مح د عنوانه)ا) 

حي الوفاق حي املجد بني سرار 63333 

جأدة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد قندج�سي مح د عنوانه)ا) 

حي الوفاق حي املجد بني سرار 63333 

جأدة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   37 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

2323 تحت رقم 2864.

181I

FIDUCOGEM

FLEUR BETON
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االأت اعي للشركة

FIDUCOGEM

رقم 5 ع ارة 52 مكاتب اشرف شارع 

 FES ،33333 ، مح د الداسس فاس

MAROC

FLEUR BETON شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 124 

تجزئة ش س بندوسة - 33333 

فاس املغرب.

تحويل  املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.62577

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 34 نون30 2323 تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 

 - بندوسة  ش س  تجزئة   124 »رقم 

 52 »رقم  إ 5  فاس املغرب»   33333

 33333  - بندوسة   2 ش س  تجزئة 

فاس  الغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   38 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2323 تحت رقم 3543.

182I

CORPORATE AUDIT GROUP

CENTRE OF EXCELLENCE
إعالن متعدس القرارات

CORPORATE AUDIT GROUP

445, شارع عبد املومن، الطابق 

الخامس، رقم 22 ، 23333، 

casablanca maroc

 CENTRE OF EXCELLENCE

»شركة ذات املدؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: 46، شارع 

الزرقطوني، ط 1، رقم 3، - 23333 

الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.425785

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 23 نون30 2323

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل5  ينص  الذي   :.1 رقم  قرار 

مايلي: املصاسقة عل5 هبة 533 حصة 

منى  الشريك  طرف  من  اأت اعية  

الجيال ي  الديد  لفائدة  االبراهيمي 

الزين

قرار رقم 2.: الذي ينص عل5 مايلي: 

مغربي  الزين  الجيال ي  الديد  قبول 

التعريف  لبطاقة  حامل  الجندية، 

أديد  كشريك   AB63699 الوطنية 

بالشركة 

قرار رقم 3.: الذي ينص عل5 مايلي: 

ا 5  للشركة  القانونية  الصفة  تغيي3 

متعدسة  املدؤجلية  محدجسة  شركة 

الشركاء 

قرار رقم 4.: الذي ينص عل5 مايلي: 

امسا�سي  القانون  صياغة  إعاسة 

للشركة.

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 7.: الذي ينص عل5 مايلي: 

الحصص

بند رقم 8.: الذي ينص عل5 مايلي: 

الرأس ال

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 757113.

183I

ficof

 CABINET D›EXPERTICE

RACHDI
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ficof

 1rue abi temmam ، 60000،

oujda maroc
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 CABINET D›EXPERTICE RACHDI
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي قبو تجزئة 

العامري 11 ظهر ملحال - 63333 
جأدة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
36141

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   17
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
.CABINET D’EXPERTICE RACHDI
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

خبي3الديارات.
عنوان املقر االأت اعي : قبو تجزئة 
 63333  - ملحال  ظهر   11 العامري 

جأدة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
 1.333   : الديد الراشدي هشام 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد الراشدي هشام عنوانه)ا) 
شارع يعقوب املنصورتجزئة تلحاجي 

رقم 61 63333 جأدة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي3ي الشركة:
الديد الراشدي هشام عنوانه)ا) 
شارع يعقوب املنصورتجزئة تلحاجي 

رقم 61 63333 جأدة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   13 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

2323 تحت رقم 2936.
184I

zagora consulting sarl

 AUBERGE OASIS MHAMID
EL GHIZLANE

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

zagora consulting sarl
رقم119  شارع مح د 

الخامس ، 47933، زاكورة 

املغرب--------------------

 AUBERGE OASIS MHAMID EL

GHIZLANE شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي قصر اجالس 

يوسف امحاميد الغزالن - 47933 
زاكورة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2717

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2318 ماي   13

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 AUBERGE OASIS MHAMID EL

.GHIZLANE

فندقة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جمطعم جتنضيم الرحالت الدياحية.

عنوان املقر االأت اعي : قصر اجالس 

 47933  - الغزالن  امحاميد  يوسف 
زاكورة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
منصور  الكربم  عبد  الديد 

سرهم   133 بقي ة  حصة   1.333   :

للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
منصور  الكربم  عبد  الديد 

عنوانه)ا) قصر اجالس يوسف امحاميد 
الغزالن 47933 زاكورة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
منصور  الكربم  عبد  الديد 

عنوانه)ا) قصر اجالس يوسف امحاميد 
الغزالن 47933 زاكورة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

ماي   28 بتاريخ  بزاكورة   االبتدائية 

2318 تحت رقم 167.

186I

ste al moustakbal conseil

YOUR PLUS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

ste al moustakbal conseil

 9rue rahal meskini v.n app 11

bureau et 3 ، 30000، fes maroc

YOUR PLUS شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

يوسف ب تاشفين اقامة 33 متجر 2 

فاس - 33333 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

65233

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   27

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 YOUR : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.PLUS

في  تاأر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مواس الصيدلة اج شبه الصيدلة

تجارة

استي3اس جتصدير.

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 

يوسف ب تاشفين اقامة 33 متجر 2 

فاس - 33333 فاس املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

حصة   533   : الديد بدر بحوت 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

 533   : الديد اح د اي ن نع ان 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
رقم  الديد بدر بحوت عنوانه)ا) 
طريق   2 الوفاء  النبال حي  زنفة   74

صفرج فاس 33333 فاس املغرب.

نع ان  اي ن  اح د  الديد 

حي   7 رقم  فهمي  تجزئة  عنوانه)ا) 

فاس   33333 ابراهيم  ايفني سيدي 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
رقم  الديد بدر بحوت عنوانه)ا) 
طريق   2 الوفاء  حي  النبال  74زنقة 

صفرج فاس 33333 فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   39 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2323 تحت رقم 3524.

187I

STE FIDNEJ BUREAU SARL

 SOCIETE SODIRAMO SARL

AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

STE FIDNEJ BUREAU SARL

 BD MED V ROUTE DE

 FES-TAOUNATE ، 34000،

TAOUNATE MAROC

 SOCIETE SODIRAMO SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
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جعنوان مقرها اإلأت اعي عين 
عائشة املركز تاجنات - 34333 

تاجنات املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1469

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2323 أكتوبر   28 في  املؤرخ 

املصاسقة عل5 :
اخياط  رح ة  )ة)  الديد  تفويت 
حصة اأت اعية من أصل   13.333
)ة)  الديد  لفائدة   حصة   13.333
مح د الد لي بتاريخ 33 نون30 2323.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
39 سأن30  االبتدائية بتاجنات  بتاريخ 

2323 تحت رقم 533.
188I

FIDASSURCO

 AIT BYAALLA IMPORT
EXPORT

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تغيي3 تد ية الشركة

FIDASSURCO
 MASSIRA 1 C  SAKAN AKARI

 IMM 95 1ER ETAGE APPT 17 ،
40000، MARRAKECH MAROC

 AIT BYAALLA IMPORT EXPORT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها االأت اعي سجار 

لكبابدة سيدي رحال - 43333 
قلعة سراغنة املغرب.
تغيي3 تد ية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
3335

 ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم   2318 أكتوبر   38 في  املؤرخ 
 AIT« من  الشركة  تد ية  تغيي3 
إ 5   «BYAALLA IMPORT EXPORT

. «MAXRENO«
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بقلعة الدراغنة  بتاريخ 17 

أكتوبر 2318 تحت رقم 734.
189I

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

Hydroponique DOUAFA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CHICHAOUA FINANCES SARL

AU

 APPT N°2 IMMEUBLE

 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA ، 41000،

chichaoua MAROC

Hydroponique DOUAFA شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار 

الدجافا انفيفة امنتانوت - 41333 

شيشاجة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1625

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   24

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.Hydroponique DOUAFA

-1الحفر   : غرض الشركة بإيجاز 

الهيدرجليكي.

-2تربية املاشية.

إنشاءات  أج  أع ال  -3مقاجل 

متنوعة.

ع ليات  إسارة  في  -4مقاجل 

أج  الصناعية  أج  التجارية  الخدمات 

الزراعية املدنية أج العدكرية.

سجار   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 41333  - امنتانوت  انفيفة  الدجافا 

شيشاجة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  
سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : الديد ايوب الكبضاجي 
حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  
جصفات جمواطن الشركاء :

الديد ايوب الكبضاجي عنوانه)ا) 
سجار الدجافا انفيفة امنتانوت 41333 

شيشاجة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
الديد ايوب الكبضاجي عنوانه)ا) 
سجار الدجافا انفيفة امنتانوت 41333 

شيشاجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 34 بتاريخ  بامنتانوت   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 418/2020.
193I

HARRACH BUSINESS

HARRACH BUSINESS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

HARRACH BUSINESS
 I 65 LOT  EL AIDI ، 25000،

khouribga MAROC
HARRACH BUSINESS شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : 65 تجزئة 
العيدي خريبكة - 25333 خريبكة 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.5639

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر حل   2323 نون30   23 املؤرخ في 
HARRACH BUSINESS شركة ذات 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 
 133.333 رأس الها  مبلغ  الوحيد 
 65 اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 
 25333  - خريبكة  العيدي  تجزئة 

خريبكة املغرب نتيجة الملنافدة.

ج عين:

ج  حراش  النبي   عبد  الديد)ة) 

 32 الشطر   35 بلوك   83 عنوانه)ا) 

 25333 خريبكة  الزيتونة  تجزئة 

خريبكة املغرب ك صفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

بتاريخ 23 نون30 2323 جفي 65 تجزئة 

خريبكة   25333  - خريبكة  العيدي 

املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخريبكة  بتاريخ 13 سأن30 

2323 تحت رقم 898.

191I

RIAD CONSULTANT

WN TRA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RIAD CONSULTANT

 IMM 59 APPT 01 RUE

 TAMESNA WIFAQ - ، 25000،

KHOURIBGA MAROC

WN TRA شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي كم 4 

طريق سيدي يحيى زعي3 ت ارة - 

12333 ت ارة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

131487

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   39

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 WN  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TRA
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 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 TRAVAUX DE MENUISERIE EN
 ALUMINIUM, MÉTALLIQUE OU

.EN PVC
 4 كم   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 - ت ارة  زعي3  يحيى  سيدي  طريق 

12333 ت ارة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
 1.333   : كاسمي  سناء  الديدة 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  كاسمي  سناء  الديدة 
 1 الحدن  شارع  أنان  اقام   8 رقم 
ت ارة  الذهب  جاسي  حي  الخي3  فتح 

12313 ت ارة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  كاسمي  سناء  الديدة 
 1 الحدن  شارع  أنان  اقام   8 رقم 
ت ارة  الذهب  جاسي  حي  الخي3  فتح 

12313 ت ارة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   39 بتاريخ  بت ارة   االبتدائية 

2323 تحت رقم 4531.

192I

jilovta sarl

STE AZIZI SERVICES
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

jilovta sarl
 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA
MAROC

STE AZIZI SERVICES  شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 51 طريق 

عبد املالك الدعدي  - 63333 
جأدة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

36355

 23 عقد حر مؤرخ في  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم   2323 أكتوبر 

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. AZIZI SERVICES

غدل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

محركات  اصالح  ج  الديارات 

الديارات.

عنوان املقر االأت اعي : 51 طريق 

عبد املالك الدعدي  - 63333 جأدة 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : س ي3  عزيزي  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد عزيزي س ي3 عنوانه)ا) 46 

شارع العلويين حي املح دي  63333 

جأدة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد زكرياء عزيزي عنوانه)ا) 46 

شارع العلويين حي املح دي  63333 

جأدة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   27 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

2323 تحت رقم 2753.

193I

مركز تنغي3 لل حاسبة ج التديي3

GO-CLASSE ONE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مركز تنغي3 لل حاسبة ج التديي3
رقم 394 تجزئة اسيس نغي3 شارع 

مح د الخامس تنغي3 اقليم تنغي3، 

45833، تنغي3 املغرب

GO-CLASSE ONE شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي افانور  

اقليم تنغي3 45833 تنغي3 املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

977

 31 عقد حر مؤرخ في  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 سأن30 

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

GO-  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.CLASSE ONE

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الديارات بدجن سائق.
عنوان املقر االأت اعي : حي افانور  

اقليم تنغي3 45833 تنغي3 املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : ابرسي  بنيامين  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ابرسي  بنيامين  الديد 
رقم 5 ب شارع كلوس سيبو�سي 92233 

أينيفياليغ فرندا.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  صدجق  عصام  الديد 
رقم 21 زنقة شفشاجن  45833 تنغي3 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   39 بتاريخ  االبتدائية بتنغي3  

2323 تحت رقم -.

194I

BMH EXPERTS

 PARTNERS ASSOCIATES

MAGHREB SARL
إعالن متعدس القرارات

BMH EXPERTS

 rue Van Zeeland 6 rue Van 6

 Zeeland، 20340، Casablanca

BMH EXPERTS

 PARTNERS ASSOCIATES

MAGHREB SARL »شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: 46 شارع 

زركتوني - الطابق الثاني رقم 6 

23253 - الدار البيضاء - 23253 

الدار البيضاء امل لكة املغربية.

»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.756873

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 14 شتن30 2323

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل5  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

 : أديد  مشارك  مدير  تعيين  مايلي: 

الديد  أديد  مشارك  مدير  تعيين 

 23 مواليد  من   ، فاسانو  أليديو 

يوليو 1976 في نابو ي ، من الجندية 

، حامل أواز الدفر تحت  اإليطالية 

الرقم: YA7732962 ، الصاسر في 13 

 Via 2315 في ميالنو ، يقيم في  أبريل 

 Gianfranco Zuretti 75 ، 20125

سنوات   3 ملدة   ،  - Milano - Italia

اعتباًرا من 14 سبت 30 2323
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عل5  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

أديد  مشارك  مدير  تعيين  مايلي: 

من   ، كالزجالري  توليو  ماركو  الديد 

1979 في ميالنو ، من  2 مايو  مواليد 

أواز  حامل   ، اإليطالية  الجندية 

 YB5847571 الرقم:  تحت  الدفر 

في   2319 سبت 30   19 في  الصاسر   ،

 MI(( ميالنو  في  املقي ين   ، ميالنو 

 Viale Dell’Innovazione 11 CAP

3 سنوات اعتباًرا من  ملدة   ،  23126

14 سبت 30 2323

قرار رقم 3: الذي ينص عل5 مايلي: 

الديد  أديد  مشارك  مدير  تعيين 

أوزيبي سيني ، من مواليد 1 سبت 30 

الجندية  من   ، ميالنو  في   1965

، حامل أواز الدفر تحت  اإليطالية 

الرقم: YA7499761 ، الصاسر في 11 

املقي ين في   ، في ميالنو   2315 ف30اير 

 Diagone 1 CAP ع30   (MI( ميالنو 

3 سنوات اعتباًرا من  ملدة   ،  23144

14 سبت 30 2323

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم املاسة 33: الذي ينص عل5 

مايلي: تعيين املديرين

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 39 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 31361.

195I

FIDASSURCO

 AIT BYAALLA IMPORT

EXPORT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDASSURCO

 MASSIRA 1 C  SAKAN AKARI

 IMM 95 1ER ETAGE APPT 17 ،

40000، MARRAKECH MAROC

 AIT BYAALLA IMPORT EXPORT

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار 

لكبابدة سيدي رحال قلعة سراغنة 

- 43333 قلعة سراغنة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3335

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2317 أبريل   19

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 AIT  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BYAALLA IMPORT EXPORT

استي3اس   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جتصدير.

سجار   : االأت اعي  املقر  عنوان 

لكبابدة سيدي رحال قلعة سراغنة 

- 43333 قلعة سراغنة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 53.333 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 533   : الديد فؤاس ايت بياعال   

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد فؤاس ايت بياعال عنوانه)ا) 

 43333  153 رقم  حبوس  تجزئة 

مراكش    املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد فؤاس ايت بياعال عنوانه)ا) 

 43333  153 رقم  حبوس  تجزئة 

مراكش    املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بقلعة الدراغنة  بتاريخ 26 

ماي 2317 تحت رقم 163.

196I

AMJAD AUDIT

ECMO
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMJAD AUDIT

 HAY ESSALAM BLOC 10 N°

 APPT 05 ، 14200، SIDI 84-83

SLIMANE MAROC

ECMO شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

اإلرشاس قطاع 4 رقم 2 - 14333 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56165

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 ف30اير   28

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

.ECMO : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

غرض الشركة بإيجاز : مقهى ج بيع 

السجائر.

تجزئة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 14333  -  2 رقم   4 قطاع  اإلرشاس 

القنيطرة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : مح د  الشنفي  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مح د  الشنفي  الديد 
 13313  7 رقم   21 زنقة  الفرح  حي 

الرباط املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديدة البغدا ي شي اء عنوانه)ا) 

 13313  7 رقم   21 زنقة  الفرح  حي 

الرباط املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

شتن30 2323 تحت رقم 2857.

197I

HARRACH BUSINESS

HARRACH BUSINESS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

HARRACH BUSINESS

 I 65 LOT  EL AIDI ، 25000،

khouribga MAROC

HARRACH BUSINESS شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي  65 تجزئة 

العيدي خريبكة - 25333 خريبكة 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5639

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تقرر حل   2323 نون30   23 املؤرخ في 

محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة 

 HARRACH الوحيد  الشريك  ذات 

BUSINESS  مبلغ رأس الها 133.333 

 65 سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي  

 25333  - خريبكة  العيدي  تجزئة 

خريبكة املغرب نتيجة ل : املنافدة.

ج حدس مقر التصفية ب  65 تجزئة 

خريبكة   25333  - خريبكة  العيدي 

املغرب. 

ج عين:

ج  حراش  النبي   عبد  الديد)ة) 

 32 الشطر   35 بلوك   83 عنوانه)ا) 

 25333 خريبكة  الزيتونة  تجزئة 

خريبكة املغرب ك صفي )ة) للشركة
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جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل5 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

 65   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

تجزئة العيدي خريبكة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخريبكة  بتاريخ 13 سأن30 

2323 تحت رقم 897.

198I

STE FIDNEJ BUREAU SARL

 SOCIETE AGRICOLE YAZID
SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

STE FIDNEJ BUREAU SARL

 BD MED V ROUTE DE

 FES-TAOUNATE ، 34000،

TAOUNATE MAROC

 SOCIETE AGRICOLE YAZID

SARL شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار كدية 

الغي3ان امداسة تيدة تاجنات - 

34333 تاجنات املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1759

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   23

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE AGRICOLE YAZID

.SARL

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع .

عنوان املقر االأت اعي : سجار كدية 

 - تاجنات  تيدة  امداسة  الغي3ان 

34333 تاجنات املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

  : الضاجي   الواحد  عبد  الديد 

سرهم   133 بقي ة  حصة   1.333

للحصة .

 1.333   : اح امو  نزهة  الديدة 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الضاجي  الواحد  عبد  الديد 

عنوانه)ا) سجار كدية الغي3ان امداسة 

تيدة تاجنات 34333 تاجنات املغرب.

عنوانه)ا)  اح امو  نزهة  الديدة 

تيدة  امداسة  الغي3ان  كدية  سجار 

تاجنات 34333 تاجنات املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الضاجي  الواحد  عبد  الديد 

عنوانه)ا) سجار كدية الغي3ان امداسة 

تيدة تاجنات 34333 تاجنات املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

13 سأن30  االبتدائية بتاجنات  بتاريخ 

2323 تحت رقم 323.

199I

NJ BUSINESS

SLIRA TRAVAUX
إعالن متعدس القرارات

NJ BUSINESS

 BUREAUX MARINA 3EME

 ETAGE BUREAU 19 AVENUE

 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE NOUVELLE FES، 30000،

FES maroc

SLIRA TRAVAUX »شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: 154 شارع 

اسراء طريق صفرج فاس - 33333  

فاس املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.61321

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 15 نون30 2323

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل5  ينص  الذي   :31 رقم  قرار 

من  اإلأت اعي  املقر  تحويل  مايلي: 

 3 الطابق   18 شقة  زينب  مكاتب 

املدينة  بنشقرجن  العا ي  عبد  شارع 

شارع اسراء   154 الجديدة فاس إ 5 

طريق صفرج فاس

عل5  ينص  الذي   :32 رقم  قرار 

الديدين  من   أسهم  تفويت  مايلي: 

إ 5  الدلي اني  رشيد  ج  رسيمي  فؤاس 

الديدين مصطفى البشرى ج مح د 

البشرى

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

عل5  ينص  الذي   :31 رقم  بند 

ج  اإلأت اعي  املقر  تحويل  مايلي:  

جاعاسة  االسا�سي  القانون  تعديل 

تقديم الحصص

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   39 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2323 تحت رقم 3547.

233I

SOFT ALTERNATIVE SARL

NALIDA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SOFT ALTERNATIVE SARL

 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G

N°552 ، 90000، طنجة املغرب

NALIDA شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي إقامة 

العزيزية شارع امل لكة العربية 

الدعوسية الطابق 3 رقم 23 - 

93333 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

113483

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   23

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.NALIDA

تقديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطعام في املوقع جالوأبات الدريعة 

قاعة  جالتوصيل،  رئي�سي  بشكل 

الشاي، الطعام التقليدي.

إقامة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

العربية  امل لكة  شارع  العزيزية 
الدعوسية الطابق 3 رقم 23 - 93333 

طنجة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : حنيني  أالل  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد أالل حنيني عنوانه)ا) 78 

شارع خو�سي غوفن 1382 333333  

بي3شيم بلجيكا.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

حنيني  املنصف  عبد  الديد 
حي  تدتور  زنقة   11 رقم  عنوانه)ا) 

االي ان 15333 الخ يدات املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   37 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2323 تحت رقم 236823.

231I
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BMH EXPERTS

 PARTNERS ASSOCIATES

MAGHREB
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

است رار نشاط الشركة

BMH EXPERTS

 rue Van Zeeland 6 rue Van 6

 Zeeland، 20340، Casablanca

BMH EXPERTS

 PARTNERS ASSOCIATES

MAGHREB »شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: 46 

شارع زركتوني - الطابق الثاني رقم 

6 23253 - الدار البيضاء , الدار 

البيضاء - 23253 الدار البيضاء 

امل لكة املغربية.

»است رار نشاط الشركة»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.756873

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

تقرر ما   2323 غشت   13 املؤرخ في 

يلي:

1.    قرار بعدم حل الشركة رغم 

الخدائر املسجلة.

الشركة  رأس ال  تخفيض      .2

ب بلغ يداجي 1 سرهم

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 39 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 31361.

232I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

 AL FIRDAOUS«

«FORMATION
إعالن متعدس القرارات

 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El

Jadida ، 24000، الجديدة املغرب

 «AL FIRDAOUS FORMATION«

»شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

ذات الشريك الوحيد»

جعنوان مقرها االأت اعي: 33، 
زنقة ابن حابوس، تجزئة القدس، 
الجديدة - 24333 الجديدة املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.3235
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 35 نون30 2323
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل5 مايلي: 
مجتهد  مليكة  الديدة  تفويت   1-
 133 حصة اأت اعية بقي ة   2533
املجيد  عبد  الديد  لفائدة  سرهم 
اح ي3ي. - تفويت الديدعبد الص د 
2533 حصة اأت اعية بقي ة  فتحي 
133 سرهم لفائدة الديد عبد املجيد 
تعيين الديد عبد املجيد   - اح ي3ي. 
اح ي3ي ك دي3 للشركة بعد استقالة 
الديدة مليكة مجتهد. - تغيي3 الشكل 
القانوني للشركة من شركة محدجسة 
محدجسة  شركة  إ 5  املدؤجلية 

املدؤجلية ذات شريك جحيد. 
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 14-7-6-4-1: الذي ينص 
عل5 مايلي: - حصص الشركة. - مدي3 

الشركة.-  الشكل القانوني للشركة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 39 بتاريخ  بالجديدة   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 25732.

233I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

ISIHOME
إعالن متعدس القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندجق ال30يد 

2639 ، 43333، مراكش املغرب
ISIHOME »شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة ذات الشريك الوحيد»
جعنوان مقرها االأت اعي: زنقة 

موالي علي رقم 12مكرر؛اكس زنقة 
عبدة أليزمكتب رقم 1 الطابق 
الدفلي - 43333 مراكش املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.138129

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 16 نون30 2323

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل5 مايلي: 

شركاء  ثالثة  سخول  عل5  املوافقة 

سخول  عل5  املوافقة  تقرر  أدس: 

جهم:  مالها  رأس  في  أدس  شركاء   3

صوفيا  الديدة  لون،  هناء  الديدة 

بن عبد القاسر ، جالديد كريم أح د 

بن عبد القاسر.

قرار رقم 2: الذي ينص عل5 مايلي: 

رفع الرأس ال االأت اعي الذي يبلغ 

ب بلغ  سرهم    133.333,33 حاليا 

إ 5  لرفعه  سرهم   23.933.333,33

خالل  من  سرهم   24.333.333,33

امل تلكات  من  عقارات   7 تقديم 

إصدار  أي  للشركاء،  الخاصة 

أديدة  اأت اعية  حصة   239.333

سرهم للواحدة جالتي   133,33 بقي ة 

اكتتبت كلها جحررت بكاملها كالتا ي 

الديد كريم أح د بن عبد القاسر   :

الديدة  اأت اعية   حصة   29.653

هناء لون 199.933 حصة اأت اعية 

القاسر   عبد  بن  صوفيا  الديدة 

9.453 حصة اأت اعية 

قرار رقم 3: الذي ينص عل5 مايلي: 

للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة  من 

ذات  شركة  ا 5  جحيد  بشريك 

مدؤجلية محدجسة 

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص عل5 مايلي: 

املوافقة عل5 تعديل املواس 1 3 6 ج 7 

جتحيين النظام امسا�سي

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   13 بتاريخ  التجارية ب راكش  

2323 تحت رقم 118386.

235I

STE KHISTRANS SARL

KHISTRANS SARL 
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

STE KHISTRANS SARL

شارع لبنان إقامة لينا الطابق 3 رقم 

43 طنجة، 93333، طنجة املغرب

 KHISTRANS SARL شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

لبنان  إقامة لينا الطابق 3 رقم 43 

طنجة 93333 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

113625

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   11

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.KHISTRANS SARL

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ال30ي الوطني جالدج ي للبضائع.

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 43 رقم   3 إقامة لينا الطابق  لبنان  

طنجة 93333 طنجة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد اس اعيل خرشوش :  533 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

 533   : خرشوش  ح زة  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

خرشوش  اس اعيل  الديد 

عنوانه)ا) تجزئة ايالليف زنقة 4 رقم 

22 93333  طنجة املغرب.
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الديد ح زة خرشوش عنوانه)ا) 

 22 رقم   4 زنقة  ايالليف  تجزئة 

93333 طنجة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد ح زة خرشوش عنوانه)ا) 

 22 رقم   4 زنقة  ايالليف  تجزئة 

93333 طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   39 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2323 تحت رقم 236934.

236I

FIDUCIAIRE GOUMRI

VISI PLUS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

FIDUCIAIRE GOUMRI

37 زنقة الوحدة ، 23133، 

الدارالبيضاء املغرب

VISI PLUS شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

بوركون ج أعفر ابن حبيب رقم 3 

اقامة املشرق 2  - - الدارالبيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.157435

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

2323 تقرر حل  17 شتن30  املؤرخ في 

 VISI شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

 133.333 رأس الها  مبلغ    PLUS

سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

 3 رقم  حبيب  ابن  أعفر  ج  بوركون 

الدارالبيضاء   -  -   2 املشرق  اقامة 

نشاط  توقف   : ل  نتيجة  املغرب 

الشركة.

شارع  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

 3 رقم  حبيب  ابن  أعفر  ج  بوركون 

الدارالبيضاء   -  -   2 املشرق  اقامة 

املغرب. 

ج عين:
البازي القباج ج  عالء   الديد)ة) 
شقة  املدارس  زنقة   173 عنوانه)ا) 
33 حي بي3جي املعارف - الدارالبيضاء 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
الحدجس  اإلقتضاء  جعند   
املخولة  الصالحيات  عل5  املفرجضة 
تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر 2323 تحت رقم 749547.

238I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

 BIA DE SERVICES ET
TRAVAUX

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
رفع رأس ال الشركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

 BIA DE SERVICES ET TRAVAUX
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي قطعة ابن 
عايش طريق صفرج - 33333 فاس 

املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.24357

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم   2323 نون30   26 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
من  أي  سرهم»   4.333.333«
»3.333.333 سرهم» إ 5 »7.333.333 
تقديم حصص    : عن طريق  سرهم» 

نقدية أج عينية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   13 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2323 تحت رقم 3564/2020.

239I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

BACHA COFFEE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صندجق ال30يد 

2639 ، 43333، مراكش املغرب

BACHA COFFEE شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي الحي 

الصناعي سيدي غانم طريق أسفي  - 

43333 مراكش املغرب.

تحويل  املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.82657

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 25 نون30 2323 تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 

طريق  غانم  سيدي  الصناعي  »الحي 

أسفي  - 43333 مراكش املغرب» إ 5 

 43333  - »متحف ملتقى سار الباشا 

مراكش  املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   13 بتاريخ  التجارية ب راكش  

2323 تحت رقم 118354.

213I

CABINET BADREDDINE

 STE TAOUSSE SRAGHNA

TRAVAUX PUBLICS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

CABINET BADREDDINE

279 أ مدي3ة 1 اقامة هني الشقة 
رقم 1 ، 3، مراكش املغرب

 STE TAOUSSE SRAGHNA

TRAVAUX PUBLICS شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

االفاق رقم 46 سعاسة - * مراكش 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.99867

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2323 نون30   34 املؤرخ في 

 STE شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

 TAOUSSE SRAGHNA TRAVAUX

 133.333 مبلغ رأس الها    PUBLICS

سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

مراكش   *  - سعاسة   46 االفاق رقم 

 34 طبقا للبندين   : املغرب نتيجة ل 

ج 35 من القانون االسا�سي للشركة.

تجزئة  ب  التصفية  مقر  جحدس 

مراكش   *  - سعاسة   46 االفاق رقم 

املغرب. 

ج عين:

ج  سالمة  مصطفى   الديد)ة) 

)ة)  ك صفي   *  *  * فرندا  عنوانه)ا) 

للشركة.

الحدجس  اإلقتضاء  جعند   

املخولة  الصالحيات  عل5  املفرجضة 

تبليغ  جمحل  املخابرة  محل  لهم 

العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   39 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

2323 تحت رقم 118262.

211I

CANOCAF SARL

MARVIER - SARL - A.U
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زنقة الخنداء 
رقم 7 الطابق الثاني رقم 33 

 NADOR ،62333 ،الناظور

MAROC

MARVIER - SARL - A.U شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي اجالس 
عي�سى بني انصار  - 62333 الناظور 

املغرب .
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حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.15555

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تقرر حل   2323 نون30   26 املؤرخ في 

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

 MARVIER - SARL الشريك الوحيد 

A.U -  مبلغ رأس الها 133.333 سرهم 

اجالس  حي  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 
الناظور   62333  - عي�سى بني انصار  

نشاط  نهاية   : ل  نتيجة  املغرب  

الشركة .

ج حدس مقر التصفية ب حي اجالس 
الناظور   62333  - عي�سى بني انصار  

املغرب. 

ج عين:

املرزجكي  ابتدام   الديد)ة) 

 3 بوطيب  اجالس  سكتور  جعنوانه)ا) 

املغرب   الناظور   62333 الناظور  

ك صفي )ة) للشركة.

الحدجس  اإلقتضاء  جعند   

املخولة  الصالحيات  عل5  املفرجضة 

تبليغ  جمحل  املخابرة  محل  لهم 

العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 37 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 3739.

212I

jilovta sarl

STE BOURAK TAFOUGHALT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

jilovta sarl

 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA

MAROC

 STE BOURAK TAFOUGHALT

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 6 طريق 

س21 تجزئة الدالمة  - 63333 

جأدة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

26113

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم   2323 نون30   32

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BOURAK TAFOUGHALT

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع للغي3.

طريق   6  : عنوان املقر االأت اعي 

 63333  - الدالمة   تجزئة  س21 

جأدة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : الديد عيداجي هشام 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد عيداجي هشام عنوانه)ا) 

سالمة   تجزئة   6 طريق   6 االمانة 

63333 جأدة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد عيداجي هشام عنوانه)ا) 

سالمة   تجزئة   6 طريق   6 االمانة 

63333 جأدة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   37 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

2323 تحت رقم 2863.

213I

VUE D’EXPERTS

AZOULAM GOPRO
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

VUE D›EXPERTS
 BD BRHIM ROUDANI, ,264

 RESIDENCE AL WIFAQ, ETG2
 N°23 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC
AZOULAM GOPRO شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي  55شارع 

الزرقطوني فضاء الزرقطوني ، 
الطابق االجل - 23333 الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

482277
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   23
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.AZOULAM GOPRO
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الطرقي للبضائع عل5 الصعيد الوطني 

جالدج ي .
55شارع  عنوان املقر االأت اعي :  
 ، الزرقطوني  فضاء  الزرقطوني 
الطابق االجل - 23333 الدارالبيضاء 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
عبدالرح ان  ازجماي  الديد 
سرهم   133 بقي ة  حصة   133   :

للحصة.
833 حصة    : الديد ياسين ملطي 

بقي ة 133 سرهم للحصة .
حصة   133   : الديدة ليل5 ملطي 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عبدالرح ان  ازجماي  الديد 

عنوانه)ا) شارع الجيش امللكي ع ارة 

الحاأب    51333 الحاأب   3 1 رقم 

املغرب.

عنوانه)ا)  ملطي  ياسين  الديد 

 RUE OPIERQUIN  5333 6/0003

.GEMBLOUX BELGIQUE

حي  عنوانه)ا)  ملطي  ليل5  الديدة 

 12 الع ارة  املنارة  إقامة  النديم 

الدارالبيضاء   23193  12 الرقم 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

حي  عنوانه)ا)  ملطي  ليل5  الديدة 

 12 الع ارة  املنارة  إقامة  النديم 

الدارالبيضاء   23193  12 الرقم 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 39 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 756741.

215I

FIDUNEL

ORIENTAL METALS INVEST

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FIDUNEL

57 زنقة عبد الكريم الديوري 

الطابق 3 رقم 6  الدار البيضاء ، 

23333، الدار البيضاء املغرب

 ORIENTAL METALS INVEST

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي زاجية محج 

اللة الياقوت ج زنقة العرعار اقامة 

غاليس الع ارة 9 الطابق 4 الشقة 

17 الدار البيضاء 23333 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

483977

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم   2323 نون30   34

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ORIENTAL METALS INVEST

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

التدويق،  البحث،االستكشاف، 

في  جالتصدير  االستي3اس  ج  التجارة 

جاالحجار  التعدين  منتجات  أ يع 

الكري ة.

زاجية   : االأت اعي  املقر  عنوان 

العرعار  زنقة  ج  الياقوت  اللة  محج 

 4 الطابق   9 الع ارة  غاليس  اقامة 

 23333 البيضاء  الدار   17 الشقة 

الدار البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد زكرياء قاصد :  533 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

الديد عبد الجبار الشيخي  :  533 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  قاصد  زكرياء  الديد 

3 سرب املت3  الناظور شقة  19 محج  

23473 الدار البيضاء املغرب.

الشيخي   الجبار  عبد  الديد 

عنوانه)ا)     زنقة ابن الدا ي شقة 2 

بلفدير 23333 الدار البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  قاصد  زكرياء  الديد 

3 سرب املت3  الناظور شقة  19 محج  

23473 الدار البيضاء املغرب

الشيخي   الجبار  عبد  الديد 

 2 زنقة ابن الدا ي شقة  عنوانه)ا)  

بلفدير 23333 الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.

217I

FISCALEX MAROC

H.N.A.L PROPRETE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FISCALEX MAROC

 RUE IMAM MALIK RESIDENCE

 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29 GUELIZ MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

H.N.A.L PROPRETE شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع عبد 

الكريم الخطابي اقامة أواس ع ارة 

139 شقة رقم 43 الطابق الثالث 

مراكش - 43333 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

139133

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم   2323 نون30   25

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.H.N.A.L PROPRETE

غرض الشركة بإيجاز : منتج مواس 

كي اجية جمواس التنظيف.

عنوان املقر االأت اعي : شارع عبد 

اقامة أواس ع ارة  الخطابي  الكريم 

الثالث  الطابق   43 رقم  شقة   139

مراكش - 43333 مراكش املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 13.333 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 133   : الديد هشام الناضوري 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الناضوري  هشام  الديد 

مراكش   43333 مراكش  عنوانه)ا) 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الناضوري  هشام  الديد 

مراكش   43333 مراكش  عنوانه)ا) 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   39 بتاريخ  التجارية ب راكش  

2323 تحت رقم 118296.

219I

تاسلة لإلستشارة

 PYTHAGORE

ARCHITECTURE

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

تاسلة لإلستشارة

حي مي ونة بلوك 1رقم 77الطابق 

2بني مالل ، 23333، بني مالل 

املغرب

 PYTHAGORE ARCHITECTURE

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي عرصة 

الباشا بلوك 1 رقم 13 الطابق 

الدفلي حي يعقوب املنصور  - 

23333 بني مالل  املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.9915

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2323 نون30   11 في  املؤرخ 

املصاسقة عل5 :

نور  ياسين  )ة)   الديد  تفويت 

من  اأت اعية  حصة   533 الدين 

الديد  لفائدة   حصة   1.333 أصل 

11 نون30  )ة)  سعد نور الدين بتاريخ 

.2323

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 34 بتاريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 856.

223I

CANOCAF SARL

MARVIER

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زنقة الخنداء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 33 

 NADOR ،62333 ،الناظور

MAROC

MARVIER شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : حي اجالس 

عي�سى بني انصار - 62333 الناظور 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.15555

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تقرر حل   2323 نون30   26 املؤرخ في 

مدؤجلية  ذات  شركة   MARVIER

محدجسة ذات الشريك الوحيد مبلغ 

جعنوان  سرهم   133.333 رأس الها 

عي�سى  اجالس  حي  اإلأت اعي  مقرها 

الناظور املغرب   62333  - بني انصار 

نتيجة لنهاية نشاط الشركة .
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ج عين:
املرزجكي   ابتدام   الديد)ة) 
 3 بوطيب  اجالس  سكتور  جعنوانه)ا) 
املغرب  الناظور   62333 الناظور  

ك صفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
بتاريخ 31 سأن30 2323 جفي حي اجالس 
الناظور   62333  - عي�سى بني انصار 

املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 37 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 3712.

222I

cabinet comptabe et fiscal benaboud

TAMADIT CAR تماديت كار
إعالن متعدس القرارات

 cabinet comptabe et fiscal
benaboud

 AVENUE CHAHID AKACHAR 65
 65 AVENUE CHAHID

 AKACHAR، 90060، TANGER
Maroc

TAMADIT CAR ت اسيت كار »شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: شارع أزرج 
زنقة التوتة اقامة اشبيلية شارع أزرج 

زنقة التوتة اقامة اشبيلية 93333 
تطوان املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.13623
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 37 شتن30 2323
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل5 مايلي: 
عائشة  املتوفين  حصص  توزيع 
عل5  املرجاني  جاسريس  املدعوسي 

الورثة
قرار رقم 2: الذي ينص عل5 مايلي: 

تعيين مدي3 أديد للشركة
عل5  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
 6 املصاسقة عل5 تعديل البند  مايلي: 
- 7 17- من القانون امسا�سي للشركة 

جتحيينه

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 7: الذي ينص عل5 مايلي: 

لفائدة لكل من  حصة   933 إضافة 

الديد أ ال املرجاني - حكيم املرجاني 

في  حصصهم  عل5  املرجاني  جمح د 

 1533 املج وع  في  لتصبح  الشركة 

 453 إضافة  حصة لكل جاحد منه ا. 

حصة لكل من الديدة حك ة املرجاني 

في  حصصهم  عل5  املرجاني  جس ية 

 753 املج وع  في  لتصبح  الشركة 

حصة لكل جاحدة منه ا

عل5  ينص  الذي   :17 رقم  بند 

تعيين الديدة س ية املرجاني  مايلي: 

لبطاقة  الحاملة  الجندية  املغربية 

 L343338 رقم  الوطنية  التعريف 

اسطانبول  زنقة  بتطوان  جالداكنة 

رقم 13 ، مدي3ة للشركة 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

28 شتن30  بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2323 تحت رقم 2343.

223I

CCJF

NEURODENTAL

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CCJF

 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،

20040، CASABLANCA MAROC

NEURODENTAL شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي  شارع 

بورڭجن زنقة أعفر ابن حبيب 

،إقامة املشرق 2، الطابق امجل.   - 

23333 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

481369

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون   2323 غشت   13

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.NEURODENTAL

 ، م30مج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

محلل ج مص م ك بيوتر.

شارع    : االأت اعي  املقر  عنوان 

حبيب  ابن  أعفر  زنقة  بورڭجن 

 - الطابق امجل.     ،2 ،إقامة املشرق 

23333 الدار البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : الديد طارق الحداجي 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد طارق الحداجي عنوانه)ا) 

فيال 24 أنان الدرجة  23333 برشيد 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد طارق الحداجي عنوانه)ا) 

فيال 24 أنان الدرجة  23333 برشيد 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 755749.

225I

EL MAQHOR ABDELHAK

STE TIFIRANITI SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

EL MAQHOR ABDELHAK

شارع الفداء تجزئة س ي3ة تاجنات  

34333  املغرب تاجنات، 34333، 

تاجنات املغرب

STE TIFIRANITI SARL شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي مركز بني 

جنجل مرنيدة تاجنات تاجنات 34333 

تاجنات املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.377

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2323 ف30اير   19 في  املؤرخ 

املصاسقة عل5 :
رشيد القلوبي  )ة)  تفويت الديد 

أصل  من  اأت اعية  حصة   2.333

)ة)  الديد  لفائدة   حصة   2.333

يناير   23 بتاريخ  الصراف  اسريس 

.2323

مح د القلوبي  )ة)  تفويت الديد 

أصل  من  اأت اعية  حصة   2.333

)ة)  الديد  لفائدة   حصة   2.333

يناير   23 بتاريخ  الصراف  مصطفى 

.2323

املالك  عبد  )ة)  الديد  تفويت 

2.333 حصة اأت اعية من  القلوبي 

الديد  لفائدة   حصة   2.333 أصل 
يناير   23 بتاريخ  الصراف  رشيد  )ة) 

.2323

املالك  عبد  )ة)  الديد  تفويت 

حصة   1.333 القلوبي  جمح د 

حصة   1.333 أصل  من  اأت اعية 

الصراف  مح د  )ة)  الديد  لفائدة  

بتاريخ 23 يناير 2323.
رشيد ج مح د  )ة)  تفويت الديد 

1.333 حصة اأت اعية من  القلوبي 

أصل 1.333 حصة لفائدة  الديد )ة) 

يناير   23 عبد االله الصراف بتاريخ 

.2323
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

ف30اير   19 بتاريخ  االبتدائية بتاجنات  

2323 تحت رقم 71.

226I

fiscaffaire service center

اد أڭاني
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

fiscaffaire service center

 lot nait n °85 deroua berrechid

 lot nait n °85 2 étage Deroua

 Berrechid، 26202، Deroua

Maroc

اس أڭاني شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

النايت رقم 85 الطابق 2 الدرجة 

برشيد 26232  برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

14239

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون   2323 أكتوبر   24

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

اس   : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

أڭاني.

املواس   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الغذائية.

تجزئة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

الدرجة   2 الطابق   85 رقم  النايت 

برشيد 26232  برشيد املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  
سرهم، مقدم كالتا ي:

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -
جصفات جمواطن الشركاء :

الديد اس ه و الحدن عنوانه)ا) 
85333 تيزنيت  ب اربعاء ايت اح د  

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
الديد اس ه و الحدن عنوانه)ا) 
85333 تيزنيت  ب اربعاء ايت اح د  

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   35 بتاريخ  ب30شيد   االبتدائية 

2323 تحت رقم 1432.

227I

SOCIETE TRASERMAR SARL

STE GOLD DATTES
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

SOCIETE TRASERMAR SARL
 RUE TICHLA EL MARSA 26

 LAAYOUNE ، 70010،
 -LAAYOUNE-EL MARSA

MAROC
STE GOLD DATTES شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

موالي يوسف ع ارة امقران  شقة 
31  حي الدعاسة العيون - 73333 

LAAYOUNE MAROC
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

16885
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2315 أبريل   14
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.GOLD DATTES

است3اس   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جتصدير أ يع املنتوأات الفالحية، 

التجزئات  بناء  جشراء  جبيع  ت لك 

جاملباني .

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 

شقة  موالي يوسف ع ارة امقران  

 73333  - حي الدعاسة العيون    31

.LAAYOUNE MAROC

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 533  : الطالب  بن  اح د  الديد 

بقي ة 133 سرهم.

 533  : حجوجي  مح د  الديد 

بقي ة 133 سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد اح د بن الطالب عنوانه)ا) 

18 حدائق مج30الطابق  الدفلي عين 

الشق  23333 الدار البيضاء املغرب.

الديد مح د حجوجي  عنوانه)ا) 

الطابق  العرأون   لحدن  زنقة 

املدتشفيات   حي  فالي3ي  اقامة   3

23333 الدار البيضاء  املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد اح د بن الطالب عنوانه)ا) 

18 حدائق مج30الطابق  الدفلي عين 

الشق  23333 الدار البيضاء املغرب

الديد مح د حجوجي  عنوانه)ا) 

الطابق  العرأون   لحدن  زنقة 

املدتشفيات   حي  فالي3ي  اقامة   3

23333 الدار البيضاء  املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   24 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2315 تحت رقم 550/2015.

228I

SOUHAL CONSULTING

 ITRI PLATRES ET

MATERIAUX
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

SOUHAL CONSULTING

 RUE YOUGOSLAVIE IMM

 EL MELLAK 82-A APPT 14

 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

  ITRI PLATRES ET MATERIAUX

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

يوغوسالفيا 82 أ رقم 14 أليز 

مراكش - 43333 مراكش املغرب.

تحويل  املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.26961

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 31 يناير 2323 تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 

»شارع يوغوسالفيا 82 أ رقم 14 أليز 

مراكش - 43333 مراكش املغرب» إ 5 

»942 املدار طريق اسفي الشقة رقم 

مراكش    43333  -  1 رقم  املكتب   2

املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   13 بتاريخ  التجارية ب راكش  

2323 تحت رقم 118353.

229I

CANOCAF SARL

 ETABLISSEMENT DE L

 ENSEIGNEMENT PRIVE

NOUR AL OULOUM
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

إنشاء فرع تابع للشركة

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زنقة الخنداء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 33 

 NADOR ،62333 ،الناظور

MAROC
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 ETABLISSEMENT DE L
 ENSEIGNEMENT PRIVE NOUR

AL OULOUM شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي عاريض 3 
زنقة 198  - 62333 الناظور املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.17549
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر   2323 أكتوبر   13 في  املؤرخ 
تحت  للشركة   تابع  فرع   إنشاء 
ج الكائن بالعنوان تجزئة   - التد ية 
ارض العواني لعيايدة  - 11335 سال 
املغرب ج املدي3 من طرف الديد)ة) 

العث اني نافع.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 32 نون30 

2323 تحت رقم 3476.

233I

LAGDAA HICHAM

SOFKITRA
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

LAGDAA HICHAM
 IMM 4 APT N°13 RUE

 VARSOVIE OCEAN, RABAT ،
10040، Rabat Maroc

SOFKITRA شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي  حي 
الرياض س.س.ج تجزئة رقم 23 

ص.ب 214 الخ يدات - 15333 
الخ يدات املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.24353
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2323 نون30   11 في  املؤرخ 

املصاسقة عل5 :
تفويت الديد )ة) أشرف  الفقي3ي  
أصل  من  اأت اعية  حصة   4.125
4.125 حصة لفائدة  الديد )ة)  فايزة 

املحياجي بتاريخ 11 نون30 2323.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 39 بتاريخ  بالخ يدات   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 1299.

231I

SOCAF SARL

 ESPACE VERT IMPORT   

EXPORT
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

SOCAF SARL

 BD BEKKAY LAHBIL HAY 39

 HASSANI BERKANE ، 60300،

BERKANE MAROC

 ESPACE VERT IMPORT   

EXPORT  شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 112 زنقة 

فاس حي الحدني  - 63333 بركان 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3891

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

2318 تقرر حل  26 ف30اير  املؤرخ في 

املحدجسة     املدؤجلية  ذات  شركة 

   ESPACE VERT IMPORT EXPORT

سرهم   1.333.333 رأس الها  مبلغ 
زنقة   112 جعنوان مقرها اإلأت اعي 

بركان   63333  - الحدني   فاس حي 

املغرب نتيجة ل : تصفية جسية.
ج حدس مقر التصفية ب 112 زنقة 

فاس حي الحدني ب - 63333 بركان 

املغرب. 

ج عين:
الديد)ة) خالد  رياحي ج عنوانه)ا) 

 AV CHARLES WOESTE 2181383

 BRUXELLES 1353 BRUXELLES

BELGIQUE ك صفي )ة) للشركة.

الحدجس  اإلقتضاء  جعند   

املخولة  الصالحيات  عل5  املفرجضة 

تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 

العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   29 بتاريخ  ب30كان   االبتدائية 

2319 تحت رقم 216/19.

232I

MARGEST SARL AU

SOURDAR
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

MARGEST SARL AU

272 تجزئة العزجزية مراكش ، 

43333، مراكش املغرب

SOURDAR شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار ايت 

بال اغ ات الحوز مراكش - 42252 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

139129

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون   2323 سأن30   11

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SOURDAR

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

العامة اج البناء.

: سجار ايت  عنوان املقر االأت اعي 

 42252  - بال اغ ات الحوز مراكش 

مراكش املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

2.333.333 سرهم، مقدم كالتا ي:

  : الحدين  الدويدي  الديد 

سرهم   133 بقي ة  حصة   12.333

للحصة .

 8.333   : الديد الدويدي عاسل 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الحدين  الدويدي  الديد 

 272 تجزئة العزجزية رقم  عنوانه)ا) 

43173 مراكش املغرب.

الديد الدويدي عاسل عنوانه)ا) 
سجار ايت بال اغ ات ايت اجرير الحوز 

42252 مراكش املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد الدويدي عاسل عنوانه)ا) 
سجار ايت بال اغ ات ايت اجرير الحوز 

42252 مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   39 بتاريخ  التجارية ب راكش  

2323 تحت رقم 118294.

233I

FIDUNA

ا ش سكن
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FIDUNA

 HY MLY ABDELLAH RUE 70

 N 33 CASABLANCA ، 20480،

CASABLANCA MAROC

ا ش سكن شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 39 شارع 

اللة الياقوت الطابق 5 الشقة 

س الدار البيضاء - 23313 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

478327

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 أكتوبر   39

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
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عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

ش  ا   : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

سكن.

منعش    : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقارات.

39 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 

اللة الياقوت الطابق 5 الشقة س الدار 

البيضاء  الدار   23313  - البيضاء 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد كريم الشباكي :  533 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

 533   : زنييد  الغني  عبد  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

 53333  : الشباكي  الديد كريم   

بقي ة 133 سرهم.

 53333  : الديد عبد الغني زنييد 

بقي ة 133 سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الشباكي  كريم  الديد 
عين   73 رقم   2 زنقة  حليوة  تجزئة 

الدار   23253 البيضاء  الدار  الدبع 

البيضاء املغرب.

الديد عبد الغني زنييد عنوانه)ا)   

املح دية  اكرا  شارع  الكولين   184

28813 الدار البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  الشباكي  كريم  الديد 
عين   73 رقم   2 زنقة  حليوة  تجزئة 

الدار   23253 البيضاء  الدار  الدبع 

البيضاء املغرب

الديد عبد الغني زنييد عنوانه)ا)   

املح دية  اكرا  شارع  الكولين   184

28813 الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر 2323 تحت رقم 752136.

234I

MOORISH

 CENTRE D›AFFAIRES

SAHARA SARL AU
إعالن متعدس القرارات

MOORISH

 3rue ishsaq ibn hanin etage

 1 apt 1 bd yacoub elmansour

 casablanca ، 20100، casablanca

maroc

 CENTRE D›AFFAIRES SAHARA

SARL AU »شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة ذات الشريك الوحيد»

جعنوان مقرها االأت اعي: ساحة 

الحرية زنقة 31 ع ار ة 33 شقة 

34 شارع اممي3 موالي عبد هللا الحي 

املح دي - - 73333 العيون املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.13423

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 23 يونيو 2317

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل5 مايلي: 

تعيين الديدة خليل ثورية جالديدة 

أديدتين  ك دي3تين  ناسية   خليل 

للشركة.

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

عل5  ينص  الذي   :14 رقم  بند 

طرف  من  ستدي3  الشركة  مايلي: 

الديد خليل مرجان جالديدة خليل 

ثورية جالديدة خليل ناسية جالديدة 

الحاتمي فاط ة

عل5  ينص  الذي   :14 رقم  بند 

مايلي: ستلتزم الشركة بتوقيع  الديد 

خليل مرجان اجالديدة خليل ثورية 

اجالديدة  ناسية  خليل  اجالديدة 

الحاتمي فاط ة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   34 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2317 تحت رقم 1212/17.

235I

AUDIT ET SYSTEMES DE GESTION

RKHAMI  CONSEIL

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 AUDIT ET SYSTEMES DE

GESTION

  RUE ABDELKRIM KHATTABI

 VN N° 5 FES، 30000، FES

MAROC

RKHAMI  CONSEIL  شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شقة رقم 

12 بقعة رقم 29-33 144- تجزئة 

بد ة بندوسة فاس - 33333 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

65235

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم   2323 نون30   13

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. RKHAMI  CONSEIL

غرض الشركة بإيجاز : االستشارة 

جاملراقبة في املجال الصناعي.

عنوان املقر االأت اعي : شقة رقم 

تجزئة   -144  29-33 رقم  بقعة   12

فاس   33333  - بد ة بندوسة فاس 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 13.333 الشركة:   رأس ال  مبلغ 
سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد براسة ارخامي مح د :  133 
حصة بقي ة 13.333 سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
مح د  ارخامي  براسة  الديد 
ايوب  ابي  زنقة   7 رقم  عنوانه)ا) 
فاس   33123 بورمانة   االنصاري 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
مح د  ارخامي  براسة  الديد 
ايوب  ابي  زنقة   7 رقم  عنوانه)ا) 
فاس   33123 بورمانة   االنصاري 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   38 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2323 تحت رقم 3534/2020.
236I

ELHANBALI CONSEILS SARL

AR SUPPLY COMPANY
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ELHANBALI CONSEILS SARL
 BD BRAHIM ROUDANI 20

 LOTISSEMENT 3 MARS
 BERRECHID BP 52 POSTE
 PRINCIPALE BERRECHID،

26100، BERRECHID MAROC
AR SUPPLY COMPANY  شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 227 نصر 
هللا برشيد  برشيد 26133 برشيد 

املغرب .
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.12395

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر   2323 يوليوز   37 في  املؤرخ 
محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة  حل 
 AR SUPPLY الوحيد  الشريك  ذات 
رأس الها  مبلغ     COMPANY
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مقرها  جعنوان  سرهم   13.333.333

برشيد   هللا  نصر   227 اإلأت اعي 

برشيد 26133 برشيد املغرب  نتيجة 

لعدم  جنتيجة  للظرفية  نظرا    : ل 

استطاعة الشركة تحقيق أهدافها.

ج حدس مقر التصفية ب 227 نصر 

برشيد   26133 برشيد  برشيد  هللا 

املغرب. 

ج عين:

رضوان   نزهة    الديد)ة) 

 26133 هللا   نصر   227 جعنوانه)ا) 

برشيد املغرب  ك صفي )ة) للشركة.

الحدجس  اإلقتضاء  جعند   

املخولة  الصالحيات  عل5  املفرجضة 

تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 

العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية 

: 227 نصر هللا برشيد

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   28 بتاريخ  االبتدائية ب30شيد  

2323 تحت رقم 442.

237I

cabinet aux services des affaires

CAFE RESTAURANT YANIN
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

cabinet aux services des affaires

 n° 99 rue my lhassan 1er

 etage erfoud ، 52200، erfoud

MAROC

 CAFE RESTAURANT YANIN

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 

الزرقطوني حي الح ري أرفوس  - 

52233 أرفوس املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

14365

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   34

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 CAFE  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.RESTAURANT YANIN
مقهى   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جكفيطي3يا .
زنقة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 - أرفوس   الح ري  حي  الزرقطوني 

52233 أرفوس املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
 CAFE RESTAURANT الشركة 
 133 YANIN :  1.000 حصة بقي ة 

سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بوطاهر  ياسين  الديد 
زنقة مح د الزرقطوني حي الح ري 

أرفوس  52233 أرفوس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  بوطاهر  ياسين  الديد 
زنقة مح د الزرقطوني حي الح ري 

أرفوس  52233 أرفوس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 38 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 14365.

238I

LK CONSULTING SARL

ACN TRANS COM
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

LK CONSULTING SARL
شارع مح د الخامس رقم 45 
الطابق الثاث رقم 18 تطوان ، 

93333، تطوان املغرب
ACN TRANS COM شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

الطائف سرب 6 رقم 12 - 93333 
تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

28237

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم   2323 نون30   26

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 ACN  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.TRANS COM

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

امشخاص.

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 93333  -  12 رقم   6 سرب  الطائف 

تطوان املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد مح د بلقا�سي عنوانه)ا) 

شارع اإلس اعلية زنقة عليين رقم 12 

93333 تطوان املغرب.

عنوانه)ا)  شقور  يونس  الديد 

شارع الطائف سرب 6 رقم 12 93333 

تطوان املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد مح د بلقا�سي عنوانه)ا) 

شارع اإلس اعلية زنقة عليين رقم 12 

93333 تطوان املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

38 سأن30  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

2323 تحت رقم -.

239I

YATEK AUDIT & CONSEIL SARL AU

 LMC DIGITAL

CONSULTING
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 YATEK AUDIT & CONSEIL SARL

AU

 IMMEUBLE 104 N° 3

 LOTISSEMENT IGUIDER

 2 ROUIDATE ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 LMC DIGITAL CONSULTING

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 55 شارع 

مح د الخامس ع ارة أكار شقة 

33 أليز مراكش - 43333 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

134549

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 يونيو   16

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 LMC  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.DIGITAL CONSULTING

جكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التواصل جالتشهي3.

 تنظيم امللتقيات..

55 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 

شقة  أكار  ع ارة  الخامس  مح د 

مراكش   43333  - مراكش  أليز   33

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 13.333 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 133   : الديد ماتيو لوران برجنو 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

برجنو  لوران  ماتيو  الديد 

املنارة   9 االندلو  رياض  عنوانه)ا) 

طريق امزميز 43333 مراكش املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

برجنو  لوران  ماتيو  الديد 

املنارة   9 االندلو  رياض  عنوانه)ا) 

طريق امزميز  43333 مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   32 بتاريخ  التجارية ب راكش  

2323 تحت رقم 113843.

243I

شركة ابهوش للخدمات

SAHARA AMENAGEMENT
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

شركة ابهوش للخدمات

شارع مكة ع ارة الصالحي الطابق 

االجل رقم 34 العيون ، 73313، 

العيون املغرب

 SAHARA AMENAGEMENT

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي مدينة 

الوحدة الشطر الثاني بلوك I رقم 

641 الطابق الثاني شقة رقم 33 - 

73333 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

34241

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 سأن30   33

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SAHARA AMENAGEMENT

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الهندسة  أشغال  العامة.  البناء 

املدنية ، املباني الدكنية ج الصناعية 

جالصرف  العامة  الحفر  أشغال   .

الصحي جالطرق جالشبكات املختلفة 

الوطني  النقل  الطرق.  جأع ال 

لحداب  البضائع  نقل  جالدج ي. 

الغي3.التجارة  لحداب  ج  الشركة 

العامة االستي3اس جالتصدير.

مدينة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
رقم   I بلوك  الثاني  الشطر  الوحدة 

 -  33 الثاني شقة رقم  الطابق   641

73333 العيون املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

133.333,33 سرهم، مقدم كالتا ي:

 533   : الديد عبد الغاني منياني 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

الديد مح د املول :  533 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

منياني  الغاني  عبد  الديد 

  649 رقم  الفرسجس  حي  عنوانه)ا) 

12333 ت ارة املغرب.

عنوانه)ا)  املول   مح د  الديد 
مكرر مرس الخي3    67 رقم   3 قطاع 

12333 ت ارة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

منياني  الغاني  عبد  الديد 

  649 رقم  الفرسجس  حي  عنوانه)ا) 

12333 ت ارة املغرب

عنوانه)ا)  املول  مح د  الديد 
مكرر مرس الخي3   67 رقم   3 قطاع 

12333 ت ارة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 11 سأن30 

2323 تحت رقم 3046/2020.

241I

IZDIHAR CONSEIL

LT STREET  ل ت ستريت
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

إضافة تد ية تجارية أج شعار 

IZDIHAR CONSEIL

  RÉSIDENCE IBN SINA, N°18-

 izdihar, Marrakech ، 40100،

Marrakech Maroc

ل ت ست3يت  LT STREET  »شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد»

جعنوان مقرها االأت اعي: املحل رقم 

44 الطابق الدفلي ع ارة سيدني 

الرقم  45 زنقة يوغوسالفيا كليز  - 

43333 مراكش  املغرب.

»إضافة تد ية تجارية أج شعار»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.137347

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

تقرر   2323 أكتوبر   26 في  املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة جهو:

BEY961

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

سأن30   37 بتاريخ  التجارية ب راكش  

2323 تحت رقم 118171.

242I

سيوان الخدمات

 STE STRATÉGIQUE

 DÉVELOPPEMENT

TRAVAUX MAROC SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

سيوان الخدمات

شارع مح د الخامس رقم 94 سيدي 

قاسم ، 16333، سيدي قاسم 

املغرب

 STE STRATÉGIQUE

 DÉVELOPPEMENT TRAVAUX

MAROC SARL شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي القدس 

رقم 55 حد كورت الخنيشات 

سيدي قاسم - 16333 سيدي 

قاسم  املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

28443

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون   2323 مارس   12

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

متبوعة  الشركة  تد ية 

ب ختصر  اإلقتضاء  عند 

 STE STRATÉGIQUE  : تد يتها 

 DÉVELOPPEMENT TRAVAUX

.MAROC SARL

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشخاص 

اشغال مختلفة اج البناء .

حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 

القدس رقم 55 حد كورت الخنيشات 

سيدي قاسم - 16333 سيدي قاسم  

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الد ال ي  الشريف   الديد 

 133 533 حصة بقي ة    : االسري�سي  

سرهم للحصة .

 533   : الخديري   رفيق  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الد ال ي  الشريف   الديد 

القدس  حي  عنوانه)ا)  االسري�سي  

امللحة   أرف  الخنيشات  قياسة 

16333 سيدي قاسم  املغرب.
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عنوانه)ا)  الديد رفيق الخديري  

حي الجديد قياسة الخنيشات أرف 

امللحة  16333 سيدي قاسم املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الد ال ي  الشريف   الديد 

القدس  حي  عنوانه)ا)  االسري�سي  

امللحة   أرف  الخنيشات  قياسة 

16333 سيدي قاسم املغرب

عنوانه)ا)  الديد رفيق الخديري  

حي الجديد قياسة الخنيشات أرف 

امللحة  16333 سيدي قاسم املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ  االبتدائية بديدي قاسم  

يونيو 2323 تحت رقم -.

243I

برجفيد خدمات متعدسة ش.م.م ش ج

 ALUMINIUM BEN JAMAA

sarl
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

برجفيد خدمات متعدسة ش.م.م 

ش ج

شارع مح د ساجس اقامة بدرطابق 

فوق ار�سي رقم 3 تطوان ، 93343، 

تطوان املغرب

 ALUMINIUM BEN JAMAA sarl

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

سجل اسة الثاني رقم 172 تطوان - 

93343 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

28189

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم   2323 نون30   21

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ALUMINIUM BEN JAMAA sarl

تركيب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االلومنيوم

تركيب الزأاج.

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 - تطوان   172 سجل اسة الثاني رقم 

93343 تطوان املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 43.333 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 233   : أامع  بن  مح د  الديد 

حصة بقي ة 23.333 سرهم للحصة .

 233   : أامع  بن  معاس  الديد 

حصة بقي ة 23.333 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد معاس بن أامع عنوانه)ا) 

شارع ابو عبيدة ابن الجراح مج وعة 

تطوان   93343 تطوان   13 رقم   18

املغرب.

الديد مح د بن أامع عنوانه)ا) 

زنقة  الجراح  ابن  عبيدة  ابو  شارع 

تطوان   93343 تطوان   13 رقم   18

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد معاس بن أامع عنوانه)ا) 

شارع ابو عبيدة ابن الجراح مج وعة 

تطوان   93343 تطوان   13 رقم   18

املغرب

الديد مح د بن أامع عنوانه)ا) 

زنقة  الجراح  ابن  عبيدة  ابو  شارع 

تطوان   93343 تطوان   13 رقم   18

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

33 سأن30  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

2323 تحت رقم 6121.

244I

FIDUCOMPETENCES

كار اوطو بروسيس
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FIDUCOMPETENCES

 RUE MUSTAPHA EL MAANI

 ETAGE 3 N IMMEUBLE 219،

20140، CASABLANCA MAROC

كار اجطو برجسيس  شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 219 

زنقة مصطفى املعاني الطابق 3    - 

23143 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

448633

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2319 نون30   38

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

كار   : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

اجطو برجسيس .

بيع قطع   : غرض الشركة بإيجاز 

غيار ج منتجات جسائل النقل ال30ي, 

البحري ج الجوي.

عنوان املقر االأت اعي : 219 زنقة 

مصطفى املعاني الطابق 3    - 23143 

الدار البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 334   : الديد عبد االله خالد  

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

الديد شهيد ياسين  :  333 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

صفوان   العيش  ابي  بن  الديد 

سرهم   133 بقي ة  حصة   333   :

للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد عبد االله خالد عنوانه)ا) 

3 زنقة سجل اسة  اقامة الح د ط 8 

رقم 24  53333 طنجة املغرب.

عنوانه)ا)  ياسين  شهيد  الديد 

شارع   2 اقامة االبرار ع ارة م شقة 

البيضاء  الدار   23333 تاشفين  ابن 

املغرب.

صفوان   العيش  ابي  بن  الديد 

عنوانه)ا) مج ع سيار االندلس  بلوك 

كزناية    53 رقم   5 ط   2 ع ارة   4

53333 طنجة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  ياسين  شهيد  الديد 

شارع   2 اقامة االبرار ع ارة م شقة 

البيضاء  الدار   23333 تاشفين  ابن 

املغرب

صفوان   العيش  ابي  بن  الديد 

عنوانه)ا) مج ع سيار االندلس  بلوك 

كزناية   53 رقم   5 ط   2 ع ارة   4

53333 طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون30 2319 تحت رقم 723638.

245I

مكتب مو�سى رشيد

BNIMTIR SERVICE SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

مكتب مو�سى رشيد

ع ارة 1 شقة 11 زنقة الصويرة 

شارع مح د الخامس م ج ، 53333، 

مكناس املغرب

BNIMTIR SERVICE SARL شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شقة 6 
زنقة 42 اقامة 481 االمان 3 سيور 

الدالم مكناس - 53333 مكناس 

املغرب.

رفع رأس ال الشركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 

.34933

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم   2323 أكتوبر   21 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

»233.333 سرهم» أي من »333.333 

عن  سرهم»   533.333« إ 5  سرهم» 

أج  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   13 بتاريخ  التجارية ب كناس  

2323 تحت رقم 4235.

246I

R H AUDIT COMPTA

BK ART PRODUCT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

R H AUDIT COMPTA

 RUE BIR ANZARANE IMM

 SEVILLA N° 06 TANGER ،

90000، TANGER MAROC

BK ART PRODUCT شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 2 شارع 

يعقوب املنصور الطابق 3 رقم5 - 

93333 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

139831

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 أكتوبر   27

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 BK  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ART PRODUCT

إنتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جإخراج امفالم القصي3ة جبشكل أعم 

أ يع

املنتجات الد عية البصرية.

شارع   2  : عنوان املقر االأت اعي 
 - رقم5   3 الطابق  املنصور  يعقوب 

93333 طنجة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : بوشتى  كرا�سي  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بوشتى  كرا�سي  الديد 
حي بنكي3ان زنقة 131 رقم 2 93333 

طنجة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  بوشتى  كرا�سي  الديد 
حي بنكي3ان زنقة 131 رقم 2 93333 

طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   17 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2323 تحت رقم 235773.

247I

FIDUNA

بروجيكوم
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUNA

 HY MLY ABDELLAH RUE 70

 N 33 CASABLANCA ، 20480،

CASABLANCA MAROC

برجأيكوم شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي الرقم 74 

حي 5 اإلنارة عين الشق - 23233 

الدار البيضاء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.351845

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تقرر حل   2323 نون30   23 املؤرخ في 

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

مبلغ  برجأيكوم   الوحيد  الشريك 

جعنوان  سرهم   133.333 رأس الها 

 5 حي   74 الرقم  اإلأت اعي  مقرها 

الدار   23233  - الشق  عين  اإلنارة 

حل   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 

الشركة.

 74 جحدس مقر التصفية ب الرقم 

 23233  - الشق  عين  اإلنارة   5 حي 

الدار البيضاء املغرب. 

ج عين:

الضاجي ج  عبد املو 5   الديد)ة) 

عنوانه)ا) الرقم 74 حي 5 اإلنارة عين 

املغرب  الدار البيضاء   23233 الشق 

ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل5 

املخابرة ج محل تبليغ العقوس جالوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 39 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 756786.

248I

IZDIHAR CONSEIL

SOPLARMEN  سولغمان
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

IZDIHAR CONSEIL

  RÉSIDENCE IBN SINA, N°18-

 izdihar, Marrakech ، 40100،

Marrakech Maroc

سولغ ان  SOPLARMEN  شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار سبع 

مح دية الويدان طريق أيت اجرير - 

43333 مراكش   املغرب.

تحويل  املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.67775
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
املؤرخ في 39 نون30 2323 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
طريق  الويدان  مح دية  سبع  »سجار 
أيت اجرير - 43333 مراكش   املغرب» 
كليز  إسباس  إقامة  »غوزلين21  إ 5 
جزنقة  أح د  بن  رحال  زنقة  زاجية 
مح د البقال الطابق3 مكتب رقم  بـــ- 

3ـ2 كليز 43333 مراكش    املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   37 بتاريخ  التجارية ب راكش  

2323 تحت رقم 118185.

249I

smaticomp

FABMED SHOES SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

smaticomp
 angle bd emile zola et rue rethel

 N 20 7eme étage -، 20300،
casablanca maroc

 FABMED SHOES SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 151 شارع 
اسامة ابن زيد الطابق الثاني املدينة 
اليدرئ ن ج حي املعاريف - 23333 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
482519

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 سأن30   13
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.FABMED SHOES SARL AU
غرض الشركة بإيجاز : صناعة ج 

تدويق امحذية.
عنوان املقر االأت اعي : 151 شارع 
اسامة ابن زيد الطابق الثاني املدينة 
 23333  - اليدرئ ن ج حي املعاريف 

الدارالبيضاء املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 13.333 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 133   : النجاري  مح د  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .
 133  : النجاري  مح د  الديد 

بقي ة 133 سرهم.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد مح د النجاري عنوانه)ا) 
ج  ق   33 رقم   34 زنقة   1 الداملية 

23443 الدارالبيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
الديد مح د النجاري عنوانه)ا) 
ج  ق   33 رقم   34 زنقة   1 الداملية 

23443 الدارالبيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 757135.

253I

s1 consulting

اسصطنص الرفعاؤي
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

s1 consulting
 imm 2eme etage ville 18

 nouvelle sefrou3 ، 31000،
SEFROU MAROC

اسصطنص الرفعاؤي  شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي الال اشو 
 SEFROU 31000 اي وزار كندر

SEFROU املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3135

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم   2323 نون30   19

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

اسصطنص الرفعاؤي .

سياره   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اسعاف سيبناج.

: الال اشو  عنوان املقر االأت اعي 

 SEFROU 31333 كندر  اي وزار 

SEFROU املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 63.333 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 333   : نورسين  الرفاع  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

الديد لغزاجي رشيد :  333 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  نورسين  الرفاع  الديد 

صفرج 31333 صفرج املغرب.

عنوانه)ا)  رشيد  لغزاجي  الديد 

صفرج 31333 صفرج املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  نورسين  الرفاع  الديد 

صفرج 3133 صفرج املغرب

عنوانه)ا)  رشيد  لغزاجي  الديد 

صفرج 3133 صفرج املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

11 سأن30  بتاريخ  االبتدائية بصفرج  

2323 تحت رقم 267/20.

251I

SOUHAL CONSULTING

 ITRI PLATRES ET

MATERIAUX
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

SOUHAL CONSULTING

 RUE YOUGOSLAVIE IMM

 EL MELLAK 82-A APPT 14

 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

  ITRI PLATRES ET MATERIAUX

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 942 املدار 

طريق اسفي الشقة رقم 2 املكتب 
رقم 1 - 43333 مراكش املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.26961

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم   2323 ف30اير   17 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

أي  سرهم»   1.933.333,33«

إ 5  سرهم»   2.133.333,33« من 

طريق  عن  سرهم»   4.333.333,33«

:  إسماج احتياطي أج أرباح أج عالجات 

إصدار في رأس املال.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   13 بتاريخ  التجارية ب راكش  

2323 تحت رقم 118351.

252I

SOUHAL CONSULTING

 CONNECT TRAVEL

SERVICES
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

SOUHAL CONSULTING

 RUE YOUGOSLAVIE IMM

 EL MELLAK 82-A APPT 14

 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

  CONNECT TRAVEL SERVICES

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

الزرقطوني الرقم 74 املحاميد - 

43333 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.57423

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2323 أكتوبر   14 في  املؤرخ 

املصاسقة عل5 :

فانيفا   ساج  )ة)  الديد  تفويت 

حصة   353 راحاأاريتدي با 

حصة   353 أصل  من  اأت اعية 

لفائدة  الديد )ة) عبد العا ي حدني 

بتاريخ 14 أكتوبر 2323.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

سأن30   13 بتاريخ  التجارية ب راكش  

2323 تحت رقم 118266.

253I

ADEV CONSULTING

DARFELAH
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

ADEV CONSULTING

 ROUTE DE TANGER KM5 ،

93000، TETOUAN Maroc

DARFELAH شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي غرسة 

الشريف سجار شقاسفة قياسة عرباجة 

- 14334 سوق امربعاء املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.25687

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم   2323 نون30   39 في  املؤرخ 

قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

من  أي  سرهم»   1.433.333«

 1.533.333« إ 5  سرهم»   133.333«

مقاصة  إأراء    : طريق  عن  سرهم» 

مع سيون الشركة املحدسة املقدار ج 

املدتحقة.
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

الغرب   االربعاء  بدوق  االبتدائية 

رقم  تحت   2323 نون30   19 بتاريخ 

.538

254I

املركز الجهوي لالستث ار لجهة سرعة تافياللت ملحقة 

جرزازات

SOCIÉTÉ FINTMINE SARL «
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستث ار لجهة سرعة 

تافياللت ملحقة جرزازات

شارع موالي رشيد ع ارة ساسس 

الطابق االجل جرزازات، 45333، 

جرزازات املغرب

 SOCIÉTÉ FINTMINE SARL «

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 942 

حي املح دي  - 45333 جرزازات 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

11161

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 سأن30   34

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 «  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SOCIÉTÉ FINTMINE SARL

غرض الشركة بإيجاز : *استغالل 

املناأم 

*حفر امبار باملة 

* كراء امالت .

عنوان املقر االأت اعي : رقم 942 

جرزازات   45333  - املح دي   حي 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد سجسي لحدن :  533 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

الديد اكزجم مح د :  533 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد سجسي لحدن عنوانه)ا) حي 

جرزازات   45333  2189 الوحدة رقم 

املغرب.

الديد اكزجم مح د عنوانه)ا) حي 

املح دي رقم 1692 45333 جرزازات 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد سجسي لحدن عنوانه)ا) حي 

جرزازات   45333  2189 الوحدة رقم 

املغرب

الديد اكزجم مح د عنوانه)ا) حي 

املح دي رقم 1692 45333 جرزازات 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بورزازات  بتاريخ 11 سأن30 

2323 تحت رقم -.

255I

INFOPLUME

 AHMAD JURAK PRIVATE
LIMITED

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

INFOPLUME

149 شارع مح د الخامس اقامة 

مي وزا 1 رقم 17 ، 93333، طنجة 

املغرب

 AHMAD JURAK PRIVATE

LIMITED شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 

زرقطوني، ع ارة 32، شقة رقم 29، 

طابق 1 - 93333 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

7369

 33 عقد حر مؤرخ في  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 سأن30 

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 AHMAD JURAK PRIVATE

.LIMITED

غرض الشركة بإيجاز : إستي3اس ج 

تصدير املواس الغذائية.
زنقة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

زرقطوني، ع ارة 32، شقة رقم 29، 

طابق 1 - 93333 طنجة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

بريفاية  أراق  اح د  الشركة 

 53 بقي ة  حصة   1.733   : لي يةس 

سرهم للحصة .

 233   : الديدة بوناضدر شرجق 

حصة بقي ة 53 سرهم للحصة .

 133   : الديد مح د برجاز عالم 

حصة بقي ة 53 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

بريفاية  أراق  اح د  الشركة 

لي يةس عنوانه)ا) ني3ال نجار لوكنو،  ا 

29 226323 رجك ك بور الهند.

شرجق  بوناضدر  الديدة 
عنوانه)ا) حي الدالم، بلوك 36، رقم 

14 14233 سيدي سلي ان املغرب.

الديد مح د برجاز عالم عنوانه)ا) 

أوم  سهرية  شريفجنغ،موليطول، 

ميل، 226323 كطزهر الهند.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

شرجق  بوناضدر  الديدة 
عنوانه)ا) حي الدالم، بلوك 36، رقم 

14 14233 سيدي سلي ان املغرب

الديد مح د برجاز عالم عنوانه)ا) 

أوم  سهرية  شريفجنغ،موليطول، 

ميل، 226323 كطزهر الهند

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   11 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2323 تحت رقم 237337.

256I

 Groupe Management de Compétence S.A.R.L(

(A-U

IBERIA SURGICAL S.A.R.L
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

 Groupe Management de(

Compétence S.A.R.L (A-U

5، شارع الحريري، الطابق الثالت، 
رقم 32 ، 93333، طنجة املغرب

IBERIA SURGICAL S.A.R.L شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 3، شارع 

سيدي ع ار - 93333 طنجة املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.78475

العام  الج ع  ب قت�سى 

نون30   24 في  املؤرخ  اإلستثنائي 

الشركة  رأس ال  رفع  تم   2323

سرهم»   9.933.333,33« ب بلغ قدره 

إ 5  سرهم»   133.333,33« من  أي 

»13.333.333,33 سرهم» عن طريق :  

تقديم حصص نقدية أج عينية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   13 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2323 تحت رقم 7289.

257I

conseils sarl

HOLD GOLD
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

conseils sarl

شارع لبنان اقامة يامنة 1 مكتب 
رقم 19 طنجة، 93333، طنجة 

املغرب
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HOLD GOLD شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 5 شارع 

يوسف ابن تاشفين الطابق الثاني 

شقة رقم 3 طنجة 93333 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

113281

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم   2323 نون30   16

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 HOLD : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.GOLD

االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.

شارع   5  : عنوان املقر االأت اعي 

الثاني  الطابق  تاشفين  ابن  يوسف 

طنجة   93333 طنجة   3 رقم  شقة 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

حصة   53   : طايا  منعم  الديد 

بقي ة 1.333 سرهم للحصة .

حصة   53   : الديد رشيد زيان  

بقي ة 1.333 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد رشيد زيان عنوانه)ا) شارع 

موالي عبد العزيز زنقة شالة اقامة 

 93333  37 رقم   6 طابق  ا  ابراج 

طنجة املغرب.

حي  عنوانه)ا)  طايا  منعم  الديد 

النزاهة زنقة موالي العربي العاجي رق 

39 93333 طنجة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد رشيد زيان عنوانه)ا) شارع 

موالي عبد العزيز زنقة شالة اقامة 
 93333  37 رقم   6 طابق  ا  ابراج 

طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   32 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2323 تحت رقم 236647.

258I

CABINET BADREDDINE

SBBS TRAVAUX SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

CABINET BADREDDINE

279 أ مدي3ة 1 اقامة هني الشقة 
رقم 1 ، 3، مراكش املغرب

SBBS TRAVAUX SARL شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

ياس ين رقم 97 الطابق الدفلي أيت 

اجرير - * مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

139235

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   19

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 SBBS  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.TRAVAUX SARL

غرض الشركة بإيجاز : -مقاجل في 

أشغال البناء ج امشغال الع ومية.

-بيع مواس البناء بالتقديط.

الع ليات  أ يع  الع وم  جعل5   -

املدنية، التجارية، املالية، الصناعية 

بصفة  ترتبط  قد  التي  جالعقارية 

مباشرة أج غي3 مباشرة بغرض الشركة 

جالتي من شأنها تطوير غرض الشركة

تجزئة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

ياس ين رقم 97 الطابق الدفلي أيت 

اجرير - * مراكش املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 533.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 SBBS TRAVAUX SARL الشركة 

سرهم   133 بقي ة  حصة   :  5.000

للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مح د  ابوعلي  الديد 

حي امهان رقم 97 تجزئة املدي3ة ايت 

اجرير * مراكش املغرب.

الديد ابوعلي الحدين عنوانه)ا) 

حي امهان رقم 97 تجزئة املدي3ة ايت 

اجرير * مراكش املغرب.

عنوانه)ا)  يوسف  ابوعلي  الديد 

 * مركز تغدجين مدفيوة ايت اجرير  

مراكش املغرب.

عنوانه)ا)  عاسل  ابوعلي  الديد 

 * مركز تغدجين مدفيوة ايت اجرير  

مراكش املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  مح د  ابوعلي  الديد 

حي امهان رقم 97 تجزئة املدي3ة ايت 

اجرير * مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   13 بتاريخ  التجارية ب راكش  

2323 تحت رقم 118366.

259I

FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR SARL AU

B M BUREAUTIQUE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR

SARL AU

 AV EL MOUTANABI RUE 1

 N°183 2EME  ETAGE ، 23000،

BENI MELLAL MAROC

B M BUREAUTIQUE شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي عند مركز 

امع ال متعدس الخدمات بتجزئة 

العث انية الحي اإلساري الطابق 

الثالث   - 23333 بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

13783

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   25

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 B M  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BUREAUTIQUE

بيع    : بإيجاز  الشركة  غرض 

اللوازم املكتبية جامأهزة املعلوماتية.

عنوان املقر االأت اعي : عند مركز 

بتجزئة  الخدمات  متعدس  امع ال 

الطابق  اإلساري  الحي  العث انية 

الثالث   - 23333 بني مالل املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : الديد أ ال نور الدين 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد أ ال نور الدين عنوانه)ا) 
بني   23333  87 رقم   3 املديولة زنقة 

مالل املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد أ ال نور الدين عنوانه)ا) 
بني   23333  87 رقم   3 املديولة زنقة 

مالل املغرب
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 875.

263I

SOFT ALTERNATIVE SARL

VICTORY CERAMIC
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

SOFT ALTERNATIVE SARL

 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G

N°552 ، 90000، طنجة املغرب

VICTORY CERAMIC شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي زاجية شارع 

امل لكة العربية الدعوسية جشارع 

طنجة إقامة الريان الطابق االر�سي 

محل رقم 35 - 93333 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

113657

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 سأن30   12

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.VICTORY CERAMIC

استي3اس   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جبيع امسجات الصحية جمواس  جشراء 

البناء.

زاجية   : االأت اعي  املقر  عنوان 

الدعوسية  العربية  امل لكة  شارع 

الطابق  الريان  إقامة  طنجة  جشارع 

االر�سي محل رقم 35 - 93333 طنجة 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد مح د عوأة :  533 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

 533   : عوأة  اس اء  الديدة 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عوأة  مح د  الديد 

 18 شارع الدالم ع ارة الدالم رقم 

طنجة   93333  62 شقة   8 طابق 

املغرب.

عنوانه)ا)  عوأة  اس اء  الديدة 

ع ارة  تاشفين  ابن  يوسف  شارع 
 93333  12 رقم   4 طابق  لوساية 

طنجة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  عوأة  مح د  الديد 

 18 شارع الدالم ع ارة الدالم رقم 

طنجة   93333  62 شقة   8 طابق 

املغرب

عنوانه)ا)  بركاني  هشام  الديد 

أجبي3كاس 4835-213 كريفليد 47835 

33333 أملانيا أملانيا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   13 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2323 تحت رقم 236982.

261I

برجفيد خدمات متعدسة ش.م.م ش ج

AYOUDRI TRAVAUX sarl  
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

برجفيد خدمات متعدسة ش.م.م 

ش ج

شارع مح د ساجس اقامة بدرطابق 

فوق ار�سي رقم 3 تطوان ، 93343، 

تطوان املغرب

  AYOUDRI TRAVAUX sarl شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 

الديزة شارع الكرجان زنقة 4 مرتيل 

TETOUAN 93040 مرتيل املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

28225

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 سأن30   37

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

   : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.AYOUDRI TRAVAUX sarl

مختلف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اشغال البناء.

حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 

مرتيل   4 الديزة شارع الكرجان زنقة 

TETOUAN 93343 مرتيل املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 533   : اسريس  احديدج  الديد 

حصة بقي ة 53.333 سرهم للحصة .

الديد احديدج ايوب :  533 حصة 

بقي ة 53.333 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد احديدج اسريس عنوانه)ا) 

تطوان   93343 ت وسة.الكديوة 

املغرب.

عنوانه)ا)  ايوب  احديدج  الديد 

تطوان   93343 ت وسة.الكديوة 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد احديدج اسريس عنوانه)ا) 

تطوان   93343 ت وسة.الكديوة 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

13 سأن30  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

2323 تحت رقم 6159.

262I

ROCHDI ENERGIE SARL-AU

MULTIMETAL NORD
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MULTIMETAL NORD SARL-AU

 RESIDENCE AL AZIZIA BLVD

 ROYAUME ARABIE SAOUDITE

 3 EME ETAGE N° 20 ، 90000،

TANGER املغرب

MULTIMETAL NORD شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 

 RESIDENCE AL AZIZIA BLVD

 ROYAUME ARABIE SAOUDITE

 3 EME ETAGE N° 20 - 90000

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

113649

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   27

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MULTIMETAL NORD

غرض الشركة بإيجاز : 

املقاجم  جالفوالذ  امملنيوم  بيع 

للصدأ أج الحديد.

 : االأت اعي  املقر  عنوان 

 RESIDENCE AL AZIZIA BLVD

 ROYAUME ARABIE SAOUDITE 3

EME ETAGE N° 23 - 93333 طنجة 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  
سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : الديد عبد االله بلحاج 
حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  
جصفات جمواطن الشركاء :

الديد عبد االله بلحاج عنوانه)ا) 
 223 تجزئة املجد زنقة الرياض رقم 

93383 طنجة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
الديد عبد االله بلحاج عنوانه)ا) 
 223 تجزئة املجد زنقة الرياض رقم 

93383 طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   13 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2323 تحت رقم 236978.
263I

FIDUCIAIRE DARALHISBA

 EMMAR« شركة اعمار الراحة
« RAHA

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
حل شركة

FIDUCIAIRE DARALHISBA
 BV HASSAN II TISSIR 132

 I BERRECHID ، 26100،
BERRECHID MAROC

 EMMAR« شركة اع ار الراحة
RAHA » شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي الطابق 
امر�سي اقامة النديم سطات  - 

26313 سطات املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3737

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2323 نون30   39 املؤرخ في 
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 
 EMMAR« الراحة  اع ار  شركة 
RAHA »  مبلغ رأس الها 133.333,33 
اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 
الطابق امر�سي اقامة النديم سطات  
 : سطات املغرب نتيجة ل   26313  -

حل الشركة.

ج حدس مقر التصفية ب الطابق 
امر�سي اقامة النديم سطات  -  

26313 سطات املغرب. 
ج عين:

الدويني   اسريس   الديد)ة) 
م ر حدن ابن ثابت   88 جعنوانه)ا) 
املغرب   برشيد    26133 الزهراء  حي 

ك صفي )ة) للشركة.
الحدجس  اإلقتضاء  جعند   
املخولة  الصالحيات  عل5  املفرجضة 
تبليغ  جمحل  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   24 بتاريخ  االبتدائية بدطات  

2323 تحت رقم 1185/20.

264I

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE STRATEGIQUE

CONSULTING

SOCIETE HMA CAR
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE
STRATEGIQUE CONSULTING

 BOITE POSTAL N° 1892 BAM
 FES ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC
SOCIETE HMA CAR شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم: 8 

شارع الكوفــة تجزئة الدالم متجر 
18 الزهـــور 2 فــاس. - 33333 فــاس 

املغـــرب.
تحويل  املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.61835

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 22 أكتوبر 2323 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
8 شارع الكوفــة تجزئة الدالم  »رقم: 
 33333  - فــاس.   2 الزهـــور   18 متجر 
شارع   78 »رقم:  إ 5  املغـــرب»  فــاس 
 18 متجر  الدالم  تجزئة  الكوفــة 
فــــــــــاس    33333  - فــاس.   2 الزهـــور 

املغــــرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   26 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2323 تحت رقم 3377/2020.

265I

CHAOUER CONSEIL

ARBECA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CHAOUER CONSEIL
 BD MY YOUSSEF RES YASSINE

 II N°11 ، 90000، TANGER
MAROC

ARBECA شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم273 
عين العدل أ اعة أزناية - 93333 

طنجة امل لكة املغربية
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
113665

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   16
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ARBECA
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
البضائع ع30 الطرقات لحداب الغي3.

رقم273   : عنوان املقر االأت اعي 
عين العدل أ اعة أزناية - 93333 

طنجة امل لكة املغربية.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
 1.333   : أامعي  رشيد  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  أامعي  رشيد  الديد 

 93333 هوارة أ اعة أزناية طنجة 

طنجة امل لكة املغربية.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  أامعي   رشيد  الديد 

 93333 هوارة أ اعة أزناية طنجة 

طنجة امل لكة املغربية

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   13 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2323 تحت رقم 236986.

266I

fj conseil

نطالت
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

fj conseil

رفم 1351 الطابق 31 حي القدس 

32 ب 32 خريبكة ، 25333، 

خريبكة املغرب

نطالت شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : رقم 858 

مكرر حي الفوسفاط بولنوار خريبكة 

- 25333 خريبكة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.5191

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر   2323 يوليوز   31 في  املؤرخ 

مدؤجلية  ذات  شركة  نطالت  حل 

محدجسة ذات الشريك الوحيد مبلغ 

جعنوان  سرهم   133.333 رأس الها 

858 مكرر حي  مقرها اإلأت اعي رقم 

الفوسفاط بولنوار خريبكة - 25333 

في  لصعوبة  نتيجة  املغرب  خريبكة 

تقرر  لذلك  االسواق  عل5  الحصول 

تصفية الشركة.
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ج عين:

بنخزار  الطاهر  الديد)ة) 
حي الفوسفاط   858 رقم  جعنوانه)ا) 

املغرب  خريبكة   25333 بولنوار 

ك صفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

بتاريخ 31 يوليوز 2323 جفي رقم 858 

مكرر حي الفوسفاط بولنوار خريبكة 

- 25333 خريبكة املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخريبكة  بتاريخ 11 سأن30 

2323 تحت رقم 933.

267I

FIDORO MULTI-SERVICES

WANI SERVICE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES

 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA MAROC

WANI SERVICE شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي املطار، 

شارع املقاجمة، زنقة الرباط، رقم 

1/13، الداخلة. - 73333 الداخلة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

16879

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 سأن30   37

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 WANI : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.SERVICE

مدرسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
تعليم الدياقة..

حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
املطار، شارع املقاجمة، زنقة الرباط، 
 73333  - الداخلة.   ،10/1 رقم 

الداخلة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد مح د املختار عدة :  1.333 
حصة بقي ة 133,33 سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
عدة  املختار  مح د  الديد 
الداخلة   73333 الداخلة  عنوانه)ا) 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
عدة  املختار  مح د  الديد 
الداخلة   73333 الداخلة  عنوانه)ا) 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ  االبتدائية بواسي الدهب  

سأن30 2323 تحت رقم 1196.
268I

ائت انية الش ال لل حاسبة ش.م.م

BLEU 15
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين مدي3 أديد للشركة

ائت انية الش ال لل حاسبة ش.م.م
الدواني 3 زنقة 129 ج رقم 17 ، 

93133، طنجة املغرب
BLEU 15  شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
 AV جعنوان مقرها اإلأت اعي
 ABDELLAH EL HABTI RES

 RAHMA 2 ETG N° 85 - 90060
.TANGER MAROC

تعيين مدي3 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.86665
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   2323 نون30   17 املؤرخ في 
الديد)ة)  للشركة  أديد  مدي3 

 SEVILLA GONZALEZ JUAN
CARLOS  ك دي3 جحيد

تبعا إلقالة مدي3.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   38 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2323 تحت رقم 236848.
269I

ائت انية الش ال لل حاسبة ش.م.م

BLEU 15
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

ائت انية الش ال لل حاسبة ش.م.م
الدواني 3 زنقة 129 ج رقم 17 ، 

93133، طنجة املغرب
BLEU 15 شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
 AV جعنوان مقرها اإلأت اعي
 ABDELLAH EL HABTI RES

 RAHMA 2 ETG N° 85 - 90060
.TANGER MAROC

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.86665
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2323 نون30   17 في  املؤرخ 

املصاسقة عل5 :
 SOUMIA )ة)  الديد  تفويت 
اأت اعية  حصة   KERDACH 23
الديد  حصة لفائدة    23 من أصل 
 JUAN CARLOS SEVILLA )ة) 
GONZALEZ بتاريخ 11 نون30 2323.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
سأن30   38 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2323 تحت رقم 236848.
273I

سيوان الخدمات

STE MSJ TRANS SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

سيوان الخدمات
شارع مح د الخامس رقم 94 سيدي 

قاسم ، 16333، سيدي قاسم 
املغرب

 STE MSJ TRANS SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي ازغار 

كراج رقم 259 سيدي قاسم - 

16333 سيدي قاسم  املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

28717

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم   2323 نون30   23

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MSJ TRANS SARL AU

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوطني ج الدج ي 

نقل االشخاص 

تربية الدجاأن .

حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 - 259 سيدي قاسم  ازغار كراج رقم 

16333 سيدي قاسم  املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديدة أارموني فاط ة الزهراء 

سرهم   133 بقي ة  حصة   1.333   :

للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديدة أارموني فاط ة الزهراء 

259 سيدي  عنوانه)ا) حي ازغار رقم 

قاسم 16333 سيدي قاسم  املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:



18627 الجريدة الرسميةعدس 5644 - 15 أ اسى امج 5 1442 )33 سيد 30 2323) 

الديدة أارموني فاط ة الزهراء 
259 سيدي  عنوانه)ا) حي ازغار رقم 

قاسم 16333 سيدي قاسم  املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 38 بتاريخ  االبتدائية بديدي قاسم  

سأن30 2323 تحت رقم -.
271I

PRETFORYOU GUARDIENNAGE

 PRETFORYOU
GUARDIENNAGE

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

 PRETFORYOU
GUARDIENNAGE

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي : 15 

شارع امبطال رقم 4 أكدال 13393 
الرباط – املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
146151

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2323 غشت   25
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
متبوعة  الشركة  تد ية 
ب ختصر  اإلقتضاء  عند 
 PRETFORYOU  .: تد يتها 

GUARDIENNAGE
حراسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البنايات العامة ج الخاصة
15 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 
امبطال رقم 4 أكدال 13393 الرباط 

– املغرب
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  رأس ال  مبلغ 

133.333,33 سرهم، مقدم كالتا ي:
 533 الديدة رقية ميدجم   -

133 سرهم للحصة. حصة  
الديد مح د مهتدي 533   -

133 سرهم للحصة. حصة 

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

- الديدة رقية ميدجم عنوانه : 14 

تجزئة املحيط 12313 ت ارة املغرب.

 : عنوانه  الديد مهتدي مح د    -

 L إقامة ال30كة الشطر امجل الع ارة 

شقة 7 12333 ت ارة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي3ي الشركة:

 14  : الديدة رقية ميدجم عنوانه 

تجزئة املحيط 12313 ت ارة املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن30   24 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2323 تحت رقم 3979.

272I

International Juris Consulting

 O.P Company Holding

Offshore
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي3 تد ية الشركة

International Juris Consulting

 Ave Mohamed V  45 Apt N° 10،

90000، TANGER Tanger

 O.P Company Holding Offshore

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها االأت اعي 183 شارع 

ج ي العهد، مركز NREA محل رقم 

65 93333 طنجة امل لكة املغربية.

تغيي3 تد ية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

83587

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تم تغيي3   2323 نون30   39 املؤرخ في 

 O.P Company« تد ية الشركة من

 Caishen« إ 5   «Holding Offshore

. «Company Holding Offshore

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   34 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2323 تحت رقم 7365.

273I

مكتب محاسبة

 OUDADEN DE TOURISME

SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تغيي3 نشاط الشركة

مكتب محاسبة

ع ارة 41 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 

هللا ص.ب 233 الرشيدية ، 52334، 

الرشيدية املغرب

 OUDADEN DE TOURISME

SARL  شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها االأت اعي قصر اجالس 

شاكر أجفوس الرشيدية - 52333 

الرشيدية الرشيدية.

تغيي3 نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6389

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم تغيي3   2323 نون30   32 املؤرخ في 

نشاط الشركة من »فندق 

مطعم

النقل الدياحي» إ 5 »اإليواء».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 37 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 362.

274I

COMPTA FINANCE DETROIT SARL

NORAFRICA  NEGOCE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

 COMPTA FINANCE DETROIT

SARL

اقامة لينا الرقم 76 زاجية شارع 

طانطان جشارع لبنان لطابق التاسع 

طنجة ، 93333، طنجة املغرب

NORAFRICA  NEGOCE شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

البحر املتوسط إقامة اممل 1 

الطابق الرابع رقم 14 - 93333 

طنجة امل لكة املغربية.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.54791

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2323 يوليوز   27 في  املؤرخ 

املصاسقة عل5 :
املتوي  ع ر   )ة)  الديد  تفويت 

من  اأت اعية  حصة   25 بالعيا�سي 

)ة)  الديد  133 حصة لفائدة   أصل 

خوليو نافاس مالس بتاريخ 27 يوليوز 

.2323
املتوي  ع ر   )ة)  الديد  تفويت 

من  اأت اعية  حصة   25 بالعيا�سي 

)ة)  الديد  133 حصة لفائدة   أصل 

 27 بتاريخ  مالس  نافاس  أنطونيو 

يوليوز 2323.
املتوي  ع ر   )ة)  الديد  تفويت 

من  اأت اعية  حصة   25 بالعيا�سي 

الديد  لفائدة   حصة   133 أصل 

 27 بتاريخ  بيلدا  فرناندج ريبديرا  )ة) 

يوليوز 2323.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

نون30   26 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2323 تحت رقم 6714.

276I

F.M CONSULTING

ويتك
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

F.M CONSULTING

 BD RAHAL EL MESKINI

 2EME ETAGE APPT.2 N°54

 CASABLANCA ، 20130،

CASABLANCA MAROC

جيتك شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 774 زنقة 

19 شقة 3 حي ال30كة - 23653 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

479241

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   33

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

اإلقتضاء ب ختصر تد يتها : جيتك.

شراء،   -  : بإيجاز  غرض الشركة 

تدويق  بيع،  تصدير،  استي3اس، 

جتوزيع ملحقات الهاتف ؛

- التجارة بج يع أشكاله؛

املنتجات  أ يع  جبيع  شراء   -

جامصناف؛

جطنية  تجارية  عالمة  أي  ت ثيل 

املذكورة  باملنتجات  تتعلق  سجلية  أج 

أعاله؛

للحداب   ، جالت3جيج  البيع   -

لج يع   ، الغي3  جلحداب  الخاص 

املواس  امصناف،  املنتجات،  املواس، 

امجلية، املصنعة أج شبه املصنعة؛

أ يع  جتصدير  شراء  استي3اس،   -
الدوق  في  الالزمة  جاملنتجات  املواس 

الوطنية لتحقيق امغراض املذكورة 

أعاله؛

جتفويت  استغالل  شراء،   -

الت3اخيص  االخت3اع،  براءات  أ يع 

التجارية املتعلقة بغرض  جالعالمات 

الشركة نيابة عنها؛

جع وما أ يع املعامالت التجارية، 

املالية، الصناعية، املنقولة جالعقارية 

التي تتعلق بشكل مباشر أج غي3 مباشر 

بالغرض املذكور أعاله أج بأي غرض 

يحت ل  أج   ، مرتبط  أج  مشابه  آخر 

أن تداهم في تطويره بأي شكل من 

امشكال.
عنوان املقر االأت اعي : 774 زنقة 

19 شقة 3 حي ال30كة - 23653 الدار 

البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  
سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : العايدي  جليد  الديد 
حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  العايدي  جليد  الديد 
 23653  774 19 رقم  حي بركة زنقة 

الدارالبيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  العايدي  جليد  الديد 
 23653  774 19 رقم  حي بركة زنقة 

الدارالبيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون30 2323 تحت رقم 753398.
278I

RYS CONSULTING

L›INSTITUT DE LA PME
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

RYS CONSULTING
235 شارع أبي سر الغفاري 

الطابق التاني سيدي ال30نو�سي  
الدارالبيضاء ، 23633، 

الدارالبيضاء املغرب
L›INSTITUT DE LA PME شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)

 BD جعنوان مقرها اإلأت اعي
 JAMAL EDDORA RESIDENCE

 AL HAMD IMM BR3 N°12 AIN
SEBAA - 20250 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.218353

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر حل   2316 نون30   32 املؤرخ في 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
 L’INSTITUT DE الوحيد  الشريك 

 13.333 رأس الها  مبلغ    LA PME

 BD سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي 

 JAMAL EDDORA RESIDENCE

 AL HAMD IMM BR3 N°12 AIN

البيضاء  الدار   SEBAA - 23253

املغرب نتيجة ل : تصفية الشركة.

 BD ب  التصفية  مقر  جحدس 

 JAMAL EDDORA RESIDENCE

 AL HAMD IMM BR3 N°12 AIN

البيضاء  الدار   SEBAA  - 23253

املغرب. 

ج عين:

هرج�سي  نزهة    الديد)ة) 

فضالة  رجز  تجزئة  جعنوانه)ا) 

 2 11 شارع الحدن  1 رقم  ع ارة ب 

املغرب  املح دية   28823 املح دية 

ك صفي )ة) للشركة.

الحدجس  اإلقتضاء  جعند   

املخولة  الصالحيات  عل5  املفرجضة 

تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 

العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون30 2316 تحت رقم 33619431.

279I

س-اطلس

RAKIB PROMOTION
إعالن متعدس القرارات

س-اطلس

الطابق االجل الحي االساري شارع 

الطائف رقم 41 ، 23333، بني مالل 

املغرب

RAKIB PROMOTION  »شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: حي 

الدالم  زنقة 1 رقم 38 الطابق 

الثاني - 23333 بني مالل املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.13331

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 13 نون30 2323

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص عل5 مايلي: 
 2533( رقيب   عبو  الديد  تفويت 

حصة) لفائدة الديد الهاسي ر�سى
قرار رقم 2: الذي ينص عل5 مايلي: 
تحويل الشكل القانوني للشركة من 
شركة سات املدؤجلية املحدجسة سات 
سات  شركة  ا 5   الوحيد   الشريك 

املدؤجلية املحدجسة
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص عل5 مايلي: 
تعديل الشكل القانوني للشركة من 
املحدجسة  املدؤجلية  سات  شركة 
سات الشريك الوحيد ا 5  شركة سات 

املدؤجلية املحدجسة 
بند رقم 6: الذي ينص عل5 مايلي: 
حصص الشركاء التي تت ثل في:الديد 
اأت اعية  حصة   2533 رقيب  عبو 
حصة    2533 ر�سى  الهاسي  ;الديد 

اأت اعية  
عل5  ينص  الذي   :7 رقم  بند 
:حدس  االأت اعي  املال  راس  مايلي: 
عل5   موزع  سرهم   533.333 في 
سرهم   133 فئة  من  5333حصة 
التا ي  الشكل  عل5  موزعة  للحصة 
حصة   2533 رقيب  :الديدعبو 
ر�سى  الهاسي  الديد   ; اأت اعية 

2533 حصة اأت اعية
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 34 بتاريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 863.

283I

distra conseils

BLANC VERT PRESSING
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

distra conseils
رقم 2 بلوك 21 الطابق الثاني الحي 
الحدني ، 43333، مراكش املغرب

BLANC VERT PRESSING شركة 
ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
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جعنوان مقرها اإلأت اعي 

 MAGASIN N°6  CENTRE

 COMMERCIAL  LES PORTES

  DE MARRAKECH ZONE 20

MARRAKECH - 40000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

138913

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   34

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BLANC VERT PRESSING

غرض الشركة بإيجاز : مصبنة.

 : االأت اعي  املقر  عنوان 

 MAGASIN N°6  CENTRE

 COMMERCIAL  LES PORTES

  DE MARRAKECH ZONE 23

مراكش   MARRAKECH - 43333

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 23.333 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 233   : شتوي   لحدن  الديد  

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الديد  لحدن شتوي  

حي ايت بال جعلي ايت اجرير مراكش 

43333 مراكش املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  الديد  لحدن شتوي  

حي ايت بال جعلي ايت اجرير مراكش 

43333 مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   32 بتاريخ  التجارية ب راكش  

2323 تحت رقم 118318.

281I

FLASH ECONOMIE

AMAZING CALL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

«AMAZING CALL «

شركة ذات مدؤجلية محدجسة

345 , املدار طريق آسفي – مراكش
رقم التقييد في السجل التجاري 

136547

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم  2323؛  35 غشت  مراكش بَتاريخ 

إعداس القانون امسا�سي لشركة ذات 

مدؤجلية محدجسة بامل يزات التالية:

v      شكل الشركة :  شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة.                          

 AMAZING :تد ية الشركة      v

  CALL

جكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض   v

عقارية.

 ,  345  :  v عنوان املقر االأت اعي 

املدار طريق آسفي – مراكش

v      املدة التي تأسدت من أألها 

الشركة:  99 سنة

  : الشركة  رأس ال  مبلغ        v

13.333  سرهم            

 133   : الحصص العينية        v

حصة

الشخصية  الشركاء  أس اء        v

جالعائلية جعناجينهم:

 Sakande الديد           ·

Mohamed Drobcy DIABY, املزساس 

لجواز  الحامل   ,19/07/1973 سنة 

الدفر رقم 16ZX21839  , ج القاطن  

بالداحل العاج.

 Sakihaguemeu  الديدة         ·

سنة  املزساسة   ,Estelle YORO

25/10/1990, الحاملة لجواز الدفر 
القاطنة   ج   ,   18AT38559 رقم 

بالداحل العاج.

v      توزيع امنصبة عل5 الشركاء :

 Sakande Mohamed الديد   .1

Drobcy DIABY

: 53  حصة  

 Sakihaguemeu الديدة   .2

Estelle YORO: 50 حصة  

v      اسم مدي3 الشركة: الديدة 

.Sakihaguemeu Estelle YORO

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ   ب راكش  التجارية  

23/09/2020تحت رقم 115625.

282I

FLASH ECONOMIE

CLEAN FACTORY
إعالن متعدس القرارات

CLEAN FACTORY  كلين فاكتوري

شركة

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة  

مقرها االأت اعي الدار البيضاء زنقة 

جليلي  إقامة الخي3 رقم 16 حي برجي
رأس الها 333.333 سرهم

السجل التجاري 93493

كلين  لشركة  امسا�سي 

أمام  توثيقي  عقد  فاكتوريب قت�سى 

متعلق  الزنايدي  يوسف  امستاذ 

جتحيين  االستثنائي   العام  بالج ع 

للنظام  

املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 

بتاريخ 17.11.2323, تقرر مايلي: 

نعي ة  املرحومة  جفاة  عل5  *بناء 

الشركة  رأس ال  تقديم  تم  جرسي 

عل5 الشكل التا ي:

 1725 الديد عبد هللا مازر   /1  

حصةاأت اعية 172.533 سرهم.

 675 مازر  مح د  الديد   /2

حصةاأت اعية 67.533 سرهم.

جرسي633  الحق  عبد  الديد   /3

حصةاأت اعية 63.333 سرهم.

يدي3  املدي3.  توقيع  تغيي3   *

الشركة:

الديد عبدهللا مازر. حامل   -  /  1

بطاقة لبطاقة التعريف الوطنية رقم 

.B139754

حامل  مازر.  مح د  -الديد   /  2
بطاقة لبطاقة التعريف الوطنية رقم 

.BE831229
 تلتزم الشركة إما بالتوقيع الوحيد 
التوقيع  أج  مازر  هللا  عبد  للديد 
هللا  عبد  الديد  للشريكين  املشت3ك 

مازر جالديد مح د مازر.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
عدس  تحت  البيضاء  بالدار  التجارية 

755426 بتاريخ 27.11.2323
من أأل الخالصة ج البيان.

283I

LAHLOU MOHAMMED

STE COMPRETEX SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

LAHLOU MOHAMMED
2 شارع املدي3ة الخضراء الطابق 
االجل رقم املكتب 5 ، 93323، 

طنجة املغرب
STE COMPRETEX SARL شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

5 الطريق الثانوي سجار أجالس ع ور  
بوسوكورة  - 27182 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

481697
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 شتن30   25
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.COMPRETEX SARL
 -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
لل هنيين،  الطبية  امأهزة  تصنيع 
 ، جالصناعات   ، جاملجت عات 
جاملدتشفيات ، جالجامعات الطبية ، 

جامفراس ، جالشركات بشكل عام.
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- اإلنتاج جالشراء جالبيع جاالستي3اس 

جالتصدير جالتوزيع.

تجزئة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
ع ور   أجالس  سجار  الثانوي  الطريق   5

الدار البيضاء   27182  - بوسوكورة  

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

533.333,33 سرهم، مقدم كالتا ي:

  : الحلو  اممين  مح د  الديد 

سرهم   1.333,33 بقي ة  حصة   333

للحصة .

الديد عبدهللا الحلو :  233 حصة 

بقي ة 1.333,33 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الحلو  اممين  مح د  الديد 
بولو   الصاجن  زنقة    6 عنوانه)ا) 

23423 الدار البيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  الحلو  عبدهللا  الديد 

بوسوكورة   39 فيال  زين  بوسكورة 

27182 الدار البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الحلو  اممين  مح د  الديد 
بولو   الصاجن  زنقة    6 عنوانه)ا) 

23423 الدار البيضاء املغرب

عنوانه)ا)  الحلو  عبدهللا  الديد 

بوسوكورة   39 فيال  زين  بوسكورة 

27182 الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 33 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 33278.

284I

TH CONSULTING

AGH GROUPE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

TH CONSULTING

 26BD BRAHIM ROUDANI

 N°8 CASABLANCA ، 20060،

CASABLANCA MAROC

AGH GROUPE  شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 14 زنقة 

يت3ب مرس الدلطان الطابق 1 رقم 

1  - 23143 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.33433

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2323 أكتوبر   21 في  املؤرخ 

املصاسقة عل5 :

كدوس  عن30   )ة)  تفويت الديد 

أصل  من  اأت اعية  حصة   4.333

)ة)  الديد  لفائدة   حصة   4.333

أح د كدوس بتاريخ 17 نون30 2323.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 34 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 756223.

285I

TH CONSULTING

AGH GROUPE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل الشكل القانوني للشركة

TH CONSULTING

 26BD BRAHIM ROUDANI

 N°8 CASABLANCA ، 20060،

CASABLANCA MAROC

AGH GROUPE  شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

ج عنوان مقرها االأت اعي 14 زنقة 

يت3ب مرس الدلطان   الطابق1 

الشقة 1 - 23143 الدار البيضاء .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.33433

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 21 أكتوبر 2323 تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة» إ 5 »شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 34 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 756223.
286I

STE MARYAR 

STE MARYAR  
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

STE MARYAR
رقم 33 زنقة 3 حي االطلس 3 ، 

53333، مكناس املغرب
  STE MARYAR    شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 33 
زنقة 3 حي االطلس 3  - 53333 

مكناس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.37311

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
2323 تقرر حل  13 شتن30  املؤرخ في 
 STE   شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
MARYAR     مبلغ رأس الها 133.333 
سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 
 53333  -   3 3 حي االطلس  زنقة   33
زياسة   : ل  نتيجة  املغرب  مكناس 

خدائر الشركة.
 33 التصفية ب رقم  جحدس مقر 
 53333  -   3 االطلس  حي   3 زنقة 

مكناس املغرب. 
ج عين:

الديد)ة) رشيد   شكري ح يوي ج 
عنوانه)ا) رقم 33 زنقة 3 حي االطلس 
مكناس املغرب ك صفي   53333   3

)ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل5 
املخابرة ج محل تبليغ العقوس جالوثائق 
 3 زنقة   33 رقم   : املتعلقة بالتصفية 

حي االطلس 3 مكناس
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
19 أكتوبر  بتاريخ  التجارية ب كناس  

2323 تحت رقم 589.
287I

FLASH ECONOMIE

 KECHPLAY SPORTS

MANAGEMENT

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 KECHPLAY SPORTS «

« MANAGEMENT

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها االأت اعي : 345 

املدار طريق اسفي - مراكش.

رقم التقييد في السجل التجاري : 

135385

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعداس القانون    2323 يونيو   15

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

: شركة ذات  v      شكل الشركة 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

متبوعة  الشركة  تد ية        v

تد يتها  ب ختصر  االقتضاء  عند 

 KECHPLAY SPORTS   :

MANAGEMENT

v      غرض الشركة بإيجاز: خدمة 

استغالل  )إسارة،  إسارة رجاس امع ال 

الرخص الرياضية).

v      عنوان املقر االأت اعي : 345 

املدار طريق اسفي – مراكش.

v      املدة التي تأسدت من أألها 

الشركة: 99 سنة.

v      مبلغ رأس ال الشركة :   يبلغ 

رأس مال الشركة  133.333,33سرهم 

جهي مقد ة إ 5  1.333  سهم بقي ة  

133.33 سرهم لكل منها ، مرق ة 

جتخصص   ،  1.333 إ 5   1 من 

سفيان  الديد   الوحيد  لل داهم 

فاطمي.



18631 الجريدة الرسميةعدس 5644 - 15 أ اسى امج 5 1442 )33 سيد 30 2323) 

v      مدي3 الشركة : الديد  سفيان 
فاطمي, مزساس بتاريخ  23/07/1987 
الحامل للبطاقة الوطنية   , ب راكش 
رقم Q261271 ج القاطن  ب ص ب 

11417 سبي ا.ع.م.
القانوني  اإليداع  تم    .II
بتاريخ  ب راكش  التجارية  باملحك ة 

20/07/2020  تحت رقم 114325 .

289I

FLASH ECONOMIE

ECZURAIL
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

«ECZURAIL«
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها االأت اعي : 345 

املدار طريق اسفي - مراكش.
رقم التقييد في السجل التجاري : 

135395
في   مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون    2323 يونيو   16
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
: شركة ذات  v      شكل الشركة 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
متبوعة  الشركة  تد ية        v
  : تد يتها  ب ختصر  االقتضاء  عند 

ECZURAIL
بإيجاز:  الشركة  غرض        v
الدكك  لبناء  اإلسارية  االستشارات 

الحديدية, تاأر.
v      عنوان املقر االأت اعي : 345 

املدار طريق اسفي – مراكش.
v      املدة التي تأسدت من أألها 

الشركة: 99 سنة.
v     مبلغ رأس ال الشركة :   يبلغ 
رأس مال الشركة  133.333,33سرهم 
جهي مقد ة إ 5  1.333  سهم بقي ة  
133.33 سرهم لكل منها ، مرق ة من 

1 إ 5 1.333 ، 

 Mr جتخصص لل داهم الوحيد  

 Philippe Aurelio ZULIANI

 Mr الديد    : مدي3 الشركة       v

Philippe Aurelio ZULIANI, مزساس 

بتاريخ 05/10/1961  , الحامل لجواز 

16DR33196 الدفر رقم

 Rue Saint  29 القاطن   ج 

  Exupery 77413 Claye - Souilly

–   فرندا

القانوني  اإليداع  تم      .II

بتاريخ  ب راكش  التجارية  باملحك ة 

9/07/2020 2 تحت رقم 114612

293I

FLASH ECONOMIE

 SOCIETE MAROCAINE DES
LOTS TECHNIQUES

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

 SOCIETE MAROCAINE DES «

«LOTS TECHNIQUES

شركة ذات مدؤجلية محدجسة

345 , املدار طريق آسفي – مراكش
رقم التقييد في السجل التجاري 

135269

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم  2323؛  مارس   35 مراكش بَتاريخ 

إعداس القانون امسا�سي لشركة ذات 

مدؤجلية محدجسة بامل يزات التالية:

v      شكل الشركة:  شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة.                          

 SOCIETE تد ية الشركة:        v

 MAROCAINE DES LOTS

TECHNIQUES
مقاجل  بإيجاز:  الشركة  غرض   v

تركيبات كهربائية.

 345  : عنوان املقر االأت اعي   v  

املدار طريق آسفي - مراكش.

v      املدة التي تأسدت من أألها 

الشركة:  99 سنة

  : الشركة  رأس ال  مبلغ   v

133.333,33  سرهم            

 1.333 الحصص العينية:         v

حصة

الشخصية  الشركاء  أس اء        v

جالعائلية جعناجينهم:

·         الديد سعد ريا�سي , املزساس 

سنة 03/07/1992, الحامل للبطاقة 

ج القاطن   ,   295137P الوطنية رقم 

مح د  شارع  االحباس  بقدارية 

الداسس - جرزازات.

الدفلي,  املهدي  مح د  الديد   ·

الحامل   , املزساس سنة 28/03/1995 

 ,   585193EE للبطاقة الوطنية رقم 

ج القاطن بتجزئة صوفيا النج ة رقم 

86 تاركة - مراكش.

بنشليح,  الص د  عبد  الديد   ·

الحامل   ,13/08/1993 املزساس سنة 

 ,396933Y رقم  الوطنية  للبطاقة 
 466- رقم   1 الهناء  بحي  القاطن  ج 

القلعة .

v      توزيع امنصبة عل5 الشركاء :

  343 ريا�سي:  سعد  الديد   .1

حصة  

الدفلي:  املهدي  مح د  الديد   .2

333 حصة

الديد عبد الص د بنشليح:     .3

333 حصة

v      اسم مدي3ي الشركة : الديد 

سعد ريا�سي ج الديد مح د املهدي 

الدفلي ج الديد عبد الص د بنشليح 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ   ب راكش  التجارية  

29/07/2020تحت رقم 114531.
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FLASH ECONOMIE

 CARRINGTON NETWORK

OF COMMERCE
إعالن متعدس القرارات

 CARRINGTON NETWORK OF

««COMMERCE

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها االأت اعي  حي الزاجية 

شارع خالد ابن الوليد 33 رقم 13 

–املضيق. 

رقم التقييد في السجل التجاري 

25237

I.  بناًء عل5 قرار املداه ة الوحيدة 

بتاريخ 23/06/2020 ، تقرر ما يلي:

1.    تغيي3 اسم الشركة

منح  الوحيدة  املداه ة  تقرر 

الشركة االسم التا ي:

 CARRINGTON NETWORK«

«OF COMMERCE

2.    تغيي3 غرض الشركة

تغيي3  الوحيدة  املداه ة  تقرر 

جالذي  للشركة،  املؤس�سي  الغرض 

يصبح عل5 النحو التا ي:

جالت ثيل  االتصال  جكيل 

جالوساطة التجارية لل نتجات املعدة 

للدوق التا ي:

 ، بالبشرة  العناية        v

 / املكياج   ، التج يل  مدتحضرات 

 ، العطور   ، اإلكددوارات   ، املكياج 

املالبس ، املالبس الجاهزة ، املالبس 

 ، الداخلية  جاملالبس  الداخلية 

ü.امحذية جالجوارب

التجاري  جالوسيط  امل ثل 

الحصري للعالمة التجارية:

UR COSMETICS

DIVAGE

ELITE

LUIGI BORRELLI

لل نتجات  جمصدر  مدتورس 

للدوق التا ي:

 ، بالبشرة  العناية        v

 / املكياج   ، التج يل  مدتحضرات 

املكياج ، اإلكددوارات ، العطور.

لل نتجات  جمصدر  مدتورس 

لدوق »أجتليت»:

الجاهزة  املالبس   ، املالبس   

امحذية   ، الداخلية  املالبس   ،

جالجوارب ، اإلكددوارات.

ال ع لية تجارية أخرى جال نشاط 

 ، صناعي أج ما ي أج منقول أج عقاري 

جال يرتبط بشكل مباشر أج غي3 مباشر 

بامشياء املذكورة أعاله.
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3.    التعديل القانوني املت3تب عل5 

ذلك

القانوني  اإليداع  تم     .II

بتاريخ  باملحك ة  االبتدائية بتطوان  

05/08/2020 تحت رقم 1547.    
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FLASH ECONOMIE

METCOLLECT

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 METCOLLECT

شركة محدجسة املدؤجلية

رأس الها 100.000،00 سرهم

املقر اإلأت اعي ، 13.زنقة 

الحرية  الطابق التالت الشقة 5 

الدارالبيضاء

مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 

بالدار البيضاء بتاريخ 11 نون232330 

، تم تحرير القانوني امسا�سي لشركة 

محدجسة املدؤجلية، م يزاتها كاآلتي:

  METCOLLECT التد ية:     

شركة محدجسة املدؤجلية

الهدف االأت اعي :

جبيع النفايات أج  شراء           -

الكهرباء أج اإللكت3جني أج االتصاالت.

-         تجارة النفايات الصناعية 

بشكل عام.

-         شراء جبيع معاسن مدت3سة 

من أي نوع

النفايات  تدجير  إعاسة           -

املدتع لة  جاملعاسن   الصناعية 

جاملعدات  الغيار  قطع  جأ يع 

جاإلكددوارات.

-         نقل جأ ع جتوزيع النفايات 

جاإللكت3جنيك  الكهرباء  معاسن  من 

جاستخالصها.

الشركاء:

 Ø  Madame  GREBLIAUSKAITE

 ERIKA née le 34 Mai 2333, de

nationalité

 Lituanienne demeurant à :

 Lietuva , Kaunas(23(, titulaire

.du Passeport n°LTU25299735

 Ø  Monsieur MATULEVICIUS

 TOMAS né le 23 Juillet 2333, de

nationalité

 Lituanienne demeurant à :  

 Lietuva , Kaunas(23(,  titulaire

    .du Passeport n°LTU25255381

البيضاء:  الدار  االأت اعي:   املقر 
التالت  الطابق  الحرية   13.زنقة 

الشقة 5

سرهم   10.000،00 الرأس ال:  

بقي ة  حصة   133 ا 5  مقد ة 

100،00 سرهم للحصة موزعة كالتا ي 

 GREBLIAUSKAITE الديدة   -

ERIKA

  53 حصة     

 MATULEVICIUS الديد    -

TOMAS

  53    حصة

- املج وع   133   حصة

  املدة :  99 سنة ابتداء من تاريخ 

تسجيلها بالسجل التجاري.

من  تبتدأ    : االأت اعية  الدنة 

سأن30 من   31 فاتح يناير ج تنتهي في 

كل سنة.

تديي3 الشركة:  تم تعيين

 MATULEVICIUS الديد   

حامل  أندية ليتوانية      TOMAS
  LTU25255381   لجواز الدفر  رقم

غي3  ملدة  جحيدا  للشركة  مدي3ا  

محدجسة.

في  التسجيل  ج  القانوني  -اإليداع 

السجل التجاري :  

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحك ة  الضبط 

البيضاء بتاريخ 26 نون232330  تحت 
رقم  483.923

بالسجل  الشركة  تقييد  تم 

بتاريخ    .483.923 التجاري تحت رقم 

26 نون30 2323

293I

FLASH ECONOMIE

AYANIC SHORE

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

AYANIC SHORE شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 13 زنقة 

الحرية الطابق 3 الشقة رقم 5  - 

23333  الدار البيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

477389

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون   2323 غشت   13

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.AYANIC SHORE

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اتصال.

زنقة   13  : عنوان املقر االأت اعي 

 -   5 رقم  الشقة   3 الطابق  الحرية 

23333  الدار البيضاء املغرب .

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 533   : نفيدة   بناني  الديدة 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

 533   : الديدة الداي�سي ابتدام 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  نفيدة   بناني  الديدة 

م ر اركونط فيال ياس ينة بولو     39

23333 الدار البيضاء املغرب .

ابتدام  الداي�سي  الديدة 

62 شارع موالي اس اعيل  عنوانه)ا) 
اقامة زياس طابق 5 شقة 16 الصخور 

البيضاء  الدار   23333 الدوساء  

املغرب .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  نفيدة   بناني  الديدة 

م ر اركونط فيال ياس ينة بولو     39

23333 الدار البيضاء املغرب 

ابتدام  الداي�سي  الديدة 

62 شارع موالي اس اعيل  عنوانه)ا) 
اقامة زياس طابق 5 شقة 16 الصخور 

البيضاء  الدار   23333 الدوساء  

املغرب 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر 2323 تحت رقم 25519.

294I

VERSIONCONSULTING

 SOCIETE BOUTI BEAUTY
HAMAM

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تعيين مدي3 أديد للشركة

VERSIONCONSULTING

إقامة اإلحدان ع ارة 3 شقة 4 

 RES AL IHSSANم30جكة مراكش

 IMM 3 APPT 4 MABROUKA

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 SOCIETE BOUTI BEAUTY

HAMAM  شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

 AVENUE جعنوان مقرها اإلأت اعي

-ALLAL EL FASSI LOT 39

 RESIDENCE HAMZA 39  1

 N°4 MARRAKECH - 40000

.MARRAKECH MAROC
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تعيين مدي3 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.133253
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 23 أكتوبر 2323 تم تعيين 
الديد)ة)  للشركة  أديد  مدي3 
ك دي3   RACHCHAG MOURAD

جحيد
تبعا لقبول استقالة املدي3.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   39 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

2323 تحت رقم 117313.

295I

EL MAQHOR ABDELHAK

STE TIFELWAST SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

EL MAQHOR ABDELHAK
شارع الفداء تجزئة س ي3ة تاجنات  
34333  املغرب تاجنات، 34333، 

تاجنات املغرب
STE TIFELWAST SARL شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار 

العزيب بوعاسل تاجنات - 34333 
تاجنات املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1755

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 أكتوبر   36
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TIFELWAST SARL
غرض الشركة بإيجاز : - االشغال 

العامة ج البناء.
سجار   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 34333  - تاجنات  بوعاسل  العزيب 

تاجنات املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 533   : الديد البوعزاجي رضوان 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

 533   : نبيل  البوعزاجي  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

رضوان  البوعزاجي  الديد 

عنوانه)ا) ت30انت ترأيدت الحدي ة 

32333  الحدي ة املغرب.

الديد البوعزاجي نبيل عنوانه)ا) 

  32333 الحدي ة  ترأيدت  ت30انت 

الحدي ة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

رضوان  البوعزاجي  الديد 

عنوانه)ا) ت30انت ترأيدت الحدي ة 

32333  الحدي ة املغرب

الديد البوعزاجي نبيل عنوانه)ا) 

  32333 الحدي ة  ترأيدت  ت30انت 

الحدي ة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   26 بتاريخ  االبتدائية بتاجنات  

2323 تحت رقم 483.
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 société de travaux de comptabilité jasmine

sarl d’au

 SOCIETE LA CREME DE

MEKNES SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

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 LA CREME DE

MEKNES SARL  شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 239 

تجزئة أليم  توسيع 32 البداتين  - 

53323 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

51639

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم   2323 نون30   25

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE LA CREME DE  :

. MEKNES SARL

ج  مقهى   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مطعم.

عنوان املقر االأت اعي : رقم 239 

 - البداتين    32 توسيع  تجزئة أليم  

53323 مكناس املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

1.333.333 سرهم، مقدم كالتا ي:

 3.333   : كوثر  املجاهد  الديدة 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

 الديد سيداي ح يد :  7333حصة 

عينة بقي ة 133 سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  كوثر  املجاهد  الديدة 

توسيع32   أليم  تجزئة   239 رقم 

اقامة صفاء رقم 8 البداتين  53323 

مكناس املغرب.

عنوانه)ا)  ح يد  سيداي  الديد 

توسيع32   أليم  تجزئة   239 رقم 

اقامة صفاء رقم 8 البداتين  53323 

مكناس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  ح يد   سيداي  الديد 

توسيع32   أليم  تجزئة   239 رقم 

اقامة صفاء رقم 8 البداتين  53323 

مكناس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   39 بتاريخ  التجارية ب كناس  

2323 تحت رقم 4155.
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 société de travaux de comptabilité jasmine

sarl d’au

 SOCIETE IMMOBILIERE

L›ASTER SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة 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 IMMOBILIERE

L›ASTER SARL AU شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي  37 شارع 

الجيش امللكي رقم 6  - 53333 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

51649

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم   2323 نون30   16

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE IMMOBILIERE  :

.L’ASTER SARL AU

مقاجلة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء.

 37   : االأت اعي  املقر  عنوان 

شارع الجيش امللكي رقم 6  - 53333 

مكناس املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

1.133.333 سرهم، مقدم كالتا ي:

 987,84   : الديد ابوالنور أواس 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

 الديد ابوالنور أواس : 13312,16  

حصة عينة بقي ة 133 سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  أواس  ابوالنور  الديد 
 53323 الدعديين   شارع   71 رقم 

مكناس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  أواس  ابوالنور  الديد 
 53323 الدعديين   شارع   71 رقم 

مكناس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   39 بتاريخ  التجارية ب كناس  

2323 تحت رقم 4179.

298I

ANOIR & ASSOCIES

ELGHALI TERRASSEMENT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ANOIR & ASSOCIES

 Espace Riad Fès, 10 rue Lalla

 Aicha, appartement N° 16 Fès،

30000، fes Maroc

 ELGHALI TERRASSEMENT

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي مكتب رقم 

28 الطابق الرابع مكاتب الصفاء  

طريق صفرج  شارع موالي رشيد 

33333 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

65149

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم   2323 نون30   19

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ELGHALI TERRASSEMENT

أع ال   -  : غرض الشركة بإيجاز 

متنوعة.

- التجارة.

مكتب   : االأت اعي  املقر  عنوان 

رقم 28 الطابق الرابع مكاتب الصفاء  

رشيد  موالي  شارع  صفرج   طريق 

33333 فاس املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 13.333 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 133   : العياسي  ح زة  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  العياسي  ح زة  الديد 
رقم 19 زنقة 24 حي جاس فاس 33333 

فاس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  العياسي  ح زة  الديد 
رقم 19 زنقة 24 حي جاس فاس 33333 

فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   33 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2323 تحت رقم 3474.

299I

Ste  COMPTLINE  sarl (AU(  

YAIT

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Ste  COMPTLINE  sarl (AU(

 RUE TABARIA, APPT 19, 4

 CENTRE VILLE, HASSAN RABAT

، 10000، RABAT MAROC

YAIT شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 54 شارع 

تانديفت شقة رقم 1 أكدال الرباط 

- 13333 الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

148339

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون   2323 أكتوبر   22

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

.YAIT : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

غرض الشركة بإيجاز :  الوسائط 

املتعدسة جتكنولوأيا املعلومات.

54 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 

1 أكدال الرباط  تانديفت شقة رقم 

- 13333 الرباط املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : الع ري  ياسين  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الع ري  ياسين  الديد 

شارع تاسوت رقم 19 ، طي3ان الرباط 

13333 الرباط املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  الع ري  ياسين  الديد 

شارع تاسوت رقم 19 ، طي3ان الرباط 

13333 الرباط املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   33 بتاريخ  التجارية بالرباط  

2323 تحت رقم 139342.

333I

 MOHAMED EL KARRICHE COMPTABLE

AGREE

 SMART سمارت كوط

GOUTTE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 MOHAMED EL KARRICHE

COMPTABLE AGREE

شارع املغرب العربي رقم 2 الطابق 

امجل تطوان ، 93333، تطوان 

املغرب

 SMART GOUTTE س ارت كوط

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

كرسيف رقم 32 املحنش الثاني 

93332 تطوان - 93333 تطوان 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

28125

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 أكتوبر   28

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

اإلقتضاء ب ختصر تد يتها : س ارت 

.SMART GOUTTE كوط

الدقي   : بإيجاز  الشركة  غرض 

هندسة  تكنولوأيا،  املوضعي، 

البيانات جالذكاء االصطناعي.

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 

الثاني  املحنش   32 رقم  كرسيف 

تطوان   93333  - تطوان   93332

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 33.333 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

53 حصة    : الديد سعيد مرصو 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

53 حصة    : الديدة كوثر املدعو 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

 53   : الوريا�سي  ابراهيم  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مرصو  سعيد  الديد 
شارع الجوالن زنقة 6 رقم 41 شقة 3 

تطوان 93333 تطوان املغرب.

عنوانه)ا)  املدعو  كوثر  الديدة 
ط   41 رقم   6 زنقة  الجوالن  شارع 

تطوان   93333 تطوان   5 شقة   1

املغرب.

الوريا�سي  ابراهيم  الديد 

عنوانه)ا) شارع أسد بن الفراث رقم 

55 تطوان 93333 تطوان املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  مرصو  سعيد  الديد 
شارع الجوالن زنقة 6 رقم 41 شقة 3 

تطوان 93333 تطوان املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   26 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2323 تحت رقم 6357.

331I

مكتب محاسبة

VIA SAHARA SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

مكتب محاسبة

ع ارة 41 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 

هللا ص.ب 233 الرشيدية ، 52334، 

الرشيدية املغرب

VIA SAHARA SARL AU  شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي :  رقم 549 

تجزئة جاسي الذهب الرشيدية - 

52333 الرشيدية املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.3399

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2323 يناير   33 املؤرخ في 

شركة    VIA SAHARA SARL AU

ذات مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد مبلغ رأس الها 83.333 سرهم 

 549 رقم  جعنوان مقرها اإلأت اعي  

 - الرشيدية  الذهب  جاسي  تجزئة 

نتيجة  املغرب  الرشيدية   52333

اللحل النهائي للشركة.

ج عين:

الديد)ة) موالي املختار   باكنيوي 

 52333 الرشيدية  جعنوانه)ا) 

)ة)  ك صفي  املغرب  الرشيدية 

للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

بتاريخ 33 يناير 2323 جفي  رقم 549 

 - الرشيدية  الذهب  جاسي  تجزئة 

52333 الرشيدية املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 38 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 364.

332I

املركز الجهوي لالستث ار لجهة سرعة تافياللت ملحقة 

جرزازات

N.S.S AUTO SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

املركز الجهوي لالستث ار لجهة سرعة 

تافياللت ملحقة جرزازات

شارع موالي رشيد ع ارة ساسس 

الطابق االجل جرزازات، 45333، 

جرزازات املغرب

N.S.S AUTO SARL AU  شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : حي 

ت اسينت طريق الرئيدية  - 45333 

جرزازات املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.13377

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

2323 تقرر حل  32 سأن30  املؤرخ في 

N.S.S AUTO SARL AU  شركة ذات 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

 133.333 رأس الها  مبلغ  الوحيد 

حي  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 

 45333  - ت اسينت طريق الرئيدية  

جرزازات املغرب نتيجة لعدم تحقيق 

هدف الشركة .

ج عين:

تدتيفت   انس    الديد)ة) 

املدي3ة   حي   586 رقم  جعنوانه)ا) 

45333 جرزازات املغرب ك صفي )ة) 

للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

حي  جفي   2323 سأن30   32 بتاريخ 

 45333  - ت اسينت طريق الرئيدية  

جرزازات املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بورزازات  بتاريخ 39 سأن30 

2323 تحت رقم 634.

333I

 إئت اني البدر

 OPEN MULTI SERVICES

SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

إئت اني البدر

شارع املقاجمة ع ارة أكاي دن حرف 

أ 1 شقة 14 مراكش ، 433333، 

مراكش املغرب

 OPEN MULTI SERVICES SARL

AU شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي الطابق 

الدفلي رقم 124 سرب  أ عة سجار 

الكدية - 433333 مراكش امل لكة 

املغربية

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

137323

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم   2323 يونيو   35

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 OPEN : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.MULTI SERVICES SARL AU

 GESTION : غرض الشركة بإيجاز

. DE RESTAURATION

الطابق   : االأت اعي  املقر  عنوان 

أ عة سجار  سرب    124 الدفلي رقم 

امل لكة  مراكش   433333  - الكدية 

املغربية.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  
سرهم، مقدم كالتا ي:

 YASSZINE EL HOR الديد 
سرهم   133 بقي ة  حصة   :  1.000

للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
 YASSZINE EL HOR الديد 
أ عة   سرب   347 رقم  عنوانه)ا) 
مراكش   43333 مراكش    أكيوس   

امل لكة املغربية.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي3ي الشركة:
 YASSZINE EL HOR الديد 
أ عة   سرب   347 رقم  عنوانه)ا) 
أكيوس   مراكش  433333     مراكش 

امل لكة املغربية
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
37 أكتوبر  بتاريخ  التجارية ب راكش  

2323 تحت رقم 116391.
334I

FID PME

 CHEMIN VERS
L›EXCELLANCE

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FID PME
64 شارع موالي علي الشريف الشقة 

6 ت ارة ، 12323، ت ارة املغرب
 CHEMIN VERS L›EXCELLANCE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزءة 
زهرة االمل الع ارة 43 الشقة 32 

ت ارة - 12333 ت ارة املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
131483

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   15
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.CHEMIN VERS L’EXCELLANCE

نسخ   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تاليف جطباعة الكتب.

تجزءة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 32 الشقة   43 الع ارة  االمل  زهرة 

ت ارة - 12333 ت ارة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : مح د  كوكب  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مح د  كوكب  الديد 

ت ارة 12333 ت ارة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  مح د  كوكب  الديد 

ت ارة 12333 ت ارة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   39 بتاريخ  بت ارة   االبتدائية 

2323 تحت رقم 131483.

335I

TH CONSULTING

MAY PRINT
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل الشكل القانوني للشركة

TH CONSULTING

 26BD BRAHIM ROUDANI

 N°8 CASABLANCA ، 20060،

CASABLANCA MAROC

MAY PRINT  شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

ج عنوان مقرها االأت اعي زنقة سبتة 

زاجية كاسكون حي املدتشفيات - 

23363 الدار البيضاء .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.33983

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 21 أكتوبر 2323 تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة» إ 5 »شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 39 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 756816.

336I

ALTA COMPTA

كاغديناج كنصيبط
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ALTA COMPTA

 AV FES RUE EGYPTE N9 BIS

 AV FES RUE EGYPTE N9 BIS،

90000، TANGER MAROC

كاغديناج كنصيبط شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع فاس 
زنقة مصر رقم 9 مكرر طنجة  - 

93333 طنجة  املغرب 

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

113389

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 أكتوبر   19

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

كاغديناج كنصيبط.

الحراسة   : غرض الشركة بإيجاز 

جاملراقبة .

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 

فاس زنقة مصر رقم 9 مكرر طنجة  - 

93333 طنجة  املغرب .

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الحزمي   فريد  الديد 

االمل  تجزئة  الرياض  حي   64 رقم 

جيدالن  53383 جيدالن املغرب .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  الحزمي   فريد  الديد 

االمل  تجزئة  الرياض  حي   64 رقم 

جيدالن  53383 جيدالن املغرب 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   34 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2323 تحت رقم 236751.

337I

س-اطلس

CARRIERE TAZARINE
إعالن متعدس القرارات

س-اطلس

الطابق االجل الحي االساري شارع 

الطائف رقم 41 ، 23333، بني مالل 

املغرب

CARRIERE TAZARINE »شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: 215 شارع 

املتنبي حي زيتون ملحل - - بني مالل 

املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.3387

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 13 نون30 2323

تم اتخاذ القرارات التالية: 
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قرار رقم 1: الذي ينص عل5 مايلي: 

مصطفى   حدناجي  الديد  تفويت 

233 حصة اأت اعية لفائدة الديد 

رشيدي مح د

قرار رقم 2: الذي ينص عل5 مايلي: 

اضافة شركاء أدس:الديد سجش عبد 

النبي ج الديدة بران سوالنج

عل5  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 

مايلي: الزياسة في الرأس ال االأت اعي 

ج  سرهم    63333 ب بلغ    للشركة 

إ 5   سرهم    43333 بذالك يرتفع من 

حصة   633 بإصدار  133333سرهم 

 133 فئة  من  أديدة  إأت اعية 

سجش  الديد  كاالتي  موزعة  سرهم 

عبد النبي533 حصة ج الديدة بران 

133 حصة ج الديد رشيدي  سوالنج 

مح د  433 حصة 

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص عل5 مايلي: 

الشركة  لرأس ال  الجديد  التقديم 

 53333 النبي  عبد  سجش  :الديد  

مح د  الرشيدي  الديد   ; سرهم  

سوالنج  بران  سرهم;الديدة   43333

13333 سرهم

عل5  ينص  الذي   :7 رقم  بند 

:حدس  االأت اعي  الرأس ال  مايلي: 

عل5  موزع  سرهم   133.333 في 

سرهم   133 فئة  من  1333حصة 

التا ي  الشكل  عل5  موزعة  للحصة 

533 حصة  :الديد  سجش عبد النبي 

الديد الرشيدي مح د   ; اأت اعية 

بران  اأت اعية;الديدة  حصة   433

سوالنج 133 حصة اأت اعية

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 34 بتاريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 862.

338I

الحدين بوسيف

بيرال بيزنس
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

الحدين بوسيف

املحاميد مراكش املحاميد 9، 

43333، مراكش املغرب

بي3ال بيزنس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي ابواب 

 PM2GH11M333 مراكش متجر

ع ارة D495 أ اعة سعاسة مراكش 

- 43333 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.89491

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 35 يوليوز 2323 تقرر حل 

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة بي3ال 

بيزنس  مبلغ رأس الها 133.333 سرهم 

ابواب  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 

 PM2GH11M333 متجر  مراكش 

ع ارة D495 أ اعة سعاسة مراكش 

 : مراكش املغرب نتيجة ل   43333  -

اراسة الشريكين.

ابواب  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

 PM2GH11M333 متجر  مراكش 

ع ارة D495 أ اعة سعاسة مراكش 

- 43333 مراكش املغرب. 

ج عين:

ج  العبدالجي  سعيد   الديد)ة)  

مراكش   16 رقم   1 سكوما  عنوانه)ا) 

)ة)  43333 مراكش املغرب ك صفي 

للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل5 

املخابرة ج محل تبليغ العقوس جالوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   34 بتاريخ  التجارية ب راكش  

2323 تحت رقم 118135.

339I

KPM CONSULTING

BPG GROUP

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

KPM CONSULTING

 81BD LA RESISTANCE 2EME

 ETAGE N°4 CASABLANCA ،

20450، CASABLANCA MAROC

BPG GROUP شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

 Bd 96 جعنوان مقرها اإلأت اعي

 D’Anfa Etg N° 09 Appt N° 91

  Résidence Le Printemps D’Anfa

CASABLANCA. - 20220 البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

482413

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون   2323 يوليوز   14

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 BPG  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.GROUP

غرض الشركة بإيجاز : االستشارة 

ج تديي3 املوارس البشرية.

 Bd  96  : االأت اعي  املقر  عنوان 

 D’Anfa Etg N° 39 Appt N° 91

  Résidence Le Printemps D’Anfa

البيضاء   CASABLANCA. - 23223

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 
133.333,33 سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : الديد تدافوت مح د 
حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  
جصفات جمواطن الشركاء :

الديد تدافوت مح د عنوانه)ا) 
 8 الرقم  التاني  الحدن  شارع   161

23223 البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي3ي الشركة:
الديد تدافوت مح د عنوانه)ا) 
 8 الرقم  التاني  الحدن  شارع   161

23223 البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 756917.

313I

CABINET HASSAN EL OUARZAZI

وهلة للترانزيت و 
 OUAHLA TRANSIT(النقل

)TRANSPORT
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

مالءمة النظام امسا�سي للشركة

 CABINET HASSAN EL
OUARZAZI

 POLO RUE DE LA SEINE 29
 CASABLANCA، 20200،
CASABLANCA MAROC

 OUAHLA(جهلة للت3انزيت ج النقل
TRANSIT TRANSPORT) »شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة»
جعنوان مقرها االأت اعي: 248 شارع 

اميل  زجال - - الدار البيضاء املغرب.
»مالءمة النظام امسا�سي للشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.51277
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 25 شتن30 2319
امسا�سي  النظام  مالءمة  تقرر 
القانون:   مقتضيات  مع  للشركة 
القانونية  التعديالت  عل5  استناسا 
الج ع  ب حاضر  اأراؤها  تم  التي 

الدابقة 
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 38 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 756476.

311I

KPM CONSULTING

BENAMS CONSULTING
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KPM CONSULTING

 81BD LA RESISTANCE 2EME

 ETAGE N°4 CASABLANCA ،

20450، CASABLANCA MAROC

BENAMS CONSULTING شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

 Bd 96 جعنوان مقرها اإلأت اعي

 D’Anfa Etg N° 09 Appt N° 91

  Résidence Le Printemps D’Anfa

CASABLANCA. - 20220 البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

482185

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   33

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BENAMS CONSULTING

غرض الشركة بإيجاز :  االستشارة 

املعلوماتية.

 Bd  96  : االأت اعي  املقر  عنوان 

 D’Anfa Etg N° 39 Appt N° 91

  Résidence Le Printemps D’Anfa

البيضاء   CASABLANCA. - 23223

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 
133.333,33 سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : الديد بن سعو مح د 
حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  
جصفات جمواطن الشركاء :

الديد بن سعو مح د عنوانه)ا) 
 Rue de  Belfort Courbevois  22
باريس   92433 France 92433

فرندا.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي3ي الشركة:
الديد بن سعو مح د عنوانه)ا) 
 Rue de  Belfort Courbevois  22
باريس   92433 France 92433

فرندا
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 39 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 756723.
313I

FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT SARL AU

SADAPHONE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT
SARL AU

 AVENUE MED V NR 15 ،
93100، FNIDEQ MAROC
SADAPHONE شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
الزرقطوني قرب باشوية - 93133 

الفنيدق املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3587

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر حل   2323 نون30   23 املؤرخ في 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
  SADAPHONE الوحيد  الشريك 
سرهم   243.333 رأس الها  مبلغ 

شارع  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 
 93133  - باشوية  قرب  الزرقطوني 

الفنيدق املغرب نتيجة ل : االفالس.
شارع  ب  التصفية  مقر  جحدس 
 93133  - باشوية  قرب  الزرقطوني 

الفنيدق املغرب. 
ج عين:

الديد)ة) عبد الدالم   بنيدف ج 
عنوانه)ا) شارع موالي رشيد رقم 79  
93133 الفنيدق املغرب ك صفي )ة) 

للشركة.
الحدجس  اإلقتضاء  جعند   
املخولة  الصالحيات  عل5  املفرجضة 
تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   27 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2323 تحت رقم 6373.
314I

malartci

 SOCIETE VEW H.R.T SARL
AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

malartci
 bd abdelkrim al khattabi imm

 assalam 2eme etage BENI
 MELLAL ، 23000، BENI MELLAL

MAROC
  SOCIETE VEW H.R.T SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي القرية 

الن وسأية رقم 139 سيدي أابر 
بني مالل  - 2333 بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
13659

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 أكتوبر   14
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. SOCIETE VEW H.R.T SARL AU

االع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املتنوعة ج البناء .

القرية   : االأت اعي  املقر  عنوان 

الن وسأية رقم 139 سيدي أابر بني 

مالل  - 2333 بني مالل املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : الديد الباعيدي رشيد  

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد الباعيدي رشيد  عنوانه)ا) 

سيدي أابر بني  القرية الن وسأية  

مالل  2333 بني مالل املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد الباعيدي رشيد  عنوانه)ا) 

سيدي أابر بني  القرية الن وسأية  

مالل  2333 بني مالل املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 13 نون30 

2323 تحت رقم 767.

315I

IMP SAHARA

SAMO TOP SERVICES
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

IMP SAHARA

حي موالي رشيد بلوك 14 رقم 1 
مكرر العيون، 73333، العيون 

املغرب

SAMO TOP SERVICES شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
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جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة جاسي 

بهت رقم 1 حي خط الرملة 31  - 

73333 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

34165

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم   2323 نون30   23

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 SAMO : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.TOP SERVICES

غرض الشركة بإيجاز : اإلنشاءات 

 ، املتنوعة  البناء  أع ال   ، العامة 

املباني  إنشاء   ، العامة  اإلنشاءات 

 ، جالصناعية  جاإلسارية  الدكنية 

امع ال امللحقة ، التعاقد من الباطن 

 ، املباني  تركيبات   ، العقارات  عل5 

البناء  جمواس  منتجات  جبيع  شراء 

جصيدلية عامة ، الت3جيج العقاري ،

الصيانة الكهربائية للجهد الصغي3 

الشبكات  تركيب   ، املتوسط    أج 

جالهواتف املحلية ، كابالت الك بيوتر 

 ، نظام الصوت   ، ئق  كشف الحرا  ،

نظام اممن جاملراقبة ، فيديو جانت3كوم 

متوسطة  كهربائية  تركيبات   ،

عامة  إضاءة   ، جهد  ال جمنخفضة 

جخاصة ،

جالصناعات  املباني  كهرباء 

أع ال تركيب أأهزة   ، جالديكورات 

الرسم  تركيب  أع ال   ، التكييف 

البياني الكهربائي ، اإلمداسات جمواقع 

معدات الدالمة ،.

زنقة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

جاسي بهت رقم 1 حي خط الرملة 31  - 

73333 العيون املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : الديد صالح املوساجي 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد صالح املوساجي عنوانه)ا) 
حي خط الرملة 1 زنقة جاس بهت رقم 1 

73333 العيون املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد صالح املوساجي عنوانه)ا) 
حي خط الرملة 1 زنقة جاس بهت رقم 1 

73333 العيون املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 38 سأن30 

2323 تحت رقم 2992/2020.

316I

STE FIACCOF 

SNACK  LCASAOUI
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

STE FIACCOF

 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes maroc

SNACK  LCASAOUI شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

الدالم رقم 63 نرأس ب فاس - 

33333 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

65223

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   26

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SNACK  LCASAOUI
اكلة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

خفيفة  سناك.
شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 - فاس  ب  نرأس   63 رقم  الدالم 

33333 فاس املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد مح د سليم زهراجي :  753 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .
 253   : زهراجي  املهدي  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
زهراجي  سليم  مح د  الديد 
 7 الشفة  الوئام  اقامة  عنوانه)ا) 
البيضاء  الدار   233333 الولفة 

املغرب.
عنوانه)ا)  زهراجي  املهدي  الديد 
الدويد  زنقة   4 شنكيط  شارع 

الزهور2 33333 فاس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  زهراجي  املهدي  الديد 
الدويد  زنقة   4 شنكيط  شارع 

الزهور2 33333 فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   39 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2323 تحت رقم 3552.
317I

farvision

MY2A BAT    م ي 2 ا باط
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

farvision
 casablanca casablanca، 20450،

casablanca maroc
MY2A BAT    م ي 2 ا باط   شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي مج وعة 

التقدم ج ه 2- /17 الطابق 2 

ال30نو�سي - 23623  الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

473751

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 شتن30   32

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 MY2A : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

BAT    م ي 2 ا باط  .

أع ال    : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء أج إنشاءات متنوعة

الت3جيج للعقار.

عنوان املقر االأت اعي : مج وعة 

 2 الطابق   17/  -2 ه  ج  التقدم 

البيضاء  الدار    23623  - ال30نو�سي 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

  : عبدالطيف   امريس  الديد 

سرهم   133 بقي ة  حصة   1.333

للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عبدالطيف   امريس  الديد 
عنوانه)ا) عين الشفاء 2 زنقة  27 رقم 

45  23543 الدار البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي3ي الشركة:

عبدالطيف   امريس  الديد 
عنوانه)ا) عين الشفاء 2 زنقة  27 رقم 

45  23543 الدار البيضاء املغرب
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

شتن30 2323 تحت رقم 21833.

318I

FIDUBAC SARL

 TOAST FRUITS SOLUTION

MAROC
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FIDUBAC SARL

162مكرر شارع يوسف ابن تاشفين 

 NADOR، الشقة رقم 11 الناضور

62000، nador maroc

 TOAST FRUITS SOLUTION

MAROC شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 

الثانوية الجديدة بني انصار - 62333 

الناظور  املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

21153

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون   2323 أكتوبر   12

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 TOAST : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.FRUITS SOLUTION MAROC

غرض الشركة بإيجاز : -تح يص 

الفواكه املجففة في كيس

-صناعة الفاكهة املجففة

-استي3اس املنتجات الغذائية.

حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 

الثانوية الجديدة بني انصار - 62333 

الناظور  املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

أح د  القدر  عبد  ح زة  الديد 

سرهم   133 بقي ة  حصة   533   :

للحصة.

خو�سي  فرانديدكو  الديد 

ميلكيزج برمديز :  533 حصة بقي ة 

133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

أح د  القدر  عبد  ح زة  الديد 

مليلية    52331 مليلية   عنوانه)ا) 

إسبانيا.

خو�سي  فرانديدكو  الديد 

إسبانيا  عنوانه)ا)  برمديز  ميلكيزج 

51331 إسبانيا إسبانيا.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

أح د  القدر  عبد  ح زة  الديد 

مليلية    52331 مليلية   عنوانه)ا) 

إسبانيا

خو�سي  فرانديدكو  الديد 

إسبانيا  عنوانه)ا)  برمديز  ميلكيزج 

51331 إسبانيا سبانيا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 38 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 3716.

323I

FIDUCIAIRE LAMIN

CHARLY VOYAGEUR
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE LAMIN

 IMM 19 BUREAU N5 ETAGE 4

 RUE MOHAMED ZERKTOUNI

FES ، 30000، FES MAROC

CHARLY VOYAGEUR شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي ميكو 

رقم 3الشرجق 3 زجاغة فاس املغرب 

- 33333 فاس  املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

65197

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   11

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.CHARLY VOYAGEUR

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املدافرين.

عنوان املقر االأت اعي : حي ميكو 
رقم 3الشرجق 3 زجاغة فاس املغرب 

- 33333 فاس  املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

عزالدين  لحليمي  العلمي  الديد 

سرهم   133 بقي ة  حصة   533   :

للحصة.

 533   : توفيق  بنجلون  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عزالدين  لحليمي  العلمي  الديد 

الطابق  ندى  تجزئة   25 عنوانه)ا) 

التاني جاس فاس 33333 فاس  املغرب.

عنوانه)ا)  توفيق  بنجلون  الديد 

 6 شقة   13 ع ارة  الحدي ة  شارع 

33333 فاس  املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عزالدين  لحليمي  العلمي  الديد 

الطابق  ندى  تجزئة   25 عنوانه)ا) 

التاني جاس فاس 33333 فاس  املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   37 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2323 تحت رقم 3488.

321I

FNMCOMPTA

B.T.A TRANS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FNMCOMPTA

 RESIDENCE RENEE AV IBN 21

 MARHAL 3 EME ETAGE N° 07

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

B.T.A TRANS شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع ابن 

مرحل 21 ، إقامة الدعاسة الطابق 

2 رقم 35 - طنجة - 93333 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

113641

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون   2323 سأن30   33

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 B.T.A  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.TRANS

النقل    : بإيجاز  الشركة  غرض 

كراء   , للبضائع  جالدج ي  الوطني 

استع ال ج تديي3 املدتوسعات .  .

عنوان املقر االأت اعي : شارع ابن 

إقامة الدعاسة الطابق   ،  21 مرحل 

طنجة   93333  - طنجة   -  35 رقم   2

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

اح د  الطاهري  البقا ي  الديد 

سرهم   133 بقي ة  حصة   853   :

للحصة.
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الديدة مريم زريباخ :  153 حصة 
بقي ة 133 سرهم للحصة .

 : الديد البقا ي الطاهري اح د   
853 بقي ة 133 سرهم.

الديدة مريم زريباخ : 153 بقي ة 
133 سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   
جصفات جمواطن الشركاء :

اح د  الطاهري  البقا ي  الديد 
عنوانه)ا) حي ايبور زنقة عج ان رقم 

65 طنجة 93333 طنجة املغرب.
عنوانه)ا)  زريباخ  مريم  الديدة 
حي ايبور زنقة عج ان رقم 63 طنجة 

93333 املغرب املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
اح د  الطاهري  البقا ي  الديد 
عنوانه)ا) حي ايبور زنقة عج ان رقم 

65 طنجة 93333 طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   13 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2323 تحت رقم 7336.
323I

MAY CONSULTING

ROUGI SERVICE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي3 نشاط الشركة

MAY CONSULTING
7 زنقة املالزم فرناند الفيليت ، 

23333، الدارالبيضاء املغرب
ROUGI SERVICE شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها االأت اعي 3 شارع 
الجندي رافائيل ماريدكال آر 

إن الدار البيضاء - 23333 الدار 
البيضاء املغرب.

تغيي3 نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.456885
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تم تغيي3   2323 نون30   17 املؤرخ في 
أع ال  »أ يع  من  الشركة  نشاط 
التنظيف الداخلي جالخارجي ملركبات 

 ، ماركت  »سوبر  إ 5  الديارات» 

تاأر لج يع املنتجات   ، أغذية عامة 

الغذائية».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 34 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 756273.

324I

CABINET KHACHIM

FAB AMENAGEMENT
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

CABINET KHACHIM

 N°9 LOT MABROUKA BIR

 RAMI ، 14000، KENITRA

MAROC

FAB AMENAGEMENT شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 132 

املحل التجاري رقم 1 بئ3 الرامي 

الجنوبية - 14333 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

57657

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   39

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 FAB  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.AMENAGEMENT

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

النجارة ج امملنيوم

التص يم  ج  الزخرفة  أشغال 

الداخلي لل نازل .

رقم   : االأت اعي  املقر  عنوان 

132 املحل التجاري رقم 1 بئ3 الرامي 

الجنوبية - 14333 القنيطرة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  
سرهم، مقدم كالتا ي:

 533   : الديد عبد االاله كرمون 
حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

الديد أح د الزعري :  533 حصة 
بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  
جصفات جمواطن الشركاء :

كرمون  االاله  عبد  الديد 
الرامي  بئ3  مبارك  اجالس  عنوانه)ا) 

14333 القنيطرة املغرب.
عنوانه)ا)  الزعري  أح د  الديد 
 14333 الحري�سي بئ3 الرامي   18 رقم 

القنيطرة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
كرمون  االاله  عبد  الديد 
الرامي  بئ3  مبارك  اجالس  عنوانه)ا) 

14333 القنيطرة املغرب
عنوانه)ا)  الزعري  أح د  الديد 
 14333 الحري�سي بئ3 الرامي   18 رقم 

القنيطرة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 38 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 4361.

325I

FIDUCIAIREJAD

 AL MAMA LILFILAHA  
SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIREJAD
 RESIDENCE JAOUHARA

 1°ETAGE APPT N°5 AVENUE
 ALLAL EL FASSI MARRAKECH،

MAROC 43333، مراكش
 AL MAMA LILFILAHA SARL AU  
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

عالل الفا�سي تجزئة رات ا ع ارة رقم 
89 الطابق االجل الشقة رقم 5  - 

43333 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

139151

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون   2323 أكتوبر   27

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 AL    : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MAMA LILFILAHA SARL AU

: مقاجل في  غرض الشركة بإيجاز 

تدبي3 االستغالالت الفالحية.

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 

عالل الفا�سي تجزئة رات ا ع ارة رقم 

 -   5 رقم  الشقة  االجل  الطابق   89

43333 مراكش املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : اجفيد   غزالن  الديدة 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  اجفيد  غزالن  الديدة 

 43333   83 رقم   4 الوحدة  ح.م 

مراكش املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  اجفيد   غزالن  الديدة 

 43333  83 رقم   4 الوحدة  ح.م 

مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   39 بتاريخ  التجارية ب راكش  

2323 تحت رقم 118335.

326I
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FLASH ECONOMIE

 FABRICATION CARRELAGE

AL BORJ

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 FABRICATION CARRELAGE

AL BORJ شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 126 

تجزئة املصل5 صهريج كناجة  - 

33123 فاس  املغرب 

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

63263

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم   2323 يونيو   34

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 FABRICATION CARRELAGE AL

.BORJ

-أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التوريد ج جضع تخشيب امرضية.

 126  : االأت اعي  املقر  عنوان 

تجزئة املصل5 صهريج كناجة  - 33123 

فاس  املغرب .

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 53.333 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

البورقاسي   الرحيم  عبد  الديد 

سرهم   133 بقي ة  حصة   533   :

للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

البورقاسي   الرحيم  عبد  الديد 
املصل5  تجزئة   126 رقم  عنوانه)ا) 

صهريج كناجة  33123 فاس املغرب .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

البورقاسي   الرحيم  عبد  الديد 
املصل5  تجزئة   126 رقم  عنوانه)ا) 

صهريج كناجة  33123 فاس املغرب 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   23 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2323 تحت رقم 1781.

328I

FIDUCIAIREJAD

 EL AAMILI EQUIPEMENTS  

SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FIDUCIAIREJAD

 RESIDENCE JAOUHARA

 1°ETAGE APPT N°5 AVENUE

 ALLAL EL FASSI MARRAKECH،

MAROC 43333، مراكش

 EL AAMILI EQUIPEMENTS  

SARL شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي متجر 
متواأد في الطابق الدفلي لل نزل 

الكائن ب ح.م تجزئة الح راء رقم 

137 - 43333 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

139157

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   17

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 EL    : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.AAMILI EQUIPEMENTS SARL

تاأر   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

معدات ج لوازم ج اسجات مكتبية 

- تصدير ج استي3اس .

متجر   : االأت اعي  املقر  عنوان 

لل نزل  الدفلي  الطابق  في  متواأد 

رقم  الح راء  تجزئة  ح.م  ب  الكائن 

137 - 43333 مراكش املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديدة الرازن زينب :  133 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

الرح ان  عبد  العاملي  الديد 

عامر :  933 حصة بقي ة 133 سرهم 

للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  زينب  الرازن  الديدة 

ح.م تجزئة الح راء رقم 137 43333 

مراكش املغرب.

الديد العاملي عبد الرح ان عامر 

رقم  الح راء  تجزئة  ح.م  عنوانه)ا) 

137 43333 مراكش املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  زينب  الرازن  الديدة 

ح.م تجزئة الح راء رقم 137 43333 

مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   39 بتاريخ  التجارية ب راكش  

2323 تحت رقم 118338.

329I

DICKSSON BUSINESS & LAW FIRM

 PERFORMANCE AGENCY

SERVICES Sarl
إعالن متعدس القرارات

 DICKSSON BUSINESS & LAW

FIRM

 RUE JEAN JAURES 23 23

 RUE JEAN JAURES، 20060،

Casablanca Maroc

 PERFORMANCE AGENCY

SERVICES Sarl »شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: 46 شارع 

رجما ، الطابق الرابع ، الشقة رقم 

9 ، مرس سلطان  - - الدارالبيضاء 

امل لكة املغربية.

»إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.447215

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 36 أكتوبر 2323

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل5 مايلي: 

1333 سهم  املوافقة عل5 تحويل    .1

من قبل الديد الزاكي أسامة جالديد 
زغاري  الديدة  إ 5  سعيد  العري�سي 

سلي ة.

قرار رقم 2: الذي ينص عل5 مايلي: 

نقل املكتب املسجل من العنوان   .2

أح د  شارع   13 في  الكائن  الحا ي 
املجاتي ، اقامة املب ، الطابق امجل 
8 ، املعاريف في الدار البيضاء  ، رقم 

بامل لكة املغربية إ 5 العنوان الجديد 

الرابع  الطابق   ، رجما  شارع   46 في 

بالدار  سلطان  مرس   9 رقم  شقة 

البيضاء بامل لكة املغربية.

قرار رقم 3: الذي ينص عل5 مايلي: 

سعيد  العري�سي  الديد  استقالة   .3

من مهامه ك دير.

قرار رقم 4: الذي ينص عل5 مايلي: 

4. تعيين الديدة زغاري سلي ة مديرة 

توقيع  صالحيات  جإسناس  أديدة 

الشركة
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جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 5: الذي ينص عل5 مايلي: 

املعدل  امسا�سي  النظام  اعت اس   .5

للشركة

بند رقم 6: الذي ينص عل5 مايلي: 

6. الشكليات جالصالحيات

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 757327.

331I

JURIS LEGAL

RISMA

شركة املداه ة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

JURIS LEGAL

 Angle Bd Abdelmoumen &

 Rue Chatila, Résidence Kamar,

 Etg 3, Bureau 6 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

RISMA شركة املداه ة

جعنوان مقرها اإلأت اعي كولين 

2 رقم 33 طريق النواصر سيدي 

معرجف - 23333 الدارالبيضاء 

املغرب.

تحويل  املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.98339

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم    2313 يونيو   28 في  املؤرخ 

الحا ي  االأت اعي  املقر  تحويل  

33 طريق  2 رقم  للشركة من »كولين 

 23333  - معرجف  سيدي  النواصر 

 97« إ 5  املغرب»  الدارالبيضاء 

 23333  - الخضراء  املدي3ة  شارع 

الدارالبيضاء  املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

مارس 2319 تحت رقم 696259.

332I

CANOCAF SARL

 SOCIETE DEUXIEME DE

 TRAVAUX GENERAUX

««SODETG
إعالن متعدس القرارات

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زنقة الخنداء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 33 

 NADOR ،62333 ،الناظور

MAROC

 SOCIETE DEUXIEME DE

 TRAVAUX GENERAUX

SODETG»» »شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة ذات الشريك الوحيد»

جعنوان مقرها االأت اعي: 39 

،الطريق الرئيدية تاجي ة شقة رقم 

146 - 62333 الناظور  املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.15427

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 24 نون30 2323

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل5 مايلي: 

الحـصص  تفـويت  عل5  املصاسقة 

االأت ـاعـية املقررة بتاريخ 24 نوف 30 

الحيباري  ياسين  الديد  بين   2323

أجالس عبد اهللا  ج الداسة   من أهة، 

مح د، جبلكاسم ع ر من أهة أخرى.

قرار رقم 2: الذي ينص عل5 مايلي: 

تعيين مدي3 أديد للشركة

عل5  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 

مايلي: تـغـيي3 الشكل القـانوني للشركة 

مدـؤجلية  ذات  شركة  لتصبح 

لشريك جحيد ج املصاسقة  محدجسة  

الجديد  امسـا�سي  القانون  عل5 

للشركة

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

الذي ينص عل5   :7 ج   6 بند رقم 

مايلي: ياسين الحيباري )1333 حصة 

اأت اعية)

عل5  ينص  الذي   :14 رقم  بند 
مايلي: تعيين الديد ياسين الحيباري 

ك دي3 جحيد للشركة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 37 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 3713.

333I

STRUCTURE

STRUCTURE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

STRUCTURE
 BD BRAHIM ROUDANI 332
 2ETG N° 12 MAARIF  CASA
BLANCA N° ، 20330، الدار 

البيضاء املغرب
STRUCTURE شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي الرقم 332 
شارع براهيم  رجساني الطابق الثاني 

رقم 12 معاريف الدار البيضاء - 
23333  الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
756613

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 أكتوبر   16
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.STRUCTURE
مكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 
التقنية+االع ال  الدراسات 

املختلفة+ ع ليات تفاجض.
الرقم   : االأت اعي  املقر  عنوان 
الطابق  رجساني  براهيم   شارع   332
الثاني رقم 12 معاريف الدار البيضاء 

- 23333  الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 533.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد جليد أ30ي :  2.533 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

 2.533   : ازطوطي  ايوب  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد جليد أ30ي عنوانه)ا) 126 

 33 الشقة   5 الطابق  ليونارس  شارع 

23333 الدار البيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  ازطوطي  ايوب  الديد 

الفالحة   3 الرقم  امنية  تجزئة 

القنيطرة 14373 القنيطرة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد جليد أ30ي عنوانه)ا) 126 

 33 الشقة   5 الطابق  ليونارس  شارع 

23333 الدار البيضاء املغرب

عنوانه)ا)  ازطوطي  ايوب  الديد 

الفالحة   3 الرقم  امنية  تجزئة 

القنيطرة 14373 القنيطرة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 38 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 33811.

335I

CAPRIM SERVICE

MED NAUTIC SARL AU

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

CAPRIM SERVICE

 RUE URUGUAY ETAGE 3 N° 10

، 90000، TANGER MAROC

MED NAUTIC SARL AU شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة

 RUE 7 جعنوان مقرها اإلأت اعي

 URUGUAY ETAGE 3 N° 10 -

90000 TANGER MAROC

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

113331

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون   2323 أكتوبر   23

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 MED  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.NAUTIC SARL AU

 ACHAT  : غرض الشركة بإيجاز 

 ET LOCATION DES BATEAUX

 ET ENGINS NAUTIQUES DE

.PLAISANCE

 RUE  7  : املقر االأت اعي  عنوان 

 URUGUAY ETAGE 3 N° 13 -

.93333 TANGER MAROC

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 EL KADIRI LOTFI الديد 

سرهم   133 بقي ة  حصة   :  1.000

للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

 EL KADIRI LOTFI الديد 

 RES GHANDI RUE  32 عنوانه)ا) 

 MAHATMA GHANDI 93333

.TANGER MAROC

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

 EL KADIRI LOTFI الديد 

 RES GHANDI RUE  32 عنوانه)ا) 

 MAHATMA GHANDI 93333

TANGER MAROC

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   26 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2323 تحت رقم 236338.

336I

etude maître mohamed ali abartah

 CHOUBBANE EL MAHDI
CARROSSERIE

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تفويت حصص

 etude maître mohamed ali
abartah

 rue abou alaa zahr quartier 75
 des hôpitaux n° 04 Casablanca ،

20000، casablanca maroc
 CHOUBBANE EL MAHDI
CARROSSERIE  شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 49-51 
زنقة بالويدان، سرب أديد  - 23333 

الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.444999

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2323 شتن30   14 في  املؤرخ 

املصاسقة عل5 :
شبان  املهدي  )ة)  الديد  تفويت 
أصل  من  اأت اعية  حصة   453
)ة)  الديد  لفائدة   حصة   93.333
شتن30   14 بتاريخ  العيا�سي  ياسين 

.2323
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 38 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 33765.

337I

 Sté promotion immobiliere elyousfi

شركةبرجموسيون اموبلي3 اليوسفي

شركة بروموسيون اموبيلير 
 STÉ PROMOTION اليوسفي

IMMOBILIÉRE ELYOUSFI
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Sté promotion immobiliere
elyousfi شركةبرجموسيون اموبلي3 

اليوسفي

زنقة ليزير الرقم 57 مج وعة 
باكاتيل بولو البيضاء ، 23243، 

الدارالبيضاء املغرب
شركة برجموسيون اموبيلي3 
 Sté promotion اليوسفي

immobiliére elyousfi شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي .زنقة ليزير 

الرقم57 مج وعة باكاتيل بولو 
البيضاء - 23243 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
481847

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   24
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
شركة   : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 
 Sté اليوسفي  اموبيلي3  برجموسيون 
.promotion immobiliére elyousfi

. SPIE : غرض الشركة بإيجاز
.زنقة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
ليزير الرقم57 مج وعة باكاتيل بولو 
البيضاء  الدار   23243  - البيضاء 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
الرفيع  عبد  يوسفي  الديد 
سرهم   133 بقي ة  حصة   1.333   :

للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
الرفيع  عبد  يوسفي  الديد 
باكاتيل  ليزير رقم57  زنقة  عنوانه)ا) 

بولو 23243 الدار البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الرفيع  عبد  يوسفي  الديد 
باكاتيل  ليزير رقم57  زنقة  عنوانه)ا) 

بولو 23243 الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 34 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 756217.

338I

CAPRIM SERVICE

CIMYAJ TRANS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

CAPRIM SERVICE

 RUE URUGUAY ETAGE 3 N° 10

، 90000، TANGER MAROC

CIMYAJ TRANS شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

 RUE 7 جعنوان مقرها اإلأت اعي

 URUGUAY ETAGE 3 N° 10 -

90000 TANGER MAROC

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

113621

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   17

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.CIMYAJ TRANS

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 TRANSPORT NATIONAL

 ET INTERNATIONAL DE

.MARCHANDISES

 RUE  7  : املقر االأت اعي  عنوان 

 URUGUAY ETAGE 3 N° 13 -

.93333 TANGER MAROC

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  
سرهم، مقدم كالتا ي:

 SIHAM EL HAFI الديدة 
سرهم   133 بقي ة  حصة   :  1.000

للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
 SIHAM EL HAFI الديدة 
 HAY ZAHARA RUE 32 عنوانه)ا) 

.N° 7 93333 TANGER MAROC
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
 SIHAM EL HAFI الديدة 
 HAY ZAHARA RUE 32 عنوانه)ا) 

N° 7 93333 TANGER MAROC
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   39 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2323 تحت رقم 236932.

339I

CAREPARTNERS

HEALTH DEVELOPEMENT
إعالن متعدس القرارات

CAREPARTNERS
13 زنقة الراسين  فال فلوغي 

املعاريف الدار البيضإء ، 23393، 
الدار البيضإء املغرب

 HEALTH DEVELOPEMENT
»شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

ذات الشريك الوحيد»
جعنوان مقرها االأت اعي: 19زنقة 

راسين فال فلوري املعارف - 23333 
الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.163137
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 22 أكتوبر 2323
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل5 مايلي: 
سندات  أ يع  بيع  عل5  املوافقة 
سند   11333 الشركة البالغ عدسها 
جالتي  سند،  لكل  سرهم   133 بقي ة 
كانت في ملكية الديدة أخياط أسية 

ا 5 الديد أخياط عبد الحي 

عل5  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
املوافقة عل5 استقالة املديرة  مايلي: 
أخياط  الديدة  للشركة  الوحيدة 
أسية جتعيين الديد أخياط عبد الحي 
خلفا لها ك دير جحيد أديد للشركة 
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص عل5 مايلي: 
الديد  الوحيد  الشريك  يداهم 
اخياط عبد الحي ب بلغ نقدي قدره 
مايعاسل  اي  سره ا   1.133.333.33

املبلغ االأ ا ي لالسهم
بند رقم 7: الذي ينص عل5 مايلي:  
يتكون رأس املال من املداه ة التي 
مليون  ب بلغ  جتثبيتها  أ عها  يتم 
أحد  إ 5  مقد ة  سرهم  ألف  جمائة 
مائة سرهم  عشر ألف سهم بقي ة  
لكل جاحد منها. تم تخصيص امسهم 
املداه ة  مقابل  في  للقانون  جفًقا 
جيتم  الوحيد  لل داهم  النقدية 
أي   ، سفعها بالكامل ك ا يقر جيصرح 
الحي ي تلك  ان الديد اخياط عبد 

أ يع اسهم الشركة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 756922.
341I

ZHAR AHMED

LIN TRAVAUX
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

ZHAR AHMED
 HAY QODS BENSOUDA ، 11

30030، FES MAROC
LIN TRAVAUX شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 296 
الزنقة 33 تجزئة أبل تغات 2 فاس 

- 33393 فاس املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.37987

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم   2323 نون30   32 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

»933.333 سرهم» أي من »133.333 

عن  سرهم»   1.333.333« إ 5  سرهم» 

سيون  مع  مقاصة  إأراء    : طريق 

الشركة املحدسة املقدار ج املدتحقة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   39 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2323 تحت رقم 3551/2020.

342I

CRI MEKNES

MARKET FRUIT-GUM 
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

CRI MEKNES

 S37 AVENUE OKBA BNOU

 NAFII S37 AVENUE OKBA

 BNOU NAFII، 50000، MEKNES

MAROC

 MARKET FRUIT-GUM  شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي االقامة 

ف23  الشقة 14 املنصور 2  ب2   - 

53333  مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

51647

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون   2323 يوليوز   22

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. MARKET FRUIT-GUM

بيع   –  : بإيجاز  الشركة  غرض 

تركيب أنظ ة   - املنتوأات الفالحية 

الري - االستع ال الفالحي.

االقامة   : املقر االأت اعي  عنوان 

ف23  الشقة 14 املنصور 2  ب2   - 

53333  مكناس املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد أيوب صريح   :  533 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

 533   : مح د    الوزاني  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  صريح    أيوب  الديد 

االقامة ف26  الشقة 21 املنصور 2  

ب2 53333 مكناس املغرب.

الديد الوزاني مح د   عنوانه)ا) 

االقامة ف23  الشقة 14 املنصور 2  

ب2   53333 مكناس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  صريح    أيوب  الديد 

االقامة ف26  الشقة 21 املنصور 2  

ب2   53333 مكناس املغرب

الديد الوزاني مح د   عنوانه)ا) 

االقامة ف23  الشقة 14 املنصور 2  

ب2   53333 مكناس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   13 بتاريخ  التجارية ب كناس  

2323 تحت رقم 4178.

343I

ACHORA CONSULTING

ALFA METIS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

ACHORA CONSULTING

 DB MARRAKECH BC 18 N° 30

 DB MARRAKECH BC 18 N°

 30، 20800، MOHAMMEDIA

MAROC

ALFA METIS شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي الفرح 

الطابق 2 الرقم 166 - 23833 

املح دية املغرب.
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حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.23355
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
2323 تقرر حل  24 شتن30  املؤرخ في 
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 
رأس الها  مبلغ    ALFA METIS
مقرها  جعنوان  سرهم   133.333
اإلأت اعي حي الفرح الطابق 2 الرقم 
املغرب  املح دية   23833  -  166

نتيجة ل : مشكل سيولة.
حي  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
 23833  -  166 رقم   2 الفرح الطابق 

املح دية املغرب. 
ج عين:

مطرجي  العا ي   عبد  الديد)ة) 
 166 رقم  الفرح  حي  عنوانه)ا)  ج 
ك صفي  املغرب  املح دية   23833

)ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل5 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملح دية  بتاريخ 24 نون30 

2323 تحت رقم 1564.
346I

FLASH ECONOMIE

AGADONG FISHERIES
إعالن متعدس القرارات

AGADONG FISHERIES
شركة مداه ة، رأس الها 

1.653.333 سرهم
املقر الرئيس: 4، زنقة لبليدة، 

الدارالبيضاء
السجل التجاري رقم 66211 – 
التعريف الضريبي 1333165 
– التعريف املوحد لل قاجلة 

332328213333368
مالئ ة النظام امسا�سي

العام  الج ع  خالل  أجال: 
أبريل   32 بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 
2323، قرر مداه و شركة »أكاسجنغ 
فيشريز» اعت اس نظام أسا�سي أديد 
جذلك مالئ ة مع مقتضيات القانون 

املحين بالظهي3 الشريف   17-95 رقم 
 23 بتاريخ  الصاسر   1.38.18 رقم 
ماي 2338 ب ثابة قانون رقم 23.35 

املتعلق بشركات املداه ة.
اإلسارة  مجلس  قام  ك ا  ثانيا: 
العام  الج ع  عن  املت خض 
أبريل   32 بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 
الديد سح ان  تعيين  بتأكيد   2323
في  اإلسارة،  مجلس  رئيس  الدرهم، 

منصب الرئيس املدير العام.
تم اإليداع القانوني بكتابة  ثالثا: 
التجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
نون30   33 بتاريخ  بالدارالبيضاء، 

2323 تحت عدس 755577.
للخالصة جالتذكي3

مجلس اإلسارة 

347I

CANOCAF SARL

SARAJEVO TRANS
إعالن متعدس القرارات

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنداء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 33 
 NADOR ،62333 ،الناظور

MAROC
SARAJEVO TRANS »شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة»
جعنوان مقرها االأت اعي: إقامة 

الصباح رقم 87 الطابق امجل، حي 
املطار - 62333 الناظور املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.16733
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 23 نون30 2323
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل5 مايلي: 
الحـصص  تفـويت  عل5  املصاسقة 
 23 بتاريخ  املقررة  االأت ـاعـية 
بين الداسة ناظر مراس  نوف 232330 
الديد  ج  أهة،  من  ع ر  بلكاسم  ج 

مح د الكركري من أهة أخرى.
قرار رقم 2: الذي ينص عل5 مايلي: 

تعيين مدي3 أديد للشركة

قرار رقم 3: الذي ينص عل5 مايلي: 

مالئ ة النظام امسا�سي للشركة

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

الذي ينص عل5   :7 ج   6 بند رقم 

حصة   633( الكركري مح د  مايلي: 

حصة   433( ج ناظر مراس  اأت اعية) 

اأت اعية)

عل5  ينص  الذي   :16 رقم  بند 

ك دي3  مح د  الديد  تعيين  مايلي: 

جحيد للشركة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 37 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 3737.

348I

ائت انية زهي3

MALYAS CAR
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

ائت انية زهي3
زنقة ابن عائشة ع ارة باريس 

الطابق التالت مكتب رقم 11 كيليز 

مراكش ، 43333، مراكش املغرب

MALYAS CAR شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي املدي3ة 2 

العن30 1 رقم Z/119 مراكش 43333 

مراكش املغرب.

تحويل  املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.91155

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

املؤرخ في 37 أكتوبر 2323 تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
 Z/119 رقم   1 العن30   2 »املدي3ة 

إ 5  43333 مراكش املغرب»  مراكش 

اقامة   «M2GH12« املدمى  »امللك 

 12 ع ارة   1 شارع تاركة حي النهضة 
رقم  الدفلي   الطابق   2 رقم  محل 

الرباط   6A امر�سي رقم  لطابق  ج   6

13213 الرباط   املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   37 بتاريخ  التجارية ب راكش  

2323 تحت رقم 118165.

349I

ACHORA CONSULTING

MEDIA CUISIEN DECO
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ACHORA CONSULTING

 DB MARRAKECH BC 18 N° 30

 DB MARRAKECH BC 18 N°

 30، 20800، MOHAMMEDIA

MAROC

MEDIA CUISIEN DECO شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي رياض 

1 رقم 37  - 23833 املح دية 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.23351

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

املؤرخ في 14 يوليوز 2323 تقرر حل 

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

 MEDIA CUISIEN الشريك الوحيد 

 133.333 رأس الها  مبلغ    DECO

حي  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 
رياض 1 رقم 37  - 23833 املح دية 

املغرب نتيجة ل : مشاكل ماسية.

حي  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
املح دية   23833  -  37 رقم  رياض1 

املغرب. 

ج عين:

الديد)ة) عاسل  خاجة ج عنوانه)ا) 
 23833  12 رقم   3 زنقة نقورالطابق 

)ة)  ك صفي  املغرب  املح دية 

للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل5 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  باملح دية   االبتدائية 

أكتوبر 2323 تحت رقم 1326.
353I

CABINET BAHMAD

ENGINEERING INSIDE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا ع ارة س 1 شقة 
ب 21 الطابق الثاني أليز مراكش 

إقامة مراكش بالزا ع ارة س 1 شقة 
ب 21 الطابق الثاني أليز مراكش، 

43333، مراكش املغرب
ENGINEERING INSIDE شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : اسيل, 
ع ارة ي امة رقم 1 - 43333 مراكش  

املغرب.
تحويل  املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.49345

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
املؤرخ في 21 شتن30 2323 تم  تحويل  
املقر االأت اعي الحا ي للشركة من »: 
 43333 -  1 اسيل, ع ارة ي امة رقم 
مراكش  املغرب» إ 5 »ع ارة ح دان، 
شارع   ،31 شقة  الخامس،  الطابق 
 43333  - مينارا أليز   يوغوسالفيا، 

مراكش  املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   37 بتاريخ  التجارية ب راكش  

2323 تحت رقم 118166.
352I

CABINET EL KHALIFA

 SOCIETE IMMOBILIERE
 DES GRANDES SURFACES

.SIGSUR S.A.R.L
إعالن متعدس القرارات

CABINET EL KHALIFA
43 - زنقة طه حدين ، 23133، 

الدار البيضاء املغرب

 SOCIETE IMMOBILIERE DES

 GRANDES SURFACES SIGSUR

S.A.R.L. »شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: زاجية 

شارع ع ر الخيام ج زنقة البنفسج 

اقامة ياس ين الع ارة ب الطابق 

الخامس. - 23253 الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.138315

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 11 نون30 2323

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل5 مايلي: 

االعالن عن جفاة الديد عبد الوهاب 

الشرايبي ،

قرار رقم 2: الذي ينص عل5 مايلي: 

توزيع حصص الشريك املتوف5 ،

قرار رقم 3: الذي ينص عل5 مايلي: 

املوافقة عل5 هبة حصص ،

قرار رقم 4: الذي ينص عل5 مايلي: 

ك دي3  الشرايبي  علي  الديد  تعيين 

جحيد للشركة ،

قرار رقم 5: الذي ينص عل5 مايلي: 

التوقيعات االأت اعية جالبنكية.

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 7: الذي ينص عل5 مايلي: 

رأس مال الشركة محدس في 333 333 

23333 حصة  سرهم مقدم إ 5      2

للديد  للحصة  سرهم   133 فئة  من 

علي الشرايبي

عل5  ينص  الذي   :12 رقم  بند 

الشرايبي  علي  الديد  تعيين  مايلي: 

ك دي3جحيد للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون30 2323 تحت رقم 755245.

353I

TH CONSULTING

MAY PRINT
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

TH CONSULTING

 26BD BRAHIM ROUDANI

 N°8 CASABLANCA ، 20060،

CASABLANCA MAROC

MAY PRINT  شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة سبتة 

زاجية كاسكون حي املدتشفيات  - 

23363 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.33983

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2323 أكتوبر   21 في  املؤرخ 

املصاسقة عل5 :

أح د كدوس  )ة)  تفويت الديد 

533 حصة اأت اعية من أصل 533 

حصة لفائدة  الديد )ة) عن30 كدوس 

بتاريخ 17 نون30 2323.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 39 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 756816.

355I

CANOCAF SARL

ASSURANCES AL KAWAKIB
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زنقة الخنداء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 33 

 NADOR ،62333 ،الناظور

MAROC

 ASSURANCES AL KAWAKIB

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 256 

طريق تاجي ة  - 62333 الناظور 

املغرب.

رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.16333

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم   2323 نون30   12 في  املؤرخ 

قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

 13.333« أي من  سرهم»   593.333«

عن  سرهم»   633.333« إ 5  سرهم» 

طريق :  -.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 16 نون30 

2323 تحت رقم 3565.

357I

DATA COMPTA

AHARRAS PROMO SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

DATA COMPTA

 RUE DE LA LIBERTE 54 ETAGE

 3 N° 13 BP 2253 ، 90000،

TANGER MAROC

AHARRAS PROMO SARL  شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 5، ع ارة 

إراك ، أ 5 الدواني 2، الطابق 1، 

شقة 33 - 93333 طنجة  املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

113485

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم   2323 نون30   16

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. AHARRAS PROMO SARL

الشراء   -  : غرض الشركة بإيجاز 

جالبيع . 

-االستي3اس جالتصدير.
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- اللوازم املكتبية جاملدتهلكات.  .

عنوان املقر االأت اعي : 5، ع ارة 

 ،1 الطابق   ،2 الدواني   5 أ   ، إراك 

شقة 33 - 93333 طنجة  املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد مح د اهراس :  53 حصة 

بقي ة 1.333 سرهم للحصة .

الديدة اموس فاط ة :  23 حصة 

بقي ة 1.333 سرهم للحصة .

الديدة مريم اهراس :  13 حصة 

بقي ة 1.333 سرهم للحصة .

حصة   13   : الديدة اية اهراس 

بقي ة 1.333 سرهم للحصة .

13 حصة    : الديد طارق اهراس 

بقي ة 1.333 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  اهراس  مح د  الديد 
الدواني 2، ع ارة أ 5، الطابق 1 رقم 

3 93333 طنجة املغرب.

الديدة فاط ة اموس عنوانه)ا) 

حي الدواني 2، ع ارة أ 5، الطابق 1، 
رقم 3 93333 طنجة املغرب.

عنوانه)ا)  اهراس  مريم  الديدة 

الدواني 2، ع ارة الف 5، الطابق 1، 

الرقم 3 93333 طنجة املغرب.

عنوانه)ا)  اهراس  اية  الديدة 

 1 طابق   ،5 ع ارة الف   ،2 الدواني 
رقم 3 93333 طنجة املغرب.

عنوانه)ا)  اهراس  طارق  الديد 
الدواني 2، ع ارة أ 5، الطابق 1 رقم 

3 93333 طنجة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  اهراس  مح د  الديد 
الدواني 2، ع ارة أ 5، الطابق 1 رقم 

3 93333 طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   37 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2323 تحت رقم 236821.

359I

DATA COMPTA

TOP REGALO SARL, AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

DATA COMPTA

 RUE DE LA LIBERTE 54 ETAGE

 3 N° 13 BP 2253 ، 90000،

TANGER MAROC

TOP REGALO SARL, AU شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 24، شارع 

هولندا، الطابق االر�سي - 93333 

طنجة املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.36137

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تم   2323 سأن30   31 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

»733.333 سرهم» أي من »133.333 

عن  سرهم»   833.333« إ 5  سرهم» 

إسماج احتياطي أج أرباح أج    : طريق 

عالجات إصدار في رأس املال.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   38 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2323 تحت رقم 236843.

363I

DATA COMPTA

FATALI SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

DATA COMPTA

 RUE DE LA LIBERTE 54 ETAGE

 3 N° 13 BP 2253 ، 90000،

TANGER MAROC

FATALI SARL شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

فاس، بلوك 14، محل E 22 ، ع ارة 

كرفاصا - 93333 طنجة املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.6697

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم   2323 أكتوبر   37 في  املؤرخ 

قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

»353.333 سرهم» أي من »653.333 

عن  سرهم»   1.333.333« إ 5  سرهم» 

إسماج احتياطي أج أرباح أج    : طريق 

عالجات إصدار في رأس املال.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   38 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2323 تحت رقم 236853.

361I

DATA COMPTA

FATALI SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

توسيع نشاط الشركة 

DATA COMPTA

 RUE DE LA LIBERTE 54 ETAGE

 3 N° 13 BP 2253 ، 90000،

TANGER MAROC

FATALI SARL شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها االأت اعي شارع 

فاس ، بلوك 14، محل E 22، ع ارة 

كورفاصا - 93333 طنجة املغرب.

توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.6697

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2323 أكتوبر   37 في  املؤرخ 

نشاط  إ 5  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي :

- كل أأزاء الدجلة

- االنعاش العقاري.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

سأن30   38 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2323 تحت رقم 236853.

363I

co-working business center

PLUS QUE BELLE

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

co-working business center

 23rue boured etg 3 N5 ROCHES

 NOIRES CASA، 20230،

CASABLANCA MAROC

PLUS QUE BELLE شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 45 زنقة 

زكي الدين طاج�سي الرقم 7 الدار 

البيضاء - 23333 البيضاء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.331749

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تقرر حل   2323 نون30   19 املؤرخ في 

محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة 

 PLUS QUE الوحيد  الشريك  ذات 

 233.333 رأس الها  مبلغ    BELLE

 45 اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 

زنقة زكي الدين طاج�سي الرقم 7 الدار 

املغرب  البيضاء   23333  - البيضاء 

نتيجة ل : التصفية النهائية للشركة.

زنقة   45 ج حدس مقر التصفية ب 

الدار   7 الرقم  طاج�سي  الدين  زكي 

البيضاء  الدار   23333  - البيضاء 

املغرب. 

ج عين:

ج  مفتي  ابتدام    الديد)ة) 

عنوانه)ا) 45 زنقة زكي الدين طاج�سي 

البيضاء  9الدار  الرقم    4 الطابق 

23333 البيضاء املغرب ك صفي )ة) 

للشركة.
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جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل5 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 38 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 756672.

364I

STE BUR TRAITEMENT COMPTABLE SARL

 STE YOUSFI  BOIS  SARL(
(A-U

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 STE BUR TRAITEMENT
COMPTABLE SARL

 HAY AIT AZZA TARGUISTA AL
 HOCIEMA، 92500، TARGUIST

MAROC
  STE YOUSFI  BOIS  SARL (A-U(
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع  
مح د  بنونة  رقم  582  تطوان 

93333 تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
28213

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 سأن30   33
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 STE(  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. YOUSFI  BOIS  SARL (A-U
تقوم    : بإيجاز  الشركة  غرض 
بالج لة   الخشب   ببيع   الشركة  
املرتبطة   الحرف  جكل   جالتقديط  

بها..

شارع    : االأت اعي  املقر  عنوان 
تطوان    582 رقم   بنونة   مح د  

93333 تطوان املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد مح د  اليوسفي. :  1.333 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

 1333  :  الديد مح د  اليوسفي. 

بقي ة 133 سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد مح د  اليوسفي عنوانه)ا) 
 -  582 رقم   بنونة   مح د   شارع  

تطوان 93333 تطوان املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد مح د  اليوسفي عنوانه)ا) 
 -  582 رقم   بنونة   مح د   شارع  

تطوان 93333 تطوان املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

38 سأن30  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

2323 تحت رقم 506/20.

365I

CAREPARTNERS

CARE INNOVATION
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAREPARTNERS

13 زنقة الراسين  فال فلوغي 

املعاريف الدار البيضإء ، 23393، 

الدار البيضإء املغرب

CARE INNOVATION شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 13 زنقة 
راسين فال فلوري املعارف الدار 

البيضاء 23333 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

472847

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون   2323 غشت   38

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 CARE  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.INNOVATION

تحضي3   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جتصنيع جتعبئة جشراء جتجارة الج لة 

جالتصدير  جاالستي3اس  جالتجزئة 

لنفدها  الع ليات  هذه  جأ يع 

جلآلخرين من أي منتج سجائي أج أأهزة 

التشخيص  في  كواشف  أج  طبية 

التج يل  جمدتحضرات   ، املخت30ي 

جاملك الت   ، الشخصية  جالنظافة 

جفًقا  الكي يائية  جاملواس   ، الغذائية 

بها  املع ول  القانونية  لألحكام 

جتخضع لت3اخيص الجهات املختصة.

زنقة   13  : عنوان املقر االأت اعي 

الدار  املعارف  فلوري  فال  راسين 

البيضاء  الدار   23333 البيضاء 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 13.333 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 133   : الديدة عبد الحي اخياط 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

اخياط  الحي  عبد  الديدة 

ا  اسس  الرجي�سي  زنقة  عنوانه)ا) 

الدار   23333  5 الع ارة   1 الطابق 

البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد عبد الحي اخياط عنوانه)ا) 

 1 الطابق  ا  اسس  الرجي�سي  زنقة 

البيضاء  الدار   23333  5 الع ارة 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

شتن30 2323 تحت رقم -.

366I

FIDUCIAIREJAD

INJAD DESIGN sarl au
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

FIDUCIAIREJAD

 RESIDENCE JAOUHARA

 1°ETAGE APPT N°5 AVENUE

 ALLAL EL FASSI MARRAKECH،

MAROC 43333، مراكش

INJAD DESIGN sarl au شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 

تامنصورت ع لية قصور جارزازات 

الوحدة رقم D2/6 - 43333 مراكش 

املغرب.

تحويل  املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.82169

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

املؤرخ في 26 أكتوبر 2323 تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 

»تامنصورت ع لية قصور جارزازات 

الوحدة رقم D2/6 - 40000 مراكش 

ملح دية  الدباع  »سجار  إ 5  املغرب» 

مراكش    43333  - الويدان  أ اعة 

املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   13 بتاريخ  التجارية ب راكش  

2323 تحت رقم 118353.

367I
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ACHORA CONSULTING

 C-MEC CABINET MONDE

EXPERT CONSULTING

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

ACHORA CONSULTING

 DB MARRAKECH BC 18 N° 30

 DB MARRAKECH BC 18 N°

 30، 20800، MOHAMMEDIA

MAROC

 C-MEC CABINET MONDE

EXPERT CONSULTING شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي اقامة 

الصافي رقم 7 الطابق 3 - 23833 

املح دية املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.15973

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر   2323 أكتوبر   29 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

 C-MEC CABINET MONDE

مبلغ    EXPERT CONSULTING

جعنوان  سرهم   133.333 رأس الها 

مقرها اإلأت اعي اقامة الصافي رقم 7 

الطابق 3 - 23833 املح دية املغرب 

نتيجة ل : مشاكل ماسية.

اقامة  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

 23833  -  3 الطابق   7 رق  الصافي 

املح دية املغرب. 

ج عين:

ج  لكديلي  لطيفة   الديد)ة) 

193حي  رقم  بلوك132  عنوانه)ا) 

شرف  33533 اكاسير املغرب ك صفي 

)ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل5 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملح دية  بتاريخ 23 نون30 

2323 تحت رقم 1552.

368I

ARKAM WA HISSABAT

TRANBII
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ARKAM WA HISSABAT

59 شارع بورسج إقامة طه ، 23333، 

الدار البيضاء املغرب

TRANBII شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 7 زنقة 

سبتة اقامة الرامي مكتب رقم 8 

الدار البيضاء 23333 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

481767

 11 عقد حر مؤرخ في  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم   2323 سأن30 

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TRANBII

تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املنتجات املكتبية.

زنقة   7  : االأت اعي  املقر  عنوان 

 8 رقم  مكتب  الرامي  اقامة  سبتة 

23333 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : طرنكيل   ربيع  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد ربيع طرنكيل  عنوانه)ا) حي 

عين ابي فارس الدرب الطويل رقم 36 

16233 جزان  املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد ربيع طرنكيل عنوانه)ا) حي 

عين ابي فارس الدرب الطويل رقم 36 

16233 جزان  املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 33 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم -.

373I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

STE ASMAK MOTAWASIT
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

STE ASMAK MOTAWASIT شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي البوغاز 

شارع جاس املخازن رقم 1 املضيق - 

93333 املضيق املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

28233

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   33

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ASMAK MOTAWASIT

إطار   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الصيد.

حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 1 رقم  املخازن  جاس  شارع  البوغاز 

املضيق - 93333 املضيق املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

24.633.333 سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : الديد امح د بوكليط 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

 الديد امح د بوكليط : 245333 

بقي ة 133 سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد امح د بوكليط عنوانه)ا) 

حي الدالم شارع االمام البخاري رقم 

15 املضيق 93333 املضيق املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد امح د بوكليط عنوانه)ا) 

حي الدالم شارع االمام البخاري رقم 

15 املضيق 93333 املضيق املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

38 سأن30  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

2323 تحت رقم 6135.

371I

juris capitole

NOTORIETY
إعالن متعدس القرارات

juris capitole

 angle bd Allal ben Abdellah et

 bd Youssef ben Tachfine 4ème

 étg n° 42 Oujda ، 60000، Oujda

Maroc

NOTORIETY »شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد»
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جعنوان مقرها االأت اعي: زاجية 

شارع عالل بن عبد هللا ج شارع 

يوسف بن تاشفين، الطابق الثاني، 

رقم 22، جأدة - - جأدة املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.29537

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 34 نون30 2323

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل5  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع  مايلي: 

أي  سرهم   1.000.000،00 قدره 

إ 5   سرهم   1.750.000،00 من 

بإصدار  سرهم   2.750.000،00

تقديم  طريق  عن  أديدة  حصص 

طرف  من  مكتتبة  نقدية  حصص 

الشرقية  للجهة  االستث ار  صندجق 

الوحيد  الشريك  موافقة  بعد 

ب قت�سى  موساجي  إلياس  الديد 

في  املؤرخ  االستثنائي  العام  الج ع 

الشريك  قام  حيث  نون232330.   34

للجهة  االستث ار  صندجق  الجديد 

ج  كاملة  حصته  بتحرير  الشرقية 

 1.000.000،00 قدره  ب ا  فورية 

سرهم

قرار رقم 2: الذي ينص عل5 مايلي: 

للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة  من 

ذات الشريك الوحيد إ 5 شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

عل5  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 

تقرر مالءمة النظام امسا�سي  مايلي: 

للشركة مع مقتضيات القانون. جتبعا 

النظام  مقتضيات  تعديل  تم  لذلك 

امسا�سي التالية:

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص عل5 مايلي: 

الحصص  أصحاب  الشركاء  قرر 

املقدمة أج التي قد يتم تقدي ها الحقا 

تأسيس شركة محدجسة املدؤجلية.

بند رقم 6: الذي ينص عل5 مايلي: 

قام الشركاء بتقديم الحصص املبينة 

إلياس  الديد   : اآلتي  الوأه  عل5 

سرهم.    1.750.000،00 موساجي 

الشرقية  للجهة  اإلستث ار  صندجق 

املبالغ  نقدا.  سرهم   1.000.000،00

البنكي  الحداب  في  بالكامل  سفعت 

للشركة.

عل5  ينص  الذي   :7 رقم  بند 

ب بلغ  الشركة  رأس ال  حدس  مايلي: 

إ 5  موزع  سرهم   2.750.000،00

 133 منها  كل  قي ة  حصة   27533

محررة  ج  مكتتبة  حصة  كل  سرهم. 

الحصص  هذه  ج  فورية،  ج  كاملة 

موزعة بين الشركاء عل5 التا ي: الديد 

حصة.    17533 موساجي  إلياس 

الشرقية  للجهة  اإلستث ار  صندجق 

حصة.   13333 مداه ة  شركة 

مج وع الحصص 27533 حصة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   32 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

2323 تحت رقم 2835.

372I

CORPORATE AUDIT GROUP

HYGIENE DU NORD
إعالن متعدس القرارات

CORPORATE AUDIT GROUP

445, شارع عبد املومن، الطابق 

الخامس، رقم 22 ، 23333، 

casablanca maroc

HYGIENE DU NORD  »شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة ذات 

الشريك الوحيد»

جعنوان مقرها االأت اعي: شارع 

حدن الثاني، ع ارة BMCE ، شقة 

9، - 62333 الناظور  املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.19841

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 16 نون30 2323

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1.: الذي ينص عل5 مايلي: 

تفويت  عل5  املصاسقة   -

لفائدة  اأت اعية   حصة   53.333

 GROUPE TADLAOUI شركة 

جقبول هذا امخي3 كشريك أديد

قرار رقم 2.: الذي ينص عل5 مايلي: 

امسا�سي  القانون  تعديل   -

للشركة

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص عل5 مايلي: 

الحصص

بند رقم 7: الذي ينص عل5 مايلي: 

الرأس ال

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 3728.

373I

ALLEGEANCE CONSULTING

IMMOBILIÈRE AJDIR SARL

إعالن متعدس القرارات

ALLEGEANCE CONSULTING

ساحة الرجسني تقاطع شارع طانطان 

ج شارع لبنان اقامة لينى رقم 51&53 

، 93333، طنجة املغرب

  IMMOBILIÈRE AJDIR SARL

»شركة ذات املدؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: 18 شارع 

مراكش اقامة الخنداء 2 رقم 4 

طنجة - 93333 طنجة املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.23439

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 26 نون30 2323

تم اتخاذ القرارات التالية: 

 : الشركة  تغيي3 تد ية  رقم  قرار 

تغيي3 تد ية  الذي ينص عل5 مايلي: 

 IMMOBILIERE AJDIR   الشركة من

ALLNORD SARL 5 ا  SARL

التجاري  النشاط  تغيي3  رقم  قرار 

تغيي3  مايلي:  عل5  ينص  الذي   :

الت3جيج  من  التجاري  النشاط 

 (promotion immobilière(للعقار

عام  بشكل  امرض  تقديم  ا 5 

 lotissement des terrains en(

 (général

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 2: الذي ينص عل5 مايلي: 

تغيي3 تد ية الشركة 

بند رقم 3: الذي ينص عل5 مايلي: 
تغيي3 النشاط التجاري 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   38 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2323 تحت رقم 236871.

376I

CABINET ANESS

EDUKA ACTIF PRIVÉ
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

CABINET ANESS

 HAY ALAOUIYINE ، 12050، ,25

TEMARA MAROC

EDUKA ACTIF PRIVÉ شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 44,شارع 

فرندا, شقة 11, أكدال - 13383 

الرباط امل لكة املغربية

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

148199

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   32

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.EDUKA ACTIF PRIVÉ
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مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدعم املدر�سي جامكاسيمي ج أامعي..

44,شارع   : عنوان املقر االأت اعي 

 13383  - أكدال   ,11 شقة  فرندا, 

الرباط امل لكة املغربية.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 53.333 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 253   : عبوسي  الحدين  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

  : الركراكي  الحكيم  عبد  الديد 

253 حصة بقي ة 133 سرهم للحصة 

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد الحدين عبوسي عنوانه)ا) 

 23 حي العلويين تجزئة ملك هللا رقم 

12333  ت ارة امل لكة املغربية.

الركراكي  الحكيم  عبد  الديد 
عنوانه)ا) زنقة االبدري ع ارة 2 شقة 

امل لكة  الرباط   13363 اللي ون    9

املغربية.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد الحدين عبوسي عنوانه)ا) 

 23 حي العلويين تجزئة ملك هللا رقم 

12333  ت ارة امل لكة املغربية

الركراكي  الحكيم  عبد  الديد 
عنوانه)ا) زنقة االبدري ع ارة 2 شقة 

امل لكة  الرباط   13363 اللي ون    9

املغربية

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   13 بتاريخ  التجارية بالرباط  

2323 تحت رقم 6125.

377I

 WORLD ART CONSULTING SARL par

abréviation WACON SARL

 AUTOMATION
 & MECANICAL

TECHNOLOGY باختصار 
A.M.T

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

 WORLD ART CONSULTING

 SARL par abréviation WACON

SARL

زاجية شارع أبي أرير الط30ي 

جزنقة عبد الرح ان ناصر، إقامة 

املنصور، الطابق امجل، الشقة رقم 

2 ، 93333، طنجة املغرب

 AUTOMATION & MECANICAL

 A.M.T باختصار TECHNOLOGY

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي املنطقة 

الحرة للتصدير بوخالف، الجزء 4، 

القطعة 4، بلوك ب، الطابق امر�سي 

جما بين الطابقين - 93333 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

113547

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم   2323 نون30   23

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 AUTOMATION & MECANICAL

.A.M.T باختصار TECHNOLOGY

تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الهياكل جامغراض املعدنية الخاصة 

بقطاع الديارات.

املنطقة   : عنوان املقر االأت اعي 

 ،4 الجزء  الحرة للتصدير بوخالف، 

القطعة 4، بلوك ب، الطابق امر�سي 

طنجة   93333  - الطابقين  بين  جما 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 75   : محصون  امبارك  الديد 

حصة بقي ة 1.333 سرهم للحصة .

الديد عاسل الدبعي :  25 حصة 

بقي ة 1.333 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد امبارك محصون عنوانه)ا) 

طنجة   93333 طريق كاب اسبارطل 

املغرب.

عنوانه)ا)  الدبعي  عاسل  الديد 

طنجة   93333 رهراه  سجار  مدنانة 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  الديد عاسل الدبعي  

طنجة   93333 رهراه  سجار  مدنانة 

املغرب

الديد ع ر مورج عنوانه)ا) شارع 

طنجة   93333 القدطالني  اإلمام 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   38 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2323 تحت رقم 236872.

378I

MOORISH

 SUPPLY CHAIN EXPERT
SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

MOORISH

39 شارع اللة الياقوت الطابق 5 

الشقة س 39 شارع اللة الياقوت 

الطابق 5 الشقة س، 23333، الدار 

البيضاء املغرب

 SUPPLY CHAIN EXPERT SARL

AU  شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 39  شارع 

اللة اليقوت الع ارة س الطابق 5 

البيضاء 39 شارع اللة الياقوت 

الطابق 5 الشقة س 23333 الدار 

البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.313415

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

ت ت   2323 نون30   18 في  املؤرخ 

املصاسقة عل5 :
بنجلون   انس   )ة)  تفويت الديد 

أصل  من  اأت اعية  حصة   1.333

امين   )ة)  الديد  حصة لفائدة    133

توم بنشقرجن  بتاريخ 18 نون30 2323.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون30 2323 تحت رقم 755413.

379I

zarkal & associés

SO VISIO
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

zarkal & associés

131 شارع عبد املومن الطابق 6 رقم 

22 ، 23133، الدار البيضاء املغرب

SO VISIO شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 9/8 اقامة 

باستور ساحة شارل نيكول - 333 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

482591

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   12

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 SO  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.VISIO
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غرض الشركة بإيجاز : بيع معدات 

االتصال ع30 االق ار االصطناعية.

 8/9  : االأت اعي  املقر  عنوان 

 - اقامة باستور ساحة شارل نيكول 

333 الدار البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 13.333 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 133   : الديدة صوفيا بن عزجز 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة . 

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديدة صوفيا بن عزجز عنوانه)ا) 

شارع ايطاليا 333 باريس فرندا.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديدة صوفيا بن عزجز عنوانه)ا) 

شارع ايطاليا 333 باريس فرندا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 757234.

383I

distra conseils

C1 TRAVAUX
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

distra conseils

رقم 2 بلوك 21 الطابق الثاني الحي 

الحدني ، 43333، مراكش املغرب

C1 TRAVAUX  شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 2 

الطابق 2 بلوك 21 الحي الحدني 

مراكش - 43333 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

139119

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون   2323 يوليوز   17

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 C1  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. TRAVAUX

غرض الشركة بإيجاز : مقاجل : في 

أشغال مختلفة اج البناء.

صيانة ج تيهيء الحدائق ج امماكن 

الخضراء..

 2 رقم   : االأت اعي  املقر  عنوان 

الحدني  الحي   21 بلوك   2 الطابق 

مراكش - 43333 مراكش املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : الديد مح د العدري 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد مح د العدري عنوانه)ا) 

الحوز  التوامة   تزارت  أغبالو  سجار 

43333 مراكش املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد مح د العدري عنوانه)ا) 

الحوز  التوامة   تزارت  أغبالو  سجار 

43333 مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   38 بتاريخ  التجارية ب راكش  

2323 تحت رقم 118257.

382I

KHM CONSULTING

KAPPI DE L›INOX
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

KHM CONSULTING

1 زنقة  ايت  باع ران امل ر ب 

الطابق االجل  الرقم 136 تقاطع 

شارع مح د الخامس ج املقاجمة ، 

23353، الدار البيضاء املغرب

KAPPI DE L›INOX شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 67 
زنقة عزيز بالل الطابق 2 الرقم 3 

املعاريف - 23333 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

482439

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   16

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 KAPPI : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.DE L’INOX

غرض الشركة بإيجاز : استي3اس ج 

تصدير, صناعة الغاليات الصناعية 

جالزخرفية
زنقة   67  : عنوان املقر االأت اعي 

عزيز بالل الطابق 2 الرقم 3 املعاريف 

- 23333 الدار البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 633   : كتون  خديجة  الديدة 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

الديدة منال توفيق :  233 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

233 حصة    : الديد امين توفيق 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  
جصفات جمواطن الشركاء :

الديدة خديجة كتون عنوانه)ا) 
 36 زنقة   1 تجزئة الضهر حي االنارة 
الدار    23473 الشق  عين   4 رقم 

البيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  توفيق  منال  الديدة 
زنقة   1 االنارة  حي  الضهر  تجزئة 
 23473 الشق  عين   4 رقم   36

الدارالبيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  توفيق  امين  الديد 
 36 زنقة   1 تجزئة الضهر حي االنارة 
الدار   23473 الشق  عين   4 رقم 

البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
الديدة خديجة كتون عنوانه)ا) 
 36 زنقة   1 تجزئة الضهر حي االنارة 
الدار   23473 الشق  عين   4 رقم 

البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 757379.

383I

distra conseils

EXTRA SIGN
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

distra conseils
رقم 2 بلوك 21 الطابق الثاني الحي 
الحدني ، 43333، مراكش املغرب

EXTRA SIGN شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 212 بلوك 
4 شعوف املحاميد مراكش - 43333 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

139217
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   25
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 EXTRA : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.SIGN
جكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لالشهار .
عنوان املقر االأت اعي : 212 بلوك 
4 شعوف املحاميد مراكش - 43333 

مراكش املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 133 سنة .
 53.333 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 253   : أ يلة  جخ و  الديدة 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .
 253   : مح د  الهاسيوي  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  أ يلة  جخ و  الديدة 
املحاميد   316 رقم   5 اشعوف بلوك 

مراكش 43333 مراكش املغرب.
الديد الهاسيوي مح د عنوانه)ا) 
املحاميد  شعوف   4 بلوك   212

مراكش 43333 مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  أ يلة  جخ و  الديدة 
املحاميد   316 رقم   5 اشعوف بلوك 

مراكش 43333 مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   13 بتاريخ  التجارية ب راكش  

2323 تحت رقم 9343.

384I

IFCOF

فيكتوريا هرموزا
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

IFCOF
 AVENUE MOHAMED 6

 ERAC CENTRE IMM G2 APPT
 7 CASABLANCA ، 20550،

casablanca MAROC

فيكتوريا هرموزا شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 46 شارع 
الزرقطوني الطابق 2 الشقة 6 
البيضاء 23333 البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

477311
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 أكتوبر   32
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

فيكتوريا هرموزا.
التصدير   : غرض الشركة بإيجاز 
جاملواس  الحقائب  االستي3اس  ج 

االلكت3جنية.
46 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 
 6 الشقة   2 الطابق  الزرقطوني 

البيضاء 23333 البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد الراعي مح د :  533 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .
حصة   533   : الديد الراعي علي 

بقي ة 133 سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد الراعي مح د عنوانه)ا) 66 
ست3اسبورك   67233 مارتان   زنقة 

فرندا.
عنوانه)ا)  علي  الراعي  الديد 
املتشفيات  حي  ش11  للندط2  زنقة 

23333 البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
الديد الراعي مح د عنوانه)ا) 66 
ست3اسبورك   67233 مارتان   زنقة 

فرندا

عنوانه)ا)  علي  الراعي  الديد 
املتشفيات  حي  ش11  للندط2  زنقة 

23333 البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر 2323 تحت رقم 751338.

385I

ADVISORY PARTNERS

FRUMEKA 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ADVISORY PARTNERS

 Bd Abdelmoumen ,165

 Quartier des Hôpitaux Imm A

 1ER étage Casablanca ، 20160،

Casablanca Maroc

 FRUMEKA شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 7 زنقة 

سبتة اقامة رامي الطابق التاني 

مكتب رقم 8  الدار البيضاء - 

23133 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

482619

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   26

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.FRUMEKA

تجارة     : بإيجاز  الشركة  غرض 

منتجات   أ يع  جتصدير  استي3اس 

الفاكهة

أ يع  جتصدير  استي3اس  تجارة 

منتجات الغذائية

أ يع  جتصدير  استي3اس  تجارة 

منتجات  

،تأأي3،   إنشاء،شراء  جع وما،   

االخت3اع  براءات  أموال،  استغالل 

املتعلقة بهذه امنشطة  جبشكل أعم

تكون  قد  التي  املعامالت  أ يع 

مباشرة  غي3  أج  مباشرة  صلة  ذات 

بامهداف املذكورة أعاله ج تداهم في 

تطويرها أج ت ديدها.

.

زنقة   7  : االأت اعي  املقر  عنوان 

التاني  الطابق  رامي  اقامة  سبتة 

مكتب رقم 8  الدار البيضاء - 23133 

الدارالبيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

  : الحصباجي    مرجان  الديد 

سرهم   133 بقي ة  حصة   1.333

للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الحصباجي    مرجان  الديد 

عنوانه)ا)   سجارسيدي عباس زنقة 13 

رقم 6 بني يخلف  املح دية   28815 

الدارالبيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الحصباجي   مرجان  الديد 

 13 عنوانه)ا)  سجارسيدي عباس زنقة 

رقم 6 بني يخلف  املح دية   28815 

الدارالبيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 757223.
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IFCOF

ريزاي
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

IFCOF
 AVENUE MOHAMED 6

 ERAC CENTRE IMM G2 APPT
 7 CASABLANCA ، 20550،

casablanca MAROC
ريزاي شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 46 شارع 

الزرقطوني الطابق 2 الشقة 6 
البيضاء 23333 البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
477339

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 سأن30   11
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

اإلقتضاء ب ختصر تد يتها : ريزاي.
غرض الشركة بإيجاز : االست3اس ج 

البيع التصدير املواس االلكت3جنية .
46 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 
 6 الشقة   2 الطابق  الزرقطوني 

البيضاء 23333 البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
 1.333   : مح د  الراعي  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد الراعي مح د عنوانه)ا) 66 
ست3اسبورك   67233 مارتان   زنقة 

فرندا.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  مح د  الراعي  الديد 
مارتان   زنقة   66 مارتان   زنقة   66

ست3اسبورك فرندا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر 2323 تحت رقم 751337.

387I

GUIDE COMPTABLE

GROUPE RH
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

GUIDE COMPTABLE

تجزئة ابن تومرت 2 ع ارة 4 الطابق 

2 شقة 4 بوزنيقة ، 13133، 

بوزنيقة املغرب

GROUPE RH شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي مج وعة 

التقدم أش2 17 الطابق 2 سيدي 

ال30نو�سي - 23623 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

475429

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون   2323 أكتوبر   32

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.GROUPE RH

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري ج اشغال متنوعة.

عنوان املقر االأت اعي : مج وعة 

سيدي   2 الطابق   17 التقدم أش2 

البيضاء  الدار   23623  - ال30نو�سي 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : غزالة  هشام  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

 9 الديد هشام غزالة عنوانه)ا) 

 93633 اجلفاي   كرين  كاملبت  زنقة 

اجلفاي فرندا.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

 9 الديد هشام غزالة عنوانه)ا) 

 93633 اجلفاي   كرين  كاملبت  زنقة 

اجلفاي فرندا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر 2323 تحت رقم 23575.

388I

مطبعة الدريوش

مطبعة الدريوش
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مطبعة الدريوش

شارع عث ان بن عفان حي القدس 

الدريوش ، 62253، الدريوش 

املغرب

مطبعة الدريوش  شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

عث ان بن عفان حي القدس 

الدريوش الدريوش 62253 الدريوش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

195

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون   2323 سأن30   37

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

اإلقتضاء ب ختصر تد يتها : مطبعة 

الدريوش .

الطباعة   : غرض الشركة بإيجاز 

عل5 املالبس.

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 

عث ان بن عفان حي القدس الدريوش 

الدريوش 62253 الدريوش املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 23.333 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الدريوش  مطبعة  الشركة 

عنوانه)ا) شارع عث ان بن عفان حي 

الدريوش   62253 القدس الدريوش  

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديدة يدرى الواقف عنوانه)ا) 

 88 رقم  أمزيان  الجن3ال  شارع 

الدريوش 62253 الدريوش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 37 بتاريخ  بالدريوش   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 82.
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عدس 5644 - 15 أ اسى امج 5 1442 )33 سيد 30 2323)الجريدة الرسمية   18656

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

FAYCAL SCOOL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

FAYCAL SCOOL شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 14 

س 3 تجزئة الرمل انزكان - 86353 

انزكان املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5859

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2323 سأن30   37 في  املؤرخ 

املصاسقة عل5 :

سعيد  موالي  )ة)  الديد  تفويت 

من  اأت اعية  حصة   1.253 افقي3 

أصل 3.333 حصة لفائدة  الديد )ة) 

موالي فيصل افقي3 بتاريخ 37 سأن30 

.2323

سعيد  موالي  )ة)  الديد  تفويت 

من  اأت اعية  حصة   1.253 افقي3 

أصل 3.333 حصة لفائدة  الديد )ة) 

مهدي افقي3 بتاريخ 37 سأن30 2323.

سعيد  موالي  )ة)  الديد  تفويت 

من  اأت اعية  حصة   533 افقي3 

أصل 3.333 حصة لفائدة  الديد )ة) 

يونس افقي3 بتاريخ 37 سأن30 2323.

خديجة  )ة)  الديد  تفويت 

حصة اأت اعية من   753 امجوض 

)ة)  الديد  753 حصة لفائدة   أصل 

يونس افقي3 بتاريخ 37 سأن30 2323.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

سأن30   13 بتاريخ  االبتدائية بانزكان  

2323 تحت رقم 2233.

393I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

PEPINIERE OUED SOUSS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

 PEPINIERE OUED SOUSS

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها االأت اعي طريق ايت 

ملول تيكوين انزكان - 83333 اكاسير 

املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.9935

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 11 نون30 2323 ت ت إضافة 

إ 5 نشاط الشركة  التالية  امنشطة 

الحا ي :

سجليا  ج  جطنيا  البضائع  نقل 

لحداب الغي3

اللوحات  ج  املتجدسة  الطاقة 

الش دية

 أع ال متنوعة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

سأن30   11 بتاريخ  باكاسير   التجارية 

2323 تحت رقم 97457.

391I

FLASH ECONOMIE

داليدام
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

ساليدام 

رأس ال الشركة:133333.33 سرهم

الشكل القانوني للشركة:ذات 

املدؤجلية املحدجسة

املقر اإلأت اعي:تقاطع شارع لال 

ياقوت ج زنقة العرعار 9 إقامة 

غاليس الطابق 4 شقة رقم 17  الدار 

البيضاء

رقم السجل التجاري:  423359 

الدار البيضاء

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 39 يوليوز 2323 تقرر حل 

شركة ذات مدؤجلية محدجسة مبلغ 

133333.33 سرهم جعنوان  رأس الها 

لال  شارع  تقاطع  اإلأت اعي  مقرها 

إقامة   9 العرعار  جزنقة  ياقوت 

غاليس الطابق 4 شقة رقم 17 الدار 

البيضاء 

  نتيجة عدم تحقيق الهدف 

الديد  أسم  أشرف  الديد  جعين 

أسم ج عنوانه 53 تجزئة نايت الطابق 

الثاني الدرجة إقليم برشيد ك صفي 

انعقاس  تم  قد  ج  ساليدام،  للشركة 

يوليوز   9 بتاريخ  الختامية  الج عية 

2323 الدار البيضاء

بالدار  القانوني  اإليداع  تم 

 2323 شتن30   31 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 744483

392I

FLASH ECONOMIE

ALTERNANCIA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

ALTERNANCIA شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 44 شارع 

مح د الدالجي  - 33333 فاس 

املغرب 

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

65337

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون   2323 أكتوبر   22

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ALTERNANCIA

غرض الشركة بإيجاز : محل لبيع 

املالبس الجاهزة لألفراس

44 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 

فاس   33333  - الدالجي   مح د 

املغرب .

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد خالد بلعلم :  1.333 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بلعلم  خالد  الديد 

ايت   4 ع ارة   4 الشقة  لحلو  اقامة 

ج   م  لوي  سان  شارع   1 اسقاطو 

33333 فاس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  بلعلم  خالد  الديد 

ايت   4 ع ارة   4 الشقة  لحلو  اقامة 

ج   م  لوي  سان  شارع   1 اسقاطو 

33333 فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   25 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2323 تحت رقم 3312.
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la sincérité إنت ائية 

SYSTEM PRO
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

la sincérité إنت ائية

زنقة بئ3 أنزران ع ارة ٣ الشقة 

١٣ شارع مح د الخامس فاس ، 

33333، فاس املغرب

SYSTEM PRO شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 242 

بلوك أ حي الوفاق زجاغة فاس - 

33333 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

65113

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 أكتوبر   14

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SYSTEM PRO

التصدير   : غرض الشركة بإيجاز 

ج اإلست3اس

بيع امق شة الجاهزة

بيع امتواب بالتقديط.

عنوان املقر االأت اعي : رقم 242 

 - فاس  زجاغة  الوفاق  حي  أ  بلوك 

33333 فاس املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : الديد زكريا املوساجي 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد زكريا املوساجي عنوانه)ا) 
بلوك أ حي الوفاق زجاغة    242 رقم 

33333 فاس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد زكريا املوساجي عنوانه)ا) 
بلوك أ حي الوفاق زجاغة   242 رقم 

33333 فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   31 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2323 تحت رقم 3433/2020.

395I

ZHAR AHMED

DISGLOB
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ZHAR AHMED

 HAY QODS BENSOUDA ، 11

30030، FES MAROC

DISGLOB شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 85 

تجزئة ناسية املرأة جاس فاس فاس - 

33333 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

65247

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 شتن30   25

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.DISGLOB

غرض الشركة بإيجاز : متجر لبيع 

التصدير ج   - املواس الغدائية العامة 

اإلست3اس.
 85 رقم   : عنوان املقر االأت اعي 

 - تجزئة ناسية املرأة جاس فاس فاس 

33333 فاس املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديدة مهى كرجم :  1.333 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الديدة مهى كرجم عنوانه)ا) فيال 

طريق   1 س تجزئة زهرة املدائن   41

فاس   33333 فاس  الشقف  عين 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديدة مهى كرجم عنوانه)ا) فيال 

طريق   1 س تجزئة زهرة املدائن   41

فاس   33333 فاس  الشقف  عين 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   13 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2323 تحت رقم 3539/2020.

397I

la sincérité إنت ائية 

PHARMACIE HAY ELOUZ
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

la sincérité إنت ائية
زنقة بئ3 أنزران ع ارة ٣ الشقة 

١٣ شارع مح د الخامس فاس ، 

33333، فاس املغرب

 PHARMACIE HAY ELOUZ

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 2/58 

بلوك 7 بي3 أنزران بنصفار صفرج - 

31333 صفرج املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2835

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2319 سأن30   23
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.PHARMACIE HAY ELOUZ
غرض الشركة بإيجاز : • م ارسة 

مهنة الصيدلة 
جالتجزئة  بالج لة  البيع   •

لل نتجات جامسجية
بيع املعدات الطبية جالجراحية   •

جاملنتجات شبه الصيدالنية
• استيفاء الوصفات الطبية

• تحضي3 الدجاء.
 58/2  : االأت اعي  املقر  عنوان 
 - بي3 أنزران بنصفار صفرج   7 بلوك 

31333 صفرج املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأس ال  مبلغ 

2.333.333 سرهم، مقدم كالتا ي:
 23.333   : عزيز  أتباتو  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
رقم  الديد أتباتو عزيز عنوانه)ا) 
املنزل   طريق  الدالجي   تجزئ   134

31333 صفرج املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
رقم  الديد أتباتو عزيز عنوانه)ا) 
املنزل   طريق  الدالجي   تجزئ   134

31333 صفرج املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   35 بتاريخ  االبتدائية بصفرج  

2323 تحت رقم 68/2020.
398I
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AUDINET

POILOUR MAROC PIECES
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

AUDINET

 RUE AIT OURIR BD MLY 33

 YOUSSEF CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA MAROC

 POILOUR MAROC PIECES

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي إقامة 

أسامة شارع 13 رقم11 تجزئة 

إنصاف حي اإلنارة عين الشق - 

23333 البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.33636

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2323 سأن30   31 في  املؤرخ 

املصاسقة عل5 :

)ة) حدن  شافيل  تفويت الديد 

أصل  من  اأت اعية  حصة   753

)ة)  الديد  لفائدة   حصة   1.333

 31 بتاريخ  نخلي  الزهراء   فاط ة 

سأن30 2323.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 37 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 756422.

399I

Ste ORIENTAL AUDIT

 SOCIETE SUPER AGRO

AGRIGOL
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Ste ORIENTAL AUDIT

 111Bd Derfoufi 1°ETAGE N°1 ،

60000، OUJDA MAROC

 SOCIETE SUPER AGRO

AGRIGOL شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي اقامة 
الكوثر رقم 133 طريق تازة  - 63333 

جأدة املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
36133

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 أكتوبر   14
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE SUPER AGRO  :

.AGRIGOL
مدي3   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
التجارية  الع ليات  إسارة  في  أع ال 
للخدمة  الزراعية  أج  الصناعية  أج 

املدنية أج العدكرية.
- تاأر أ لة لألعالف

 - تاأر أ لة للفواكه جالخضرجات 
الطازأة..

اقامة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
الكوثر رقم 133 طريق تازة  - 63333 

جأدة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
 1.333   : مرزجق  شالح  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد شالح مرزجق عنوانه)ا) حي 
جأدة   63333   27 قم   18 املي3 علي 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
الديد شالح مرزجق عنوانه)ا) حي 
جأدة   63333   27 قم   18 املي3 علي 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   34 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

2323 تحت رقم 2846.

433I

STE DYNAMIQUE LIGHT

 STE DYNAMIQUE LIGHT

SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

STE DYNAMIQUE LIGHT

 N 13 AVENUEHAMZA IBN ABD

 AL MOTALEB FES ، 30000، FES

املغرب

 STE DYNAMIQUE LIGHT SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم شارع 

ح زة ابن عبد املطلب فاس فاس 

33333 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

65389

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   25

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.DYNAMIQUE LIGHT SARL

غرض الشركة بإيجاز :  بيع املواس 

الكهربائية 

املعامالت

تصدير ج االست3اس.
عنوان املقر االأت اعي : رقم شارع 

فاس  فاس  املطلب  عبد  ابن  ح زة 

33333 فاس املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 333.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.533   : توفيق  بنجلون  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

 1.533   : مح د  بنجلون  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  توفيق  بنجلون  الديد 

فيال 36 تجزئة كومنبغ طريق اي وزار 

33333 فاس املغرب.

عنوانه)ا)  مح د  بنجلون  الديد 

فيال 36 تجزئة كومنبغ طريق اي وزار 

33333 فاس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  توفيق  بنجلون  الديد 

فيال 36 تجزئة كومنبغ طريق اي وزار 

33333 فاس املغرب

عنوانه)ا)  مح د  بنجلون  الديد 

فيال 36 تجزئة كومنبغ طريق اي وزار 

33333 فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   33 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2323 تحت رقم 3412.

431I

CAF MAROC

CLICLENS

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

CAF MAROC

 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA

 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

CLICLENS شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي مركز 

NREA ،183 شارع ج ي العهد الطابق 

الدفلي املحل رقم 22 93333 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 
113723

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   39
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.CLICLENS
جكالة    : بإيجاز  الشركة  غرض 

االعالن ج التواصل.
مركز   : االأت اعي  املقر  عنوان 
NREA ،183 شارع ج ي العهد الطابق 
الدفلي املحل رقم 22 93333 طنجة 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 13.333 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 STEPHANE PATRICK الديد 
حصة   XAVIER MODENA :  51

بقي ة 133 سرهم للحصة .
 49   : الزعنوني  نرأس  الديدة 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
 STEPHANE PATRICK الديد 
XAVIER MODENA عنوانه)ا) 121، 
 7 شارع مح د بن عبد هللا الطابق 

رقم 19 93333 طنجة املغرب.
الزعنوني  نرأس  الديدة 
زنقة ابو بكر الرازي اقامة  عنوانه)ا) 
 45 الشقة   5 ط   29 رقم  ابراهيم 

93333 طنجة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
 STEPHANE PATRICK الديد 
XAVIER MODENA عنوانه)ا) 121، 
 7 شارع مح د بن عبد هللا الطابق 

رقم 19 9333 طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   11 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2323 تحت رقم 237346.
432I

BUSINESS AUDITAX

KELLER KEUKENZ
إعالن متعدس القرارات

BUSINESS AUDITAX

 RUE TABARI RESIDENCE MLY 7

 ALI CHERIF B N17 ، 90010،

TANGER MAROC

KELLER KEUKENZ »شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي:  5، شارع 

يوسف ابن تاشفين الطابق الثاني، 

رقم 3ـ  - - طنجة امل لكة املغربية.

»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.79447

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 39 مارس 2323

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل5 مايلي: 

 GERAF ليصبح  الشركة  اسم  تغيي3 

NORD

قرار رقم 2: الذي ينص عل5 مايلي: 

لج يع  القدامى  الشركاء  اعطاء 

لكل  حصة   533 البالغة  حصصهم 

جاحد منهم، حيث اعطى الديد مح د 

 533 عبد الجليل  مج وع حصصه  

للديد الناجر عبد القاسر ج هو مغربي 

ج   GN131196 حامل لب ت ج رقم 

الديد ع ر ترنباتي ملج وع حصصه 

هو  ج  أراف  هشام  للديد  ال533 

رقم  تعريف  لبطاقة  حامل  مغربي 

HA123857

قرار رقم 3: الذي ينص عل5 مايلي: 

استقالة الديد مح د عبد الجليل 

الناجر  من  كل  تعيين  ج  التديي3  من 

عبد القاسر ج هشام أراف ج ملدة غي3 

محدجسة

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 2: الذي ينص عل5 مايلي: 

 GERAF ليكون  الركة  اشم  تغيي3 

NORD عوض 

KELLER KEUKENZ
بند رقم 6: الذي ينص عل5 مايلي: 
لج يع  القدامى  الشركاء  اعطاء 
لكل  حصة   533 البالغة  حصصهم 
جاحد منهم، حيث اعطى الديد مح د 
 533 عبد الجليل  مج وع حصصه  
للديد الناجر عبد القاسر ج هو مغربي 
ج   GN131196 حامل لب ت ج رقم 
الديد ع ر ترنباتي ملج وع حصصه 
هو  ج  أراف  هشام  للديد  ال533 
رقم  تعريف  لبطاقة  حامل  مغربي 

HA123857
عل5  ينص  الذي   :14 رقم  بند 
عبد  مح د  الديد  استقالة  مايلي: 
الجليل من التديي3 ج تعيين كل من 
الناجر عبد القاسر ج هشام أراف ج 

ملدة غي3 محدجسة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   38 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2323 تحت رقم 236843.

433I

ROYFAB

ROYFAB
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ROYFAB
 Bureau N 4ème étage Lot 11

 Lotis BAB ATLAS 2 Fes ، 30000،
Fes Maroc

ROYFAB شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

 Bureau جعنوان مقرها اإلأت اعي
 N 4ème étage Lot 11 Lotis BAB
ATLAS 2 Fes - 30000 Fes Maroc

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
64199

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 أكتوبر   39
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ROYFAB

 Traveau - : غرض الشركة بإيجاز

divers de construction

.Import / Export -

 Bureau  : عنوان املقر االأت اعي 

 N 4ème étage Lot 11 Lotis BAB

.ATLAS 2 Fes - 33333 Fes Maroc

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 133 سنة .

 53.333 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

 Youssef El Fathi الديد 

 N15 Rue 3 Lalla عنوانه)ا) 

.soukaina 33333 Fes Maroc

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

 Youssef El Fathi الديد 

 N15 Rue 3 Lalla عنوانه)ا) 

soukaina 33333 Fes Maroc

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   39 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2323 تحت رقم 2634.

434I

FIDUCIAIRE LAMIN

TENCIA COMPANY
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE LAMIN

 IMM 19 BUREAU N5 ETAGE 4

 RUE MOHAMED ZERKTOUNI

FES ، 30000، FES MAROC

TENCIA COMPANY شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
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جعنوان مقرها اإلأت اعي محل رقم 

1 شارع ابن الخطيب عين الشقف  - 

33333 فاس  املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

65261

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   19

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TENCIA COMPANY

أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة جاست3اس جالتصدير.

عنوان املقر االأت اعي : محل رقم 

1 شارع ابن الخطيب عين الشقف  - 

33333 فاس  املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : مح د  قصارة  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مح د  قصارة  الديد 
تجزئة النزهة عين الشقف    33 رقم 

33333 فاس  املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  مح د  قصارة  الديد 
تجزئة النزهة عين الشقف    33 رقم 

33333 فاس  املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   13 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2323 تحت رقم 3546.

435I

QUALICIA CONSULTING

 VOLAILLE CHENAOUI SARL

AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

QUALICIA CONSULTING

 RÉSIDENCE AMINE DEUXIÈME.

 ÉTAGE BUREAU N°14 ,RUE

 TARFAYA MOULAY ALI CHRIF

 VN MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

 VOLAILLE CHENAOUI SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 6 

املج وعة 2 برج موالي ع ر مكناس 

- 53333 مكناس املغرب 

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

51563

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم   2323 نون30   35

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.VOLAILLE CHENAOUI SARL AU

غرض الشركة بإيجاز : التجارة

نقل البضائع أقل من 3.5 طن

 6 رقم   : االأت اعي  املقر  عنوان 

برج موالي ع ر مكناس   2 املج وعة 

- 53333 مكناس املغرب .

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : الديد الشناجي ياسي3 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ياسي3  الشناجي  الديد 

 21 الشقة   111 ع ارة   2 االمان 

جيدالن 53333 مكناس املغرب .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  ياسي3  الشناجي  الديد 

 21 الشقة   111 ع ارة   2 االمان 

جيدالن 53333 مكناس املغرب 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   37 بتاريخ  التجارية ب كناس  

2323 تحت رقم -.

436I

FIDUCIAIRE BAMMOU

ATITTUDE PARA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU

 Residence Minate Allah

 36, Angle Rue Loubnane et

 Mustapha Rifai N04 ، 14000،

KENITRA Maroc

ATITTUDE PARA شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

لوفالون  رقم 1397 متجر رقم 2 - 

14333 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

57233

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   33

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ATITTUDE PARA

بيع لوازم   : غرض الشركة بإيجاز 

الصيدلية

بيع منتجات صيدالنية.

تجزئة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 -  2 متجر رقم   1397 رقم  لوفالون  

14333 القنيطرة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
العبضالجي  عواطف  الديدة 

سرهم   133 بقي ة  حصة   1.333   :

للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
العبضالجي  عواطف  الديدة 

العربية  االمارات  حي  عنوانه)ا) 

 13333 م  ي  ح   34 رقم  املتحدة 

الرباط املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
العبضالجي  عواطف  الديدة 

العربية  االمارات  حي  عنوانه)ا) 

 13333 م  ي  ح   34 رقم  املتحدة 

الرباط املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 19 نون30 

2323 تحت رقم 83124.

438I

distra conseils

TAFWIT CAR
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

distra conseils
رقم 2 بلوك 21 الطابق الثاني الحي 

الحدني ، 43333، مراكش املغرب
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TAFWIT CAR شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزءة 

اسكجور رقم 945 مراكش - 43333 

مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.48695

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2323 أكتوبر   35 في  املؤرخ 

املصاسقة عل5 :

تفويت الديد )ة) ابراهيم حدران 

أصل  من  اأت اعية  حصة   2.533

)ة)  الديد  لفائدة   حصة   5.333

أكتوبر   35 بتاريخ  املح دي  حدن 

.2323

تفويت الديد )ة) ابراهيم حدران 

أصل  من  اأت اعية  حصة   2.533

)ة)  الديد  لفائدة   حصة   5.333

أواس زاكي بتاريخ 35 أكتوبر 2323.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

سأن30   38 بتاريخ  التجارية ب راكش  

2323 تحت رقم 118239.

439I

distra conseils

TAFWIT CARS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين مدي3 أديد للشركة

distra conseils
رقم 2 بلوك 21 الطابق الثاني الحي 

الحدني ، 43333، مراكش املغرب

TAFWIT CARS  شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزءة 

اسكجور رقم 945 مراكش - 43333 

مراكش املغرب.

تعيين مدي3 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.48695

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 35 أكتوبر 2323 تم تعيين 

ايت  الديد)ة)  للشركة  مدي3 أديد 

مالك  نعي ة ك دي3 جحيد

تبعا لقبول استقالة املدي3.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   38 بتاريخ  التجارية ب راكش  

2323 تحت رقم 118239.

413I

ETAMCO

 Ste Lhaj Agri  لحاج اغري
Sarl-AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ETAMCO
131 شارع عالل بن عبد هللا حي 

الدعاسة جيدالن مكناس ، 53383، 
مكناس املغرب

 Ste Lhaj Agri Sarl-AU  لحاج اغري
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 45 

الطابق االجل شارع املدي3ة حي 
الدعاسة جيدالن - 53383 مكناس 

املغرب 
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53765

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 شتن30   33
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
لحاج   : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.Ste Lhaj Agri Sarl-AU  اغري
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 Exploitant agricole, travaux

.divers,constructions
رقم   : االأت اعي  املقر  عنوان 
حي  املدي3ة  شارع  االجل  الطابق   45
مكناس   53383  - الدعاسة جيدالن 

املغرب .

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  
سرهم، مقدم كالتا ي:

ابراهيم  بوكبوط  الديد 
بقي ة   Boukbout Brahim : 1000

133 سرهم.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :
ابراهيم  بوكبوط  الديد 
رقم  عنوانه)ا)   Boukbout Brahim
15 زنقة موالي يوسف الطابق الثاني 

43333 الراشيدية املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
ابراهيم  بوكبوط  الديد 
رقم  عنوانه)ا)   Boukbout Brahim
15 زنقة موالي يوسف الطابق الثاني 

43333 الراشيدية املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن30   25 بتاريخ  التجارية ب كناس  

2323 تحت رقم 2924.
411I

fiduazizi

3DV
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduazizi
شارع ع ر املختار حي القدس شارع 

ع ر املختار حي القدس، 7333، 
العيون املغرب

3DV شركة ذات مدؤجلية محدجسة 
ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 
الوكالة 31 بلوك f رقم 192 تجزئة 

الوكالة 31 بلوك f رقم 192 73333 
LAAYOUNE املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
34185

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   23
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 
بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

.3DV : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها
غرض الشركة بإيجاز : بيع ج شراء 

العقار.
تجزئة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
تجزئة   192 رقم   f بلوك   31 الوكالة 
 73333 192 f رقم  31 بلوك  الوكالة 

LAAYOUNE املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد موالي الحدن الشهيبات 
سرهم   133 بقي ة  حصة   1.333   :

للحصة .
 الديد موالي الحدن الشهيبات : 

1333 بقي ة 133 سرهم.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد موالي الحدن الشهيبات 
حي الزيتون بلوك س رقم  عنوانه)ا) 

188 تيكوين 83333 اكاسير املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
الديدة موالي الحدن الشهيبات 
حي الزيتون بلوك س رقم  عنوانه)ا) 

188 تيكوين 83333 اكاسير املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 38 سأن30 

2323 تحت رقم 3002/2020.
412I

fiduciaire belfisc

 AL JIONE DE COMMERCE
GENERAL

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 

fiduciaire belfisc
136 شارع عين الشيخ ، 25353، 

ابي الجعد املغرب
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 AL JIONE DE COMMERCE

GENERAL شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها االأت اعي 7 تجزئة 

البدتان - 25353 ابي الجعد 

امل لكة املغربية.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.187

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

ت ت   2323 سأن30   37 في  املؤرخ 

نشاط  إ 5  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي :

استي3اس جتوزيع امأهزة الطبية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 11 بتاريخ  الجعد   بابي  االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 123.

413I

 MOHAMED EL KARRICHE COMPTABLE

AGREE

 SWISS سويس ديسطريبسيون

DISTRIBUTION
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تغيي3 نشاط الشركة

 MOHAMED EL KARRICHE

COMPTABLE AGREE

شارع املغرب العربي رقم 2 الطابق 

امجل تطوان ، 93333، تطوان 

املغرب

 SWISS سويس سيدطريبديون

DISTRIBUTION شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها االأت اعي شارع 

املغرب العربي رقم 2 ط 1 تطوان - 

93333 تطوان املغرب.

تغيي3 نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.26267

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم تغيي3   2323 نون30   11 املؤرخ في 

نشاط الشركة من »التغدية العامة» 

إ 5 »تاأر مدتورس».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   26 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2323 تحت رقم 6353.

414I

fiduazizi

SUD MANZILI
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

fiduazizi

شارع ع ر املختار حي القدس شارع 

ع ر املختار حي القدس، 7333، 

العيون املغرب

SUD MANZILI شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

الوكالة 31 بلوك f رقم 192 تجزئة 

الوكالة 31 بلوك f رقم 192 73333 

LAAYOUNE املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

34183

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم   2323 نون30   23

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 SUD  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MANZILI

ج  البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اشغال متعدسة.

تجزئة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

تجزئة   192 رقم   f بلوك   31 الوكالة 

 73333 192 f رقم  31 بلوك  الوكالة 

LAAYOUNE املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد موالي الحدن الشهيبات 

سرهم   133 بقي ة  حصة   1.333   :

للحصة .

 الديد موالي الحدن الشهيبات : 

1333 بقي ة 133 سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد موالي الحدن الشهيبات 

حي الزيتون بلوك س رقم  عنوانه)ا) 

188 تيكوين 83333 اكاسير املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد موالي الحدن الشهيبات 

حي الزيتون بلوك س رقم  عنوانه)ا) 

188 تيكوين 83333 اكاسير املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 38 سأن30 

2323 تحت رقم 3004/2020.

415I

Regno Solutions SARL AU

REGNO SOLUTIONS

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Regno Solutions SARL AU

 Dhar Lamhalla Lot Angad N

 212 Hay el fath lot angad rue

c18 n35، 60020، Oujda Maroc

REGNO SOLUTIONS شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

 Dhar جعنوان مقرها اإلأت اعي

 Lamhalla Lot Angad N 212 -

60020 OUJDA MAROC

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

36127

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم   2323 نون30   17

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.REGNO SOLUTIONS

تختص   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املباسئ  الشركة في املشورة ج اعطاء 

لتوريد  الطريق  التوأيهية ج خريطة 

جموارس  أصول  جإسارة  جاستخدام 

جتقديم  املعلومات  تكنولوأيا 

مجال  في  للشركات  بالندبة  حلول 

ج  الحواسيب  جشبكات  املعلوميات 

نصائح  تقدم  ك ا  املعلوماتي.  اممن 

لألشخاص  جتوأيهات  جإرشاسات 

بأأهزتهم  يتعلق  ما  بكل  العاسيين 

الهواتف  أج  كالحواسيب  املعلوماتية 

االلكت3جنية  جمعلوماتهم  الشخصية 

جح ايتها عل5 االنت3نت.

تتخصص الشركة أيضا في بيع ج 

الحواسيب  جاصالح  صيانة  ج  شراء 

الشخصية ج املكتبية.

مدير الشركة هو مح د سجهاجي، 

شاب مغربي من مدينة جأدة، حاصل 

الشبكات  هندسة  في  سبلوم  عل5 

جماست3 في أمن شبكات الحواسيب.

 Dhar  : االأت اعي  املقر  عنوان 

 Lamhalla Lot Angad N 212 -

.63323 OUJDA MAROC

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 13.333 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:
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جالعائلية  الشخصية  امس اء   -
جصفات جمواطن الشركاء :

 MOHAMED DOUHAJI الديد 
 Dhar Lamhalla Lot عنوانه)ا) 
 Angad N 212 63323 OUJDA

.MAROC
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
 MOHAMED DOUHAJI الديد 
 Dhar Lamhalla Lot عنوانه)ا) 
 Angad N 212 63323 OUJDA

MAROC
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   38 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

2323 تحت رقم -.

416I

TOP BUSINESS AGRICOLE

TOP BUSINESS AGRICOLE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TOP BUSINESS AGRICOLE
 N° 14 ANCIEN SOUK 2 ETG

 BLOC D RUE 21 AOUT ،
25000، khouribga MAROC

  TOP BUSINESS AGRICOLE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي الرقم 14 
الدوق القديم الطابق 2 بلوك س 
زنقة 21 غشت - 25333 خريبكة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6731

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   26
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 TOP  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. BUSINESS AGRICOLE

امشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

الزراعية+ع ليات تفاجض+االشغال 

املختلفة.

عنوان املقر االأت اعي : الرقم 14 

الدوق القديم الطابق 2 بلوك س زنقة 

21 غشت - 25333 خريبكة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : سطيلي  حدن  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  سطيلي  حدن  الديد 

تجزئة العالية رقم 24 طابق 31 تيط 

مليل 29643 الدار البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  سطيلي  حدن  الديد 

تجزئة العالية رقم 24 طابق 31 تيط 

مليل 29643 الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخريبكة  بتاريخ 37 سأن30 

2323 تحت رقم 878.

417I

SMART SOLUC

SMART SOLUCE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

SMART SOLUC

 EME ETAGE N° 3 IMMEUBLE

 20 RUE 319 RIAD SALAM 2 ،

80000، AGADIR MAROC

SMART SOLUCE شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي الطابق 

التاني رقم 3 ع ارة 23 شارع 319 
رياض الدالم 2 - 83333 اغاسير 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

45365

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون   2323 سأن30   31

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SMART SOLUCE

بإيجاز  الشركة  غرض 

 COMMUNICATION,  :

 E-COMMERCE ET MARKETING

. DIGITALE

الطابق   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 319 شارع   23 ع ارة   3 رقم  التاني 

اغاسير   83333  -  2 الدالم  رياض 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 2323 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : الديد مح د الخضي3  

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد مح د الخضي3  عنوانه)ا) 

  2 سالم  رياض   23 رقم   319 شارع 

83333 اغاسير املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد مح د الخضي3  عنوانه)ا) 

  2 سالم  رياض   23 رقم   319 شارع 

83333 اغاسير املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   13 بتاريخ  باكاسير   التجارية 

2323 تحت رقم 97442.

418I

 ALOUI CONSULTING SARL AU - Comptable

Agréé

سيليبريتي إكسطنشن   

 CELEBRITY  .ش.ذ.م.م

EXTENSIONS SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 ALOUI CONSULTING SARL AU

- Comptable Agréé

13 شارع ج ي العهد٬ الطابق الثاني٬ 
رقم 2 ص.ب. 35 ، 93333، تطوان 

املغرب

سيلي30يتي إكدطنشن   ش.ذ.م.م.  

  CELEBRITY EXTENSIONS SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

طابولة 3، مركب 16-33 رقم 24، 

الطابق الثالث - 93333 تطوان 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

28175

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 أكتوبر   26

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

ش.ذ.م.م.   إكدطنشن    سيلي30يتي 

. CELEBRITY EXTENSIONS SARL
: * صالون  غرض الشركة بإيجاز 

للحالقة جمركز للتج يل.  

العينية  الع ليات  كل  جع وما   *

املتعلقة  جالتجارية  املالية  جالعقارية 

مباشرة أج غي3 مباشرة لتحقيق هدف 

الشركة جالتي من شأنها أن تع ل عل5 

تشجيع جتطوير الشركة. .

تجزئة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 ،24 رقم   16-33 مركب   ،3 طابولة 

تطوان   93333  - الثالث  الطابق 

املغرب.
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أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديدة الزهرة ابن الفا�سي   :  63 

حصة بقي ة 1.333 سرهم للحصة .

 43   : الديد عبد الدالم الخراز  

حصة بقي ة 1.333 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الفا�سي  ابن  الزهرة  الديدة 

عنوانه)ا) شارع املدي3ة الخضراء  

93152 مرتيل املغرب.

الخراز   الدالم  عبد  الديد 

عنوانه)ا) سرب الغراندي حي الدويقة 

91333 شفشاجن املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الفا�سي  ابن  الزهرة  الديدة 

الخضراء  املدي3ة  شارع  عنوانه)ا) 

93152 مرتيل املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

32 سأن30  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

2323 تحت رقم 6112.

419I

FOR NEGOCE

TRAVELSHORETAN
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FOR NEGOCE

حي خط الرملة 1 شارع ام الدعد 

الرقم 31 ، 73333، العيون املغرب

TRAVELSHORETAN شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع مكة 

زنقة الدرج ع ارة رقم 65 شقة رقم 

31 العيون. - 73333 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

33977

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون   2323 سأن30   13

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TRAVELSHORETAN

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لصالح الغي3.

عنوان املقر االأت اعي : شارع مكة 

زنقة الدرج ع ارة رقم 65 شقة رقم 

31 العيون. - 73333 العيون املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : ع ار  العرابي  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ع ار  العرابي  الديد 

طانطان   82333 النهضة   حي   163

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  ع ار  العرابي  الديد 

طانطان   82333 النهضة  حي   163

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   25 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2323 تحت رقم 2836/20.

423I

 FIDUCIAIRE D’AUDIT D’ASSISTANCE DE

GESTION ET DE CONTROLE

AGAD’EX MAROC-SARL-AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االأت اعي للشركة

AGAD’EX MAROC-SARL-AU

تحويل املقر االأت اعي 

قرر    24/11/2020 بتاريخ   : أجال 

الشريك الفريد لشركة

AGAD’EX MAROC-SARL-  

شركة ذات مدؤجلية محدجسة   ،AU

 7.646.333 رأس الها  بشريك فريد، 

يوأد مقرها االأت اعي بأيت  سرهم، 

الحي   ،631 رقم  القطعة  ملول، 

ع الة انزكان ايت ملول،  الصناعي، 

مقيدة بالسجل التجاري تحت عدس 

االبتدائية  املحك ة  لدى   1439

بإنزكان، ما يلي :   

إ 5  االأت اعي  املقر  تحويل   1-

سفلي بلوك   : العنوان الجديد اآلتي 

املدي3ة،  حي  مكرر،   68 رقم   ،A

ع الة  أ اعة أيت ملول الحضرية، 

انزكان ايت ملول،

من القانون   4 تعديل الفصل   2-

باملقر  املتعلق  للشركة  امسا�سي 

االأت اعي،

امسا�سي  القانون  تحيين   3-

للشركة.

اإليداع  انجـاز  تم   : ثانـيا 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

بتاريخ   بانزكان  االبتدائية  املحك ـة 

01/12/2020 تحت عدس 2113 .

ملخص قصد النشر

: مح د الحبيب  الشريك الفريد   

القر�سي 

421I

fiduazizi

 DAILY DESRT TRANSPORT

AND LOGISTICS

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

fiduazizi

شارع ع ر املختار حي القدس شارع 

ع ر املختار حي القدس، 7333، 

العيون املغرب

 DAILY DESRT TRANSPORT

AND LOGISTICS شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي مدينة 

الوفاق رقم A 1331 مدينة الوفاق 

رقم A 70000 1331 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

34181

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم   2323 نون30   23

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 DAILY : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

 DESRT TRANSPORT AND

.LOGISTICS

غرض الشركة بإيجاز : نقل الدلع 

للحداب الغي3.

مدينة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

مدينة الوفاق   A  1331 الوفاق رقم 

رقم A 73333 1331 العيون املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
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 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد الحديين الذهبي :  1.333 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

 1333  : الديد الحديين الذهبي   

بقي ة 133 سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد الحديين الذهبي عنوانه)ا) 

سجار زمران بني هالل  24353 سيدي 

بنور املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد الحديين الذهبي عنوانه)ا) 

24353 سيدي  سجار زمران بني هالل 

بنور املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   38 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2323 تحت رقم 3003/2020.

422I

IMP SAHARA

 MULTI-SERVICES ANIMAL«

«LAAYOUNE«  «MSAL

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

IMP SAHARA

حي موالي رشيد بلوك 14 رقم 1 

مكرر العيون، 73333، العيون 

املغرب

 MULTI-SERVICES ANIMAL«

LAAYOUNE«  «MSAL» شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي املدي3ة 

الخضراء شارع لال اس اء رقم 186 

املر�سى - 73333 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

33859

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم   2323 نون30   12

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 MULTI-SERVICES ANIMAL«

.«LAAYOUNE«  «MSAL

-رعاية   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املاشية ج املاعز

-منطقة بيع املنتجات البيطرية.

حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 

املدي3ة الخضراء شارع لال اس اء رقم 

186 املر�سى - 73333 العيون املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : الديد مح د عطاء هللا 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد مح د عطاء هللا عنوانه)ا) 

حي املدي3ة الخضراء شارع لال اس اء 
العيون   73333 املر�سى   186 رقم 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد مح د عطاء هللا عنوانه)ا) 

حي املدي3ة الخضراء شارع لال اس اء 
العيون   73333 املر�سى   186 رقم 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   16 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2323 تحت رقم 748/2020.

423I

SOFI RIMA

CONSTRUVOIE ECO
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

SOFI RIMA

صندجق ال30يد 2436 املدينة 

الجديدة فاس ، 33333، فاس 

املغرب

CONSTRUVOIE ECO  شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار جالس 

الطيب العليا فلس - 33333  فلس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

62877

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم   2323 ماي   29

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. CONSTRUVOIE ECO

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املتعلقة بقنوات التطهي3 جقنوات املاء 

اشغال التجزئات ج  الصلح للشرب، 

االشغال املختلفة جكذالك التصدير 

جاالستي3اس.

: سجار جالس  عنوان املقر االأت اعي 

فلس    33333  - الطيب العليا فلس 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 533   : مح د  بنقاسم   الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

 533   : الديد حديب  عبداالاله 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  
جصفات جمواطن الشركاء :

الديد بنقاسم  مح د عنوانه)ا) 
الحجاج  اعوينات   5 أ  بلوك   1233

فاس 33333  فاس املغرب.
عبداالاله  حديب   الديد 
 1 زالغ  أبل  زنقة   25 عنوانه)ا) 
فاس    33333 فاس  س  الن3أس 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
الديد بنقاسم  مح د عنوانه)ا) 
الحجاج  اعوينات   5 أ  بلوك   1233

فاس 33333  فاس املغرب
عبداالاله  حديب   الديد 
 1 زالغ  أبل  زنقة   25 عنوانه)ا) 
فاس    33333 فاس  س  الن3أس 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   22 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2323 تحت رقم 1433.
424I

fj conseil

سكاف ان لين
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

fj conseil
رفم 1351 الطابق 31 حي القدس 

32 ب 32 خريبكة ، 25333، 
خريبكة املغرب

سكاف ان لين شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : رقم 935 
شارع عبذ الرحيم بوعبيذ الفتح 
خريبكة - 25333 خريبكة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.3337
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2323 نون30   33 املؤرخ في 
سكاف ان لين شركة ذات املدؤجلية 
 133.333 رأس الها  مبلغ  املحدجسة 
اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 
شارع عبذ الرحيم بوعبيذ   935 رقم 
خريبكة   25333  - خريبكة  الفتح 
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املغرب نتيجة لصعوبة الحصول عل5 

االسواق.

ج عين:

ج  البوهمي  لحدن   الديد)ة) 
زنقة الزيتون الذاخلة   93 عنوانه)ا) 

31 25333 خريبكة املغرب ك صفي 

)ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

 935 2323 جفي رقم  نون30   33 بتاريخ 

الفتح  بوعبيذ  الرحيم  عبذ  شارع 

خريبكة - 25333 خريبكة املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخريبكة  بتاريخ 39 سأن30 

2323 تحت رقم 894.

425I

FOR NEGOCE

PROTIRSE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOR NEGOCE

حي خط الرملة 1 شارع ام الدعد 

الرقم 31 ، 73333، العيون املغرب

PROTIRSE شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي خط 

الرملة 31 شارع ام الدعد الرقم 31 

العيون 73333 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

33631

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 سأن30   13

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.PROTIRSE

غرض الشركة بإيجاز : التنظيف.
: حي خط  عنوان املقر االأت اعي 
الرملة 31 شارع ام الدعد الرقم 31 

العيون 73333 العيون املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
 1.333   : الديد معاس املوساجي 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد معاس املوساجي عنوانه)ا) 
شارع ام الدعد   31 حي خط الرملة 

الرقم 31 73333 العيون املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
الديد معاس املوساجي عنوانه)ا) 
شارع ام الدعد   31 حي خط الرملة 

الرقم 31 73333 العيون املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 26 أكتوبر 

2323 تحت رقم 2567/2020.
426I

fj conseil

سكاف ان لين
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

fj conseil
رفم 1351 الطابق 31 حي القدس 

32 ب 32 خريبكة ، 25333، 
خريبكة املغرب

سكاف ان لين شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 935 
شارع عبذ الرحيم بوعبيذ الفتح 
خريبكة - 25333 خريبكة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3337
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2323 نون30   13 املؤرخ في 
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 
رأس الها  مبلغ  لين   ان  سكاف 
مقرها  جعنوان  سرهم   133.333

عبذ  شارع   935 رقم  اإلأت اعي 
 - خريبكة  الفتح  بوعبيذ  الرحيم 
 : ل  نتيجة  املغرب  خريبكة   25333

غياب االسواق.
ج حدس مقر التصفية ب رقم 935 
الفتح  بوعبيذ  الرحيم  عبذ  شارع 
خريبكة   25333 املغرب  خريبكة 

املغرب. 
ج عين:

ج  البوهمي  لحدن   الديد)ة) 
زنقة الزينون الذاخلة   93 عنوانه)ا) 
31 25333 خريبكة املغرب ك صفي 

)ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل5 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخريبكة  بتاريخ 39 سأن30 

2323 تحت رقم 893.

427I

FOR NEGOCE

TRAVELTIRES EXP
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOR NEGOCE
حي خط الرملة 1 شارع ام الدعد 
الرقم 31 ، 73333، العيون املغرب
TRAVELTIRES EXP شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع مكة 
زنقة الدرج ع ارة رقم 65 شقة رقم 
31 العيون. - 73333 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
34129

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   26
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TRAVELTIRES EXP

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لصالح الغي3.

عنوان املقر االأت اعي : شارع مكة 

زنقة الدرج ع ارة رقم 65 شقة رقم 

31 العيون. - 73333 العيون املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : الديد ابراهيم الحيدب 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد ابراهيم الحيدب عنوانه)ا) 

حي القدس تجزئة الراحة زنقة سبخة 
العيون   73333  763 رقم  املغدر 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد ابراهيم الحيدب عنوانه)ا) 

حي القدس تجزئة الراحة زنقة سبخة 
العيون   73333  763 رقم  املغدر 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 34 سأن30 

2323 تحت رقم 2952/2020.

428I

FIDUSAL

MEDIACON
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUSAL

1493جشارع طارق بن زياس حي 

املغرب العربي ت ارة ، 12333، ت ارة 

املغرب
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MEDIACON شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي الطابق 

االر�سي حي املحيط رقم 24  - 
12333  ت ارة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.77465
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر   2323 أكتوبر   31 في  املؤرخ 
محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة  حل 
  MEDIACON ذات الشريك الوحيد 
مبلغ رأس الها 13.333 سرهم جعنوان 
االر�سي  الطابق  اإلأت اعي  مقرها 
حي املحيط رقم 24  - 12333  ت ارة 

املغرب نتيجة ل : توقيف النشاط.
ج حدس مقر التصفية ب الطابق 
االر�سي حي املحيط رقم 24 - 12333  

ت ارة املغرب. 
ج عين:

ج  أعفري  ابراهيم   الديد)ة) 
 274 رقم  سكيكينة  حي  عنوانه)ا) 
)ة)  ك صفي  املغرب  ت ارة   12333

للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل5 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 
الطابق   : الوثائق املتعلقة بالتصفية 

االر�سي حي املحيط رقم 24  ت ارة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   39 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2323 تحت رقم 138328.

429I

FIDUSAL

 CENTRE AL BACHAYER DE
 COMMUNICATION ET DE
SOUTIEN SCOLAIRE PRIVE

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
قفل التصفية

FIDUSAL
1493جشارع طارق بن زياس حي 

املغرب العربي ت ارة ، 12333، ت ارة 
املغرب

 CENTRE AL BACHAYER DE

 COMMUNICATION ET DE

 SOUTIEN SCOLAIRE PRIVE

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : 4 شارع 

امنة بنت جهب الطابق االجل حي ابن 
رشد الوفاق - 12333 ت ارة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.128681

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر   2323 أكتوبر   23 في  املؤرخ 

 CENTRE AL BACHAYER حل 

 DE COMMUNICATION ET DE

 SOUTIEN SCOLAIRE PRIVE

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة مبلغ 
جعنوان  سرهم   33.333 رأس الها 

شارع امنة بنت   4 مقرها اإلأت اعي 

رشد  ابن  حي  االجل  الطابق  جهب 

الوفاق - 12333 ت ارة املغرب نتيجة 

لعدم بداية النشاط.

ج عين:

ج  شفيقة  عبدياله   الديد)ة) 

ام  تجزئة  الطالب  اقامة  عنوانه)ا) 

3  12333 ت ارة  5 شقة  هاني ع ارة 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

4 شارع  2323 جفي  23 أكتوبر  بتاريخ 

امنة بنت جهب الطابق االجل حي ابن 
رشد الوفاق - 12333 ت ارة املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   39 بتاريخ  بت ارة   االبتدائية 

2323 تحت رقم 4488.

433I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

PERMIS POINT SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U
رقم 234، شارع فلدطين حي 

القدس 2 ش 2 ، 25333، خريبكة 

املغرب

PERMIS POINT SARL AU شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي مكازة، 

ع ارة رقم 38 تجزئة الفرسجس - 

25333 خريبكة املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.4557

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تقرر حل   2323 نون30   17 املؤرخ في 

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

 PERMIS POINT الوحيد  الشريك 

 133.333 SARL AU  مبلغ رأس الها 

اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 

مكازة، ع ارة رقم 38 تجزئة الفرسجس 

 : 25333 خريبكة املغرب نتيجة ل   -

أراسة الشريك الوحيد

الشركة لم تقم بأية ع لية منذ 

تأسيدها.

مكازة،  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

 - الفرسجس  تجزئة   38 رقم  ع ارة 

25333 خريبكة املغرب. 

ج عين:

ج  قيوض  صالح   الديد)ة) 

عنوانه)ا) سجار جلد سعد اجالس عبدجن 

25333 خريبكة املغرب ك صفي )ة) 

للشركة.

 جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل5 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

مكازة،   : بالتصفية  الوثائق املتعلقة 

ع ارة رقم 38 تجزئة الفرسجس

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخريبكة  بتاريخ 37 سأن30 

2323 تحت رقم 885.

431I

 WORLD ART CONSULTING SARL par

abréviation WACON SARL

 CENTRE D’ETUDES

 ET DE RECHERCHES

 EN INGENIERIE ET

 DEVELOPPEMENT

DURABLE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 WORLD ART CONSULTING

 SARL par abréviation WACON

SARL

زاجية شارع أبي أرير الط30ي 

جزنقة عبد الرح ان ناصر، إقامة 

املنصور، الطابق امجل، الشقة رقم 

2 ، 93333، طنجة املغرب

 CENTRE D’ETUDES ET DE

 RECHERCHES EN INGENIERIE

 ET DEVELOPPEMENT

DURABLE شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي طريق 

الرباط، إقامة شكي3ة، الع ارة أ7، 

الطابق الدابع، الشقة رقم 99 - 

93333 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

113141

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون   2323 أكتوبر   26

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 CENTRE D’ETUDES ET DE

 RECHERCHES EN INGENIERIE

 ET DEVELOPPEMENT

.DURABLE



عدس 5644 - 15 أ اسى امج 5 1442 )33 سيد 30 2323)الجريدة الرسمية   18668

الع ل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الهند�سي جاالستشاري بج يع أشكاله 

اإلست3اتيجية  االقتصاس،  االبتكار،   :

جالتن ية املدتدامة.

طريق   : االأت اعي  املقر  عنوان 

أ7،  الع ارة  شكي3ة،  إقامة  الرباط، 

 -  99 رقم  الشقة  الدابع،  الطابق 

93333 طنجة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد يدين معاش :  253 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

 253   : الخ لي�سي  ربيع  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

 253   : اجالحاج  مح د  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

الديد رضوان استو :  253 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  معاش  يدين  الديد 

تجزئة سليلة  33133 فاس املغرب.

الديد ربيع الخ لي�سي عنوانه)ا) 

شارع انجلت3ا 93333 طنجة املغرب.

الديد مح د اجالحاج عنوانه)ا) 

املج ع الدكني شكي3ة 93333 طنجة 

املغرب.

عنوانه)ا)  استو  رضوان  الديد 

مراكش   43333 الفضل  تجزئة 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  الغفاري   الديدة هناء 

إقامة شكي3ة 93333 طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   33 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2323 تحت رقم 236123.

432I

ROCHDI ENERGIE SARL-AU

 ERRACHIDIA SERVICES

SARL-AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

ERRACHIDIA SERVICES SARL-

AU

 5AVENUE ZERKTOUNI 1ERE

 ،ETAGE APPT N° 1 ، 52000

الرشيدية املغرب

ERRACHIDIA SERVICES SARL-

AU شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

ذات الشريك الوحيد)في طور 

التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 

 5AVENUE ZERKTOUNI 1ERE

 ETAGE APPT N° 1 - 52000

الرشيدية املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2837

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تقرر حل   2323 نون30   27 املؤرخ في 

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

 ERRACHIDIA الوحيد  الشريك 

مبلغ    SERVICES SARL-AU

جعنوان  سرهم   133.333 رأس الها 

 5AVENUE اإلأت اعي  مقرها 

 ZERKTOUNI 1ERE ETAGE APPT

املغرب  الرشيدية   N° 1 - 52333

نتيجة ل : اراسة الشركاء

ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

 5AVENUE ZERKTOUNI 1ERE

 ETAGE APPT N° 1 - 52333

الرشيدية املغرب. 

ج عين:

عبد  االنصاري    الديد)ة) 

أنان  3اقامة  عنوانه)ا)  ج  اللطيف 

الراحة زنقة أ30ان خليل أ30ان م ج  

)ة)  24343 مكناس املغرب ك صفي 

للشركة.

الحدجس  اإلقتضاء  جعند 
املخولة  الصالحيات  عل5  املفرجضة 
تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية 
 5AVENUE ZERKTOUNI 1ERE  :

ETAGE APPT N° 1
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 39 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 365/2020.

433I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

PERMIS POINT SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U
رقم 234، شارع فلدطين حي 

القدس 2 ش 2 ، 25333، خريبكة 
املغرب

PERMIS POINT SARL AU شركة 
ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي : مكازة، 
ع ارة رقم 38 تجزئة الفرسجس - 

25333 خريبكة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.4557

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر حل   2323 نون30   23 املؤرخ في 
شركة   PERMIS POINT SARL AU
ذات مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
 133.333 رأس الها  مبلغ  الوحيد 
اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 
تجزئة   38 رقم  ع ارة  مكازة، 
خريبكة املغرب   25333  - الفرسجس 

نتيجة إلراسة الشريك الوحيد
الشركة لم تقم بأية ع لية منذ 

تأسيدها.
ج عين:

ج  قيوض  صالح   الديد)ة) 
عنوانه)ا) سجار جلد سعد اجالس عبدجن 
25333 خريبكة املغرب ك صفي )ة) 

للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

مكازة،  جفي   2323 نون30   23 بتاريخ 

 - الفرسجس  تجزئة   38 رقم  ع ارة 

25333 خريبكة املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخريبكة  بتاريخ 37 سأن30 

2323 تحت رقم 886.

434I

 FIDUCIAIRE D’AUDIT D’ASSISTANCE DE

GESTION ET DE CONTROLE

DADOSA-SARL
إعالن متعدس القرارات

 DADOSA-SARL

معاينة جفاة أحد الشركاء -  قبول 

جرثة الفقيد في منصب الشركاء

توزيع حصص الفقيد عل5 جرثته - 

معاينة جفاة أحد املدي3ين

تعيين مدي3 ثاني - تحويل املقر 

االأت اعي 

بتاريخ  مداجالتها  اثر  عل5   : أجال   

الج عية  قررت    03/11/2020

العامة العاسية جغي3 العاسية لشركاء 

 DADOSA-SARL  شركة

، شركة ذات مدؤجلية محدجسة، 

الف  جخ د ائة  مليونين  رأس الها 

االأت اعي  مقرها  يوأد  سرهم، 

املنطقة  برياكرجس،  شركة  عند 

الصناعية، أيت ملول، ع الة انزكان 

ايت ملول، مقيدة بالسجل التجاري 

املحك ة  لدى   3129 عدس  تحت 

االبتدائية بانزكان، ما يلي :   

حفيض  الديد  جفاة  معاينة   --1

ص30ي، احد الشركاء،   

2-- قبول جرثة الفقيد في منصب 

الشركاء  

عل5  الفقيد  حصص  توزيع   --3

جرثته، 

 4- -معاينة جفاة أحد املدي3ين،

في شخص  ثاني  تعيين مدي3   --5

الديد املهدي ص30ي 
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إ 5  االأت اعي  املقر  تحويل   --6  

العنوان الجديد اآلتي :

ع ارة برياكرجس  ب،   92 املكتب 

ايت  الثاني،  الحدن  شارع  اي و، 

ملول، ع الة انزكان ايت ملول.

 7 ج   6 ج   4 تعديل الفصول   --7

من القانون امسا�سي للشركة   43 ج 

املتعلقة عل5 التو ي باملقر االأت اعي 

جبرأس  املال  رأس  في  جباملداه ات 

املال جبتعيين املدي3ين.

امسا�سي  القانون  تحيين   --8

للشركة.

اإليداع  انجـاز  تم   : ثانـيا 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

بتاريخ  بإنزكان  االبتدائية  املحك ـة 

02/12/2020 تحت عدس 2128.
ملخص قصد النشر

 احد املدي3ين القانونيين :  عبد الواحد ص30ي 

435I

SOMADINCO

LYS OPTIC
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

SOMADINCO

إقامة ماأورل ع ارة B رقم2 

حي القدس ال30نو�سي ، 23613، 

الدارالبيضاء املغرب

LYS OPTIC شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 56 زنقة 

أسامة إبن زيد معاريف - 23633 

الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.289681

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تقرر حل   2323 يونيو   31 املؤرخ في 

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

مبلغ    LYS OPTIC الشريك الوحيد 

رأس الها 133.333 سرهم.

 56 اإلأت اعي  مقرها  جعنوان   
 - معاريف  زيد  إبن  أسامة  زنقة 

املغرب نتيجة  الدارالبيضاء   23633

ل : توقف النشاط التجاري.
زنقة   56 ج حدس مقر التصفية ب 

 23633  - معاريف   زيد  إبن  أسامة 

الدارالبيضاء املغرب. 

ج عين:
العلوي  كنزة   الديد)ة) 

العبدالجي ج عنوانه)ا) تجزئة ميامار 
 23633 كليفورنيا  رقم58   3 زنقة 

)ة)  ك صفي  املغرب  الدارالبيضاء 

للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل5 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون30 2323 تحت رقم 754932.

436I

Gescompte

STE:G2H ALLIANCE SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

Gescompte

  bd Zerktouni 9 me étage 265

 n°92 casablanca ، 20050،

Casablanca Maroc

STE:G2H ALLIANCE SARL شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 13 زنقة 

أح د املجاطي الطابق 1 رقم 8 الدار 

البيضاء - 23353 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

481913

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   11

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.STE:G2H ALLIANCE SARL

خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عل5 امنتي3نيت.
زنقة   13  : عنوان املقر االأت اعي 
أح د املجاطي الطابق 1 رقم 8 الدار 

البيضاء  الدار   23353  - البيضاء 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

33.333,33 سرهم، مقدم كالتا ي:

  : الدبيطي  هاسية  الديدة 

13.333,33 حصة بقي ة 133 سرهم 

للحصة .

  : الدبيطي  حضرية  الديدة 

13.333,33 حصة بقي ة 133 سرهم 

للحصة .

  : بندحو  غيزالن  الديدة 

13.333,33 حصة بقي ة 133 سرهم 

للحصة .

 133  : الديدة هاسية الدبيطي   

بقي ة 133 سرهم.

 133  : الديدة حضرية الدبيطي 

بقي ة 133 سرهم.

 133  : بندحو  غيزالن  الديدة 

بقي ة 133 سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :

الدبيطي  هاسية  الديدة 

عنوانه)ا) إقامة باقة ع ارة ب الشقة 

مراكش    23353 إيديل مراكش   28

املغرب.

الدبيطي  حضرية  الديدة 

طنجة  زنقة  الجوي  حي  عنوانه)ا) 
الدار   23353 رقم11النواصر 

البيضاء املغرب.

بندحو عنوانه)ا)  الديدة غيزالن 

إقامة إبن تاشفين ع ارة س 2الشقة 3 

مراكش 23353  مراكش املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   
جمواطن مدي3ي الشركة:

الدبيطي  هاسية  الديدة 
عنوانه)ا) إقامة باقة ع ارة ب الشقة 
مراكش   23353 إيديل مراكش   28

املغرب
الدبيطي  حضرية  الديدة 
طنجة  زنقة  الجوي  حي  عنوانه)ا) 
الدار   23353 رقم11النواصر 

البيضاء املغرب
بندحو عنوانه)ا)  الديدة غيزالن 
إقامة إبن تاشفين ع ارة س 2الشقة 3 

مراكش 23353 مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 37 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 756341.

437I

ائت انية أكيدي

ISOURCELAND IMEX
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

ائت انية أكيدي
زنقة اسفي،محج الحدن الثاني، 
الشقة 12، الطابق الثالث  )م.ج) 
ح رية مكناس ، 53333، مكناس 

املغرب
ISOURCELAND IMEX شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 1656 
مرأان 2 مكناس - 53333 مكناس 

املغرب.
تحويل  املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.48593

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 23 نون30 2323 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
 - مكناس   2 مرأان   1656 »رقم 
53333 مكناس املغرب» إ 5 » مرأان 
1524 طريق اكوراي مكناس  2 رقم  
مكناس    53333  - اإلس اعلية 

املغرب».
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   39 بتاريخ  التجارية ب كناس  

2323 تحت رقم 48593.

438I

 ALOUI CONSULTING SARL AU - Comptable

Agréé

مخور لوغار ش.ذ.م.م.
 MEJOR LUGAR ذات شريك جحيد 

SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ALOUI CONSULTING SARL AU

- Comptable Agréé

13 شارع ج ي العهد٬ الطابق الثاني٬ 
رقم 2 ص.ب. 35 ، 93333، تطوان 

املغرب

مخور لوغار ش.ذ.م.م. ذات شريك 

 MEJOR LUGAR SARL AU جحيد

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي كراج رقم 

2، تقاطع شارع مح د ساجس جزنقة 

مدقط، الطوابل الدفل5 - 93333 

تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

28179

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 أكتوبر   27

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
مخور   : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

جحيد  شريك  ذات  ش.ذ.م.م.  لوغار 

.MEJOR LUGAR SARL AU

غرض الشركة بإيجاز : * استغالل 

مقهى جقاعة شاي 

العينية  الع ليات  كل  جع وما   *

املتعلقة  جالتجارية  املالية  جالعقارية 

مباشرة أج غي3 مباشرة لتحقيق هدف 

الشركة جالتي من شأنها أن تع ل عل5 

تشجيع جتطوير الشركة. .

عنوان املقر االأت اعي : كراج رقم 

جزنقة  ساجس  مح د  شارع  تقاطع   ،2

 93333  - الطوابل الدفل5  مدقط، 

تطوان املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

133 حصة    : الديد أشرف عياس 

بقي ة 1.333 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عياس  أشرف  الديد 

مدقط،  زنقة  ساجس  مح د  شارع 

تطوان    93333 الدفل5  الطوابل 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  عياس  أشرف  الديد 

مدقط،  زنقة  ساجس  مح د  شارع 

تطوان    93333 الدفل5  الطوابل 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

32 سأن30  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

2323 تحت رقم 6117.

439I

MYCERAM

MYCERAM SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

MYCERAM

 RUE EL ARAAR ETG 2 128

 BUREAU N°6 – CENTRE VILLE -

، 20000، casablanca maroc

MYCERAM SARL شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 128 

 RUE EL ARAAR ETG 2 BUREAU

 N°6 – CENTRE VILLE - - 20000

Casablanca Maroc

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

474995

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون   2323 شتن30   17

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MYCERAM SARL

. Négoce  : غرض الشركة بإيجاز

 128  : االأت اعي  املقر  عنوان 

 RUE EL ARAAR ETG 2 BUREAU

 N°6 – CENTRE VILLE - - 23333

.Casablanca Maroc

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 13.333 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 Mohamed El Azhar :  50 الديد

حصة بقي ة 5.333 سرهم للحصة .

الديد Yassine Laalj :  50 حصة 

بقي ة 5.333 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

 Mohamed El الديد 

 Résidence Al عنوانه)ا)   Azhar

 Khouzama 2 Imm 3 Appt 8

.23333 Casablanca Maroc

عنوانه)ا)   Yassine Laalj الديد 

 rue des asphodèles,  27

 appartement 13, 3ème étage

  – Maarif, 23333 Casablanca

Maroc  إضافة مدي3.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

 Mohamed El الديد 

 Résidence Al عنوانه)ا)   Azhar

 Khouzama 2 Imm 3 Appt 8

23333 Casablanca Maroc

عنوانه)ا)   Yassine Laalj الديد 

 rue des asphodèles,  27

 appartement 13, 3ème étage

 – Maarif, 23333 Casablanca

Maroc

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 37 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر 2323 تحت رقم -.

441I

ائت انية بيان حنان

FRERES ZARAWI TEXTILLE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

ائت انية بيان حنان

عرصة ملعاش طريق املدتوسع 

البلدي رقم 147 مراكش ، 43333، 

مراكش مراكش

 FRERES ZARAWI TEXTILLE

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي متجر 1 

سرجان 1مج وعة 72 سيبع مراكش 

- 43333 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

139177

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   16

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.FRERES ZARAWI TEXTILLE

بائع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املالبس الرأالية.
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 1 متجر   : عنوان املقر االأت اعي 

سرجان 1مج وعة 72 سيبع مراكش 

- 43333 مراكش املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد سقيل خالد :  533 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

  : امبارك  موالي  سقيل  الديد 

533 حصة بقي ة 133 سرهم للحصة 

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  خالد  سقيل  الديد 

سيبع   84 رقم  تدلطانت  تجزئة 

مراكش  43333 مراكش املغرب.

امبارك  موالي  سقيل  الديد 

رقم  تدلطانت  تجزئة  عنوانه)ا) 

مراكش   43333 سيبع مراكش    84

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  خالد  سقيل  الديد 

سيبع   84 رقم  تدلطانت  تجزئة 

مراكش   43333 مراكش املغرب

امبارك  موالي  سقيل  الديد 

رقم  تدلطانت  تجزئة  عنوانه)ا) 

مراكش   43333 سيبع مراكش    84

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   39 بتاريخ  التجارية ب راكش  

2323 تحت رقم 118319.

442I

fiduciaire al hayat

PORT PARTENAIRE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire al hayat

 av Tchaikovski residence joba

 B N° 7 Tanger ، 90000، tanger

maroc

PORT PARTENAIRE شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 5 شارع 

يوسف ابن تاشفين الطابق 2 رقم 

3  - 93333 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

113619

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم   2323 نون30   23

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 PORT  : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها 

.PARTENAIRE

جسيط   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للنقل ال30ي الوطني جالدج ي للبضائع 

جالنقل الوطني جالدج ي للبضائع.

شارع   5  : عنوان املقر االأت اعي 

يوسف ابن تاشفين الطابق 2 رقم 3  

- 93333 طنجة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : الديد القاسمي يوسف 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

 1333  : الديد القاسمي يوسف   

بقي ة 133 سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد القاسمي يوسف عنوانه)ا) 

املج ع الحدني قامة العزيزية أيهان 

3 رقم 62 93333 طنجة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد القاسمي يوسف عنوانه)ا) 

املج ع الحدني قامة العزيزية أيهان 
3 رقم 62 93333 طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   39 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2323 تحت رقم 113619.

443I

SAFOMAR DU NORD

JASMINE SPA
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

SAFOMAR DU NORD

 TANGER- BOITE POSTAL

 TANGER DRISSIA N°4539

 ، 90007، TANGER/NORD

MAROC

JASMINE SPA  شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

الحدن الثاني اقامة الفيحاء رقم 

2 - 93333 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

113731

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   13

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. JASMINE SPA

غرض الشركة بإيجاز : التج يل ج 

الح ام سبا .

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 2 رقم  الحدن الثاني اقامة الفيحاء 

- 93333 طنجة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الزهراء   فاط ة  البقا ي  الديدة 

سرهم   1.333 بقي ة  حصة   53   :

للحصة .

 53   : سكينة   الشبة  الديدة  

حصة بقي ة 1.333 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الزهراء   فاط ة  البقا ي  الديدة 

 93333  2 اقامة ندئ رقم  عنوانه)ا) 

طنجة  املغرب .

الديدة  الشبة سكينة  عنوانه)ا) 

 93333  84 رقم   21 غ ارة  مدنانة 

طنجة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الزهراء   فاط ة  البقا ي  الديدة 

 93333  2 اقامة ندئ رقم  عنوانه)ا) 

طنجة املغرب

الديدة  الشبة سكينة  عنوانه)ا) 

 93333  84 رقم   21 غ ارة  مدنانة 

طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   11 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2323 تحت رقم 237353.

444I

Agence Fiduciaire BASMA COM

T.M SHOPPING
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

Agence Fiduciaire BASMA COM

18، زنقة ع رج بن العاص، الطابق 

امجل، الرقم 3 ، 93323، طنجة 

املغرب

T.M SHOPPING شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 

املجاهدين،إقامة نديم 5،الطابق 

الخامس،الرقم 177 - 93343 

طنجة املغرب.
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حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.69353
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2323 نون30   37 املؤرخ في 
 T.M شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
SHOPPING  مبلغ رأس الها 83.333 
حي  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 
5،الطابق  نديم  املجاهدين،إقامة 
الخامس،الرقم 177 - 93343 طنجة 

املغرب نتيجة ل : نقص الديولة.
حي  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
5،الطابق  نديم  املجاهدين،إقامة 
الخامس،الرقم 177 - 93343 طنجة 

املغرب. 
ج عين:

الطاهري  مصطفى   الديد)ة) 
املجاهدين،ع ارة  حي  عنوانه)ا)  ج 
 177 5،الرقم  5،الطابق  نديم 
)ة)  ك صفي  املغرب  طنجة   93343

للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل5 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   33 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2323 تحت رقم 236679.

445I

COMTA SAF FIDUCIAIRE

 COMPTOIR PEINTURE
«.DROGUERIE « C.P.D

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

COMTA SAF FIDUCIAIRE
اتشقة 13 الع ارة 23 الطابق 2 
 APPT 13 زنقة الزرقطوني فاس
 IMM 23 RUE ZERKTOUNI،

MAROCاملغرب FES33333، فاس
 COMPTOIR PEINTURE

DROGUERIE « C.P.D.» شركة 
ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 2 سجار 

اجالس  يوسف أ اعة جقياسة اجالس 

الطيب فاس - 33333 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

65221

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   23

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 COMPTOIR PEINTURE  :

.«.DROGUERIE « C.P.D

 La  : بإيجاز  الشركة  غرض 

 vente, l’achat, la préparation de

 toputes sortes de peintures pour

..véhicules automobiles
 2 رقم   : االأت اعي  املقر  عنوان 

جقياسة  أ اعة  يوسف  اجالس   سجار 

فاس   33333  - فاس  الطيب  اجالس 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد شكور عبد العزيز :  1.333 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد شكور عبد العزيز عنوانه)ا) 
الزنقة 9 رقم 182Q2 تجزئة حديقة 

تغات فاس 33333 فاس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد شكور عبد العزيز عنوانه)ا) 
الزنقة 9 رقم 182Q2 تجزئة حديقة 

تغات فاس 33333 فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   39 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2323 تحت رقم 3553.

446I

DARISTISHARA WA TIKNIAT AL HISSABAT

ANYOSA SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 DARISTISHARA WA TIKNIAT AL

HISSABAT

 TANGER AV ABDERRAHMAN

 NACER ETAGE 1 N°3 ، 90000،

TANGER MAROC

ANYOSA SARL   شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي برانص 

2 نرأس شارع أوز رقم 63 طنجة - 

93333 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

113115

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون   2323 شتن30   14

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.  ANYOSA SARL

غرض الشركة بإيجاز : شراء جبيع 

أ يع املواس الغدائية جمواس تنظيف 

بالج لة جتقديط .

حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 63 2 نرأس شارع أوز رقم  برانص 

طنجة - 93333 طنجة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 333   : الديد انس ابن هي ة   

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

الديد يونس حدني  :  343 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

  : الحدني   البقا ي  صابر  الديد 

333 حصة بقي ة 133 سرهم للحصة 

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد انس ابن هي ة   عنوانه)ا) 

اسبانيا  28313 طنجة املغرب.

عنوانه)ا)  حدني  يونس  الديد 

نرأس شارع الجوز رقم   2 ال30انص 

63 طنجة  93333 طنجة املغرب.

الحدني   البقا ي  صابر  الديد 

2  طنجة   عنوانه)ا) زنقة جاس زيز رقم 

93333 طنجة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد انس ابن هي ة   عنوانه)ا) 

اسبانيا  28313 مدريد اسبانيا 

عنوانه)ا)  حدني  يونس  الديد 

نرأس شارع الجوز رقم   2 ال30انص 

63 طنجة  93333 طنجة املغرب

الحدني   البقا ي  صابر  الديد 

2  طنجة   عنوانه)ا) زنقة جاس زيز رقم 

93333 طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   33 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2323 تحت رقم 236113.

447I

GROUP ALLIANCE CONSULTING

ATYA HOLDING
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

 GROUP ALLIANCE

CONSULTING

 RUE AIT BAAMARANE 37

 IMMEUBLE MAROUI 5EME

 ETG CASABLANCA ، 20500،

CASABLANCA MAROC
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ATYA HOLDING شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 126 

 RUE RABIA AL ADAOUIA 1er

 ETAGE QUARTIER LA GIRONDE

 CASABLANCA. - 20500

.CASABLANCA MAROC

رفع رأس ال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.324421

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم   2323 سأن30   37 في  املؤرخ 

قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

من  أي  سرهم»   4.933.333«

 5.333.333« إ 5  سرهم»   133.333«

سرهم» عن طريق :  إسماج احتياطي أج 

أرباح أج عالجات إصدار في رأس املال.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 757119.

448I

STE JURITAX CONSULTING SARL AU

 SOCIETE ELBB CLOTHES

SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 STE JURITAX CONSULTING

SARL AU

 IMM 12 2° ETAGE QUARTIER

 INDUSTRIEL SIDI GHANEM ،

40110، MARRAKECH MAROC

 SOCIETE ELBB CLOTHES SARL

AU شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي البارس 

بتحناجت الحوز - 42332 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

139199

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون   2323 أكتوبر   26

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE ELBB CLOTHES SARL

.AU

تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املالبس جاإلكددوارات .

عنوان املقر االأت اعي : حي البارس 

مراكش   42332  - الحوز  بتحناجت 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 13.333 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 133   : البنان  بوشرى  الديدة 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الديدة بوشرى البنان  عنوانه)ا) 

 42332 الحوز  بتحناجت  البارس  حي 

مراكش املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديدة بوشرى البنان  عنوانه)ا) 

 42332 الحوز  بتحناجت  البارس  حي 

مراكش املغرب

القانوني  اإليداع  تم 

ب راكش   التجارية  باملحك ة 

تحت   2323 سأن30   38 بتاريخ 

 M12_23_2233663 رقم 

.1/2020//D.A.C.E

449I

LAGRARI LOGISTIC SARL-AU

LAGRARI LOGISTIC
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي3 تد ية الشركة

LAGRARI LOGISTIC SARL-AU

 TWIN CENTER BD ZERKTOUNI

 REZ DE CHAUSSEE N›152

 PORTE MAARIF ، 20000،

CASABLANCA MAROC

LAGRARI LOGISTIC  شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها االأت اعي التوين 

سانت3 شارع الزرقطوني الطابق 

الدفلي رقم 152 باب املعاريف - 

23333 الدارالبضاء املغرب.

تغيي3 تد ية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

372713

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى   

تم تغيي3   2323 نون30   24 املؤرخ في 

 LAGRARI« من  الشركة  تد ية 

 ADRAOUI« إ 5   «  LOGISTIC

. « TRANSPORT LLD

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 757234.

453I

IMMOBILIERE TRIBROBAT

IMMOBILIERE TRIBROBAT
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

IMMOBILIERE TRIBROBAT

13 زنقة اح د املجاطي اقامة االلب 

طابق 1 رقم 8 املعاريف. ، 23333، 

الدار البيضاء املغرب

 IMMOBILIERE TRIBROBAT

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 13 زنقة 

اح د املجاطي اقامة االلب طابق 

1 رقم 8 املعاريف. - 23333 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

482397

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون   2323 سأن30   14

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.IMMOBILIERE TRIBROBAT

االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري .

زنقة   13  : عنوان املقر االأت اعي 

طابق  االلب  اقامة  املجاطي  اح د 

الدار   23333  - املعاريف.   8 رقم   1

البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 334   : الديد اسريس الصرايدي 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

333 حصة  الديد اح د غنام  :  

بقي ة 133 سرهم للحصة .

  : الخضار  الرحيم  عبد  الديد 

333 حصة بقي ة 133 سرهم للحصة 

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الصرايدي  اسريس  الديد 

اقامة الياس ين ع ارة ف  عنوانه)ا) 

 23613 سيدي ال30نو�سي    44 شقة 

الدار البيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  غنام   اح د  الديد 

34 عين  33 رقم  تجزئة النخيل زنقة 

الشق 23473 الدار البيضاء املغرب.

الخضار  الرحيم  عبد  الديد 

عنوانه)ا) تجزئة النصر زنقة 28 رقم 

47 عين الشق  23473 الدار البيضاء 

املغرب.
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جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الصرايدي  اسريس  الديد 

اقامة الياس ين ع ارة ف  عنوانه)ا) 

 23613 سيدي ال30نو�سي    44 شقة 

الدار البيضاء املغرب

عنوانه)ا)  غنام   اح د  الديد 

34 عين  33 رقم  تجزئة النخيل زنقة 

الشق 23473 الدار البيضاء املغرب

الخضار  الرحيم  عبد  الديد 

عنوانه)ا) تجزئة النصر زنقة 28 رقم 

47 عين الشق  23473 الدار البيضاء 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 39 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 756882.

451I

LE PREMIER CONSEIL

DAR MARBRE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

DAR MARBRE شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي الطابق 

االجل سجار القايد الداسير املحرجق 

حربيل  مراكش 43333 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

139173

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   23

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 DAR  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MARBRE

*بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الرخام  أنواع  أ يع  جرصف  توريد 

جالجرانيت جاملنتجات امل اثلة لها

*شركة امرضيات جالبالط

*أع ال متنوعة أج البناء )مقاجل).

أج  )تاأر  جالتصدير  *االستي3اس 

جسيط)..

الطابق   : االأت اعي  املقر  عنوان 

املحرجق  الداسير  القايد  سجار  االجل 

مراكش   43333 مراكش  حربيل  

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 533   : الريس  بن  اح د  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

 533   : الديد طارق ابن الريس 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد اح د بن الريس عنوانه)ا) 

تاركة    37 رقم   1 النخيل  تجزئة 

43333 مراكش املغرب.

الديد طارق ابن الريس عنوانه)ا) 

تاركة    37 رقم   1 النخيل  تجزئة 

43333 مراكش املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد اح د بن الريس عنوانه)ا) 

تاركة    37 رقم   1 النخيل  تجزئة 

43333 مراكش املغرب

الديد طارق ابن الريس عنوانه)ا) 

تاركة    37 رقم   1 النخيل  تجزئة 

43333 مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية ب راكش  بتاريخ - تحت رقم 

.118317

452I

FAOUZI MOULAY ABDELLAH

AYMI CENTRE PRIVE

إعالن متعدس القرارات

FAOUZI MOULAY ABDELLAH

42  شارع الدرفوفي الطابق 2 رقم 8 

جأدة، 63333، جأدة املغرب

AYMI CENTRE PRIVE »شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: 29 شارع 

ص30ا القدس  - - جأدة املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.34677

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 31 أكتوبر 2323

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل5 مايلي: 

العنوان  ا 5  االأت اعي  املقر  تحويل 

التا ي : 29 شارع ص30ا القدس جأدة

قرار رقم 2: الذي ينص عل5 مايلي: 

ك ا  الشركة  نشاط  جتوسيع  تغيي3 

الدعم  سجرات  اللغات،  تعليم   : يا ي 

التدريب   - لالمتحانات.  جالتحضي3 

جالتكوين الشبه طبي

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 3: الذي ينص عل5 مايلي: 

 29  : عنوان املقر االأت اعي للشركة 

شارع ص30ا القدس جأدة

بند رقم 4: الذي ينص عل5 مايلي: 

: تعليم اللغات،  الغرض من الشركة 

سجرات الدعم جالتحضي3 لالمتحانات. 

- التدريب جالتكوين الشبه طبي

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   39 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

2323 تحت رقم 2932.

453I

AQBOU EL HOUSSAINE

B M CONTRACTEUR SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

AQBOU EL HOUSSAINE

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 B M CONTRACTEUR SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي قصر اغلي 

ملعب تنجداس كل ي ة - 52633 

كل ي ة املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

14367

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم   2323 نون30   13

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 B M  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.CONTRACTEUR SARL

بناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جتشييد قنوات الري جالتقطي3

تص يم جتزيين البناء

امشغال املختلفة .

قصر   : االأت اعي  املقر  عنوان 

اغلي ملعب تنجداس كل ي ة - 52633 

كل ي ة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد عبد الحق باعالجي :  533 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

 533   : الديد نور الدين مجيدي 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .
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جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  
جصفات جمواطن الشركاء :

باعالجي  الحق  عبد  الديد 
شارع موالي رشيد تجزئة  عنوانه)ا) 
 45333 جرزازات  املغرب  اتصاالت 

جرزازات املغرب.
مجيدي  الدين  نور  الديد 
رقم  الكوري  مح د  زنقة  عنوانه)ا) 
الرشيدية   52333 الرشيدية   43

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
باعالجي  الحق  عبد  الديد 
شارع موالي رشيد تجزئة  عنوانه)ا) 
 45333 جرزازات  املغرب  اتصاالت 

جرزازات املغرب
مجيدي  الدين  نور  الديد 
رقم  الكوري  مح د  زنقة  عنوانه)ا) 
الرشيدية   52333 الرشيدية   43

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 38 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 1191.
454I

business processing center

ليكان كافي
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

business processing center
 rue yougoslavie resid andalous
 v appt N°3 gueliz marrakech ،

40000، marrakech maroc
ليكان كافي شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 
أوهر ٢ 113  املنارة  مراكش - 

43333 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

139225
في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   19
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

ليكان   : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

كافي.

قهوة،   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخ0زة ،محل تجاري.

تجزئة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 - مراكش  املنارة     113  ٢ أوهر 

43333 مراكش املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

العزيز  عبد  امطل�سي  الديد 

 176 رقم  أوهر  تجزئة  عنوانه)ا) 

تاركة 43333 مراكش املغرب.

الديد امطل�سي يونس عنوانه)ا) 

تجزئة أوهر رقم 176 تاركة 43333 

مراكش املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

العزيز  عبد  امطل�سي  الديد 

 176 رقم  أوهر  تجزئة  عنوانه)ا) 

تاركة 43333 مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   13 بتاريخ  التجارية ب راكش  

2323 تحت رقم 118377.

455I

ARTISANS CREATIFS

ARTISANS CREATIFS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ARTISANS CREATIFS

شارع الداخلة ، 35333، تاهلة 

املغرب

ARTISANS CREATIFS شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

الداخلة  - 35333 تاهلة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5671

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم   2323 نون30   19

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ARTISANS CREATIFS

 Travaux  : غرض الشركة بإيجاز 

 divers ou construction,

.Commerce de textile

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 

الداخلة  - 35333 تاهلة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد بوأ عة مجدجبي  :  1.333 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

مجدجبي   بوأ عة  الديد 

 35333 الداخلة   شارع  عنوانه)ا) 

تاهلة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

مجدجبي  بوأ عة  الديد 

 35333 الداخلة  شارع  عنوانه)ا) 

تاهلة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتازة  بتاريخ - تحت رقم -.

456I

GUIDE COMPTABLE

SIMILAR

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

GUIDE COMPTABLE

تجزئة ابن تومرت 2 ع ارة 4 الطابق 

2 شقة 4 بوزنيقة ، 13133، 

بوزنيقة املغرب

SIMILAR شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة ابن 

تومرت 2 ع ارة 4 الطابق 2 الشقة 

4 - 13133 بوزنيقة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5529

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون   2318 سأن30   13

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SIMILAR

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري ج اشغال متنوعة.

عنوان املقر االأت اعي : تجزئة ابن 

تومرت 2 ع ارة 4 الطابق 2 الشقة 4 

- 13133 بوزنيقة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : صابور  صالح  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .
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جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  صابور  صالح  الديد 
 12313  5113 رقم   1 جفاق  تجزئة 

ت ارة املقرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  صابور  صالح  الديد 
ت ارة   12313 رقم    1 جفاق  تجزئة 

املقرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بتاريخ  سلي ان   ب0ن  االبتدائية 

سأن30 2318 تحت رقم 1262.

457I

peinture el ghamari

بالصت نيكوس
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

blast negoce

26 خي سجيطي3 املحل رقم 3 طنجة 

، 93333، طنجة املغرب

بالصت نيكوس شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 26 حي 

سجيطي3 محل رقم 3 طنجة  - 

93333 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

113519

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 غشت   24

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

اإلقتضاء ب ختصر تد يتها : بالصت 

نيكوس.

غرض الشركة بإيجاز : بيع جشراء 

مدتلزمات جمعدات الكومبيوتر.

حي   26  : االأت اعي  املقر  عنوان 

سجيطي3 محل رقم 3 طنجة  - 93333 

طنجة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 13.333 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 133   : البوملاني  مح د  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد مح د البوملاني عنوانه)ا) 

حي ابن طفيل رقم 59 املضل5 93333 

طنجة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد مح د البوملاني عنوانه)ا) 

حي ابن طفيل رقم 59 املضل5 93333 

طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   38 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2323 تحت رقم 7185.

458I

ALTA COMPTA

الطو طرانس
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

ALTA COMPTA

 AV FES RUE EGYPTE N9 BIS

 AV FES RUE EGYPTE N9 BIS،

90000، TANGER MAROC

الطو طرانس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي ساحة 

الرجظاني زنقة الهبطي اقامة القدس 

شقة رقم 34 طنجة  - 93333 

طنجة  املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

137991

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون   2323 مارس   11

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

الطو   : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

طرانس.

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوطني جالدج ي للبضائع.

ساحة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

الرجظاني زنقة الهبطي اقامة القدس 

شقة رقم 34 طنجة  - 93333 طنجة  

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد ع ر الحنوني :  533 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

 533   : اللغ يش  اسية  الديدة 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الحنوني  ع ر  الديد 

طنجة    4 رقم   74 حي البوغاز زنقة  

93333 طنجة  املغرب .

الديدة اسية اللغ يش عنوانه)ا) 

طنجة    4 رقم   74 حي البوغاز زنقة  

93333 طنجة  املغرب .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  الحنوني  ع ر  الديد 

طنجة    4 رقم   74 حي البوغاز زنقة  

93333 طنجة  املغرب 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن30   18 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2323 تحت رقم 233941.

459I

GUIDE COMPTABLE

SABATIMMO
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GUIDE COMPTABLE

تجزئة ابن تومرت 2 ع ارة 4 الطابق 

2 شقة 4 بوزنيقة ، 13133، 

بوزنيقة املغرب

SABATIMMO شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي مج وعة 

التقدم ج ش 2 17 الطابق 2 سيدي 

ال30نو�سي - 23633 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

476639

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 أكتوبر   35

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SABATIMMO

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري ج اشغال متنوعة.

عنوان املقر االأت اعي : مج وعة 

التقدم ج ش 2 17 الطابق 2 سيدي 

البيضاء  الدار   23633  - ال30نو�سي 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد عبد العزيز صابور :  1.333 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .
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جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
صابور  العزيز  عبد  الديد 

لكناسرة  كبور  جالس  ا  سجار  عنوانه)ا) 

الزمامرة  24353 سيدي بنور املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
صابور  العزيز  عبد  الديد 

لكناسرة  كبور  اجالس  سجار  عنوانه)ا) 

الزمامرة  24353 سيدي بنور املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر 2323 تحت رقم 24948.

463I

Ste ORIENTAL AUDIT

PLASTIC D›OIENT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

Ste ORIENTAL AUDIT

 111Bd Derfoufi 1°ETAGE N°1 ،

60000، OUJDA MAROC

PLASTIC D›OIENT شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع عبد 

الرحيم بوعبيد تجزئة الدعيدي 
رقم 197 - 63333 جأدة  املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.29265

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تم   2318 سأن30   28 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

من  أي  سرهم»   1.933.333«

 2.333.333« إ 5  سرهم»   133.333«

مقاصة  إأراء    : طريق  عن  سرهم» 

مع سيون الشركة املحدسة املقدار ج 

املدتحقة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

ف30اير   24 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

2323 تحت رقم 755.

462I

fiduciaire dar dmana

 RIEGOS Y SUMINISTROS «

 LOS ESPANOLES  « sigle

“RSLE”  SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

fiduciaire dar dmana

حي الدرعاجيين سرب الدرعاجيين 
رقم 13 جزان حي الدرعاجيين سرب 

الدرعاجيين رقم 13 جزان، 16233، 

جزان املغرب

 RIEGOS Y SUMINISTROS «

  LOS ESPANOLES  « sigle “RSLE”

SARL  شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : تجزئة 

اكرام شارع عبد الدالم بن املختار 
رقم 49 جزان  - 16233 جزان 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.1219

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

2323 تقرر حل  13 غشت  املؤرخ في 

 RIEGOS Y SUMINISTROS LOS «

  ESPANOLES  « sigle “RSLE”  SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة مبلغ 
جعنوان  سرهم   93.333 رأس الها 

مقرها اإلأت اعي تجزئة اكرام شارع 

 49 رقم  املختار  بن  الدالم  عبد 

جزان املغرب نتيجة   16233  - جزان  

حالت  صعبة  اقصاسية  للضرجرف 

سجن قيام الشركة باي معاملة.

ج عين:

ج  اسكور  خالد      الديد)ة) 

عبد  شارع  اكرام  تجزئة  عنوانه)ا) 

جزان    49 رقم  املختار  بن  الدالم 

)ة)  ك صفي  املغرب  جزان   16233

للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

تجزئة  جفي   2323 غشت   13 بتاريخ 

اكرام شارع عبد الدالم بن املختار 
رقم 49 جزان  - 16233 جزان املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   25 بتاريخ  بوزان   االبتدائية 

2323 تحت رقم 153/20.

464I

ROCHDI ENERGIE SARL-AU

DETROIT CONNECT

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

DETROIT CONNECT SARL-AU

 AVENUE MOUSSA IBN

 NOUSSAIR RESIDENCE

 MOUSSA IBN NOUSSAIR N°7

ETAGE 5 N°9 ، 90020، طنجة 

املغرب

DETROIT CONNECT شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

 AVENUE جعنوان مقرها اإلأت اعي

 MOUSSA IBN NOUSSAIR RES

 MOUSSA IBN NOUSSAIR N°7

ETAGE 5 N°9 - 90020 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

113699

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون   2323 سأن30   31

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.DETROIT CONNECT

خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التدويق في الخارج.

 AVENUE : عنوان املقر االأت اعي

 MOUSSA IBN NOUSSAIR RES

 MOUSSA IBN NOUSSAIR N°7

طنجة   ETAGE 5 N°9 - 93323

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : عالل  سفيان  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد سفيان عالل عنوانه)ا) حي 

 93383 14 31 زنقة س رقم  الدعاسة 

طنجة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد سفيان عالل عنوانه)ا) حي 

 93383 14 31 زنقة س رقم  الدعاسة 

طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   11 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2323 تحت رقم 237334.

466I

HELP ENTREPRISE

CALDO FREDO

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

HELP ENTREPRISE

 23RUE BOURED 2EME ETG

 APPT 4 ROCHES NOIRES ،

20290، CASABLANCA MAROC

CALDO FREDO شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي متجر 

رقم 121 تجزئة الوحدة 2 الدرجة - 

26232 برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

13777

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 يوليوز   13

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.CALDO FREDO

مقهى   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جمطعم.

متجر   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 - الدرجة   2 تجزئة الوحدة   121 رقم 

26232 برشيد املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديدة رشيق زينب :  533 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

 533   : خديجة  رشيق  الديدة 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  زينب  رشيق  الديدة 

 26232 الدرجة   2 الوحدة  تجزئة   1

برشيد املغرب.

الديدة رشيق خديجة عنوانه)ا) 

 26232 الدرجة   يحيى  اجالس  سجار 

برشيد املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  زينب  رشيق  الديدة 

 26232 الدرجة   2 الوحدة  تجزئة   1

برشيد املغرب

الديدة رشيق خديجة عنوانه)ا) 

اجالس  سجار  الدرجة   يحيى  اجالس  سجار 

يحيى الدرجة  برشيد املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز 2323 تحت رقم 538.

467I

JURIS LEGAL

SWISS LIFE BOUSKOURA
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

JURIS LEGAL

 Angle Bd Abdelmoumen &

 Rue Chatila, Résidence Kamar,

 Etg 3, Bureau 6 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

SWISS LIFE BOUSKOURA شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي زاجية 
زنقة سبتة ج صافوى، رقم 13, 

حي املدتشفيات - 23333 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

482657

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   23

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 SWISS : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.LIFE BOUSKOURA

الت3جيج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري.
زاجية   : االأت اعي  املقر  عنوان 
حي   ,13 رقم  زنقة سبتة ج صافوى، 

املدتشفيات - 23333 الدار البيضاء 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 653   : الديدة سعاس بن كي3ان 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

الديدة فاط ة الزهراء بن كي3ان :  

233 حصة بقي ة 133 سرهم للحصة 

 153   : كي3ان  بن  االمين  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  
جصفات جمواطن الشركاء :

الديدة سعاس بن كي3ان عنوانه)ا) 
 23333 مج ع هاسية كاليفورنيا    2

الدار البيضاء املغرب.
بن كي3ان  الديدة فاط ة الزهراء 
  13333 تكيولت  زنقة  عنوانه)ا) 

الرباط  املغرب.
الديد االمين بن كي3ان عنوانه)ا)  
حي رياض   4 بلوك ج رقم   22 قطاع 

13333  الرباط  املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
الديد االمين بن كي3ان عنوانه)ا)  
حي رياض   4 بلوك ج رقم   22 قطاع 

13333  الرباط  املغرب
بنشقرجن  تاجسي  بدر  الديد 
 21 رقم  الحك ة  تجزئة  عنوانه)ا) 
البيضاء  الدار   23333 بوسكورة 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم -.
468I

FM

 STE BRAHIM BUSINESS
TRAVAUX ROUTIERS

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأس ال الشركة

FM
 IDISS NIGHIR TINGHIR،
45800، TINGHIR TINGHIR
 STE BRAHIM BUSINESS

TRAVAUX ROUTIERS شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
 AMAN جعنوان مقرها اإلأت اعي

 IKIDAR  Tinghir 45800 Tinghir
.Tinghir

رفع رأس ال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 575/231
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تم   2323 نون30   26 في  املؤرخ 

قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

»933.333 سرهم» أي من »133.333 

عن  سرهم»   1.333.333« إ 5  سرهم» 

أج  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   13 بتاريخ  االبتدائية بتنغي3  

2323 تحت رقم 742.

469I

segex

PRTECT PLUS YOUNY

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

segex

 rue Abdelkrim Benjelloun IMB

 16  , App 12 FES BP 2324 ،

30000، fes MAROC

PRTECT PLUS YOUNY  شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 16 زنقة 

عبد الكريم بن ألون الشقة رقم 12 

فاس  - 33333 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

64939

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون   2323 أكتوبر   14

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. PRTECT PLUS YOUNY

ج  انتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

توزيع مواس التنضيف  .

زنقة   16  : عنوان املقر االأت اعي 

عبد الكريم بن ألون الشقة رقم 12 

فاس  - 33333 فاس املغرب.
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أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 533   : التهبوش   أمين  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

الديد أواس قاشور :  533 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  التهبوش   أمين  الديد 

با  قرية  بوشتى  موالي  املراقيم  سجار 

مح د تاجنات  33333 فاس املغرب.

عنوانه)ا)  قاشور  أواس  الديد 

تاجنات   بوشتى  موالي  املراقيم  سجار 

33333 فاس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  التهبوش  أمين  الديد 

با  قرية  بوشتى  موالي  املراقيم  سجار 

مح د تاجنات  33333 فاس املغرب

عنوانه)ا)  قاشور  أواس  الديد 

تاجنات   بوشتى  موالي  املراقيم  سجار 

33333 فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   23 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2323 تحت رقم 3273.

473I

BCMF

مونستر فوود
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

BCMF

زنقة إبن عائشة ع ارة ث ان نخالت 

رقم الشقة 1 كليز مراكش، 43333، 

مراكش املغرب

موندت3 فوجس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

الدكينة رقم 23 طريق الدار 

البيضاء مراكش     - 43333 مراكش 

 املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
138169

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 أكتوبر   13
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
اإلقتضاء ب ختصر تد يتها : موندت3 

فوجس.
غرض الشركة بإيجاز : سناك.

تجزئة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
الدكينة رقم 23 طريق الدار البيضاء 

مراكش     - 43333 مراكش  
املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  
سرهم، مقدم كالتا ي:

حصة   533   : الديد ناجي سيلو 
بقي ة 133 سرهم للحصة .

 533   : الديد اح د الخرسا ي   
حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  
جصفات جمواطن الشركاء :

الديد ناجي سيلو عنوانه)ا) تجزئة 
الدكينة رقم 23 طريق الدار البيضاء 

43333 مراكش  املغرب.
الديد اح د الخرسا ي   عنوانه)ا) 

فرما الخرسا ي تاركة 43333 مراكش 
 املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   
جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد ناجي سيلو عنوانه)ا) تجزئة 
الدكينة رقم 23 طريق الدار البيضاء 

43333 مراكش  املغرب
الديد اح د الخرسا ي   عنوانه)ا) 

فرما الخرسا ي تاركة 43333 مراكش 
 املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   12 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

2323 تحت رقم 117233.
471I

peinture el ghamari

بانتير الغماري
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

peinture el ghamari

12 حي خالد ابن الوليد الطابق 

3 رقم 6 طنجة ، 93333، طنجة 

املغرب

بانتي3 الغ اري شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 12 حي 

خالد ابن الوليد الطابق 3 ع ارة 6 

طنجة - 93333 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.93283

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

ت ت   2323 نون30   26 في  املؤرخ 

املصاسقة عل5 :
الغ اري   بالل  )ة)  الديد  تفويت 

من  اأت اعية  حصة   133 الغ اري 

)ة)  الديد  133 حصة لفائدة   أصل 

نون30   27 بتاريخ  البوزرجطي  يونس 

.2323

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

سأن30   38 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2323 تحت رقم 7168.

472I

gesacom maroc

 ETABLISSEMENT PRIVE EL

IRFAN BEN GUERIR
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مدي3 أديد للشركة

gesacom maroc

 av med V n 12  apprt 2

 benguerir ، 43150، benguerir

maroc

 ETABLISSEMENT PRIVE EL

IRFAN BEN GUERIR  شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي الوفاق 
رقم 31 الطابق االجل  ابن أرير - 

43153 ابن أرير املغرب.
تعيين مدي3 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2327

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   2323 نون30   33 املؤرخ في 
مدي3 أديد للشركة الديد)ة) كريب 

رشيد ك دي3 جحيد
تبعا لقبول استقالة املدي3.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 34 بتاريخ  أرير   بابن  االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 199.

473I

مكتب معيشة للحدابات ج امستشارات الجبائية

ELGEEK.MA
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

مكتب معيشة للحدابات ج 
امستشارات الجبائية

حي الدالم بلوك E  رقم 22 -- سيدي 
سلي ان ، 14233، سيدي سلي ان 

املغرب
ELGEEK.MA شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي شلرع 23 
رقم 32 حي أديد  - 14133 سيدي 

قاسم املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.26783

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2323 نون30   16 في  املؤرخ 

املصاسقة عل5 :
عبداللطيف  )ة)  الديد  تفويت 
من  اأت اعية  حصة   533 مفتاح 
الديد  لفائدة   حصة   533 أصل 
نون30   16 الياس اشقيف بتاريخ  )ة) 

.2323
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 32 بتاريخ  االبتدائية بديدي قاسم  

سأن30 2323 تحت رقم 536.

474I
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ائت انية لرفيد

FISH TAOUKIFI

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

ائت انية لرفيد

شارع مالك ابن مرحل’ زنقة طنجة, 

ع ارة املحيط, طابق الثاني رقم:14 

، 92333، العرائش املغرب

FISH TAOUKIFI شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي الجديد 

الشطر الثاني رقم 36 - 92333 

العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5733

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون   2323 سأن30   31

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 FISH  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.TAOUKIFI

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الد ك بالج لة

بائع س ك

نقل الد ك

النقل لحداب الغي3.

حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 -  36 رقم  الثاني  الشطر  الجديد 

92333 العرائش املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : الديد اح د التوقيفي 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  
جصفات جمواطن الشركاء :

الديد اح د التوقيفي عنوانه)ا) 
 36 رقم  الثاني  الشطر  الجديد  حي 

92333 العرائش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
الديد اح د التوقيفي عنوانه)ا) 
 36 رقم  الثاني  الشطر  الجديد  حي 

92333 العرائش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 38 بتاريخ  بالعرائش   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 1142.
475I

fiduciaire al hayat

NOOR LIFE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

fiduciaire al hayat
 av Tchaikovski residence joba
 B N° 7 Tanger ، 90000، tanger

maroc
NOOR LIFE شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 
ابتدام زنقة س  رقم 9 قطعة 5  - 

93333 طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.84231

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2323 أكتوبر   39 في  املؤرخ 

املصاسقة عل5 :
سلوى  )ة)   الديد  تفويت 
533 حصة اأت اعية من  الجعيدي 
)ة)   الديد  533 حصة لفائدة   أصل 

ياسر زاهر بتاريخ 39 أكتوبر 2323.
زاهر  املهدي  )ة)  الديد  تفويت 
233 حصة اأت اعية من أصل 533 
حصة لفائدة  الديد )ة)  ياسر زاهر 

بتاريخ 39 أكتوبر 2323.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
سأن30   37 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2323 تحت رقم 7126.
476I

fiduciaire dar dmana

 STE GREEN SERVICES ET
TERROIRS

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
قفل التصفية

fiduciaire dar dmana

حي الدرعاجيين سرب الدرعاجيين 
رقم 13 جزان حي الدرعاجيين سرب 

الدرعاجيين رقم 13 جزان، 16233، 

جزان املغرب

 STE GREEN SERVICES ET

TERROIRS   شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : بلوطة 

كيلومت3 23 طريق شفشاجن أ اعة 

ابريكشة اقليم جزان  - 16233 جزان 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.853

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر   2323 غشت   34 في  املؤرخ 

 STE GREEN SERVICES ET حل 

TERROIRS   شركة ذات املدؤجلية 

 83.333 رأس الها  مبلغ  املحدجسة 

اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 
طريق شفشاجن   23 بلوطة كيلومت3 

 - جزان   اقليم  ابريكشة  أ اعة 

16233 جزان املغرب نتيجة للضرجف 

اقتصاسية مزرية.

ج عين:
العزجزي   النور    عبد  الديد)ة) 

ابريكشة  البلوطة  سجار  عنوانه)ا)  ج 

املغرب  جزان   16233 جزان  اقليم 

ك صفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

بلوطة  جفي   2323 غشت   34 بتاريخ 

23 طريق شفشاجن أ اعة  كيلومت3 

ابريكشة اقليم جزان  - 16233 جزان 

املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن30   39 بتاريخ  بوزان   االبتدائية 

2323 تحت رقم 2867.

477I

املركز الجهوي لالستث ار لجهة العيون الداقية 

الح راء

KHARBOUCH.COM
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستث ار لجهة 
العيون الداقية الح راء

صندجق ال30يد 2266 ، 73333، 
العيون املغرب

KHARBOUCH.COM شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 37 
بلوك ب مدينة الوحدة - 73333 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
34121

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   25
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.KHARBOUCH.COM
تجارة    : بإيجاز  الشركة  غرض 

استي3اس جتصدير امغذية الزراعية
في  جالتصدير  االستي3اس  تجارة   •
جامأهزة  املنزلية  جامأهزة  امثاث 

جاللوازم
لالستي3اس  العامة  التجارة   •

جالتصدير
• التجارة في مواس الطالء جامنابيب 
جالدباكة جالكهرباء جمعدات املكاتب 
املنتجات  في  جالتجارة   ، جالبناء 
الغذائية الزراعية جأ يع املعامالت 
جالصناعية  جاملالية  التجارية 
جاملنقولة أج العقارية املتعلقة بشكل 
مباشر أج غي3 مباشر بغرض الشركة 
، أعاله ، أج مي غرض آخر مشابه أج 
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يحت ل أن يعزز تطويره بأي شكل من 
امشكال.

• أع ال الحفر املختلفة ، الهدم ، 
بالج لة

• الحفر جالد30
• تشييد املباني أج الهندسة املدنية 
، جاملنازل الفرسية ، جاملباني املختلفة 
امرض  تحت  جامع ال   ، جالطرق   ،
البحرية  جامع ال   ، جاإلطارات   ،

جالنهرية
• تحقيق الشبكات ، النقل للتأأي3 

أج املكافأة جتغطية العناصر.
 37 رقم   : عنوان املقر االأت اعي 
 73333  - الوحدة  مدينة  ب  بلوك 

العيون املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
 1.333   : الديد خربوش هشام 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  هشام  خربوش  الديد 
الوحدة  مدينة  ب  بلوك   37 رقم 

73333 العيون املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  هشام  خربوش  الديد 
الوحدة  مدينة  ب  بلوك   37 رقم 

73333 العيون املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 33 سأن30 

2323 تحت رقم 2939/2020.

479I

FIDUCIAIRE ABDA

برر برومو
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ABDA
 N°12 BD BORDEAUX QU

 HOPITAL SAFI SAFI، 46000،
SAFI MAROC

برر برجمو شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 

 DOMICILIEE CHEZ FIDUCIAIRE

 ABDA SIS N°12 BD BORDEAUX

 QU HOPITAL SAFI SAFI 46000

SAFI MAROC

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

13883

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون   2323 شتن30   17

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

برر   : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

برجمو.

ج  بناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مطور عقارات .

 : االأت اعي  املقر  عنوان 

 DOMICILIEE CHEZ FIDUCIAIRE

 ABDA SIS N°12 BD BORDEAUX

 QU HOPITAL SAFI SAFI 46333

.SAFI MAROC

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : غي3 محدسة سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد عبدهللا برس :  1.333 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

 7 عنوانه)ا)  برس  عبدهللا  الديد 

حي الرياض اسفي   31 بلوك عبدهللا 

46333 اسفي املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

 7 عنوانه)ا)  برس  عبدهللا  الديد 

حي الرياض اسفي   31 بلوك عبدهللا 

46333 اسفي املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   23 بتاريخ  االبتدائية بآسفي  

2323 تحت رقم 13883.

483I

Financière Média.Com

FINANCIERE MEDIA.COM

شركة املداه ة

خفض رأس ال الشركة

FINANCIERE MEDIA.COM

شركة مداه ة برأس ال 333 533 

17

املقر االأت اعي: 5 شارع عبد 

اللطيف بن قدجر الطابق 4 الدار 

البيضاء.

السجل التجاري بالدار البيضاء 

181239 – التعريف الضريبي 

 2263178

الشفوي  املحضر  ب قت�سى 

 33 بتاريخ  االستثنائي  العام  للج ع 

شتن232330  تم ما يلي:

الشركة  رأس ال  خفض   •

سرهم من   (14  533  333.33( ب بلغ 

من  بنقله  ذلك  ج  الرأس ال  قي ة 

 .33( إ 5  سرهم   (32  333  333.33(

سرهم ج ذلك إضافة   (17  533  333

من   7 للبند  الالزمة  التعديالت 

اإلنجاز  للشركة.  امسا�سي  القانون 

من  حدس  الرأس ال  لخفض  النهائي 

 33 بتاريخ  اإلساري  املجلس  طرف 

سأن30 2323.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   •

 14 بتاريخ  البيضاء  للدار  التجارية 

سأن232330 تحت رقم 757356.

481I

EXPERTS CONSULTING KHALSI

PETROBIL CONSULTING

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

EXPERTS CONSULTING KHALSI

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

PETROBIL CONSULTING شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : 21 زنقة 

الناظور ع ارة بناني رقم 2 - 53333 

مكناس املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.41987

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تقرر حل   2323 نون30   18 املؤرخ في 

شركة   PETROBIL CONSULTING

ذات مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

 133.333 رأس الها  مبلغ  الوحيد 

اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 

رقم  بناني  ع ارة  الناظور  زنقة   21

نتيجة  املغرب  مكناس   53333  -  2

ملشاكل تقنية ج اقتصاسية.

ج عين:

حدن عبد هللا حدن   الديد)ة) 

الي ن  عدن  عنوانه)ا)  ج  الجفري 

)ة)  ك صفي  الي ن  عدن   3333

للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

زنقة   21 جفي   2323 نون30   18 بتاريخ 

الناظور ع ارة بناني رقم 2 - 53333 

مكناس املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   14 بتاريخ  التجارية ب كناس  

2323 تحت رقم 636.

482I
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fiduciaire dar dmana

RAVAL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

fiduciaire dar dmana

حي الدرعاجيين سرب الدرعاجيين 

رقم 13 جزان حي الدرعاجيين سرب 

الدرعاجيين رقم 13 جزان، 16233، 

جزان املغرب

RAVAL شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : بحي 

العدير تجزئة اكرام زنقة الرباط  

رقم 35 جزان  - 16233 جزان 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.1341

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر   2323 نون30   27 في  املؤرخ 

املدؤجلية  ذات  شركة   RAVAL حل 

 13.333 رأس الها  مبلغ  املحدجسة 

سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي بحي 

الرباط   زنقة  اكرام  تجزئة  العدير 

رقم 35 جزان  - 16233 جزان املغرب 

نتيجة للظرجف اقتصاسية صعبة.

ج عين:

ج  اسريوش   رح ة     الديد)ة) 

اكرام  تجزئة  العدير  بحي  عنوانه)ا) 

 16233 جزان    35 رقم  زنقة الرباط  

جزان املغرب ك صفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

بتاريخ 27 نون30 2323 جفي بحي العدير 

 35 رقم  الرباط   زنقة  اكرام  تجزئة 

جزان  - 16233 جزان املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   31 بتاريخ  بوزان   االبتدائية 

2323 تحت رقم 2913.

483I

EXPERTS CONSULTING KHALSI

OPENPARA
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

EXPERTS CONSULTING KHALSI

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

OPENPARA شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي ع ارة 

512 محل رقم 7 تجزئة رياض 

اإلس اعيلية انا�سي - 53333 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

51579

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم   2323 نون30   24

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.OPENPARA

تجارة في   : غرض الشركة بإيجاز 

منتوأات شبه طبية / بيع املنتوأات 

االستي3اس   / طبية  جشبه  الطبية 

جالتصدير.

ع ارة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

رياض  تجزئة   7 رقم  محل   512

اإلس اعيلية انا�سي - 53333 مكناس 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد مح د امين هشامي   :  533 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

حصة   533   : الديد زهي3 امغار  

بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

هشامي    امين  مح د  الديد 

 1 صحر   93 رقم  فيال  عنوانه)ا) 

مكناس 53333 مكناس املغرب.

عنوانه)ا)  امغار   زهي3  الديد 

اشبيلية    33333 اسبانيا  اشبيلية 

اسبانيا.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

هشامي    امين  مح د  الديد 

 1 صحر   93 رقم  فيال  عنوانه)ا) 

مكناس 53333 مكناس املغرباملغرب

عنوانه)ا)  امغار   زهي3  الديد 

اشبيلية    33333 اسبانيا  اشبيلية 

اسبانيا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   38 بتاريخ  التجارية ب كناس  

2323 تحت رقم 4116.

484I

 LIGNE VERT DU MAINTENANCE MAROC

SARL AU

 LIGNE VERT DU

 MAINTENANCE MAROC

SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 LIGNE VERT DU

 MAINTENANCE MAROC SARL

AU

 RUE ALMANSOUR ADDAHABI

 RES MAYSIL 1ERE ETAGE N°

 31 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

 LIGNE VERT DU

 MAINTENANCE MAROC SARL

AU شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

املنصور الدهبي اقامة ميديل 

الطابق امجل رقم 31 طنجة - 

93333 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
139345

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 أكتوبر   38
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 LIGNE : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها
 VERT DU MAINTENANCE

.MAROC SARL AU
صيانة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
استي3اس   ، مدنية  هندسة   ، جنظافة 

جتصدير.
شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
ميديل  اقامة  الدهبي  املنصور 
الطابق امجل رقم 31 طنجة - 93333 

طنجة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
 1.333   : الديد س يمي بوطيبي  

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد س يمي بوطيبي  عنوانه)ا) 
القصر  قياسة  ج  ج  الدفل5  مليش 
الصغي3 فحص انجرة 94152 فحص 

انجرة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
الديد س يمي بوطيبي  عنوانه)ا) 
القصر  قياسة  ج  ج  الدفل5  مليش 
الصغي3 فحص انجرة 94152 فحص 

انجرة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   23 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2323 تحت رقم 234932.

485I
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yesil services

ATELIER AZ
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

yesil services

 lot zahar n22 sidi maarouf ،

20520، casablanca maroc

ATELIER AZ شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 332 ، 

شارع إبراهيم الرجساني ، الطابق 

5 ، شقة 21 ، إقامة ريحان ، حي 

املعاريف - 23333 الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

481283

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   19

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ATELIER AZ
مقاجل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أع ال التشييد جالتطوير.

 ،  332  : االأت اعي  املقر  عنوان 

 ، 5 شارع إبراهيم الرجساني ، الطابق 

شقة 21 ، إقامة ريحان ، حي املعاريف 

- 23333 الدارالبيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد فتح هللا بوقنطي3 :  1.333 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

 1333  :  الديد فتح هللا بوقنطي3 

بقي ة 133 سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد فتح هللا بوقنطي3 عنوانه)ا) 

37 زنقة البنفسج حي الهدى  26133 

برشيد املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد فتح هللا بوقنطي3 عنوانه)ا) 

37 زنقة البنفسج حي الهدى  26133 

برشيد املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم -.

487I

FIDUHOUSE

RIFINFRA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

FIDUHOUSE

رقم 6 مكاتب طيبة زنقة غدان 

كنفاني ، 33333، فاس املغرب

RIFINFRA شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي اساكن 

املركز أ اعة اساكن كتامة - 

32332 الحدي ة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2537

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2323 أكتوبر   36 في  املؤرخ 

املصاسقة عل5 :

العز  أح د   )ة)  الديد  تفويت 

أصل  من  اأت اعية  حصة   1.253

)ة)   الديد  لفائدة   حصة   1.253

مح د العز بتاريخ 36 أكتوبر 2323.

العز  أ ال  )ة)  الديد  تفويت 

أصل  من  اأت اعية  حصة   1.253

)ة)   الديد  لفائدة   حصة   1.253

مح د العز بتاريخ 36 أكتوبر 2323.

العز  ح يد  )ة)  الديد  تفويت 

أصل  من  اأت اعية  حصة   1.253

)ة)   الديد  لفائدة   حصة   1.253

مح د العز بتاريخ 36 أكتوبر 2323.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 14 بتاريخ  بالحدي ة   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 569.

488I

Finconseil

Univers BéMa
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

Finconseil

 bd zerktouni ، 20200، 143

casablanca maroc

Univers BéMa شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 46 

زركتوني الطابق 5 رقم 17  - 23233 

الدار البيضاء امل لكة املغربية

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

479789

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   11

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.Univers BéMa

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املنتجات الصيدالنية جشبه الطبية.

 46  : االأت اعي  املقر  عنوان 

زركتوني الطابق 5 رقم 17  - 23233 

الدار البيضاء امل لكة املغربية.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 13.333 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

حصة   53   : كنزة  بناني  الديدة 
بقي ة 133 سرهم للحصة .

 53   : سهام  مح وسي  الديدة 
حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  كنزة  بناني  الديدة 
23233 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

امل لكة املغربية.
الديدة مح وسي سهام عنوانه)ا) 

باريس 23333 باريس فرندا.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  كنزة  بناني  الديدة 
23233 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

امل لكة املغربية
الديدة مح وسي سهام عنوانه)ا) 

باريس 23233 باريس فرندا
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون30 2323 تحت رقم -.
489I

مكتب الدراسات املحاسباتية جالتديي3

 STE ALTERNATIF
LOCATION DE VOUITURE

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
حل شركة

مكتب الدراسات املحاسباتية 
جالتديي3

شارع مح د الخامس ع ارة بنطالب 
الطابق الثاني املكتب رقم 6 ، 

35133، أرسيف املغرب
 STE ALTERNATIF LOCATION DE
VOUITURE شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي  زنقة ابن 
خلدجن ع ارة حكيم الطابق الرابع 

رقم 5 - 35133 أرسيف املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1273

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
2323 تقرر حل  13 سأن30  املؤرخ في 
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 
 STE ALTERNATIF LOCATION
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رأس الها  مبلغ    DE VOUITURE
مقرها  جعنوان  سرهم   133.333
ابن خلدجن ع ارة  زنقة  اإلأت اعي  
حكيم الطابق الرابع رقم 5 - 35133 
عدم   : ل  نتيجة  املغرب  أرسيف 

تحقيق االهداف املرأوة.
ج حدس مقر التصفية ب  زنقة ابن 
الرابع  الطابق  حكيم  ع ارة  خلدجن 

رقم 5 - 35133 أرسيف املغرب. 
ج عين:

ج  بندعاس  يوسف   الديد)ة) 
 35133 زنقة ابن خلدجن   عنوانه)ا) 
)ة)  ك صفي  املغرب  أرسيف 

للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل5 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  بجرسيف   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 945/2020.
493I

مكتب الخ30ة في املحاسبة

STE VAMOS GIGITAL SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

مكتب الخ30ة في املحاسبة
23 زنقة ابن بطوطة ، 52333، 

الراشيدية املغرب
 STE VAMOS GIGITAL SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة)في 
طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
مح د الزرقطوني رقم 33 الطابق 
التاني - 52333 الراشيدية املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.12597
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
2323 تقرر حل  11 سأن30  املؤرخ في 
 STE شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
مبلغ    VAMOS GIGITAL SARL
جعنوان  سرهم   133.333 رأس الها 
مح د  شارع  اإلأت اعي  مقرها 
 - الطابق التاني   33 الزرقطوني رقم 

52333 الراشيدية املغرب نتيجة ل : 

املنافدة ج امزمة االقتصاسية.

شارع  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

الطابق   33 رقم  الزرقطوني  مح د 

التاني - 52333 الراشيدية املغرب. 

ج عين:

ج  ح داني   أنس   الديد)ة)  

عنوانه)ا) حي سيدي الغازي بالعربي 

الريصاني   52453  12 رقم   28 زنقة 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل5 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 371.

491I

 MOGADOR موكاسجر أسيدت آند سي3فيس

ASSIST AND SERVICES SARL

فيرم اكواكول  اي اكريكول  

موكادور
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

موكاسجر أسيدت آند سي3فيس 

 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL

رقم 2 حي باب سكالة شارع جاس 

املخازن الشقة رقم 3 بالطابق 

الثاني  الصويرة الصويرة، 44333، 

الصويرة املغرب

في3م اكواكول  اي اكريكول  موكاسجر 

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي املحل 

التجاري الكائن  بدجار   اجالس 

بولحدن أ اعة كشولة إقليم   

الصويرة - 44333 الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5487

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم   2323 نون30   33

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

في3م   : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

اكواكول  اي اكريكول  موكاسجر.

تربية   1-  : غرض الشركة بإيجاز 

مقاجل في تدبي3   -  2  - املائية  امحياء  

جتديي3 الضيعات جاملزارع..

املحل   : االأت اعي  املقر  عنوان 

التجاري الكائن  بدجار   اجالس بولحدن 

 - الصويرة  إقليم    كشولة  أ اعة 

44333 الصويرة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 13.333 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 133   : منقار   سفيان  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  منقار   سفيان  الديد 

الصويرة   تفتاشت  الفضية  تجزئة 

44333 الصويرة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  منقار   سفيان  الديد 

الصويرة   تفتاشت  الفضية  تجزئة 

44333 الصويرة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتاريخ  بالصويرة   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 328.

492I

 MOGADOR موكاسجر أسيدت آند سي3فيس

ASSIST AND SERVICES SARL

البريري دو برانتون
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

موكاسجر أسيدت آند سي3فيس 

 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم 2 حي باب سكالة شارع جاس 

املخازن الشقة رقم 3 بالطابق 

الثاني  الصويرة الصويرة، 44333، 

الصويرة املغرب

البريري سج برانتون  شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي مداكنة 

لدى شركة »فرجماأري موكاسجر» 

مقرها باملنزل الكائن بدجار إمزجغار 

أ اعة موالي بوزرقطون  إقليم 

الصويرة - 44333 الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5489

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 سأن30   37

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
اإلقتضاء ب ختصر تد يتها : البريري 

سج برانتون .

إنتاج   (1  : غرض الشركة بإيجاز 

جتدويق امأبان  2-) تربية املاعز - 3)  

تاأر بصفة عامة ..

مداكنة   : عنوان املقر االأت اعي 

موكاسجر»  »فرجماأري  شركة  لدى 

إمزجغار  بدجار  الكائن  باملنزل  مقرها 

إقليم  بوزرقطون   موالي  أ اعة 

الصويرة - 44333 الصويرة املغرب.



18685 الجريدة الرسميةعدس 5644 - 15 أ اسى امج 5 1442 )33 سيد 30 2323) 

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 13.333 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 133   : الرفيعي   يونس  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الديد يونس الرفيعي  

 44333 الصويرة   ازلف  تجزئة   95

الصويرة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  الرفيعي  يونس  الديد 

 44333 الصويرة   ازلف  تجزئة   95

الصويرة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتاريخ  بالصويرة   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 329.

493I

اجرج افريك إكدبي3

MORKSA INVEST
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

اجرج افريك إكدبي3

رقم 256 شارع اإلسري�سي، تجزئة 

صوفيا الورسة، تاركةـ ـ مراكش ، 

43333، مراكش املغرب

MORKSA INVEST شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 256 

تجزئة صوفيا الورسة تاركة مراكش - 

43133 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

139323

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم   2323 نون30   24

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MORKSA INVEST
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 Promotion immobilière,
 construction génie civil et

.négoce général
عنوان املقر االأت اعي : رقم 256 
تجزئة صوفيا الورسة تاركة مراكش - 

43133 مراكش املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
533 حصة    : الديد مه وز انس 

بقي ة 133 سرهم للحصة .
 533   : ايوب  اشويض  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  انس  مه وز  الديد 
املحاميد 4 رقم 272 مراكش 43333 

مراكش املغرب.
عنوانه)ا)  ايوب  اشويض  الديد 
 43333 مراكش   99 رقم   3 املحاميد 

مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  انس  مه وز  الديد 
املحاميد 4 رقم 272 مراكش 43333 

مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   14 بتاريخ  التجارية ب راكش  

2323 تحت رقم 118496.
494I

ROCHDI ENERGIE SARL-AU

WARCHAT AL BINAE SARL-
AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االأت اعي للشركة

WARCHAT AL BINAE SARL-AU
 17RUE MOUSSA IBN

 NOUSSAIR 2EME ETAGE N° 30

90020 ،، طنجة املغرب

 WARCHAT AL BINAE SARL-AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

 17RUE جعنوان مقرها اإلأت اعي

 MOUSSA IBN NOUSSAIR 2EME

ETAGE N° 30 - 90020 طنجة 

املغرب.

تحويل  املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.75731

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تم    2323 أكتوبر   35 في  املؤرخ 

الحا ي  االأت اعي  املقر  تحويل  

 17RUE MOUSSA« من  للشركة 

 IBN NOUSSAIR 2EME ETAGE

إ 5  طنجة املغرب»   N° 33 - 93323

 ANGLE TANTAN ET ARBAOUA«

 ,IMMEUBLE ESSAIDI BLOC A

طنجة    ETAGE 3 N°9 - 93333

املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   11 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2323 تحت رقم 237334.

495I

fiduciaire trascof

TOY TRIANGLE SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

fiduciaire trascof

 tarik bnou ziad residence 31

 1 qh casablanca ، 20100،

casablanca maroc

TOY TRIANGLE SARL شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 12 

بوسكورة لوأيدتيك حي الصناعي 

بوسكورة الدار البيضاء - 27182 

الدار البيضاء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.248995

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2323 نون30   23 املؤرخ في 
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 
مبلغ    TOY TRIANGLE SARL
جعنوان  سرهم   133.333 رأس الها 
مقرها اإلأت اعي تجزئة 12 بوسكورة 
بوسكورة  الصناعي  حي  لوأيدتيك 
الدار البيضاء - 27182 الدار البيضاء 

املغرب نتيجة ل : أائحة كورجنا.
ج حدس مقر التصفية ب تجزئة 12 
الصناعي  حي  لوأيدتيك  بوسكورة 
 27182  - البيضاء  الدار  بوسكورة 

الدار البيضاء املغرب. 
ج عين:

الديد)ة) حبيب ابن مح د حبيب 
ابن حدن   كوثر ج عنوانه)ا) تجزئة 12 
الصناعي  حي  لوأيدتيك  بوسكورة 
بوسكورة الدار البيضاء 27182 الدار 
البيضاء املغرب ك صفي )ة) للشركة.
الحدجس  اإلقتضاء  جعند 
املخولة  الصالحيات  عل5  املفرجضة 
تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية 
: تجزئة 12 بوسكورة لوأيدتيك حي 

الصناعي بوسكورة الدار البيضاء
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 757463.

496I

 MOGADOR موكاسجر أسيدت آند سي3فيس

ASSIST AND SERVICES SARL

لوريجين روسيت
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

موكاسجر أسيدت آند سي3فيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم 2 حي باب سكالة شارع جاس 
املخازن الشقة رقم 3 بالطابق 

الثاني  الصويرة الصويرة، 44333، 
الصويرة املغرب
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لوريجين رجسيت  شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي مداكنة 

لدى شركة »فرجماأري موكاسجر» 

مقرها باملنزل الكائن بدجار إمزجغار 

أ اعة موالي بوزرقطون  إقليم 

الصويرة - 44333 الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5491

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون   2323 سأن30   37

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

لوريجين رجسيت .

إنتاج   (1  : غرض الشركة بإيجاز 

 - تربية املاعز    (2  - جتدويق امأبان 

3)  تاأر بصفة عامة ..

مداكنة   : عنوان املقر االأت اعي 

موكاسجر»  »فرجماأري  شركة  لدى 

إمزجغار  بدجار  الكائن  باملنزل  مقرها 

إقليم  بوزرقطون   موالي  أ اعة 

الصويرة - 44333 الصويرة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 13.333 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد هشام حدني  :  133 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  حدني   هشام  الديد 

سجار الشعيبات مجي إقليم الصويرة 

44333 الصويرة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  حدني   هشام  الديد 

سجار الشعيبات مجي إقليم الصويرة 

44333 الصويرة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتاريخ  بالصويرة   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 331.

497I

العيون استشارات

 AL WAFAA BUILDING

SERVICES
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

العيون استشارات
رقم 31 شارع االمي3 موالي عبد هللا ، 

73333، العيون املغرب

 AL WAFAA BUILDING SERVICES

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

الوحدة بلوك E رقم 645  - 73333 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

34353

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   24

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 AL  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.WAFAA BUILDING SERVICES

غرض الشركة بإيجاز : بيع جشراء 

جكل ما يتعلق  مواس جمعدات البناء، 

باع ال البناء جاالشغال العامة... .

تجزئة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 -   645 رقم   E بلوك  الوحدة 

العيون املغرب.  73333
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

. 99 سنة   : الشركة 
الشركة:   رأس ال  مبلغ 

مقدم كالتا ي: سرهم،   133.333
 1.333   : الديد عبد هللا كوعلي 

. سرهم للحصة   133 حصة بقي ة 
الشخصية جالعائلية  امس اء   -  

: جصفات جمواطن الشركاء 
كوعلي  هللا  عبد  الديد 
بلوك  الوحدة  تجزئة  عنوانه)ا) 
الد ارة   72333   119 رقم  الف 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

الشركة: جمواطن مدي3ي 
كوعلي  هللا  عبد  الديد 
بلوك  الوحدة  تجزئة  عنوانه)ا) 
الد ارة   72333   119 رقم  الف 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 31 بتاريخ  بالعيون   االبتدائية 

.2933 2323 تحت رقم  سأن30 
498I

QUALICIA CONSULTING

SNACK SH LAGAZELLE
التضامن شركة 

شركة تأسيس 

QUALICIA CONSULTING
 RÉSIDENCE AMINE .

 DEUXIÈME ÉTAGE BUREAU
 N°14 ,RUE TARFAYA

 MOULAY ALI CHRIF VN
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
SNACK SH LAGAZELLE شركة 

من لتضا ا
جعنوان مقرها اإلأت اعي اقامة 
13 الشقة 14 حي نورية 2 شارع 

الدعدي مكناس - 53333 
املغرب مكناس 

التضامن  شركة  تأسيس 
رقم التقييد في السجل التجاري 

51629 :

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 نون30   34

التضامن  لشركة  امسا�سي 

التالية: بامل يزات 

شكل الشركة : شركة التضامن.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SNACK SH LAGAZELLE

مطعم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوأبات الخفيفة.

عنوان املقر االأت اعي : اقامة 13 

الشقة 14 حي نورية 2 شارع الدعدي 

مكناس - 53333 مكناس املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 343   : حكي ة  الشاكي  الديدة 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

  : الزهراء  فاط ة  حدانة  الديدة 

333 حصة بقي ة 133 سرهم للحصة 

الديدة ابن الحاج سامية :  333 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الديدة الشاكي حكي ة عنوانه)ا) 
مح د  بني  االمامون  سرب   13 رقم 

مكناس 53333 مكناس املغرب.

الزهراء  فاط ة  حدانة  الديدة 

سباتة  غرب  سرب   12 عنوانه)ا) 

مكناس 53333 مكناس املغرب.

سامية  الحاج  ابن  الديدة 

عنوانه)ا) 817 سيور أداس بني مح د 

مكناس 53333 مكناس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديدة الشاكي حكي ة عنوانه)ا) 
مح د  بني  االمامون  سرب   13 رقم 

مكناس 53333 مكناس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   14 بتاريخ  التجارية ب كناس  

2323 تحت رقم -.

499I
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FIDUCIAIRE AL QODS

 STE RAHMO-ORNA

EXPORT

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL QODS

 ANGLE AV MED V ET 363

 HASSAN II 3° ETAGE، 23000،

BENI MELLAL MAROC

  STE RAHMO-ORNA EXPORT

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

 DR EL جعنوان مقرها اإلأت اعي

 GHEZOUANI OLD DRISS

 BRADIA - 23000 FKIH BEN

SALAH MAROC

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3789

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم   2318 يناير   33

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. RAHMO-ORNA EXPORT

غرض الشركة بإيجاز : التجارة

التصدير ج اإلستي3اس

أشغال مختلفة.

 DR  : االأت اعي  املقر  عنوان 

 EL GHEZOUANI OLD DRISS

 BRADIA - 23333 FKIH BEN

.SALAH MAROC

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : الشرقي  الغزني  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

 1333  : الشرقي  الغزني  الديد   

بقي ة 133 سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الشرقي  الغزني  الديد 

اسريس  اجالس  الغزجاني  اجالس  سجار 

صالح  بن  الفقيه   23333 ال30اسية 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  الشرقي  الغزني  الديد 

اسريس  اجالس  الغزجاني  اجالس  سجار 

صالح  بن  الفقيه   23333 ال30اسية 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  االبتدائية بالفقيه بن صالح  

12 يناير 2318 تحت رقم 08/2018.

533I

العيون استشارات

 MASSOUD EXPRESS «
«S.M.E

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

العيون استشارات
رقم 31 شارع االمي3 موالي عبد هللا ، 

73333، العيون املغرب

  «MASSOUD EXPRESS « S.M.E

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي بشارع 

سيدي بويا رقم 43 حي الفرح  - 

73333 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

34251

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   26

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. «MASSOUD EXPRESS « S.M.E

ما  كل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

يتعلق بنشاط النقل جأ يع انواعه.

بشارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 - الفرح   حي   43 رقم  بويا  سيدي 

73333 العيون املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 334   : الحزاب  مح د  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

الديد ع ر الحزاب :  333 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

الديد عبد الرحيم الحزاب :  333 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الحزاب  مح د  الديد 

زنقة املختار الدو�سي حي الفرح رقم 

38  73333 العيون املغرب.

عنوانه)ا)  الحزاب  ع ر  الديد 

زنقة املختار الدو�سي حي الفرح رقم 

38  73333 العيون املغرب.

الحزاب  الرحيم  عبد  الديد 

انوال حي  ساحة   25 رقم  عنوانه)ا) 

الحدني  83333 انزكان املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  الحزاب  مح د  الديد 

زنقة املختار الدو�سي حي الفرح رقم 

38  73333 العيون املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 11 سأن30 

2323 تحت رقم 3352.

531I

QUALICIA CONSULTING

TRADIMEK SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

QUALICIA CONSULTING

 RÉSIDENCE AMINE DEUXIÈME.

 ÉTAGE BUREAU N°14 ,RUE

 TARFAYA MOULAY ALI CHRIF

 VN MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

TRADIMEK SARL AU شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي نديم 1 

ع ارة ب شقة 3 البداتين مكناس - 

53333 مكناس  املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

51363

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون   2323 شتن30   15

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TRADIMEK SARL AU

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البظائع لحداب الغي3

أع ال متنوعة لج يع أنواع البناء

تجارة.

 1 نديم   : عنوان املقر االأت اعي 

3 البداتين مكناس -  ع ارة ب شقة 

53333 مكناس  املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  
سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : لغري�سي  عاسل  الديد 
حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  لغري�سي  عاسل  الديد 
 5 شقة  ب  ع ارة   9 النخيل  اقامة 
مكناس  ج  م  امللكي  الجيش  شارع 

53333 مكناس  املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  لغري�سي  عاسل  الديد 
 5 شقة  ب  ع ارة   9 النخيل  اقامة 
مكناس  ج  م  امللكي  الجيش  شارع 

53333 مكناس  املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
21 أكتوبر  بتاريخ  التجارية ب كناس  

2323 تحت رقم -.

532I

GENIE MANAGEMENT  CONSULTING

STATION SERVICE ZAYAN
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

  GENIE MANAGEMENT
CONSULTING

 Boulevard,  Al Qods, Lot Al 157
 Majd, 1er Etage, Appart N°6, BP
 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC
STATION SERVICE ZAYAN شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 157 شارع 
القدس, تجزئة املجد, الطابق االجل, 
الشقة رقم 6, ال30يد رقم 64 العوامة 

- طنجة - 93333 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

113775
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 سأن30   33
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.STATION SERVICE ZAYAN

محطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخدمات.

عنوان املقر االأت اعي : 157 شارع 

الطابق االجل,  تجزئة املجد,  القدس, 

الشقة رقم 6, ال30يد رقم 64 العوامة 

- طنجة - 93333 طنجة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

4.533.333,33 سرهم، مقدم كالتا ي:

الخطاب  ياسين  مح د  الديد 

سرهم   1.333 حصة بقي ة   2.253   :

للحصة .

 2.253   : الديد مح د الزجاسي 

حصة بقي ة 1.333 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الخطاب  ياسين  مح د  الديد 

تجزئة البنك الشعبي رقم  عنوانه)ا) 

33 طنجة  93333 طنجة املغرب.

الديد مح د الزجاسي عنوانه)ا) 

تجزئة أ يلة 2 قطعة رقم 59 طنجة 

93333 طنجة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الخطاب  ياسين  مح د  الديد 

تجزئة البنك الشعبي رقم  عنوانه)ا) 

33 طنجة  93333 طنجة املغرب

الديد ك ال البوسجحي عنوانه)ا) 

 14 2 ع ارة  رياض االندلس القصبة 

الشقة 8 حي الرياض الرباط 13323 

الرباط املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   14 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2323 تحت رقم 237397.

533I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

SAGE AGRICOLE
إعالن متعدس القرارات

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC(

BUREAU DE COMPTABILITE

صندجق ال30يد 313 الرئيدية 

الرشيدية ، 52333، الرشيدية 

املغرب

SAGE AGRICOLE »شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد»

جعنوان مقرها االأت اعي: قصر 

بالغ ة اجفوس - 52333 الرشيدية 

املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.13195

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 13 سأن30 2323

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل5 مايلي: 

فركاني  علي  الدبد  حصص  تفويت 

سليم  سالم  للديد  حصة   1333

سرهم للحصة   133 سالم صي3في ب 

الواحدة ما يعاسل 133333 سرهم 

عل5  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

فركاني  علي  الديد  استقالة  مايلي: 

من منصبه ك دي3 للشركة من تاريخ 

10/12/2020

قرار رقم 3: الذي ينص عل5 مايلي: 

تعيين الديد عرج�سي مو�سى الحامل 

مدي3ا  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

IA 179631 أديدا

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص عل5 مايلي: 

صي3في  سالم  سليم  سالم  الديد 

133333 سرهم ب 1333 حصة 

بند رقم 7: الذي ينص عل5 مايلي: 

صي3في  سالم  سليم  سالم  الديد 

133333 سرهم ب 1333 حصة 

عل5  ينص  الذي   :12 رقم  بند 

مو�سى  عرج�سي  الديد  تعيين  مايلي: 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

ج اعت اس   IA  179631 مدي3ا أديدا 

توقيعه في أ يع الوثائق

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 373.

534I

M.A.I GROUPE SERVICE

EARTHSKY IMMO
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

M.A.I GROUPE SERVICE

 LOTISSEMENT SEYAD 2 N°301

، 14000، KENITRA MAROC

EARTHSKY IMMO شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 15 شارع 

سبو مركز االع ال الشوب الطابق 

5 املكتب رقم  2 - 14333 القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري :  

 57691

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 سأن30   34

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.EARTHSKY IMMO

االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 
العقاري 

االشغال املختلفة ج البناء 

املعامالت العقارية .

15 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 

الطابق  الشوب  االع ال  مركز  سبو 

2 - 14333 القنيطرة  5 املكتب رقم  

املغرب.
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أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 253   : رشيدة  قلوبي  الديدة 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

البوزيدي  االسري�سي  الديدة 

ع اس :  753 حصة بقي ة 133 سرهم 

للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  رشيدة  قلوبي  الديدة 

15 شارع سبو مركز االع ال الشوب 

 14333   2 رقم  املكتب   5 الطابق 

القنيطرة املغرب.

البوزيدي  االسري�سي  الديد 

15 شارع سبو مركز  ع اس عنوانه)ا) 

املكتب   5 الطابق  الشوب  االع ال 
رقم 2  14333 القنيطرة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  رشيدة  قلوبي  الديد 

 5 الطابق  الشوب  االع ال  مركز 

القنيطرة   14333   2 رقم  املكتب 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 39 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم -.

535I

LMT AUDITING

AMBERCHAIN
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

LMT AUDITING

 N°404 4ème étage, espace

 paquet Avenue Mohamed V ،

20000، CASABLANCA MAROC

AMBERCHAIN شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 

س ية, إقامة شهرزاس3 , الطابق5, 

الرقم 22,النخيل, الدار البيضاء. - 

23333 الدار البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.389333

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 37 شتن30 2323 تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 

 , شهرزاس3  إقامة  س ية,  »زنقة 

الدار  22,النخيل,  الرقم  الطابق5, 

البيضاء  الدار   23333  - البيضاء. 

 E ع ارة  »الطابق امجل,  إ 5  املغرب» 

7,شارع إي يل زجال,الدار  ,شقة رقم 

البيضاء   الدار   23333  - البيضاء 

املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 35 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر 2323 تحت رقم 748557.

536I

ste al moustakbal conseil

STE MKTREQ
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

ste al moustakbal conseil

 9rue rahal meskini v.n app 11

bureau et 3 ، 30000، fes maroc

STE MKTREQ شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 335 س 

تجزئة رياض الياس ين طريق عين 

الشقف فاس - 33333 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

64143

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 شتن30   15

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MKTREQ

مقاجل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

نقل   - في االع ال املتنوعة اج البناء 

التصدير ج االستي3اس  البضائع للغي3- 

- مصنع مواس البناء بالج لة.

س   335  : عنوان املقر االأت اعي 

عين  طريق  الياس ين  رياض  تجزئة 

الشقف فاس - 33333 فاس املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

533 حصة    : الديد اسريس منو 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

حصة   253   : الديد ح زة منو 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

حصة   253   : منو  ايوب  الديد 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد اسريس منو عنوانه)ا) 335 

س تجزئة رياض الياس ين طريق عين 

الشقف فاس 33333 فاس املغرب.

حي  عنوانه)ا)  منو  ح زة  الديد 

اجالس بن الطيب قرية تاجنات 33333 

فاس املغرب.
رقم  عنوانه)ا)  منو  ايوب  الديد 

63 حي 27 حي جاس فاس فاس 33333 

فاس املفرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد اسريس منو عنوانه)ا) 335 

س تجزئة رياض الياس ين طريق عين 

الشقف فاس 33333 فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   36 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2323 تحت رقم 2532.

537I

STE FDG SARLAU

LH MEDIA ET CO 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FDG SARLAU

 ,(I( إقامة اإلمام الدهيلي, ع ارة ي

شقة رقم 3, املحاميد 7 اسكجور ، 

43333، مراكش املغرب

 LH MEDIA ET CO شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة اإلمام 

ابو حنيفة إقامة جرسة A شقة رقم 5 

كيليز  - 43333 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

138337

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 أكتوبر   13

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 LH   : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MEDIA ET CO

غرض الشركة بإيجاز : -االتصال 

جاإلعالن في جسائل اإلعالم ج اإلعالم 

الرقمي جقنوات اإلنت3نت.

-مقدم خدمات..
زنقة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 A جرسة  إقامة  حنيفة  ابو  اإلمام 

شقة رقم 5 كيليز  - 43333 مراكش 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 533.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 5.333   : الديد امناجر الحدين 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد امناجر الحدين عنوانه)ا) 
رقم  الشقة  حنيفة  ابو  اإلمام  زنقة 

مراكش   43333 الشتوي   الحي   5

املغرب.
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جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد امناجر الحدين عنوانه)ا) 

رقم  الشقة  حنيفة  ابو  اإلمام  زنقة 

مراكش   43333 الشتوي   الحي   5

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   13 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

2323 تحت رقم 117365.

538I

ESSAMLALI TDC

ESSAMLALI TDC

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ESSAMLALI TDC

 HAY EL IMARATE S/N à

TARFAYA ، 70500، طرفاية 

املغرب

ESSAMLALI TDC شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

 HAY جعنوان مقرها اإلأت اعي

 EL IMARATE S/N à TARFAYA -

70050 tarfaya maroc

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

33939

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون   2323 أكتوبر   31

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ESSAMLALI TDC

 travaux  : غرض الشركة بإيجاز 

divers et construction

. négoce et commerce général

 HAY  : االأت اعي  املقر  عنوان 

 EL IMARATE S/N à TARFAYA -

.73353 tarfaya maroc

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : الديد الد ال ي مح د 

حصة بقي ة 133.333 سرهم للحصة 

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد الد ال ي مح د عنوانه)ا) 

 73533 رقم   سجن  الع ارات  حي 

طرفاية املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد الد ال ي مح د عنوانه)ا) 

 73533 رقم   سجن  الع ارات  حي 

طرفاية املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   23 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2323 تحت رقم 2833.

539I

زجبي3 بوتغ اس

 STE BOURAKBA OULOUCH

SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

زجبي3 بوتغ اس

اكنول املركز تازة ، 35353، تازة 

املغرب

 STE BOURAKBA OULOUCH

SARL شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

 DR جعنوان مقرها اإلأت اعي

 BOURED TAZA DR BOURED

TAZA 35000 تازة املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5589

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 شتن30   37
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BOURAKBA OULOUCH SARL
 TRAVAUX : غرض الشركة بإيجاز
 DIVERS OU CONSTRUCTIONS

.- NÉGOCIANT
 DR  : االأت اعي  املقر  عنوان 
 BOURED TAZA DR BOURED

TAZA 35333 تازة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بورقبة  أيوب  الديد 

سجار بورس تازة 35333 تازة املغرب.
عنوانه)ا)  علوش  رضوان  الديد 
تازة    35333 تازة  بورس  بورس  سجار 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  بورقبة  أيوب  الديد 

سجار بورس تازة 35333 تازة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   28 بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

2323 تحت رقم 533.
513I

4ALL CONSULTING

باتي ما برومو ش.م.م ش و.
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

4ALL CONSULTING
 LOT RES JASMA IMM G

 BUREAU 3 BENI YAKHLEF
 MOHAMMEDIA، 28815،

MOHAMMEDIA MAROC

باتي ما برجمو ش.م.م ش ج. شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزأت 

ابن يخلف ع ارة w رقم 9 املح دية   

املح دية 28815  املح دية املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

26451

 21 عقد حر مؤرخ في  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 أكتوبر 

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

اإلقتضاء ب ختصر تد يتها : باتي ما 

برجمو ش.م.م ش ج..

غرض الشركة بإيجاز : إن الهدف 

التجاري للشركة هو منعش عقاري.

تجزأت   : االأت اعي  املقر  عنوان 
ابن يخلف ع ارة w رقم 9 املح دية   

املح دية 28815  املح دية املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 13.333 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد بعلوكي عبد الجليل :  133 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الجليل  عبد  بعلوكي  الديد 

فيال  فلدطين  شارع  عنوانه)ا) 

الركراكي 28815  املح دية املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الجليل  عبد  بعلوكي  الديد 

فيال  فلدطين  شارع  عنوانه)ا) 

الركراكي 28815  املح دية املغرب
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملح دية  بتاريخ 33 نون30 

2323 تحت رقم 1433.

511I

LMT AUDITING

LAPSTANT.COM

إعالن متعدس القرارات

LMT AUDITING

 N°404 4ème étage, espace

 paquet Avenue Mohamed V ،

20000، CASABLANCA MAROC

LAPSTANT.COM »شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد»

جعنوان مقرها االأت اعي: 126 

مكرر زنقة النحاس نهوي معاريف  - 

23333 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.453945

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 14 أكتوبر 2323

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل5 مايلي: 

اقرار بيع الحصص من طرف الديد 

حصة)   1333( بنجلون  إس اعيل 

لفائدة Master fruit )حصة 533)  ج 

SOJA CAPITAL )حصة 533) 

قرار رقم 2: الذي ينص عل5 مايلي: 

تحويل الشكل القانوني للشركة من 

إ 5  شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة ذات 

الشريك الوحيد

قرار رقم 3: الذي ينص عل5 مايلي: 

تعيين مدي3 أديد

قرار رقم 4: الذي ينص عل5 مايلي: 

تغيي3 النشاط اإلأت اعي

قرار رقم 5: الذي ينص عل5 مايلي: 

تحديث النظام

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص عل5 مايلي: 

الشكل القانوني

بند رقم 3: الذي ينص عل5 مايلي: 

النشاط اإلأت اعي

بند رقم 6: الذي ينص عل5 مايلي: 

الحصص

بند رقم 7: الذي ينص عل5 مايلي: 

الرأس ال

بند رقم 8: الذي ينص عل5 مايلي: 

التعيين, املدة، صالحيات التديي3

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 32 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون30 2323 تحت رقم 752329.

512I

DRIEB & ASSOCIES

 M.A.X SURVEILLANCE ET

GARDIENNAGE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

DRIEB & ASSOCIES

 N° 62 BD DE LA RESISTANCE

 IMMEUBLE CASA BUSINESS ،

20110، CASABLANCA MAROC

 M.A.X SURVEILLANCE ET

GARDIENNAGE  شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 13، زنقة 

الحرية الطابق الثالث الشقة 35 - 

23253 الدار البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 23 أكتوبر 2323 تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
الثالث  الطابق  الحرية  زنقة   ،13«

البيضاء  الدار   23253  -  35 الشقة 
زاجية  سانت3،  »توين  إ 5  املغرب» 

الطابق   - شارع الزرقطوني جاملدي3ة 

البيضاء   الدار   23133  - الخامس  

املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون30 2323 تحت رقم 754437.

513I

DRIEB & ASSOCIES

ARMADA DX

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

DRIEB & ASSOCIES

 N° 62 BD DE LA RESISTANCE

 IMMEUBLE CASA BUSINESS ،

20110، CASABLANCA MAROC

ARMADA DX شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 26، شارع 

مرس الدلطان، الطابق امجل، 

الرقم 3  - 23133 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

469561

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم   2323 يونيو   19

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ARMADA DX

غرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشركة في املغرب جالخارج:

منصة  جتشغيل  جإسارة  إنشاء   -

لألأدام  جتدويق  جإنتاج  هندسية 

جمتعدسة  النديلة  أحاسية  املضاسة 

التشخيصية  لألغراض  النكالء 

الهجين  الورم  تاريخ  من  جالعالأية 

املحولة  الخاليا  جخطوط  اممثل 

)CHO ج آخر).

في  املضاسة  امأدام  إنتاج   -

التشخيص جالعالج.

قطاع  في  جالتطوير  البحث   -

الصحة.

الُعدس  شراء  بيع  توزيع   -

جالكواشف.

جالفعاليات  جاملشورة  الدراسة   -

جالعالج  جالتطوير  جاملعدات 

جالتشغيل  جالتنفيذ  جالتص يم 

جاملشاريع  ال30امج  لج يع  جالتشكيل 

مجال  في  جاالست3اتيجيات  جالخطط 

 ، جالطب  الحيوية  التكنولوأيا 

صيدالني ، أسنان ، بيطري ، كي يائي 

، صناعي أج ما شابه.

بشأن  جاملشورة  املنهي  التدريب   -

خطط  جتطوير  جصياغة  الدراسات 

يتعلق  في ا  االست3اتيجية  الع ل 

املجاالت  أج  الحيوية  بالتكنولوأيا 

طب  أج  الصيدالنية  أج  الطبية 

الكي يائية  أج  البيطرية  أج  امسنان 

املجاالت  من  غي3ها  أج  الصناعية  أج 

امل اثلة جفي أأهزة جمعدات التشغيل 

، طب امسنان ، البيطرية ، جالعل ية 

بشكل عام.

االخت3اع  براءات  أ يع  سراسة   -

جالعالمات  جالع ليات  جالت3اخيص 

جنقلها  جشرائها  جت لكها  التجارية 

جتباسلها جاستغاللها جبيعها جإع الها 

الشركة  لحداب  عنها  جالتنازل 

الحصري.

جتشغيل  جاقتناء  جإسارة  إنشاء   -

جتطوير جتأأي3 جتأأي3 أ يع العقارات 

جالشركات  جاملصانع  جالورش 

نيابة عن  التوزيع  الصناعية جعداس 

شركة أج نيابة عن أطراف ثالثة.

أ يع   ، عام  بشكل  جكذلك   -

أج  الصناعية  أج  التجارية  املعامالت 

املالية الفنية أج املنقولة أج العقارية 

التي قد تتعلق بشكل مباشر أج غي3 

بغرض   ، أزئًيا  أج  كلًيا   ، مباشر 

تد ح  أن  املحت ل  من  أج  الشركة 

بتحقيق أج تطوير أنشطة الشركة.
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عنوان املقر االأت اعي : 26، شارع 

مرس الدلطان، الطابق امجل، الرقم 

3  - 23133 الدار البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

133.333,33 سرهم، مقدم كالتا ي:

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  العطار  هشام  الديد 
الطابق  اإلسكندرية  زنقة   25 الرقم 

املدتشفيات   حي   9 الشقة  الثالث 

23363 الدار البيضاء املغرب.

الديد ارمون بندوسان عنوانه)ا) 

 Rue du Théâtre   75015  ,52

باريس فرندا.

عنوانه)ا)  اشكي3  ح يد  الديد 

 La Butte Eglantine 95613  ,48

Eragny/Oise فرندا.

البوح اسي  مح د  الديد 

املش ش  أشجار  م ر   ،5 عنوانه)ا) 

أنفا 23333 الدار البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

البوح اسي  مح د  الديد 

املش ش  أشجار  م ر   ،5 عنوانه)ا) 

أنفا 23333 الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 38 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

غشت 2323 تحت رقم 743399.

514I

STE FDG SARLAU

STE HAVANNAH
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FDG SARLAU

 ,(I( إقامة اإلمام الدهيلي, ع ارة ي

شقة رقم 3, املحاميد 7 اسكجور ، 

43333، مراكش املغرب

STE HAVANNAH شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شقة 3 

ع ارة -I- اإلمام الدهيلي املحاميد 

مراكش - 43333 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

136689

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون   2323 شتن30   34

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.HAVANNAH

غديل ج   : غرض الشركة بإيجاز 

تنظيف ج صيانة الديارات في محل 

اإلقامة.

 3 شقة   : عنوان املقر االأت اعي 

املحاميد  الدهيلي  اإلمام   -I- ع ارة 

مراكش - 43333 مراكش املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 13.333 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

حصة   133   : بي3ان  كان  الديد 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

آ ي   2 الديد كان بي3ان عنوانه)ا) 

هوك كوزنيي  37233 تورس فرندا.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

آ ي   2 الديد كان بي3ان عنوانه)ا) 

هوك كوزنيي  37233 تورس فرندا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن30   28 بتاريخ  التجارية ب راكش  

2323 تحت رقم 115773.

515I

أني ور

أنيمور
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

أني ور

638، اقامة سيار الدالم الشقة 6، 

بورنازيل ، 23673، الدار البيضاء 

امل لكة املغربية

أني ور شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 332, 

شارع ابراهيم رجساني اقامة الريحان 

الطابق الخامس ، املعاريف - 

23333 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

483253

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 أكتوبر   28

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

اإلقتضاء ب ختصر تد يتها : أني ور.

تاأر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مدتلزمات  توزيع   ، مدتورس  أ لة 

الحيوانات امليفة

.

 ,332  : االأت اعي  املقر  عنوان 

شارع ابراهيم رجساني اقامة الريحان 

الطابق الخامس ، املعاريف - 23333 

الدار البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 13.333 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 133   : شكدال  زكرياء  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  شكدال  زكرياء  الديد 
اقامة سيار الدالم الشقة رقم   ،638
البيضاء  الدار   23673 بورنازيل   6

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  شكدال  زكرياء  الديد 
اقامة سيار الدالم الشقة رقم   ،638
البيضاء  الدار   23673 بورنازيل   6

املغرب
 - بتاريخ  تم اإليداع القانوني ب-  

تحت رقم -.
516I

AGC CONSULTING

BOISMANIA بوامانيا
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

AGC CONSULTING
253، زاجية شارع موالي يوسف 
جبورسج، الطابق 4، شقة 11 ، 
23343، الدار البيضاء املغرب

بوامانيا BOISMANIA شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 32 ، 
شارع 6 أكتوبر ، منطقة راسين، - 

23333 الدار البيضاء املغرب..
تحويل  املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تحويل   تم    2323 ماي   21 املؤرخ في 
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
، منطقة  أكتوبر   6 ، شارع   32 »رقم 
البيضاء  الدار   23333  - راسين، 
املغرب.» إ 5 »زاجية شارع عبد املومن 
إقامة مركز املعراج،   ، جشارع أنوال 
الدار   23333  -  ،13 رقم   ،1 الطابق 

البيضاء  املغرب.».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز 2323 تحت رقم 743715.
517I
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CAFIGEC

YAMOS HOLDING
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

CAFIGEC

 rue al, fourat 2éme etage 39

 maarif 39 rue al, fourat 2éme

 etage maarif، 20100، casa

maroc

YAMOS HOLDING شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها االأت اعي 413 ، 

شارع الزرقطوني اقامة ح اس 31 

413 ، شارع الزرقطوني اقامة ح اس 

31 23133 الدار البيضاء املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.429639

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

ت ت   2323 أكتوبر   16 في  املؤرخ 

نشاط  إ 5  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي :

- سراسات جاستشارات متنوعة

- تصنيع جتدويق جتوزيع منتجات 

التج يل.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 37 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 756382.

518I

CAFIGEC

BOPATHE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

CAFIGEC

 rue al, fourat 2éme etage 39

 maarif 39 rue al, fourat 2éme

 etage maarif، 20100، casa

maroc

BOPATHE شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي البيضاء 
مركز الحرية 26/23 زنقة بداتين  - 

23133 الدار البيضاء املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.246989

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تم   2319 أكتوبر   23 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
»433.333 سرهم» أي من »133.333 
عن  سرهم»   533.333« إ 5  سرهم» 

طريق :  -.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 32 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 755883.

519I

CAFIGEC

 BARON GLOBAL«
DISTRIBUTION «BGD

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage 39

 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 20100، casa

maroc
 BARON GLOBAL«

DISTRIBUTION «BGD شركة 
ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 26 زنقة 
مرس الدلطان الشقة 3 الطابق 1 

الدار البيضاء 23133 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
481247

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   13
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

متبوعة  الشركة  تد ية 

ب ختصر  اإلقتضاء  عند 

 BARON GLOBAL«  : تد يتها 

.DISTRIBUTION «BGD

تاأر   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

أ لة  للقهوة 

- التفاجض.

زنقة   26  : عنوان املقر االأت اعي 

 1 الطابق   3 مرس الدلطان الشقة 

23133 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد قوام منعم :  1.333 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد قوام منعم عنوانه)ا) 272 

شارع يعقوب املنصور سرج أ طابق  1 

23133 الدار البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد قوام منعم عنوانه)ا) 272 

شارع يعقوب املنصور سرج أ طابق  1 

23133 الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 33 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون30 2323 تحت رقم -.

523I

إئت انيات الدريوش

STE SGPP SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

إئت انيات الدريوش

شارع عالل بن عبد هللا رقم 48 ص 

ب 682، 92333، العرائش املغرب

STE SGPP SARL AU شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

موالي اس اعيل الطابق 1 اقامة 82 
رقم 3  - 92333 العرائش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3553
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2323 نون30   11 في  املؤرخ 

املصاسقة عل5 :
الهال ي  ناسية  )ة)  الديد  تفويت 
أصل  من  اأت اعية  حصة   1.333
1.333 حصة لفائدة  الديد )ة) فريد 

الهال ي بتاريخ 11 نون30 2323.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بالعرائش  بتاريخ 23 نون30 

2323 تحت رقم 961.
521I

ADVOLIS

 SIDI YAHYA COUSCOUS
PATES

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
رفع رأس ال الشركة

ADVOLIS
 N°59,BD MED V,IMM

 AMRANI,3EME ETAGE OUJDA،
60000، oujda MAROC

 SIDI YAHYA COUSCOUS PATES
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي طريق 
الجزائر تجزئة البخاري رقم 31 - 

63333 جأدة املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.19373

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم   2323 نون30   23 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
أي  سرهم»   3.533.333,33«
إ 5  سرهم»   1.833.333,33« من 
طريق  عن  سرهم»   5.333.333,33«
الشركة  سيون  مع  مقاصة  إأراء    :

املحدسة املقدار ج املدتحقة.
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   13 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

2323 تحت رقم 2918.

522I

societe comptaline for you

TOP TRESSE
إعالن متعدس القرارات

societe comptaline for you
26 زنقة عباس املدعدي فاس 

فاس، 33333، فاس املغرب
TOP TRESSE »شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة»
جعنوان مقرها االأت اعي: 59 اقامة 
مامون تجزئة الفتح زجاغة  فاس - 

333333 فاس املغرب.
»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.61947

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 32 نون30 2323

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص عل5 مايلي: 
الزياسة  في  رأس ال  الشركة  من  مبلغ    
133.333,33 سرهم إ 5 1533333.33  
الجاري  الحداب  خالل  من  سرهم 

ب بلغ451533.33 سرهم
قرار رقم 2: الذي ينص عل5 مايلي: 
عن  الشركة  رأس ال   في   الزياسة  
طريق  تقديم حصص عينية تحدس في 

948533.33 سرهم.
قرار رقم 3: الذي ينص عل5 مايلي: 

نعديل النظام االسا�سي
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص عل5 مايلي:  
الشركة الحا ي بعد  راس ال   اصبح  
رفعه  محدسا في مبلغ  1533333.33 
سرهم مقدم بالتداجي  بين الشريكين 
بند رقم 7: الذي ينص عل5 مايلي: 
 7533 ي لك  مح د  مكوار  الديد 
 753333 أي  اأت اعية  حصص 
نورالدين   مكوار  جالديد  سرهم 
حصص اأت اعية أي   7533 ي لك 

753333 سرهم

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   32 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2323 تحت رقم 3435.

523I

CAFIGEC

PERLATINE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

CAFIGEC

 rue al, fourat 2éme etage 39

 maarif 39 rue al, fourat 2éme

 etage maarif، 20100، casa

maroc

PERLATINE شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : تقاطع 

شارع يعقوب املنصور 3 ج زنقة 

اسحاق ابن حن0ن الطابق 1 الشقة 

1 تقاطع شارع يعقوب املنصور 3 

ج زنقة اسحاق ابن حن0ن الطابق 

1 الشقة 1 23133 الدار البيضاء 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.345155

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

2323 تقرر حل  33 ف30اير  املؤرخ في 

مدؤجلية  ذات  شركة   PERLATINE

محدجسة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
جعنوان  سرهم   133.333 رأس الها 

شارع  تقاطع  اإلأت اعي  مقرها 

يعقوب املنصور 3 ج زنقة اسحاق ابن 

حن0ن الطابق 1 الشقة 1 تقاطع شارع 

يعقوب املنصور 3 ج زنقة اسحاق ابن 

 23133  1 الشقة   1 الطابق  حن0ن 

مزمة  نتيجة  املغرب  البيضاء  الدار 

مالية ج اقتصاسية.

ج عين:

ج  حرا�سي  عصام   الديد)ة) 

 2 س  م  السيدطا  تجزئة  عنوانه)ا) 

املح دية   23133 ع ارة أ املح دية 

الدار البيضاء ك صفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

تقاطع  جفي   2323 ف30اير   33 بتاريخ 

زنقة  ج   3 املنصور  يعقوب  شارع 

الشقة   1 اسحاق ابن حن0ن الطابق 

1 - 23133 الدار البيضاء املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 37 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 756386.

524I

ائت انية الكونفونابل

شركة الرمضاني لألملنيوم
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائت انية الكونفونابل

شارع أنتدرابي شقة رقم 9 مدينة  

الجديدة مكناس ، 53333، مكناس 

املغرب

شركة الرمضاني لألملنيوم  شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي كراج منزل 

رقم 638 تجزئة الداليا أيت يعزم 

أكوراي - 51233 الحاأب املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

53535

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 يوليوز   22

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

شركة   : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

الرمضاني لألملنيوم .

أالملنيوم,   : غرض الشركة بإيجاز 

االشغال  البناء,  أع ال  النجارة, 

العامة, تهيئة ج التجارة  .

كراج   : االأت اعي  املقر  عنوان 

أيت  الداليا  تجزئة   638 رقم  منزل 

الحاأب   51233  - أكوراي  يعزم 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد رشيد الرمضاني :  13.333 

حصة بقي ة 13 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد رشيد الرمضاني عنوانه)ا) 

 51233 التعاجنية النبوية أيت يعزم 

الحاأب املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد رشيد الرمضاني عنوانه)ا) 

 51233 التعاجنية النبوية أيت يعزم 

الحاأب املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن30   37 بتاريخ  التجارية ب كناس  

2323 تحت رقم 2577.

525I

KBH CONSULTING

TRAVWAS SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

KBH CONSULTING

 AVENUE JOULANE RUE DE 15

 TANGER 1ER ETAGE BUR 6،

30000، FES MAROC

TRAVWAS SARL AU شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 15 

شارع الجوالن زنقة طنجة, امطلس - 

33333 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
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رقم التقييد في السجل التجاري : 
64991

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 يونيو   25
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TRAVWAS SARL AU
امشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة للبناء ج التنظيف.
 15 رقم   : عنوان املقر االأت اعي 
شارع الجوالن زنقة طنجة, امطلس - 

33333 فاس املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
 1.333   : اللطفي   الديد جسيم 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الديد جسيم اللطفي  
رقم 53 باء املنزه 2 بئ3 الرامي الشرقية 

القنيطرة 33333 فاس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  الديد جسيم اللطفي  
رقم 53 باء املنزه 2 بئ3 الرامي الشرقية 

القنيطرة 33333 فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   25 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2323 تحت رقم 3331.

526I

FIDUBAC SARL

ARRAMDANI CARS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUBAC SARL

162مكرر شارع يوسف ابن تاشفين 

 NADOR، الشقة رقم 11 الناضور

62000، nador maroc

ARRAMDANI CARS شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 639 بلوك 

1 عاريض الناظور - 62333 الناظور 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

21161

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون   2323 سأن30   32

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ARRAMDANI CARS

تأأي3   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الديارات بدجن سائق.

 639  : االأت اعي  املقر  عنوان 

 62333  - الناظور  عاريض   1 بلوك 

الناظور املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد  مح د الرمضاني :  1.333 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الرمضاني  مح د  الديد  

 293 زنقة   2 عاريض  حي  عنوانه)ا) 

الناظور   62333 الناظور   26 رقم 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الرمضاني  مح د  الديد  

 293 زنقة   2 عاريض  حي  عنوانه)ا) 

رقم 26 الناظور 62333 الناظور  

 املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 38 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 3717.

527I

LMT AUDITING

PHYTO VIE
إعالن متعدس القرارات

LMT AUDITING

 N°404 4ème étage, espace

 paquet Avenue Mohamed V ،

20000، CASABLANCA MAROC

PHYTO VIE »شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: رقم 

124 زنقة النحاس نهوي املعاريف - 

23333 الدار البيضاء ااملغرب.

»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.28795

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 14 نون30 2323

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل5  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

الحصص  بيع  عل5  املوافقة  مايلي: 
من طرف الديد إس اعيل بنجلون 

 Master fruit لفائدة  حصة)   533(

نرأس  طرف  من  ج    (533 )حصة 

 SOJA لفائدة   )533 حصة)  سال�سي 

CAPITAL )حصة 533)

قرار رقم 2: الذي ينص عل5 مايلي: 

اسقالة املدي3 الشريك ج تعيين مدي3 

أديد

قرار رقم 3: الذي ينص عل5 مايلي: 

تغيي3 النشاط اإلأت اعي

قرار رقم 4: الذي ينص عل5 مايلي: 

تحديث القانون امسا�سي

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص عل5 مايلي: 

الشكل القانوني

بند رقم 3: الذي ينص عل5 مايلي: 

النشاط اإلأت اعي

بند رقم 6: الذي ينص عل5 مايلي: 

الحصص

بند رقم 7: الذي ينص عل5 مايلي: 

الرأس ال

بند رقم 8: الذي ينص عل5 مايلي: 

تعيين، املدة، صالحيات التديي3

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون30 2323 تحت رقم 754318.

528I

MADDI IMPORT EXPORT

MADDI IMPORT EXPORT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MADDI IMPORT EXPORT

61 شارع لآلليقوة زاجية مصطفى 

املعاني رقم 88 الطابق الثاني 61 

شارع لآلليقوة زاجية مصطفى املعاني 
رقم 88 الطابق الثاني، 23333، 

الدارالبيضاء املغرب

  MADDI IMPORT EXPORT

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 61 شارع 

لآلليقوة زاجية مصطفى املعاني رقم 

85 الطابق الثاني الدارالبيضاء 

23333 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

458935

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 يناير   15

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. MADDI IMPORT EXPORT

ج  بيع     : بإيجاز  الشركة  غرض 

االسجات الكهربائية ج املنزلية ج  شراء 

االلكت3جنية ٖ.

61 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 

لآلليقوة زاجية مصطفى املعاني رقم 

الدارالبيضاء  الثاني  الطابق   85

23333 الدارالبيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : الديد مصطفى حيط 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد مصطفى حيط عنوانه)ا) 
 23333   63 رقم   6 بين املدن زنقة 

الدارالبيظاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد مصطفى حيط عنوانه)ا) 
 23333   63 رقم   6 بين املدن زنقة 

الدارالبيظاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ف30اير 2323 تحت رقم 458935.

529I

DRIEB & ASSOCIES

 Transport Rapide Oriental

par abréviation T.R.O
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

DRIEB & ASSOCIES

 N° 62 BD DE LA RESISTANCE

 IMMEUBLE CASA BUSINESS ،

20110، CASABLANCA MAROC

 Transport Rapide Oriental par

abréviation T.R.O  شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 355، 

شارع مح د الخامس، الطابق 

الداسس - 23253 الدار البيضاء 

املغرب.

تحويل  املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 17 يوليوز 2323 تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 

»355، شارع مح د الخامس، الطابق 

البيضاء  الدار   23253  - الداسس 
املغرب» إ 5 »زاجية زنقة بابوم جشارع 

الدار   23333  - الخامس  مح د 

البيضاء  املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 33 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون30 2323 تحت رقم 755553.

533I

مكتب موثقة

LANOUR TRANS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

مكتب موثقة

تطوان شارع الجيش امللكي اقامة 

الهناء رقم 5 ، 93333، تطوان 

املغرب

LANOUR TRANS شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

 AV ABOU جعنوان مقرها اإلأت اعي

 BAKR SEDDIK GROUPE JOSE

 ANTONIO BAB NOUADER ETG

1 - 93000 TETOUAN MAROC

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

28331

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 أكتوبر   26

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.LANOUR TRANS

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.TRANSPORTS DU PERSONNEL

 AV  : االأت اعي  املقر  عنوان 

 ABOU BAKR SEDDIK GROUPE

 JOSE ANTONIO BAB NOUADER

 ETG 1 - 93333 TETOUAN

.MAROC

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 13.333 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد مح د االشهب عنوانه)ا) 

36 رقم  شارع عث ان بن عفان زنقة 

113 93333 تطوان املغرب.

عنوانه)ا)  اشرنان  مريم  الديدة 

2 مركب بنونة شارع عبد هللا الفخار 

 93333  14 شقة   3 ط  أ2  بلوك 

تطوان املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد مح د االشهب عنوانه)ا) 

36 رقم  شارع عث ان بن عفان زنقة 

113 93333 تطوان املغرب

عنوانه)ا)  اشرنان  مريم  الديدة 

2 مركب بنونة شارع عبد هللا الفخار 

 93333  14 شقة   3 ط  أ2  بلوك 

تطوان املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   16 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2323 تحت رقم 5949.

531I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

AQUATHERMEK
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET

FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM

 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC

AQUATHERMEK  شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي مرأان 1 

رقم 166 مكناس - 53333 مكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

51439

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون   2323 أكتوبر   32

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. AQUATHERMEK

متاأرة,    : غرض الشركة بإيجاز 

اشغال مختلفة.

عنوان املقر االأت اعي : مرأان 1 

مكناس   53333  - مكناس   166 رقم 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : البدجي  خالد  الديد  

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .
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جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  البدجي  خالد  الديد  
 28833 املح دية  مومن  تجزئة   65

املح دية  املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  البدجي  خالد  الديد  
 28833 املح دية  مومن  تجزئة   65

املح دية  املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   33 بتاريخ  ب كناس   التجارية 

2323 تحت رقم 3946.

532I

ELINA FULL GROWN

ELINA FULL GROWN
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

ELINA FULL GROWN
اقامة الغرفة 1 رقم 13 الشطر 1 

ع ارة ا 1 مكناس ، 53333، مكناس 
املغرب

ELINA FULL GROWN شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي اقامة 
الغرفة 1 رقم 13 الشطر 1 ع ارة أ 1 

مكناس - 53333 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

51515
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 شتن30   13
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 ELINA : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.FULL GROWN
التجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
جالطاقة  الزراعية  املنتجات  في 
اشغال   , الري  اع ال  الش دية, 

مختلفة اج البناء .

اقامة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
1 ع ارة أ  الشطر   13 رقم   1 الغرفة 

1 مكناس - 53333 مكناس املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

833 حصة    : الديدة الين أبور 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

 133   : أبور  اس اعيل  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

حصة   133   : الديد اهرج أبور 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد اس اعيل أبور عنوانه)ا) 
1389 تجزئة موالي علي شريف  رقم 

الرشيدية 52333 الراشيدية املغرب.

حي  الديد اهرج أبور عنوانه)ا) 

 54333 جرزازات   733 رقم  الوحدة 

جرزازات املغرب.

عنوانه)ا)  أبور  الين  الديدة 
1389 تجزئة موالي علي شريف  رقم 

الرشيدية 52333 الراشيدية املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد اس اعيل أبور عنوانه)ا) 
1389 تجزئة موالي علي شريف  رقم 

الرشيدية 52333 الراشيدية املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   32 بتاريخ  التجارية ب كناس  

2323 تحت رقم 4323.

533I

مكتب امستاذ رشيد اكرض لل حاماة

APRO TRAVAUX أبرو ترافو
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب امستاذ رشيد اكرض 

لل حاماة
زنقة مدلم إقامة بوكار الطابق 

امجل الشقة 3  حي بوكار باب سكالة 

مراكش ، 43333، مراكش املغرب

 APRO TRAVAUX أبرج ترافو

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي  حي الولفة 

إقامة الدقالية GH3 ،2 ط 1. 

ع ارة خالد  - 23232 الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

476461

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 غشت   35

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

أبرج   : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.APRO TRAVAUX ترافو

البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جامشغال الع ومية.

عنوان املقر االأت اعي :  حي الولفة 

إقامة الدقالية GH3 ،2 ط 1. ع ارة 

خالد  - 23232 الدارالبيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 93.333 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد ح يد اجشرع عنوانه)ا)  حي 

ط   GH3  ،2 الولفة إقامة الدقالية 

1. ع ارة خالد  23232 الدارالبيضاء 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد ح يد اجشرع عنوانه)ا)  حي 

ط   GH3  ،2 الولفة إقامة الدقالية 

1. ع ارة خالد  23232 الدارالبيضاء 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر 2323 تحت رقم 24868.

534I

nador conseil sarl au

 TRANSPORT

MONTECARLO
إعالن متعدس القرارات

nador conseil sarl au

 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc

   TRANSPORT MONTECARLO

»شركة ذات املدؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: شارع 

الجن3ال امزيان رقم 39  - 62333 

الناضور املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.13385

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 31 سأن30 2323

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل5 مايلي: 

التشطيب عل5 نشاط نقل البضائع

قرار رقم 2: الذي ينص عل5 مايلي: 

اضافة نشاط االرساليات 

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

عل5  ينص  الذي   :33 رقم  بند 

مايلي: اضافة نشاط االررساليات ا 5 

غرض الشركة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 39 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 3719.

535I

CAFIGEC

MILKA NEGOCE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

CAFIGEC
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 rue al, fourat 2éme etage 39

 maarif 39 rue al, fourat 2éme

 etage maarif، 20100، casa

maroc

MILKA NEGOCE شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : زنقة 

س ية، اقامة شهرزاس 3، الشقة 22، 

الطابق5، بالمي زنقة س ية، اقامة 

شهرزاس 3، الشقة 22، الطابق5، 

بالمي 23133 الدار البيضاء املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.265423

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تقرر   2323 ف30اير   13 في  املؤرخ 

شركة ذات   MILKA NEGOCE حل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

 133.333 رأس الها  مبلغ  الوحيد 

سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 

س ية، اقامة شهرزاس 3، الشقة 22، 

اقامة  بالمي زنقة س ية،  الطابق5، 

الطابق5،   ،22 الشقة   ،3 شهرزاس 

املغرب  الدار البيضاء   23133 بالمي 

نتيجة مزمة مالية ج اقتصاسية.

ج عين:

الديد)ة) غيثة  التازي ج عنوانه)ا) 

سويدرا  سويدرا   23133 سويدرا 

ك صفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

زنقة  جفي   2323 ف30اير   14 بتاريخ 

الشقة   ،3 شهرزاس  اقامة  س ية، 

23133 الدار   - 22، الطابق5، بالمي 

البيضاء املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 37 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 756385.

536I

فيديدي3 بد ة شركة سات املدؤجلية املحدجسة سات 

الشريك الوحيد

س ن پرومو
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيديدي3 بد ة شركة سات 

املدؤجلية املحدجسة سات الشريك 

الوحيد

تجزئة عث ان زنقة 12 رقم 39-37 

عين الشق الدار البيضاء ، 23473، 

الدار البيضاء املغرب

س ن پرجمو شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 147 شارع 

املقاجمة إقامة أفا الطابق 2 رقم 22 

- 23333 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

465157

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 يونيو   29

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

س ن   : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

پرجمو.

: مقاجل في  غرض الشركة بإيجاز 

البناء.

عنوان املقر االأت اعي : 147 شارع 

املقاجمة إقامة أفا الطابق 2 رقم 22 - 

23333 الدار البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد  نور الدين شكي3 :  1.333 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد  نور الدين شكي3 عنوانه)ا) 

 199 24 ع ارة  إقامة املدتقبل ج ه 
الدار   23523 3 سيدي معرجف  رقم 

البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد  نور الدين شكي3 عنوانه)ا) 

 199 24 ع ارة  إقامة املدتقبل ج ه 
الدار   23523 3 سيدي معرجف  رقم 

البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز 2323 تحت رقم 739322.

537I

PARTAGE CONSULTING

 SOCIETE TANGEROISE DES
 ARTS DECORATIFS  STAD

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PARTAGE CONSULTING

شارع لبنان إقامة يامنة 1 الطابق 

 Tanger ،93333 ، 76 الداسس رقم

املغرب

 SOCIETE TANGEROISE DES

 « ARTS DECORATIFS « STAD

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

 Rue جعنوان مقرها اإلأت اعي

 Liban Résidence YAMNA

  1, 6ème étage N°76 Tanger

TANGER 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

113445

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 أكتوبر   19

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE TANGEROISE DES

.« ARTS DECORATIFS « STAD
صنع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحرف اليدجية الزخرفية.
الفنية  امع ال  جتأطي3  ترميم 
جالحرف اليدجية ، جالصب ، جاملدبك 
 ، جالتعبئة   ، جالزنجار   ، جاملطارسة   ،
جالتصوير ، جالرسم ، جالطباعة عل5 

الق اش ؛
عل5  جالتدريب  جالتوزيع  اإلنتاج 

الفنون جالحرف اليدجية ؛
اإللكت3جنية  التجارية  امع ال 
اإلنت3انت  بوابة  جإسارة  جتطوير   ،

جاإلنت3انت ؛
جاستضافة  جتطوير  تص يم 
لل واقع  جمخصصة  مشت3كة 
التفاعلية  جالتطبيقات  اإللكت3جنية 
جاالستشارات  املتعدسة  الوسائط 
املجال  اسم  جتسجيل  اإلنت3نت  ع30 

جإنشاء املتاأر اإللكت3جنية ؛
االستشارات في مجال االتصاالت 
حدب  جاإلعالن  جالطباعة  جالنشر 
جتنظيم  اإلعالن  جعرض  الكائن 

املعارض جامحداث ؛
بامنشطة  املتعلق  التدريب 

املختلفة التي تقوم بها الشركة
إسارة جتركيب جتطوير جتشغيل أي 
خاصة  صناعية  جحدات  أج  أع ال 
امنشطة  تعزز  قد  التي  أج  بالتطوير 

املذكورة أعاله ؛
أ يع  في  الشركة  مشاركة 
الشركات ذات الغرض امل اثل أج ذي 

الصلة.
أشكالها  بج يع  الدجلية  التجارة 
 ، الت ثيل   ، التصدير   ، االستي3اس   ،
الشحن ، الد درة ، العبور ، الشراء 
لحدابها  سواء   ، الت3جيج   ، البيع   ،
الخاص أج لحداب أطراف ثالثة ، من 
أ يع املواس جاملنتجات جاملواس جاملواس 

الخام ، املصنعة أج شبه املصنعة ؛
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ع ليات  أ يع   ، أعم  جبشكل 
التجارية   ، التصدير   / االستي3اس 
جاملنقولة  جالصناعية  جاملالية 
أن  املرجح  من  التي   ، جالعقارية 
مشاركة  أي  جكذلك  تطويرها  تعزز 
شكل  بأي   ، مباشرة  غي3  أج  مباشرة 
من امشكال في الشركات التي تدع5 
لتحقيق أهداف م اثلة أج ذات صلة.

 Rue  : االأت اعي  املقر  عنوان 
 Liban Résidence YAMNA
  1, 6ème étage N°76 Tanger

TANGER 93333 طنجة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
 Nacer BOUDJEMA الديد 
سرهم   133 بقي ة  حصة   :  1.000

للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
 Nacer BOUDJEMA الديد 
 BD Mohamed V, عنوانه)ا) 
 Résidence Yasmina, 5ème étage

N°17 93333 طنجة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
 Nacer BOUDJEMA الديد 
 BD Mohamed V, عنوانه)ا) 
 Résidence Yasmina, 5ème étage

N°17 93333 طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   37 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2323 تحت رقم 236779.

538I

RAISON CONSEIL

STE RAJABNI
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RAISON CONSEIL
 RUE AHMED LOUKILI RESID
 SENHAJI 3 ETG APPT 5 FES،

30000، FES MAROC

STE RAJABNI شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي متجر رقم 

13 زنقة املدرسة 1 بندوسة،فاس. - 

33333 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

65135

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم   2323 نون30   13

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.RAJABNI

: مقاجل في  غرض الشركة بإيجاز 

امشغال  في  النجارة،مقاجل  أشغال 

الخشب  البناء،بيع  أج  املختلفة 

أ يع  عامة  جبصفة  بالتقديط 

 ، الصناعية   ، التجارية  الع ليات 

العقارية ج الغي3 العقارية     ، املالية 

املرتبطة بالهدف املشار إليه أعاله..

عنوان املقر االأت اعي : متجر رقم 

 - بندوسة،فاس.   1 زنقة املدرسة   13

33333 فاس املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : رأاء  طوبل  الديدة 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  رأاء  طوبل  الديدة 

بندوسة،فاس.   1 املدرسة  زنقة   14

33333 فاس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  رأاء  طوبل  الديدة 

بندوسة،فاس.   1 املدرسة  زنقة   14

33333 فاس املغرب

عنوانه)ا)  اسريس  طويل  الديد 

بندوسة،فاس.   1 املدرسة  زنقة   14

33333 فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   31 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2323 تحت رقم 3433.

539I

la marocaine des bilans

CHICK N ROAST SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

la marocaine des bilans

محج 11 يناير مكتب رقم 8 ع ارة 

أسرار حي الداخلة ، 83363، أكاسير 

املغرب

CHICK N ROAST SARL شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي ايت 

سوال تامراغت  - 83333 اكاسير 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.41391

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2323 أكتوبر   16 في  املؤرخ 

املصاسقة عل5 :

أيورأيانا   )ة)  الديد  تفويت 

من  اأت اعية  حصة   533 اجأينيا 

الديد  لفائدة   حصة   533 أصل 

 27 بتاريخ  )ة) سهيل   سعيد الدين  

أكتوبر 2323.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

سأن30   32 بتاريخ  باكاسير   التجارية 

2323 تحت رقم 97342.

543I

sofoget

NAKHIL AL HAOUZIA
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

NAKHIL AL HAOUZIA  شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 95 

ج 96 بلوك ب الحوزية - 14333 

.kenitra MAROC

رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم   2323 نون30   16 في  املؤرخ 

قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

من  أي  سرهم»   1.133.333«

 1.233.333« إ 5  سرهم»   133.333«

سرهم» عن طريق :  إسماج احتياطي أج 

أرباح أج عالجات إصدار في رأس املال.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 37 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 83394.

541I

sofoget

 LE NID MIMOSAS

PRIMAIRE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

  LE NID MIMOSAS PRIMAIRE

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي   263 بئ3 

 kenitra 14333 - الرامي القنيطرة

.MAROC

رفع رأس ال الشركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 

.28531

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم   2323 نون30   27 في  املؤرخ 

قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

»333.333 سرهم» أي من »133.333 

عن  سرهم»   433.333« إ 5  سرهم» 

إسماج احتياطي أج أرباح أج    : طريق 

عالجات إصدار في رأس املال.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 37 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 83395.

542I

COMPTA UNITED

GARAGE RYAD AUTO

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

توسيع نشاط الشركة 

COMPTA UNITED

 AV MOHAMED BEN

 ABDELKRIM KHATTABI BP

 3412 SIDI TALHA، 93000،

TETOUAN MAROC

GARAGE RYAD AUTO شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها االأت اعي شارع 

مح د الخراز تجزئة بركة رقم 77 

الطويلع  تطوان 93333  تطوان 

املغرب.

توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.26539

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 21 نون30 2323 ت ت إضافة 

إ 5 نشاط الشركة  التالية  امنشطة 

الحا ي :

تاأر باملزاس العلني بنصف الج لة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

نون30   27 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2323 تحت رقم 6371.

543I

AMGHAR MOHAMED

 STE PAUDIOM CAFE SARL

AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMGHAR MOHAMED

 N° 229 AV MOUATAMAB BEN

 ABBAD MASSAY ، 31000،

SEFROU MAROC

 STE PAUDIOM CAFE SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 23 
زنقة 5 حي طارق 1 الشقة الثانية 

فاس - 33133 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

65231

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   35

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.PAUDIOM CAFE SARL AU

غرض الشركة بإيجاز : - استغالل 

لتوزيع  الثابتة  اليات  ج  معدات 

املشرجبات ج القهوة الطازأة .
 23 رقم   : عنوان املقر االأت اعي 
الثانية  الشقة   1 طارق  حي   5 زنقة 

فاس - 33133 فاس املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : الديدة كري ة بوعطار 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الديدة كري ة بوعطار عنوانه)ا) 
فاس    1 طارق  حي   23 رقم   5 زنقة 

33133 فاس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديدة كري ة بوعطار عنوانه)ا) 
فاس    1 طارق  حي   23 رقم   5 زنقة 

33133 فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   38 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2323 تحت رقم 3528.

544I

COMPTABLE

«ESS AGRI DURABLE «EAD
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTABLE

 N°39 ABDELAZIZ 3TOUARGA

 MEKNES N°39 ABDELAZIZ

 3TOUARGA MEKNES، 55000،

MEKNES MAROC

 «ESS AGRI DURABLE «EAD

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 63 

شارع 11 طابق 1 حي الوحدة 1 

مكناس - 53333 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

51559

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   13

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 ESS  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.«AGRI DURABLE «EAD

غرض الشركة بإيجاز : الفالحة

االست3اس ج التصدير

التجارة.
رقم   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 1 حي الوحدة   1 طابق   11 شارع   63

مكناس - 53333 مكناس املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : الديد الناصي3ي اح د 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

 1333  : الديد الناصي3ي اح د   

بقي ة 133 سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد الناصي3ي اح د عنوانه)ا) 
رقم 63 شارع 11 طابق 1 حي الوحدة 

1 مكناس 53333 مكناس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد الناصي3ي اح د عنوانه)ا) 
رقم 63 شارع 11 طابق 1 حي الوحدة 

1 مكناس 53333 مكناس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   24 بتاريخ  ب كناس   التجارية 

2323 تحت رقم 4136.

545I

FIDASSURCO

SBAI AFRICA TRANS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء فرع تابع للشركة

FIDASSURCO

 MASSIRA 1 C  SAKAN AKARI

 IMM 95 1ER ETAGE APPT 17 ،

40000، MARRAKECH MAROC

SBAI AFRICA TRANS   شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
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جعنوان مقرها اإلأت اعي حي موالي 
رشيد إقامة الخي3 الطابق امجل 

الشقة 1 الداخلة - 73333 الداخلة 

املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.8227

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 14 ف30اير 2323 تقرر إنشاء 

التد ية  تحت  للشركة   تابع  فرع  

الصناعي  الحي  بالعنوان  الكائن  ج   -

 256 سيدي غانم الطابق امجل رقم 

مراكش املغرب ج   43333  - مراكش 

ال30هومي  املدي3 من طرف الديد)ة) 

االسري�سي  ابيه.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 35 بتاريخ  االبتدائية بواسي الدهب  

أكتوبر 2323 تحت رقم 2296.

546I

MANAGEMENT D3

 DIVERS TRAVAUX PUBLICS
ET BATIMENT

إعالن متعدس القرارات

MANAGEMENT D3

 PLACE DES NATIONS IMM

 TAJMIL 2EME ETAGE N°10

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

 DIVERS TRAVAUX PUBLICS ET

BATIMENT »شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: حي 

كالبونيطا بلدية الحدي ة الحدي ة 

- 32333 الحدي ة املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.2237

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 16 سأن30 2319

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل5  ينص  الذي   :331 رقم  قرار 

فائزة  سيب  الديدة  استقالة  مايلي: 

من تديي3 الشركة بصفة نهائية ,

ج  مح د  الديب  الديد  بقاء  ج   
الديد الديب عبد الخالق ك دي3ين 

للشركة ملدة غي3 محدجسة
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
عل5  ينص  الذي   :..... رقم  بند 

مايلي: .....
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  بالحدي ة   االبتدائية 

سأن30 2319 تحت رقم 617.

547I

nador conseil sarl au

PERSONAL HOME
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
PERSONAL HOME شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي اجالس 

مي ون طريق ازغنغان اقامة شي اء 
رقم 57 الشقة رقم 37 - 62333 

الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

21163
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   17
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.PERSONAL HOME
: -االنعاش  غرض الشركة بإيجاز 

العقاري 
-تجزئة ج بيع امرا�سي.

: حي اجالس  عنوان املقر االأت اعي 
مي ون طريق ازغنغان اقامة شي اء 
 62333  -  37 رقم  الشقة   57 رقم 

الناظور املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 533   : ابرشان   فيصل  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

 253   : مجعيظ  رفيق  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

 253   : مجعيظ  مح د  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد فيصل ابرشان عنوانه)ا) 

الفيالت   منطقة  الفطواكي  حي 

62333 الناظور املغرب.

عنوانه)ا)  مجعيظ  رفيق  الديد 

 62333   638 رقم  املدي3ة  شارع 

الناظور املغرب.

الديد مح د مجعيظ  عنوانه)ا) 

 62333   638 رقم  املدي3ة  شارع 

الناظور   املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد فيصل ابرشان عنوانه)ا) 

الفيالت   منطقة  الفطواكي  حي 

62333 الناضور املغرب

عنوانه)ا)  الديد رفيق مجعيظ  

 62333   638 رقم  املدي3ة  شارع 

الناظور املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 24 نون30 

2323 تحت رقم 3623.

548I

High ground

High Ground
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

High ground

1 شارع عبد الكريم الخطابي الرباط 

الرباط، 13323، الرباط املغرب

High Ground شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : 1 شارع 

عبد الكريم الخطابي الرباط الرباط 

13233 الرباط املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.81637

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تقرر حل   2323 نون30   11 املؤرخ في 

High Ground شركة ذات املدؤجلية 

 113.333 رأس الها  مبلغ  املحدجسة 

 1 اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 

الرباط  الخطابي  الكريم  عبد  شارع 

الرباط 13233 الرباط املغرب نتيجة 

اللتوقف عن الع ل.

ج عين:

الديد)ة) مهدي  بزايد ج عنوانه)ا) 

حدان،  شارع موالي اس اعيل،   57

املغرب  الرباط   13233 الرباط 

ك صفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

شارع   1 جفي   2323 نون30   11 بتاريخ 

عبد الكريم الخطابي الرباط الرباط 

13323 الرباط املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   38 بتاريخ  التجارية بالرباط  

2323 تحت رقم 138379.

549I

COFISCOM

ZIF CARS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

COFISCOM

 N°6 BD MED VI HAY EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE

MAROC

ZIF CARS شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 43 زنقة 

الكارة حي املدي3ة  - 63333 بركان 

املغرب.
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حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7115

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

2323 تقرر حل  32 سأن30  املؤرخ في 

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

مبلغ    ZIF CARS الوحيد  الشريك 

جعنوان  سرهم   133.333 رأس الها 

زنقة الكارة حي   43 مقرها اإلأت اعي 

املدي3ة  - 63333 بركان املغرب نتيجة 

ل : االزمة االقتصاسية.

زنقة   43 ج حدس مقر التصفية ب 

بركان   63333  - املدي3ة  حي  الكارة 

املغرب. 

ج عين:

الديد)ة) اناس  لعرج ج عنوانه)ا) 

 6333 املدي3ة  حي  جملاس  زنقة   18

بركان املغرب ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل5 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   38 بتاريخ  ب30كان   االبتدائية 

2323 تحت رقم 508/2020.

553I

LMT AUDITING

FARM INVEST MOROCCO
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

LMT AUDITING

 N°404 4ème étage, espace

 paquet Avenue Mohamed V ،

20000، CASABLANCA MAROC

 FARM INVEST MOROCCO

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي الرقم 

39 زنقة إبنو أَسِسي راسين. ع الة 

مقاطعة الدار البيضاء أنفا - 23333 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

482121

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم   2323 نون30   39

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 FARM : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.INVEST MOROCCO

تديي3   : بإيجاز  الشركة  غرض 

القيم املنقولة.

الرقم   : االأت اعي  املقر  عنوان 

ع الة  راسين.  أَسِسي  إبنو  زنقة   39

مقاطعة الدار البيضاء أنفا - 23333 

الدار البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 MASTER FRUIT :  500 الشركة

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

 SOJA CAPITAL :  500 الشركة 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

 MASTER FRUIT الشركة 

النحاس  زنقة   124 رقم  عنوانه)ا) 

الدار   23333 املعاريف  النحوي 

البيضاء املغرب.

 SOJA 133.333 الشركة 

زنقة إبنو أَسِسي   39 الرقم  عنوانه)ا) 

راسين. ع الة مقاطعة الدار البيضاء 

أنفا 23333 الدار البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

 7 الديد سعد املباركي عنوانه)ا) 

الدفل5   الطابق  املقري  اح د  زنقة 

23333 الدار البيضاء املغرب

بنجلون  اس اعيل  الديد 
عنوانه)ا) زاجية زنقتي اح د الشر�سي 
سجر  بافيون  اقامة  ابدالرزاق  جعلي 
 23333 البيضاء   راسين  أ  الشقة 

الدار البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 38 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 756551.

551I

MATAHRI ABDERRAHIM

FAST WHEEL CAR
إعالن متعدس القرارات

MATAHRI ABDERRAHIM
135 زنقة جليلي حي الدالم بركان ، 

63333، بركان املغرب
FAST WHEEL CAR   »شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد»
جعنوان مقرها االأت اعي: رقم 33 

زنقة 465 حي الزالقة بركان - 63333  
بركان املغرب .

»إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.7487
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 21 يوليوز 2323
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل5 مايلي: 
حقوق  جأ يع  الحصص  -تفويت 
ياسين  الديد  طرف   من  الشركة 
بطاقة  الحامل  املقدم  الت د اني 
  BX835484 الوطنية  التعريف 
الحامل  جالديد يوسف ايت عي�سى 
رقم  الوطنية  التعريف  بطاقة 
اح د  الديد  لفائدة    BX837147
التعريف  بطاقة  الحامل  أويط 

FA 123958 الوطنية رقم
قرار رقم 2: الذي ينص عل5 مايلي: 
ياس ينة  الديدة  املدي3ة  -استقالة 
التعريف  بطاقة  الحامل  الغ اط 
الوطنية رقم K384253ج تعيين مدي3 
بويحيي   الوهاب  عبد  الديد  أديد 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

FA17347 رقم

قرار رقم 3: الذي ينص عل5 مايلي: 

-تغيي3 مقر الشركة من   مج ع عايدة 

فيالج زنقة افيديون رقم 4 كيل ت3 6 

محل رقم  16 ع ارة  4 بلوك 1 طنجة 

الزالقة  حي   33 رقم   465 زنقة  ا 5 

بركان 

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 4: الذي ينص عل5 مايلي: 

الجديد حدس في زنقة  مقر الشركة  

465 رقم 33 حي الزالقة بركان 

عل5  ينص  الذي   :6 رقم  بند 

مايلي: الشريك الوحيد اح د أويط  

الحامل بطاقة التعريف الوطنية رقم    

FA 123958

عل5  ينص  الذي   :13 رقم  بند 

مايلي: الشركة مدي3ة من طرف املدي3 

الوحيد الديد عبد الوهاب بويحيي 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

FA17347 رقم

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   11 بتاريخ  ب30كان   االبتدائية 

2323 تحت رقم 514/2020.

552I

MANAGEMENT D3

DIV TRAV

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مدي3 أديد للشركة

MANAGEMENT D3

 PLACE DES NATIONS IMM

 TAJMIL 2EME ETAGE N°10

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

DIV TRAV  شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار اأدير 

أ اعة ايت يوسف جاعلي الحدي ة 

- 32333 الحدي ة املغرب.

تعيين مدي3 أديد للشركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 

.639

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تم تعيين   2323 مارس   14 املؤرخ في 

مدي3 أديد للشركة الديد)ة) عي�سى 

الحاج هيتم  ك دي3 جحيد

تبعا إلقالة مدي3.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 34 بتاريخ  بالحدي ة   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 652.

553I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

SOCARAV

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأس ال الشركة

 MIRAGE BUSINESS

CONSULTING

رقم 8 الطابق 5 الشقة 9 اقامة 

الحرية شارع فلدطين ، 33333، 

فاس املغرب

SOCARAV شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي اقامة 

سعاس رقم 21 زنقة ع ر املختار فاس 

املدينة فاس - 33333 فاس املغرب.

رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.59343

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تم   2323 سأن30   32 في  املؤرخ 

قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

»433.333 سرهم» أي من »133.333 

عن  سرهم»   533.333« إ 5  سرهم» 

أج  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   13 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2323 تحت رقم 3531.

554I

nador conseil sarl au

L.M.C.L
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

nador conseil sarl au

 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc

L.M.C.L  شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي املطار 

تجزئة الدعاسة رقم 386 - 62333 

الناظور املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.15971

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

ت ت   2323 نون30   39 في  املؤرخ 

املصاسقة عل5 :

تفويت الديد )ة) محجوبة بلقايد 

أصل  من  اأت اعية  حصة   2.333

)ة)  الديد  لفائدة   حصة   2.333

تين ال ي جسيع بتاريخ 39 نون30 2323.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 39 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 3726.

555I

fiduciaire for you

ZHM EVENTS
عقد تديي3 حر مصل تجاري )امشخاص 

املعنويون)

عقد تديي3 حر مصل تجاري

ZHM EVENTS

ب قت�سى  عقد عرفي مؤرخ قي 19 

 ZHM EVENTS أعطى   2323 نون30 

 98111 التجاري  بالسجل  املسجل 

حق  ب راكش  التجارية  باملحك ة 

التديي3 الحر لألصل التجاري الكائن 

أبو  زنقة  الداسس  مح د  شارع  ب 

  12 بكر الصديق الحي الشتوي رقم 

 LE مراكش املغرب لفائدة   43333  -

تبتدئ سنة   2 ملدة   MOON BAR

 31 ج تنتهي في   2321 يناير   31 من   
يناير 2323 مقابل مبلغ شهري قي ته 

83.333 سرهم.

556I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

ZOUBAIRI DISTRIBUTION
شركة املداه ة

تعيين أعضاء مجلس اإلسارة

تجديد أعضاء مجلس اإلسارة
 FINANCE PERFORMANCE

CONSEIL
تقاطع شارع موالي رشيد ج عبد 

الكريم الخطابي،ع ارة مركز أع ال 
أليز، الطابق الثالث، مكتب رقم 21 

، مراكش املغرب
 « ZOUBAIRI DISTRIBUTION«

شركة املداه ة
جعنوان مقرها االأت اعي: تجزئة 

 III 26 ، املنطقة الصناعية الجديدة
مراكش املغرب.

» تجديد أعضاء مجلس اإلسارة»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.8855
العاسي  العام  الج ع  ب قت�سى 

املؤرخ في 35 شتن30 2319
مجلس  أعضاء  تجديد  تقرر 
اإلسارة خالل الدنوات املالية التالية: 
- إ 5 غاية اأت اع الج عية العامة 
العاسية التي ستبت في حدابات الدنة 
املالية املختت ة بتاريخ 2022/03/31

امشخاص الطبيعيون: 
بصفته)ا)  بيي3  كارتيي  الديد)ة) 
جالكائن  اإلسارة  مجلس  عضو 
أليز   لبنان  زنقة   31 ب:  عنوانه)ا) 

مراكش املغرب
زبي3ي هاشم بصفته)ا)  الديد)ة) 
جالكائن  اإلسارة  مجلس  عضو 
 les deux tours عنوانه)ا) ب: تجزئة

، رقم 7 تاركة  مراكش املغرب
موالي  مني3  الدباغ  الديد)ة) 
مجلس  عضو  بصفته)ا)  حدن 
مباركة  اإلسارة جالكائن عنوانه)ا) ب: 
  75 رقم  فيال  اٲلطلس  رياض   ،  3

مراكش املغرب

امشخاص املعنويون: 

شركة   ««  CARTIER SAADA

مجلس  عضو  بصفتها  املداه ة 

االأت اعي  مقرها  جالكائن  اإلسارة 

الحي الصناعي سيدي   285-291 ب: 

جاملسجلة  املغرب  مراكش  غانم،  

بالسجل التجاري تحت رقم: 959

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   39 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2323 تحت رقم 118272.

557I

fiduciaire elbakkouri sarl au

LDW HOLDING SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire elbakkouri sarl au

 N°12 Florida Extension Sidi

 Maârouf Casablanca، 20190،

casablanca maroc

 LDW HOLDING SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 3ـ ـ 

زنقة أيت أجريرـ ـ الطابق الثانيـ ـ شارع 

موالي يوسفـ ـ حي بوركون - 23343 

الدار البيضاء   املغرب 

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

482111

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 أكتوبر   23

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 LDW  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.HOLDING SARL AU
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 : بإيجاز  الشركة  غرض 
-االستحواذ عل5 امسهم املباشرة أج 
غي3 املباشرة في أ يع الشركات التي 
االكتتاب  طريق  عن  إنشاؤها  يتم 
في رأس املال أج القائ ة بالفعل عن 
طريق زياسة رأس املال أج عن طريق 
الحقوق  أج  امسهم  شراء  إعاسة 
االأت اعية ، جهذا في أ يع الشركات 

املدنية أج التجارية .
 ، أخذ املصالح مه ا كان شكلها 
في أي ع ليات أج تعهدات مه ا كان 

نوعها ...
ــ   3 رقم   : عنوان املقر االأت اعي 
زنقة أيت أجرير ــ الطابق الثاني ــ شارع 
موالي يوسف ــ حي بوركون - 23343 

الدار البيضاء   املغرب .
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأس ال  مبلغ 

23.973.533 سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد بلقاسم ع رج :  239.735 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)   ع رج  بلقاسم  الديد 
  23263 تجزئة اللي ون    ،  255 فيال 

الدار البيضاء   املغرب .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
عنوانه)ا)   ع رج  بلقاسم  الديد 
  23263 تجزئة اللي ون    ،  255 فيال 

الدار البيضاء   املغرب 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 38 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 756547.
558I

fiduciaire elbakkouri sarl au

BS WDL INVEST SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

fiduciaire elbakkouri sarl au
 N°12 Florida Extension Sidi

 Maârouf Casablanca، 20190،
casablanca maroc

 BS WDL INVEST SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 3ـ ـ 
زنقة أيت أجريرـ ـ الطابق الثانيـ ـ 

شارع موالي يوسفـ ـ حي بوركون    -  
23343  الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.412937
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
املؤرخ في 23 أكتوبر 2323 تقرر حل 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
 BS WDL INVEST الشريك الوحيد 
 133.333 SARL AU  مبلغ رأس الها 
سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 
ــ  الطابق الثاني  ــ  زنقة أيت أجرير  ــ   3
شارع موالي يوسف ــ حي بوركون    -  
23343  الدار البيضاء املغرب نتيجة 

ل : - جقف نشاط الشركة.
 3 رقم  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
ــ  الثاني  الطابق  ــ  أجرير  أيت  زنقة  ــ 
شارع موالي يوسف ــ حي بوركون    -  

23343  الدار البيضاء املغرب. 
ج عين:

ج  ع رج  بلقاسم      الديد)ة) 
عنوانه)ا) فيال 255 ، تجزئة اللي ون  
املغرب  البيضاء  الدار    23263

ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل5 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 38 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 756594.
559I

fiduciaire elbakkouri sarl au

VISTA WAY SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

fiduciaire elbakkouri sarl au
 N°12 Florida Extension Sidi

 Maârouf Casablanca، 20190،
casablanca maroc

VISTA WAY SARL شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 3ـ ـ 
زنقة أيت أجريرـ ـ الطابق الثانيـ ـ 

شارع موالي يوسفـ ـ حي بوركون  -  
23343  الدار البيضاء   املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.286913
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر   2323 أكتوبر   15 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 
مبلغ رأس الها    VISTA WAY SARL
مقرها  جعنوان  سرهم   43.333
ــ  زنقة أيت أجرير  ــ   3 اإلأت اعي رقم 
ــ  ــ شارع موالي يوسف  الطابق الثاني 
حي بوركون  -  23343  الدار البيضاء   
نشاط  جقف    : ل  نتيجة  املغرب 

الشركة.
ــ   3 ج حدس مقر التصفية ب رقم 
زنقة أيت أجرير ــ الطابق الثاني ــ شارع 
موالي يوسف ــ حي بوركون  -  23343  

الدار البيضاء   املغرب. 
ج عين:

ج  ح ينة   خالد     الديد)ة)   
  ،  87 رقم   ،2 أنفا  فيال  عنوانه)ا) 
املغرب ك صفي  النواصر      27182

)ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل5 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 38 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 756596.
563I

CAUDIACO SARL AU

كاش1455
عقد تديي3 حر مصل تجاري )امشخاص 

املعنويون)
عقد تديي3 حر مصل تجاري

كاش1455
قي  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
كاش1455  أعطى   2339 سأن30   11

 1631 التجاري  بالسجل  املسجل 

حق  بالصويرة  االبتدائية  باملحك ة 

التديي3 الحر لألصل التجاري الكائن 

تجزئة ازلف  ب شارع الدار البيضاء 

الصويرة املغرب   44333  - الصويرة 

لفائدة ريزجكاش ملدة 99 سنة تبتدئ 

 38 ج تنتهي في   2315 سأن30   37 من 
شهري  مبلغ  مقابل   2323 سأن30 

قي ته 12.333 سرهم.

561I

SOCIETE SYTECH SOLUTIONS

SYTECH SOLUTIONS
إعالن متعدس القرارات

SOCIETE SYTECH SOLUTIONS

5 شارع يوسف ابن تاشفين الطابق 

الثاني رقم 3 ، 93333، طنجة 

املغرب

SYTECH SOLUTIONS »شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة ذات 

الشريك الوحيد»

جعنوان مقرها االأت اعي: 5 شارع 

يوسف ابن تاشفين الطابق الثاني 

رقم 3  - 93333 طنجة املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.98937

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 28 نون30 2323

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل5 مايلي: 

املوافقة عل5 بيع أ يع اسهم الديد  

سهم   133 مالك  ياسين  الدلي اني 

لصالح الديد بنح و عث ان

قرار رقم 2: الذي ينص عل5 مايلي: 

قبول استقالة املدير الدابق الديد 

الديد  جتعيين  ياسين  الدلي اني 

بنح و عث ان كشريك ج مدي3 أديد 

ج جحيد  للشركة لفت3ة غي3 محدسة.

عل5  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 

من  الشركة  اسم  تغيي3  مايلي:  

 BSY إ 5    SYTECH SOLUTUONS

TECHNOLOGY
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قرار رقم 4: الذي ينص عل5 مايلي: 
تأأي3   • إ 5:  الشركة   نشاط  تغيي3 
معدات   • املناجلة  معدات  جإصالح 
الكهربائية  الت3كيبات   • صناعية. 

جالهوائية جالهيدرجليكية.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
ينص  الذي   :2 رقم  بند 
 BSY الشركة  تأخذ  مايلي:  عل5 
 TECHNOLOGY« SARL A
ASSOCIE UNIQUE كإسم للشركة 

بند رقم 3: الذي ينص عل5 مايلي: 
الغرض من الشركة هو: في امساس:  
املناجلة  معدات  جإصالح  تأأي3   •
الت3كيبات   • صناعية.  معدات   •

الكهربائية جالهوائية جالهيدرجليكية.
عل5  ينص  الذي   :14 رقم  بند 
 ، عث ان  ح و  بن  الديد  مايلي:  

سي ارس جحده مهام املدير.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   39 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2323 تحت رقم 7236.
562I

LMT AUDITING

A.L ARCHITECTURE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

LMT AUDITING
 N°404 4ème étage, espace

 paquet Avenue Mohamed V ،
20000، CASABLANCA MAROC
A.L ARCHITECTURE شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي أاك بيش 

1123 الدار بوعزة الدارالبيضاء - 
23333 الدار البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.474959
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
املؤرخ في 25 نون30 2323 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
بوعزة  الدار   1123 بيش  »أاك 

الدار   23333  - الدارالبيضاء 

»إقامة ش �سي  إ 5  املغرب»  البيضاء 

الزرقطوني  ،أجنطرجسول،شارع 

الدار   23333  - البيضاء  .الدار 

البيضاء  املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 39 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 756824.

563I

سيك ا كومبت

Atlas Immobilier et Conseil
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

سيك ا كومبت

29، شارع مح د الداسس املركب 

التجاري اراك، ع ارة ف 2، مكتب 

4، الدار البيضاء ، 23553، الدار 

البيضاء املغرب

 Atlas Immobilier et Conseil

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي  شارع 

مح د الداسس، رقم 29، ع ارة 

ف2، شقة 4 - 23533 الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.376513

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

2323 تقرر حل  11 شتن30  املؤرخ في 

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

 Atlas Immobilier الشريك الوحيد 

et Conseil  مبلغ رأس الها 133.333 

سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي  شارع 

ع ارة   ،29 رقم  الداسس،  مح د 

ف2، شقة 4 - 23533 الدار البيضاء 

املغرب نتيجة ل : ازمة القطاع.

شارع  ب   التصفية  مقر  حدس  ج 

ع ارة   ،29 رقم  الداسس،  مح د 

ف2، شقة 4 - 23533 الدار البيضاء 

املغرب. 

ج عين:

الديد)ة) أح د  انس ج عنوانه)ا) 

ياسين  ابن  هللا  عبد  شارع   ،214

املغرب  البيضاء  الدار   23333

ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل5 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

شتن30 2323 تحت رقم 753348.

564I

DEMER CONSULTING

 COOL WIND IMPORT

EXPORT
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

DEMER CONSULTING

 BD Abdelmoumen , Rue ,295

 Persee 1ER ETAGE PLATEAU A2

20000 ،، الدارالبيضاء املغرب

 COOL WIND IMPORT EXPORT

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 7 زنقة 

سبتة إقامة رامي رقم 8 - 233333 

الدار البيضاء املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.397315

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم   2323 سأن30   34 في  املؤرخ 

قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

من  أي  سرهم»   1.933.333«

 2.333.333« إ 5  سرهم»   133.333«

تقديم حصص    : عن طريق  سرهم» 

نقدية أج عينية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 39 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 756896.

565I

FIDUICAIRE FTAH CONSULTING

STE SELVA BETON
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 FIDUICAIRE FTAH

CONSULTING

 N°11 R.ABASS LAMSAADI  KIS

   BEN MOUSSA   2ETG B/N°6 VN

FES ، 30000، FES MAROC

STE SELVA BETON     شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : رقم  15  

شقة  35  الطابق  6  اقا مة أنان 
   FES 33333 - .زنقة  االخطل  فاس

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.33395

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 19 أكتوبر 2323 تقرر حل 

STE SELVA BETON     شركة ذات 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

 533.333 رأس الها  مبلغ  الوحيد 

سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم  

15  شقة  35  الطابق  6  اقا مة أنان 
   FES  33333  - فاس.  االخطل   زنقة  

املغرب نتيجة اللركوس  اال  قتصا سي..

ج عين:

ج  الدالمي  مح د   الديد)ة) 
عنوانه)ا) رقم  15  شقة  35  الطابق  

6  اقا مة أنان زنقة  االخطل  فاس. 

)ة)  ك صفي  املغرب      FES  33333

للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

بتاريخ 19 أكتوبر 2323 جفي رقم  15  

اقا مة أنان    6 الطابق     35 شقة  
   FES  33333  - فاس.  االخطل   زنقة  

املغرب .

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   39 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2323 تحت رقم 3569/2020.

566I
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OPUS COMPTA

NEWOJAB

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

OPUS COMPTA

 MANSOUR 3 RUE 51 N° 12

 BERNOUSSI CASABLANCA،

20600، CASABLANCA MAROC

NEWOJAB شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 13 

زنقة الحرية الطابق 3 شقة رقم 5 - 

23333 البيضاء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.394121

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2323 نون30   23 املؤرخ في 

املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 

 13.333 NEWOJAB  مبلغ رأس الها 

سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 

3 شقة رقم  13 زنقة الحرية الطابق 

5 - 23333 البيضاء املغرب نتيجة ل 

: اسباب شخصية.

 13 ج حدس مقر التصفية ب رقم 

 -  5 3 شقة رقم  زنقة الحرية الطابق 

23333 البيضاء املغرب. 

ج عين:

ج  الجديري  عاسل    الديد)ة) 

 6 رقم   12 بلوك  حي ملياء  عنوانه)ا) 

23333 البيضاء املغرب ك صفي )ة) 

للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل5 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

 13 : رقم  الوثائق املتعلقة بالتصفية 

زنقة الحرية الطابق 3 شقة رقم 5

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 756938.

567I

fatima zahra

STE SALMA CUIR
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

fatima zahra
 RUE ARABIE SAOUDI APPT
 7 BIS VILLE NOUVELLE 26 ،

30000، FES MAROC
STE SALMA CUIR شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 76 

حي الن اء 2 لفي3اي بندوسة فاس  - 
33333 فاس املغرب.

تحويل  املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.35853
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 19 غشت 2323 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
»رقم 76 حي الن اء 2 لفي3اي بندوسة 
إ 5  املغرب»  فاس   33333  - فاس  
»133 ب ابن الهيثم  سيدي ابراهيم 

فاس. - 33333 فاس  املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   35 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2323 تحت رقم 2487.
568I

fatima zahra

 STE CENTRE DE
TRADUCTION

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االأت اعي للشركة

fatima zahra
 RUE ARABIE SAOUDI APPT
 7 BIS VILLE NOUVELLE 26 ،

30000، FES MAROC
  STE CENTRE DE TRADUCTION
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي شقة 5 

الطابق االجل  اقامة 2 زنقة االخضر 
غيالن شارع الشفشاجني املدينة 
الجديدة فاس. - 33333 فاس 

املغرب.

تحويل  املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.39825

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 37 غشت 2323 تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 

»شقة 5 الطابق االجل  اقامة 2 زنقة 

الشفشاجني  شارع  غيالن  االخضر 

 33333  - فاس.  الجديدة  املدينة 

الطابق   4 »شقة  إ 5  املغرب»  فاس 

غيالن  االخضر  زنقة   2 اقامة  االجل 

الجديدة   املدينة  الشفشاجني  شارع 

فاس. - 33333 فاس  املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن30   28 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2323 تحت رقم 2366.

569I

fatima zahra

STE BETYCOR
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fatima zahra

 RUE ARABIE SAOUDI APPT

 7 BIS VILLE NOUVELLE 26 ،

30000، FES MAROC

STE BETYCOR شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 135 

تجزئة 13 الحي الصناعي طريق 

عين الشقف فاس. - 33333 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

64197

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 شتن30   29

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BETYCOR
مصنع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للصناعة الجلدية.
عنوان املقر االأت اعي : رقم 135 
الحي الصناعي طريق عين   13 تجزئة 
الشقف فاس. - 33333 فاس املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد عبد الحق بنيدف :  1.333 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
بنيدف  الحق  عبد  الديد 
زنقة ابن زنباع الطابق   4 عنوانه)ا) 
2 الشقة 6 املدينة الجديدة  33333 

فاس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
بنيدف  الحق  عبد  الديد 
زنقة ابن زنباع الطابق   4 عنوانه)ا) 
2 الشقة 6 املدينة الجديدة  33333 

فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   39 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2323 تحت رقم 2633.
573I

fatima zahra

STE SAIS PROJET
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fatima zahra
 RUE ARABIE SAOUDI APPT
 7 BIS VILLE NOUVELLE 26 ،

30000، FES MAROC
STE SAIS PROJET شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
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جعنوان مقرها اإلأت اعي اجالس 

الطيب الدفل5 اجالس الطيب فاس - 

33333 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

64447

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 شتن30   33

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SAIS PROJET

غرض الشركة بإيجاز : مقاجلة في 

االشغال املختلفة اج البناء.

اجالس   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 - الطيب الدفل5 اجالس الطيب فاس 

33333 فاس املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد اح د الجطيوي  :  1.333 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد اح د الجطيوي عنوانه)ا) 
شارع موالي رشيد 13 زنقة االرأنتين 

الزهور 2 33333 فاس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد اح د الجطيوي عنوانه)ا) 
شارع موالي رشيد 13 زنقة االرأنتين 

الزهور 2 33333 فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   26 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2323 تحت رقم 2833.

571I

fatima zahra

 STE DEVELOPPEMENT

AGRO-ELEVAGE

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

fatima zahra

 RUE ARABIE SAOUDI APPT

 7 BIS VILLE NOUVELLE 26 ،

30000، FES MAROC

STE DEVELOPPEMENT AGRO-

ELEVAGE شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 51 تجزئة 

943 شارع الدالم الن3أس ب  فاس 

- 33333 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

64535

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون   2323 أكتوبر   13

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

DEVELOPPEMENT AGRO-

.ELEVAGE

مقاجلة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الصناعية  أج  التجارية  اإلسارة  في  

أج  املدنية  للخدمة  الزراعية  أج 

العدكرية.

عنوان املقر االأت اعي : 51 تجزئة 

943 شارع الدالم الن3أس ب  فاس - 

33333 فاس املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  
سرهم، مقدم كالتا ي:

ي  بوعياس  التيجاني  الديد 
سرهم   133 بقي ة  حصة   1.333   :

للحصة .
 الديد التيجاني بوعياس ي : 1333 

بقي ة 133 سرهم.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :
ي  بوعياس  التيجاني  الديد 
بوطيب سكتور  حي اجالس   عنوانه)ا) 

ا  الناظور  62333 الناظور املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
ي  بوعياس  التيجاني  الديد 
عنوانه)ا) حي اجالس  بوطيب سكتور ا  

الناظور  62333 الناظور املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   32 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2323 تحت رقم 2885.
572I

fatima zahra

STE SAISS IAAMAR
إعالن متعدس القرارات

fatima zahra
 RUE ARABIE SAOUDI APPT
 7 BIS VILLE NOUVELLE 26 ،

30000، FES MAROC
STE SAISS IAAMAR »شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد»
جعنوان مقرها االأت اعي: رقم 1 

اقامة  41 حي النخيل فاس - - فاس 
املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.31769
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 15 يونيو 2323
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل5 مايلي: 
تغيي3 املقر االأت اعي من رقم 1 اقامة 
س   137 ا 5  فاس  النخيل  حي   41
عين  طريق  الياس ين  رياض  تجزئة 

الشقف فاس.

عل5  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
مايلي: رفع راس ال الشركة من مبلغ 
 2533333 ا 5 مبلغ  سرهم   533333

سرهم
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 4: الذي ينص عل5 مايلي: 
 1 رقم  من  االأت اعي   املقر  تغيي3 
 137 حي النخيل فاس ا 5   41 اقامة 
س تجزئة رياض الياس ين طريق عين 

الشقف فاس.
عل5  ينص  الذي   :7 رقم  بند 
مايلي:  رفع راس ال الشركة من مبلغ 
 2533333 ا 5 مبلغ  سرهم   533333

سرهم
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   36 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2323 تحت رقم 2542.

573I

RAISON CONSEIL

STE SOCODIMAC
إعالن متعدس القرارات

RAISON CONSEIL
 RUE AHMED LOUKILI RESID
 SENHAJI 3 ETG APPT 5 FES،

30000، FES MAROC
STE SOCODIMAC »شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة»
جعنوان مقرها االأت اعي: رقم 93 

تجزئة الن اء الحي الصناعي بندوسة. 
- 33333 فاس املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.19183
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 24 شتن30 2323
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل5 مايلي: 
املدي3ين  صالحيات  تحديد  الغاء 
من القانون   17 املدكورة في الفصل 

امسا�سي للشركة.
عل5  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
 STATUT(مايلي: قانون أسا�سي منقح

(REFONDU
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جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 17: الذي ينص عل5 مايلي: 

الغاء تحديد صالحيات املدي3ين

عل5  ينص  الذي   :16 رقم  بند 

مايلي: ت ديد مهام املدي3ين ملدة غي3 

محدجسة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   21 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2323 تحت رقم 2787.

574I

fatima zahra

STATION AIN KANSARA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

fatima zahra

 RUE ARABIE SAOUDI APPT

 7 BIS VILLE NOUVELLE 26 ،

30000، FES MAROC

STATION AIN KANSARA شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار 

شهبان الج اعة  القرجية عين 

قنصرة  بونليو فاس سجار شهبان 

لبج اعة القرجية عين قنصرة  

بونليو 33333 فاس املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.39831

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم   2323 شتن30   37 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

من  أي  سرهم»   1.433.333«

 1.533.333« إ 5  سرهم»   133.333«

مقاصة  إأراء    : طريق  عن  سرهم» 

مع سيون الشركة املحدسة املقدار ج 

املدتحقة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   19 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2323 تحت رقم 2748.

575I

fatima zahra

STE RAYAN CERAME

إعالن متعدس القرارات

fatima zahra

 RUE ARABIE SAOUDI APPT

 7 BIS VILLE NOUVELLE 26 ،

30000، FES MAROC

STE RAYAN CERAME »شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة ذات 

الشريك الوحيد»

جعنوان مقرها االأت اعي: 717 حي 

الوفاق بلوك ب طريق عين الد ن 

فاس - - فاس املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.43693

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 12 غشت 2323

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل5 مايلي: 

املنتي  هشام  الديد  حصة  تفويت 

التي تبلغ 1333 حصة لفائدة الديد 

يوسف املنتي 

قرار رقم 2: الذي ينص عل5 مايلي: 

مدي3ا  املنتي  يوسف  الديد  تعيين 

أديدا للشركة

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 8: الذي ينص عل5 مايلي: 

بعد تفويت الحصص اصبح الديد 

يوسف املنتي ي تلك راس ال الشركة 

الذي يبلغ 133333 سرهم

بند رقم 7: الذي ينص عل5 مايلي: 

املدي3  املنتي  يوسف  الديد  اصبح 

الوحيد للشركة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   39 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2323 تحت رقم 2613.

576I

سيك ا كومبت

Bell metiers

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

سيك ا كومبت

29، شارع مح د الداسس املركب 

التجاري اراك، ع ارة ف 2، مكتب 

4، الدار البيضاء ، 23553، الدار 

البيضاء املغرب

Bell metiers شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 147، 

شارع املقاجمة اقامة افا، الطابق 

الثاني، مكتب 22 - 23533 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

481641

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون   2323 أكتوبر   26

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 Bell  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.metiers

التجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االلكت3جنية.

 ،147  : االأت اعي  املقر  عنوان 

الطابق  افا،  اقامة  املقاجمة  شارع 

الدار   23533  -  22 مكتب  الثاني، 

البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : ر�سى  رشدي   الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)   ر�سى  رشدي   الديد 

الوفاق س1،  رياض  اقامة سكينة  

ت ارة   12333  116 اجه شقة  ع ارة 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)   ر�سى  رشدي   الديد 

الوفاق س1،  رياض  اقامة سكينة  

ت ارة   12333  116 اجه شقة  ع ارة 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 33 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 756332.

577I

CONSEILS EVERNAGE

SDK ALLU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CONSEILS EVERNAGE

 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM JAWHARA ، 40000،

MARRAKECH maroc

SDK ALLU شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

املدار  رقم 263 محل رقم 2 طريق 

اسفي مراكش - 43333 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

139377

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   32

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 SDK  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ALLU

جصالت   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أملنيوم للتزيين أج تركيب املرايا.

تجزئة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
2 طريق  263 محل رقم  رقم  املدار  

مراكش   43333  - مراكش  اسفي 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

صدقي  العظيم  عبد  الديد 

سرهم   133 بقي ة  حصة   1.333   :

للحصة .

 : صدقي  العظيم  عبد  الديد   

1333 بقي ة 133 سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :

صدقي  العظيم  عبد  الديد 

 1 ع ارة  اكيدر  تجزئة  عنوانه)ا) 

43333 مراكش  شارع عالل الفا�سي  

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

صدقي  العظيم  عبد  الديد 

عنوانه)ا) تجزئة اكيدر ع ارة 1 شارع 

عالل الفا�سي  43333 مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية ب راكش  بتاريخ - تحت رقم 

.-

578I

سيك ا كومبت

 CHINA SCHOLARSHIP
CONSULTING

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

سيك ا كومبت

29، شارع مح د الداسس املركب 

التجاري اراك، ع ارة ف 2، مكتب 

4، الدار البيضاء ، 23553، الدار 

البيضاء املغرب

 CHINA SCHOLARSHIP

CONSULTING شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 147، 

شارع املقاجمة اقامة افا، الطابق 

الثاني، مكتب 22 - 23533 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

481645

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   13

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 CHINA : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.SCHOLARSHIP CONSULTING

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التكوين جالتوأيه.

 ،147  : االأت اعي  املقر  عنوان 

الطابق  افا،  اقامة  املقاجمة  شارع 

الدار   23533  -  22 مكتب  الثاني، 

البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 53.333 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديدة بناسي نبيهة :  533 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  نبيهة  بناسي  الديدة 
 3 شقة   85 رقم   2 اس اء  تجزئة 

24333 الجديدة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  نبيهة  بناسي  الديدة 

 3 شقة   85 رقم   2 اس اء  تجزئة 

24333 الجديدة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 33 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 756333.

579I

fidia audit

 SYSTEME DE SOUS

TRAITANCE سسطم 

دسوطغطونس
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

fidia audit

 rue mustapha el maani 231

 2eme etage appt.12 casablanca

، 20130، casablanca maroc

 SYSTEME DE SOUS TRAITANCE

سدطم سسوطغطونس شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 87 زنقة 8 

مج وعة 6 حي سجمة سدي مومن - 

23433 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.235729

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2323 نون30   32 في  املؤرخ 

املصاسقة عل5 :

خطار  مريم   )ة)  الديد  تفويت 

أصل  من  اأت اعية  حصة   5.333

5.333 حصة لفائدة  الديد )ة) عبد 

الحكيم معز بتاريخ 32 نون30 2323.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 756975.

583I

ائت انية فيداكا، شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

PARA IMILCHIL
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائت انية فيداكا، شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

شارع العركوب رقم 7724-31 

صندجق ال30يد رقم 146، 73333، 

الداخلة املغرب

PARA IMILCHIL شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي الع ارات 

الح ر شارع اح د سالم بن مح د 

كور رقم 493 - 73333 الداخلة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

16875

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 سأن30   31

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 PARA  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.IMILCHIL

غرض الشركة بإيجاز : - بيع املواس 

الشبه طبية .

عنوان املقر االأت اعي : الع ارات 

الح ر شارع اح د سالم بن مح د 

الداخلة   73333  -  493 رقم  كور 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديدة سكينة اكوأيل :  1.333 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .
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جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديدة سكينة اكوأيل عنوانه)ا) 

الع ارات الح ر شارع اح د سالم بن 

مح د كور رقم 493 73333 الداخلة 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديدة سكينة اكوأيل عنوانه)ا) 

الع ارات الح ر شارع اح د سالم بن 

مح د كور رقم 493 73333 الداخلة 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ  االبتدائية بواسي الدهب  

سأن30 2323 تحت رقم 1193.

581I

CONSEILS EVERNAGE

AMALOU JET
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CONSEILS EVERNAGE

 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM JAWHARA ، 40000،

MARRAKECH maroc

AMALOU JET شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 2 شارع 

ابن عائشة شقة 9 مراكش - 43333 

مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.33533

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر   2323 شتن30   22 في  املؤرخ 

محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة  حل 

 AMALOU الوحيد  الشريك  ذات 

سرهم   133.333 مبلغ رأس الها    JET

شارع   2 اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 

ابن عائشة شقة 9 مراكش - 43333 

التوقف   : ل  نتيجة  املغرب  مراكش 

عن  مزاجلة النشاط التجاري للشركة

شارع   2 ج حدس مقر التصفية ب 

ابن عائشة شقة 9 مراكش - 43333 

مراكش املغرب. 

ج عين:

ج  الحدين  طه    الديد)ة)  

اسيف   53 رقم  البهجة  عنوانه)ا) 

املغرب  مراكش   43333 مراكش 

ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل5 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   34 بتاريخ  التجارية ب راكش  

2323 تحت رقم 118137.

582I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

ZOUBAIRI DISTRIBUTION
تعيين أعضاء مجلس اإلسارة

تعيين عضو مجلس اإلسارة

 FINANCE PERFORMANCE

CONSEIL

تقاطع شارع موالي رشيد ج عبد 

الكريم الخطابي،ع ارة مركز أع ال 

أليز، الطابق الثالث، مكتب رقم 21  

، مراكش املغرب

 « ZOUBAIRI DISTRIBUTION«

شركة املداه ة

جعنوان مقرها االأت اعي: تجزئة 

  III 26 ، املنطقة الصناعية الجديدة

مراكش املغرب.

»تعيين عضو مجلس اإلسارة»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.8855

العاسي  العام  الج ع  ب قت�سى 

املؤرخ في 35 شتن30 2319

تقرر تعيين عضو مجلس اإلسارة 

خالل الدنوات املالية التالية: 

الج عية  اأت اع  غاية  إ 5    -

في  ستبت  التي  العاسية  العامة 

املختت ة  املالية  الدنة  حدابات 

بتاريخ 2022/03/31

امشخاص الطبيعيون: 

الديد)ة) مح د بنيدار بصفته)ا) 

جالكائن  اإلسارة  مجلس  عضو 

بوحريد  أ يلة  زنقة  ب:  عنوانه)ا) 

الدار   23373 ٲنفا  سارٲكنول  فيال 

البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   39 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2323 تحت رقم 118272.

583I

LEGAL CONSULTING

5E&TMAROC
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

LEGAL CONSULTING

مسجد فاط ة بقشان باب 16 رقم 

18 حي النديم ، 23183، الدار 

البيضاء املغرب

5E&TMAROC شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 5 زنقة 

مدتغانم الطابق الدفلي مرس 

الدلطان - 23653 الدارالبيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.124377

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2323 نون30   19 املؤرخ في 

املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 

رأس الها  مبلغ    5E&TMAROC

مقرها  جعنوان  سرهم   133.333

زنقة مدتغانم الطابق   5 اإلأت اعي 

 23653  - الدلطان  مرس  الدفلي 

الدارالبيضاء املغرب نتيجة ل : نقص 

في املعامالت التجارية.

زنقة   5 ج حدس مقر التصفية ب 

مرس  الدفلي  الطابق  مدتغانم 

البيضاء  الدار   23653  - الدلطان 

املغرب. 

ج عين:
الديد)ة) امال  برسعي ج عنوانه)ا) 
شقة5   33 ع ارة  االندلدية  اقامة 
املغرب  الدارالبيضاء   24133

ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل5 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 757179.

584I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

ZOUBAIRI DISTRIBUTION
تعيين رئيس مجلس اإلسارة

تجديد رئيس مجلس اإلسارة
 FINANCE PERFORMANCE

CONSEIL
تقاطع شارع موالي رشيد ج عبد 

الكريم الخطابي،ع ارة مركز أع ال 
أليز، الطابق الثالث، مكتب رقم 21  

، مراكش املغرب
 « ZOUBAIRI DISTRIBUTION«

شركة املداه ة
جعنوان مقرها االأت اعي: تجزئة 

III 26 ،املنطقة الصناعية الجديدة
مراكش املغرب.

»تجديد رئيس مجلس اإلسارة»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.8855
اإلسارة  مجلس  اأت اع  إثر  عل5 

املؤرخ في 36 شتن30 2319
تقرر تجديد الديد كارتيي بيي3

شركة  إسارة  ملجلس  رئيدا 
ZOUBAIRI DISTRIBUTION

بتاريخ: 36 شتن30 2319
له  املخولة  الصالحيات  جتت ثل 
ك ا هو منصوص عليها في  في ا يلي: 

القانون امسا�سي للشركة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   39 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2323 تحت رقم 118272.

585I
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LEGAL CONSULTING

STAR KAM
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

LEGAL CONSULTING

مسجد فاط ة بقشان باب 16 رقم 

18 حي النديم ، 23183، الدار 

البيضاء املغرب

STAR KAM شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 6 زنقة 

سلي اناالزمي رقم 16 اقامة 

سكالة حي املدتشفيات - 25142 

الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.176665

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2323 نون30   19 املؤرخ في 

املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 

رأس الها  مبلغ    STAR KAM

مقرها  جعنوان  سرهم   133.333
زنقة سلي اناالزمي رقم   6 اإلأت اعي 

 - املدتشفيات  حي  سكالة  اقامة   16

املغرب نتيجة  الدارالبيضاء   25142

ل : عدم ايجاس شغل.
زنقة   6 ج حدس مقر التصفية ب 

سلي اناالزمي رقم 16 اقامة سكالة حي 

الدارالبيضاء   25142  - املدتشفيات 

املغرب. 

ج عين:

الديد)ة) منى  اجبيه ج عنوانه)ا) 7 
زنقة بوملان اقامة مازن رقم 6 الطبق 

الدارالبيضاء   23523 بوركون   2

املغرب ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل5 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 757183.

586I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

ZOUBAIRI DISTRIBUTION
تعيين مدير عام

تجديد مهام مدير عام

 FINANCE PERFORMANCE

CONSEIL

تقاطع شارع موالي رشيد ج عبد 

الكريم الخطابي، ع ارة مركز أع ال 

أليز، الطابق الثالث، مكتب رقم 21 

، مراكش املغرب

 ZOUBAIRI DISTRIBUTION

شركة املداه ة

جعنوان مقرها االأت اعي تجزئة 26 

 - IIIاملنطقة الصناعية الجديدة ،

مراكش املغرب

تجديد مهام مدير عام
رقم التقييد في السجل التجاري 

8855

اإلسارة  مجلس  اأت اع  إثر  عل5 

املؤرخ في 36 شتن30 2319

تقرر تجديد الديد زبي3ي هاشم 

 ZOUBAIRI لشركة  عاما  مديرا 

 DISTRIBUTION

جتت ثل الصالحيات املخولة في ا 

باستثناء  الصالحيات  أ يع  يلي: 

جفق  سيتم  الذي  البنكي  التوقيع 

الشرجط املنصوص عليها في محضر 

مجلس االسارة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   39 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2323 تحت رقم 118272

587I

مينارة فينانس أرجب

�سي إس أ إيمو
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مينارة فينانس أرجب

52 شارع موالي رشيد شقة رقم 

7 الطابق الرابع أليز مراكش ، 

43333، مراكش املغرب

�سي إس أ إي و شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 52 شارع 

موالي رشيد شقة رقم 7 الطابق 

الرابع أليز - 43333 مراكش املغرب 

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

139259

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   33

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

اإلقتضاء ب ختصر تد يتها : �سي إس 

أ إي و.

تأأي3   : بإيجاز  الشركة  غرض 

شقق مفرجشة.

52 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 

الطابق   7 رقم  شقة  رشيد  موالي 

الرابع أليز - 43333 مراكش املغرب .

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 13.333 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : بلخي3   شارف  الديد 

حصة بقي ة 13 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)    بلخي3   شارف  الديد 

53 شارع هيكتور بلرييز 78193 تراب   

فرندا.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  بلخي3   شارف  الديد 

53 شارع هيكتور بلرييز 78193 تراب   

فرندا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   11 بتاريخ  التجارية ب راكش  

2323 تحت رقم 118425.

588I

hamdani comptabilité et conseil

CAFE MILANO
عقد تديي3 حر مصل تجاري )امشخاص 

الطبيعيون)

عقد تديي3 حر مصل تجاري
cafe milano

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
الديد)ة)   أعطى   2323 ف30اير   28
OMAR TWIZI الحامل )ة) للبطاقة 
املسجل   E296894 رقم    الوطنية 
بالسجل التجاري 123822 باملحك ة 
التديي3  حق  ب راكش  التجارية 
ب  الكائن  التجاري  لألصل  الحر 
 CAFE MILANO HAY IKODAR
 AIT OURIR 43333 AIT OURIR
 MOHAMED للديد)ة)   MAROC
للبطاقة  )ة)  الحامل   CHEMMAAI
الوطنية رقم   E636795  ملدة 5 سنة 
تبتدئ من 31 مارس 2323 ج تنتهي في 
مقابل مبلغ شهري   2325 ف30اير   28

12.333  سرهم.

589I

fiduciaire elbakkouri sarl au

HOTEL CABO NEGRO SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

fiduciaire elbakkouri sarl au
 N°12 Florida Extension Sidi

 Maârouf Casablanca، 20190،
casablanca maroc

 HOTEL CABO NEGRO SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 165 
شارع عبد املومن ، الطابق رقم 

2 ، شقة رقم 7  -  23343  الدار 
البيضاء   املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
482527

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 سأن30   34
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:



عدس 5644 - 15 أ اسى امج 5 1442 )33 سيد 30 2323)الجريدة الرسمية   18712

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 HOTEL : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.CABO NEGRO SARL
ــ  تشغيل   : غرض الشركة بإيجاز 
للوحدات  تجارية  جحدة   أي  جإسارة 
جاملطاعم  جاملقاهي  جالنزل  الفندقية 
جالبيتزاريا  الخفيفة  جالوأبات 
متعلق  نشاط  أي  عامة  جبصفة 

بقطاع الفناسق جالدياحة ...
عالمة  أي  استخدام  يؤسي  قد  ــ 

تجارية إ 5 تعزيز تطورها 
ــ إنشاء ، حيازة ، تأأي3 أج تشغيل  
أج  سياحية  منشأة  أج  فندق  أي 

خدمات م اثلة ...
ــ مشاركة الشركة بكافة الوسائل 
الشركات  أ يع  في  كان  شكل  جبأي 

املنشأة ....
عنوان املقر االأت اعي : رقم 165 
 ،  2 الطابق رقم   ، شارع عبد املومن 
شقة رقم 7  -  23343  الدار البيضاء   

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
 533   : ع رج   بلقاسم  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .
الديد إبراهيم ع رج :  533 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)    الديد بلقاسم ع رج  
  23263 تجزئة اللي ون    ،  255 فيال 

الدار البيضاء   املغرب.
عنوانه)ا)    ع رج  إبراهيم  الديد 
 ، إبراهيم  زنقة مح د بن   ،16 رقم 
الدار البيضاء      23413 حي الوازيس 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
عنوانه)ا)    الديد بلقاسم ع رج  
  23263 تجزئة اللي ون    ،  255 فيال 

الدار البيضاء   املغرب

عنوانه)ا)    ع رج  إبراهيم  الديد 
 ، إبراهيم  زنقة مح د بن   ،16 رقم 

الدار البيضاء      23413 حي الوازيس 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 757137.

593I

sofoget

INTE.CONSTRUCTION
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

INTE.CONSTRUCTION شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 23 زنقة 

أنوال ع ارة فلوري 11 مكتب 4 

ميوزا القنيطرة - 14333 القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

57711

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   12

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

INTE.  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.CONSTRUCTION

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عامة ج أع ال البناء

كراء اسجات جمواس البناء

نقل البضائع.
زنقة   23  : عنوان املقر االأت اعي 

 4 مكتب   11 فلوري  ع ارة  أنوال 

القنيطرة   14333  - ميوزا القنيطرة 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 533   : قشيقش  خالد  الديد  

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

الديد  أنس املديح :  533 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

 533  : قشيقش  خالد  الديد  

بقي ة 133 سرهم.

الديد  أنس املديح : 533 بقي ة 

133 سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد  خالد قشيقش عنوانه)ا) 

القنيطرة   14333 املغرب  القنيطرة 

املغرب.

عنوانه)ا)  املديح  أنس  الديد  

القنيطرة   14333 املغرب  القنيطرة 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  املديح  أنس  الديد  

القنيطرة   14333 املغرب  القنيطرة 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 83473.

591I

sofoget

TECHNO.AK
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

TECHNO.AK شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي  القصبة 

مهدية رقم 2191 القنيطرة - 14333 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

57713

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 أكتوبر   12

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TECHNO.AK

صنع ج    : غرض الشركة بإيجاز 

تدويق أنظ ة الت30يد

أشغال الكهرباء

أشغال عامة ج أع ال البناء.

:  القصبة  عنوان املقر االأت اعي 

مهدية رقم 2191 القنيطرة - 14333 

القنيطرة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : الطوا ي  فتاح  الديد  

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

 1333  : الطوا ي  فتاح  الديد    

بقي ة 133 سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الطوا ي  فتاح  الديد  

القنيطرة   14333 املغرب  القنيطرة 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  الطوا ي  فتاح  الديد  

القنيطرة   14333 املغرب  القنيطرة 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 83474.

592I
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GATT FIDUCIAIRE

STE REGRAGUI CAR

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

GATT FIDUCIAIRE

ابن خلدجن ع ارة رقم 86 شقة 

رقم 1 املدينة الجديدة ، 53333، 

مكناس املغرب

STE REGRAGUI CAR شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : رقم 49 

م ر الدنتي�سي الطابق الثاني شارع 

مح د الخامس املدينة الجديدة - 

53333 مكناس املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.43289

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2323 نون30   32 املؤرخ في 

شركة ذات   STE REGRAGUI CAR

رأس الها  مبلغ  املحدجسة  املدؤجلية 

مقرها  جعنوان  سرهم   133.333

الدنتي�سي  م ر   49 رقم  اإلأت اعي 

الطابق الثاني شارع مح د الخامس 

مكناس   53333  - الجديدة  املدينة 

املغرب نتيجة لتصفية مؤقتة.

ج عين:

الديد)ة) الديد خالد  ركراكي  ج 

التج وعتي   8 بلوك ر رقم  عنوانه)ا) 

 53333 املغرب   مكناس  ع  م  ب 

مكناس املغرب ك صفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

 49 جفي رقم   2323 نون30   32 بتاريخ 

الثاني شارع  الطابق  الدنتي�سي  م ر 

 - الجديدة  املدينة  الخامس  مح د 

53333 مكناس املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   23 بتاريخ  ب كناس   التجارية 

2323 تحت رقم 619.

593I

CAJF CO

NUR LICHT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل مكان فرع تابع للشركة

CAJF CO

 Rue Ait Ourir ، 20000، 33

casablanca maroc

NUR LICHT »شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد»

جعنوان مقرها االأت اعي 173 شارع 

يعقوب املنصور ج سقراط معاريف - 

23333 الدار البيضاء املغرب.

»تحويل مكان فرع تابع للشركة»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.146523

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

تقرر   2323 أكتوبر   28 في  املؤرخ 

 NUR تحويل مكان فرع تابع لشركة 

LICHT من 21 تجزئة مولد نهاية ابنو 

كتي3 معاريف - 23333 الدار البيضاء 

يعقوب  شارع   173 إ 5  املغرب 

املنصور ج سقراط معاريف - 23333 

الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 757192.

594I

باهية كونداي

 ( PROFESSIONEL ALU(

بروفيسيونيل الو
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

باهية كونداي

43 شارع الزرقطوني رقم4 أليز ، 

43333، مراكش البلد

 ( PROFESSIONEL ALU(

برجفيديونيل الو شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 

461 الزهور 1 عين ايطي مراكش - 

43333 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

139147

 28 عقد حر مؤرخ في  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم   2323 أكتوبر 

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 (  PROFESSIONEL ALU(  :

برجفيديونيل الو.

اشغال    : بإيجاز  الشركة  غرض 

مزاجلة النجارة جااللومينيوم جالزأاج 

جاملعدن .

عنوان املقر االأت اعي : رقم 461 

الزهور 1 عين ايطي مراكش - 43333 

مراكش املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد كري و املهدي :  233 حصة 

بقي ة 23.333 سرهم للحصة .

الديد رفيق يوسف :  233 حصة 

بقي ة 23.333 سرهم للحصة .

الديد األيد بوبكر :  233 حصة 

بقي ة 23.333 سرهم للحصة .

 الديد كري و املهدي : 233 بقي ة 

23.333 سرهم.

الديد رفيق يوسف : 233 بقي ة 

23.333 سرهم.

233 بقي ة   : الديد األيد بوبكر 

23.333 سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  املهدي  كري و  الديد 

الزهور 1 رقم 461 عين ايطي النخيل 

مراكش   43333 مراكش  الش ال 

املغرب.

عنوانه)ا)  يوسف  رفيق  الديد 
سجار جلد بلعكيد بلوك  س/878 جاحة 
 43333 الويدان  ابراهيم  سيدي 

مراكش املغرب.
عنوانه)ا)  بوبكر  األيد  الديد 
 43333 البور  حربيل  لعشاش  سجار 

مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  املهدي  كري و  الديد 
الزهور 1 رقم 461 عين ايطي النخيل 
مراكش   43333 مراكش  الش ال 

املغرب
عنوانه)ا)  يوسف  رفيق  الديد 
سجار جلد بلعكيد بلوك  س/878 جاحة 
 43333 الويدان  ابراهيم  سيدي 

مراكش املغرب
عنوانه)ا)  بوبكر  األيد  الديد 
 43333 البور  حربيل  لعشاش  سجار 

مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   39 بتاريخ  التجارية ب راكش  

2323 تحت رقم 118333.
595I

ائت انية يوسف البشاي

SAKAN MARTIL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

ائت انية يوسف البشاي
شارع الحدن الثاني ع ارة لتوليب 

الطبق امجل رقم 3 العرائش ، 
92333، العرائش املغرب

SAKAN MARTIL شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 
املغرب الجديد رقم 182 - 92333 

العرائش املغرب.
تحويل  املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1869

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 16 ف30اير 2313 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
 -  182 رقم  الجديد  املغرب  »تجزئة 
92333 العرائش املغرب» إ 5 »تجزئة 
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 92333 -  2338 املغرب الجديد رقم 

العرائش  املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعرائش  بتاريخ 21 ف30اير 

2313 تحت رقم 71.

596I

ائت انية يوسف البشاي

SAKAN MARTIL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين مدي3 أديد للشركة

ائت انية يوسف البشاي

شارع الحدن الثاني ع ارة لتوليب 

الطبق امجل رقم 3 العرائش ، 

92333، العرائش املغرب

SAKAN MARTIL  شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

املغرب الجديد رقم 2338 تجزئة 

املغرب الجديد رقم 2338 92333 

العرائش املغرب.

تعيين مدي3 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1869

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم تعيين   2319 يناير   17 املؤرخ في 

 EL الديد)ة)  للشركة  أديد  مدي3 

AHMADI  MOHAMMED ك دي3 

جحيد

تبعا لقبول استقالة املدي3.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعرائش  بتاريخ 25 يناير 

2319 تحت رقم 53.

597I

ائت انية فيداكا، شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

R.T FISH
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

ائت انية فيداكا، شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

شارع العركوب رقم 7724-31 

صندجق ال30يد رقم 146، 73333، 

الداخلة املغرب

R.T FISH شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 

الوحدة رقم 2131 - 73333 

الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

16883

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   12

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 R.T  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.FISH

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

النقل،  الشراء،  ج  البيع  -التصدير، 

ج  امس اك  أنواع  ملختلف  التدويق 

مواس  تجهيزات،  املنتوأات البحرية، 

عالقة  ماله  كل  عام  بشكل  ج  أجلية 

بالصناعة ج التجارة البحرية..

حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 

الوحدة رقم 2131 - 73333 الداخلة 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

حصة   533   : الديد رضا مازجز 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

533 حصة    : الديد طاهر املدرج 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد طاهر املدرج عنوانه)ا) حي 

تيليال رقم 318 تيكوين 83333 اكاسير 

املغرب.
رقم  الديد رضا مازجز عنوانه)ا) 
زنقة الفول حي الرياض الدالم   32

83333 اكاسير املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   
جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  املدرج  طاهر  الديد 
 83333 تيكوين    318 حي تيليال رقم 

اكاسير املغرب
رقم  الديد رضا مازجز عنوانه)ا) 
زنقة الفول حي الرياض الدالم   32

83333 اكاسير املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ  االبتدائية بواسي الدهب  

سأن30 2323 تحت رقم 1231.

598I

ELA AUDIT CONSEIL ET ORGNISATION

 AU FIL DES JOURS LINGE
DE MAISON

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

 ELA AUDIT CONSEIL ET
ORGNISATION

 RUE AIT OURIR ، 200040، 37
CASABLANCA MAROC

 AU FIL DES JOURS LINGE DE
MAISON شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 75 شارع 

أنفا زنقة كلوس سج برجفانس الطبقة 
9 الشقة رقم ب 138 الدارالبيضاء  

- 23353 الدارالبيضاء  املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

462865
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 ف30اير   21
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 AU FIL : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها
.DES JOURS LINGE DE MAISON

 -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
إنتاج  ج  املنزلية  املفرجشات  بيع 

املفرجشات التقليدية املنزلية.

75 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 

أنفا زنقة كلوس سج برجفانس الطبقة 

9 الشقة رقم ب 138 الدارالبيضاء  - 

23353 الدارالبيضاء  املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

بن30اهيم  ماما  فاط ة  الديدة 

 133 533 حصة بقي ة    : امندلو�سي 

سرهم للحصة .

الديد  يوسف حكم :  533 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  حكم  يوسف  الديد  

تجزئة مارينا بالنكا رقم 96 سار بوعزة 

الدارالبيضاء   27223 الدارالبيضاء 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

بن30اهيم  ماما  فاط ة  الديدة 

مارينا  تجزئة  عنوانه)ا)  امندلو�سي 

بالنكا رقم 96 سار بوعزة الدارالبيضاء 

27223 الدارالبيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2323 تحت رقم 736998.

599I

برتناريا ج سرفيس

PROMOBIS SARL بروموبيس 
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

برتناريا ج سرفيس
رقم 81زنقة 5 حي نزهة عين 

الدبع الدارالبيضاء ، 23653، 

الدارالبيضاء املغرب

 PROMOBIS SARL برجموبيس 

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي   مج وعة 
رقمA 14 حي القدس , الباهية 

سيدي ال30نو�سي  - 23253 

الدارالبيضاء املغرب.
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تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.115935
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2323 غشت   23 في  املؤرخ 

املصاسقة عل5 :
مح د فاختي  )ة)   تفويت الديد 
253 حصة اأت اعية من أصل 453 
الحدن  )ة)  الديد  لفائدة   حصة 

أعبيس بتاريخ 23 غشت 2323.
تفويت الديد )ة) عاسل  أأدجري 
253 حصة اأت اعية من أصل 453 
الحدن  )ة)  الديد  لفائدة   حصة 

أعبيس بتاريخ 23 غشت 2323.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 757171.
633I

STE TIB COMPT SARL AU

ORIENTAL WAYS CAR
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى شارع املرابطين جزنقة 

البخاري إقامة بغداسي مكتب رقم 
35 ، 63333، جأدة املغرب

ORIENTAL WAYS CAR شركة 
ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي : 124 
شارع مح د الخامس حي االمل 

ع ارة فالقي الطابق الثالث رقم 19 - 
63333 جأدة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.25197
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2323 نون30   23 املؤرخ في 
ORIENTAL WAYS CAR شركة ذات 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 
الوحيد مبلغ رأس الها 13.333 سرهم 
124 شارع  جعنوان مقرها اإلأت اعي 
مح د الخامس حي االمل ع ارة فالقي 
 63333  -  19 رقم  الثالث  الطابق 

نتيجة لتوقف نشاط  جأدة املغرب 

الشركة.

ج عين:

ج  خاميدج  فاط ة   الديد)ة) 

حي االندلس ع ارة االمل   عنوانه)ا) 
املغرب  جأدة   63333  133 رقم 

ك صفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

بتاريخ 23 نون30 2323 جفي 124 شارع 

مح د الخامس حي االمل ع ارة فالقي 

 63333  -  19 رقم  الثالث  الطابق 

جأدة  املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   13 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

2323 تحت رقم 2916.

631I

LE PUBLICATEUR LEGAL

 DRILLING FOR  

 HYDRAULICS AND TOOLS

MAROC DHTM
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

LE PUBLICATEUR LEGAL

التجزئة 6 الزنقة 51 رقم 8 ق.ج 

الدار البيظاء التجزئة 6 الزنقة 51 
رقم 8 ق.ج الدار البيظاء، 23453، 

الدار البيظاء املغرب

 DRILLING FOR HYDRAULICS  

  AND TOOLS MAROC DHTM

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي الحي 

املح دي 3 شارع 3 الرقم 18 الحي 

املح دي - 23133 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

477271

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 شتن30   23

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

   : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 DRILLING FOR HYDRAULICS

. AND TOOLS MAROC DHTM

استي3اس   : بإيجاز  الشركة  غرض 

-استي3اس  الغيار  قطع  جتصدير 

الفالحي- العتاس  غيار  قطع  جتصدير 

الفالحية-الزراعة  امرا�سي  تجهيز 

املعدات جاملواس  الفالحية-بيع ج شراء 

الفالحية.

الحي   : االأت اعي  املقر  عنوان 

الحي   18 الرقم   3 شارع   3 املح دي 

البيضاء  الدار   23133  - املح دي 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

  : الديد أيت عزي عبد الرح ان 

253 حصة بقي ة 133 سرهم للحصة 

  : حدن  الجلفة  مح د  الديد 

753 حصة بقي ة 133 سرهم للحصة 

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الرح ان  عبد  عزي  أيت  الديد 

إقامة فال الخي3 مج وعة  عنوانه)ا) 

2 الع ارة 235 الشقة 5 شارع فورات 

23133 الدار البيضاء املغرب.

حدن  الجلفة  مح د  الديد 

صفا  حي  أداح  سوسية  عنوانه)ا) 

  4 69 الشقة  شارع أم القرى الع ارة 

23533 الدار البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الرح ان  عبد  عزي  أيت  الديد 

إقامة فال الخي3 مج وعة  عنوانه)ا) 

2 الع ارة 235 الشقة 5 شارع فورات 

23133 الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر 2323 تحت رقم 751178.

632I

الزجين املصطفى

IRRIGATION BNI MTIRE

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

الزجين املصطفى

ع ارة 9  زنقة بنزرت شقة 5 الطابق 

3 ح رية ، 53333، مكناس املغرب

IRRIGATION BNI MTIRE شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 2 

مكرر سوق الكور ايت بوبيدمان  - 

51133 الحاأب املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

51535

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون   2323 شتن30   29

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.IRRIGATION BNI MTIRE

بيع    : بإيجاز  الشركة  غرض 

معدات الري ، مقاجل لت3كيب معدات 

الري جالتجارة بج يع انواعها..

 2 رقم   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 - مكرر سوق الكور ايت بوبيدمان  

51133 الحاأب املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : خالدي  اح د  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .
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جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  خالدي  اح د  الديد 

بوبيدمان  ايت  أ اعة  امحند  ايت 

51133 الحاأب املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  خالدي  اح د  الديد 

بوبيدمان  ايت  أ اعة  امحند  ايت 

51133 الحاأب املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   32 بتاريخ  التجارية ب كناس  

2323 تحت رقم 4333.

633I

Sté Fiduciaire d’Aujourd’hui SARL

STE NETTOYAGE CITY
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Sté Fiduciaire d›Aujourd›hui

SARL

 14BIS,AVENUE MOHAMED V ،

32000، AL HOCEIMA MAROC

STE NETTOYAGE CITY شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي افزار - 

32333 الحدي ة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3155

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 شتن30   23

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.NETTOYAGE CITY

إنتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جتوزيع منتجات التنظيف.

عنوان املقر االأت اعي : حي افزار 

- 32333 الحدي ة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : خالد  حدايني  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

 1333  : خالد  حدايني  الديد   

بقي ة 133 سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  خالد  حدايني  الديد 

حي افزار  32333 الحدي ة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  خالد  حدايني  الديد 

حي افزار  32333 الحدي ة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

تحت   - بتاريخ  االبتدائية بالحدي ة  
رقم -.

634I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

 LIFE LOUAH INSTITUTE

FOR EDUCATION SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

 avenue beethoven, immeuble

 opéra 2ème etage 13 TANGER،

90000، TANGER MAROC

 LIFE LOUAH INSTITUTE FOR

EDUCATION SARL AU شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 122, شارع 

سيدي مح د بن عبد هللا  شقة رقم  

13 - 93333 طنجة املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.65169

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تقرر حل   2323 نون30   34 املؤرخ في 

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

 LIFE LOUAH الوحيد  الشريك 

 INSTITUTE FOR EDUCATION

 93.333 مبلغ رأس الها    SARL AU

سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي 122, 

هللا   عبد  بن  مح د  سيدي  شارع 

شقة رقم  13 - 93333 طنجة املغرب 

نتيجة ل : لعدم  مزاجلة  اي نشاط.

 ,122 ب   التصفية  مقر  حدس  ج 

شارع سيدي مح د بن عبد هللا  شقة 
رقم  13 - 93333 طنجة املغرب. 

ج عين:

ج  اللواح  اسامة   الديد)ة) 

شارع سيدي مح د   ,122 عنوانه)ا) 

املغرب  93333 طنجة   بن عبد هللا  

ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل5 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : ال حدجس 

مفرجضة له

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   25 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2323 تحت رقم 235968.

635I

SODIGECO SARL

AUDA COOPERAT SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SODIGECO SARL

11 شارع الداخلة الطابق 3 رقم 8 ، 

53333، مكناس املغرب

 AUDA COOPERAT SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 126 

حي االمل 3 الطابق االجل - 53333 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

51657

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   27

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 AUDA : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.COOPERAT SARL AU

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 1-ENTRETIEN ET RÉPARATION

 DE VÉHICULES

 2-COMMERCE DE PIÈCES DE

.RECHANGE AUTOMOBILES
عنوان املقر االأت اعي : رقم 126 

 53333  - الطابق االجل   3 حي االمل 

مكناس املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 33.333 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

الت زاتي  اللطيف  عبد  الديد  

سرهم   133,33 حصة بقي ة   333   :

للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الت زاتي  اللطيف  عبد  الديد  
15حي االمل   رقم   4 شارع  عنوانه)ا) 

53333 مكناس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الت زاتي  اللطيف  عبد  الديد  
15حي االمل   رقم   4 شارع  عنوانه)ا) 

53333 مكناس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   11 بتاريخ  التجارية ب كناس  

2323 تحت رقم 4238.

636I
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AB.IT SARL AU

AB.IT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

AB.IT SARL AU

26, محج مرس الدلطان الطابق 

1 الشقة رقم 3  الدار البيضاء 

 CASABLANCA ،23373 ، املغرب

MAROC

AB.IT شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 26، محج 

مرس الدلطان الطابق 1 الشقة 

رقم 3  - 23373 الدارالبيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.439863

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تقرر حل   2323 نون30   25 املؤرخ في 

محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة 

مبلغ    AB.IT الوحيد  الشريك  ذات 

جعنوان  سرهم   23.333 رأس الها 

مرس  محج   ،26 اإلأت اعي  مقرها 

 -   3 الشقة رقم   1 الدلطان الطابق 

املغرب نتيجة  الدارالبيضاء   23373

ل : عدم جأوس رؤية جافاق جاضحين 

أي  انجاز  جعدم  الشركة  ملدتقبل 

نشاط مند تأسيدها.

ج حدس مقر التصفية ب 26، محج 

مرس الدلطان الطابق 1 الشقة رقم 

3  - 23373 الدار البيضاء املغرب. 

ج عين:

ج  التاج  بن  أمين   الديد)ة)  

 196 تجزئة الزجبي3 ع ارة  عنوانه)ا) 

الدارالبيضاء   23223 االلفة   1 شقة 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل5 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 38 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 756638.

637I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

 GLOBAL LIFT SERVICES
SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
حل شركة

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

 avenue beethoven, immeuble

 opéra 2ème etage 13 TANGER،

90000، TANGER MAROC

 GLOBAL LIFT SERVICES SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة)في 

طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

طانطان, إقامة  جرغة 2, الطابق 

العاشر, شقة رقم  165  - 93333 

طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.41341

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2323 نون30   17 املؤرخ في 

املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 

  GLOBAL LIFT SERVICES SARL

سرهم   133.333 رأس الها  مبلغ 

شارع  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 

الطابق   ,2 جرغة  إقامة   طانطان, 

 93333  -   165 شقة رقم   العاشر, 

ترا�سي    : ل  نتيجة  املغرب  طنجة 

الشركاء عل5 الفسخ املدبق.

شارع  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

الطابق   ,2 جرغة  إقامة   طانطان, 

 93333  -   165 شقة رقم   العاشر, 

طنجة املغرب. 

ج عين:

الوأدي  عبد الواحد    الديد)ة) 

إقامة   طانطان,  شارع  عنوانه)ا)  ج 

شقة رقم   الطابق العاشر,   ,2 جرغة 

165  93333 طنجة املغرب  ك صفي 

)ة) للشركة.

ج  الوأدي  يونس    الديد)ة) 

إقامة   طانطان,  شارع  عنوانه)ا) 

شقة رقم   الطابق العاشر,   ,2 جرغة 

165  93333 طنجة  املغرب ك صفي 

)ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل5 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : ال حدجس 

مفرجضة لهم

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   11 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2323 تحت رقم 237335.

638I

FIDUCIAIRE AL-KHABIR SARL

DOAE MEDIA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL-KHABIR SARL

 Av. Hassan II & Malik Ibn

 Morhil, Imm. LA TULIPE A6

Larache، 92000، Larache Maroc

DOAE MEDIA شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي ساحة 

مح د الخامس رقم 9، إقامة عدة 

الطابق 3 - 92333 القصر الكبي3 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2677

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 شتن30   13

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 DOAE : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.MEDIA
التدويق   : غرض الشركة بإيجاز 
 ، التجارة اإللكت3جنية   ، ع30 اإلنت3نت 

تص يم جإنشاء املواقع اإللكت3جنية..
ساحة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
إقامة عدة   ،9 مح د الخامس رقم 
الكبي3  القصر   92333  -  3 الطابق 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 33.333 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد اس اعيل العرج�سي املقدم 
سرهم   133 بقي ة  حصة   333   :

للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد اس اعيل العرج�سي املقدم 
 ،8 عنوانه)ا) حي امندلس، م.ب رقم 
27 92333 القصر الكبي3  املنزل رقم 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
الديد اس اعيل العرج�سي املقدم 
 ،8 عنوانه)ا) حي امندلس، م.ب رقم 
27 92333 القصر الكبي3  املنزل رقم 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 32 بتاريخ  االبتدائية بالقصر الكبي3  

أكتوبر 2323 تحت رقم 123.
639I

FIDUCIAIRE AL-KHABIR SARL

YASSMINA CASH
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL-KHABIR SARL
 Av. Hassan II & Malik Ibn

 Morhil, Imm. LA TULIPE A6
Larache، 92000، Larache Maroc

YASSMINA CASH شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
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جعنوان مقرها اإلأت اعي 252، 

شارع 23 غشت، املحطة الطرقية - 

92333 القصر الكبي3 املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2761

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   32

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.YASSMINA CASH

تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

امموال.

 ،252  : االأت اعي  املقر  عنوان 

 - املحطة الطرقية  غشت،   23 شارع 

92333 القصر الكبي3 املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : الزجين  مح د  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الزجين  مح د  الديد 

 92333 35 حي املعدكر القديم رقم 

القصر الكبي3 املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  الزجين  مح د  الديد 

 92333 35 حي املعدكر القديم رقم 

القصر الكبي3 املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  االبتدائية بالقصر الكبي3  

نون30 2323 تحت رقم 179.

613I

برجفيد خدمات متعدسة ش.م.م ش ج

 ETS OBAYDA AMER IBNO

EL JARRAH
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

برجفيد خدمات متعدسة ش.م.م 

ش ج

شارع مح د ساجس اقامة بدرطابق 

فوق ار�سي رقم 3 تطوان ، 93343، 

تطوان املغرب

 ETS OBAYDA AMER IBNO EL

JARRAH شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

مح د بنونة زنقة حدن شقور  

 TETOUAN 93040 131 رقم

TETOUAN تطوان .

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.11567

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2323 نون30   23 املؤرخ في 

املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 

 ETS OBAYDA AMER IBNO EL

 133.333 مبلغ رأس الها    JARRAH

اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 

حدن  زنقة  بنونة  مح د  شارع 

 TETOUAN 93343 131 شقور  رقم

: ركوس  نتيجة ل  TETOUAN تطوان  

القطاع ج عدم توافق الشركاء.

شارع  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

مح د بنونة زنقة حدن شقور  رقم 

131 تطوان  93343 تطوان املغرب. 

ج عين:

ج  بويدف  عث ان   الديد)ة) 

 35 رقم  زهر  ابن  شارع  عنوانه)ا) 

)ة)  تطوان املغرب ك صفي   93343

للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل5 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

31 سأن30  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

2323 تحت رقم 6395.

611I

JURISMAG SARL

 NEW GENERATION TIRES

SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

JURISMAG SARL

 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire

 Abdelmoumen(, Appt N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،

Casablanca Maroc

 NEW GENERATION TIRES SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 46، شارع 

الزرقطوني ، الطابق 2، الشقة رقم 

6 - 23333 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

482627

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون   2323 سأن30   37

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 NEW  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.GENERATION TIRES SARL

صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ج صناعة جتصنيع  منتجات املطاط  

الدراأات النارية جالدراأات.

عنوان املقر االأت اعي : 46، شارع 

الشقة رقم   ،2 الطابق   ، الزرقطوني 

6 - 23333 الدار البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 315   : الهاسي زكاغ  الديد عبد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

حصة   315   : الديد أواس زكاغ 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

الديدة نعي ة زكاغ :  152 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

69 حصة    : زكاغ  الديدة مونية  

بقي ة 133 سرهم للحصة .

 149   : الديدة حفيظة حضار  

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد عبد الهاسي زكاغ عنوانه)ا) 

23333 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.

الديد أواس زكاغ عنوانه)ا) الدار 

البيضاء  الدار   23333 البيضاء 

املغرب.

عنوانه)ا)  زكاغ  نعي ة  الديدة 

23333 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.

عنوانه)ا)  زكاغ  مونية   الديدة 

23333 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.

الديدة حفيظة حضار  عنوانه)ا) 

23333 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد عبد الهاسي زكاغ عنوانه)ا) 

23333 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب

الديد أواس زكاغ عنوانه)ا) الدار 

البيضاء  الدار   23333 البيضاء 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 757229.

612I
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FIDUNEL

PATVIS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

FIDUNEL

57 زنقة عبد الكريم الديوري 

الطابق 3 رقم 6  الدار البيضاء ، 

23333، الدار البيضاء املغرب

PATVIS شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 

املنصور الذهبي تجزئة 9 يوليوز رقم 

133 ت ارة - 12313 ت ارة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.126459

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2323 نون30   13 املؤرخ في 

املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 

 133.333 رأس الها  مبلغ    PATVIS

حي  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 

املنصور الذهبي تجزئة 9 يوليوز رقم 

املغرب  ت ارة   12313  - ت ارة   133

نتيجة ل : ضعف التنافدية.

حي  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

املنصور الذهبي تجزئة 9 يوليوز رقم 

133 ت ارة - 12313  ت ارة املغرب. 

ج عين:

ج  اهالل  سعيد   الديد)ة) 

سيدي  تجزئة   2653 رقم  عنوانه)ا) 

املغرب  ت ارة   12133 ت ارة  العربي 

ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل5 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

حي   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

املنصور الذهبي تجزئة 9 يوليوز رقم 

133 ت ارة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   38 بتاريخ  بت ارة   االبتدائية 

2323 تحت رقم 4531.

613I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE MEILLEUR AIT EL HAJ
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

STE MEILLEUR AIT EL HAJ شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي الحي شبه 

صناعي عين العاطي 31 الرشيدية - 

52333 الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

14377

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 سأن30   35

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MEILLEUR AIT EL HAJ

بيع مواس   : غرض الشركة بإيجاز 

البناء بالتقديط .

عنوان املقر االأت اعي : الحي شبه 

 - الرشيدية   31 صناعي عين العاطي 

52333 الرشيدية املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

133.333,33 سرهم، مقدم كالتا ي:

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد عدي ايت الحاج عنوانه)ا) 

 31 الحي شبه صناعي تجزئة البلدية 

الرشيدية 52333 الرشيدية املغرب.

الديد طارق ايت الحاج عنوانه)ا) 

 31 الحي شبه صناعي تجزئة البلدية 

الرشيدية 52333 الرشيدية املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد عدي ايت الحاج عنوانه)ا) 

 31 الحي شبه صناعي تجزئة البلدية 

الرشيدية 52333 الرشيدية املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم -.

614I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE GENIAL CASH SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

  STE GENIAL CASH SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 5 

شارع البلدية الراشيدية  - 52333 

الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

14383

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم   2323 نون30   28

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. GENIAL CASH SARL AU

تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االموال.

 5 رقم   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 52333  - البلدية الراشيدية   شارع 

الرشيدية املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأس ال  مبلغ 

133.333,33 سرهم، مقدم كالتا ي:
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد يدرى املح دي  عنوانه)ا) 
تجزئة بوتالمين الراشيدية    411 رقم 

52333 الرشيدية املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
الديد يدرى املح دي  عنوانه)ا) 
تجزئة بوتالمين الراشيدية    411 رقم 

52333 الرشيدية املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم -.
615I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE ABOUSOHAID SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
STE ABOUSOHAID SARL  شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة)في طور 
التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 114 
زنقة 39 تاركة الجديدة الراشيدية  - 

52333 الرشيدية املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.9983

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
2323 تقرر حل  33 ف30اير  املؤرخ في 
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 
مبلغ     STE ABOUSOHAID SARL
سرهم جعنوان   13.333,33 رأس الها 
 39 زنقة   114 مقرها اإلأت اعي رقم 
 52333  - تاركة الجديدة الراشيدية  
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الرشيدية املغرب نتيجة ل : االزمة .
ج حدس مقر التصفية ب رقم 114 
زنقة 39 تاركة الجديدة الراشيدية  - 

52333 الرشيدية املغرب. 
ج عين:

موخافي   عبد الص د    الديد)ة) 
 39 زنقة   114 رقم  عنوانه)ا)  ج 
 52333 الراشيدية   الجديدة  تاركة 
)ة)  ك صفي  املغرب  الرشيدية 

للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل5 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 374.

616I

ائت انية الكونفونابل

سامية صولير
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

ائت انية الكونفونابل
شارع أنتدرابي شقة رقم 9 مدينة  
الجديدة مكناس ، 53333، مكناس 

املغرب
سامية صولي3 شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها االأت اعي 74 تجزئة 
االنوار بوفكران  - 53333 مكناس 

املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.25131

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2323 أكتوبر   26 في  املؤرخ 
نشاط  إ 5  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي :
نقل البضائع نيابة عن الغي3.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
سأن30   31 بتاريخ  التجارية ب كناس  

2323 تحت رقم 3988.

617I

املركز الجهوي لالستث ار لجهة العيون الداقية 

الح راء

DESERT INVEST

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستث ار لجهة 

العيون الداقية الح راء

صندجق ال30يد 2266 ، 73333، 

العيون املغرب

DESERT INVEST شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي الفتح 

زنقة العقاس رقم 155 - 73333 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

34235

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون   2323 سأن30   37

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.DESERT INVEST

ملكية   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

جاملطاعم  الفناسق  أ يع  جتشغيل 

 ، جفئاتها  أنواعها  بج يع  جاملقاهي 

املؤسدات  أ يع   ، أعم  جبشكل 

جاملطاعم  بالفناسق  املتعلقة 

جالدياحة جالت3فيه جتجارة الخدمات 

امرض  حقوق  عل5  الحصول   -

أ يع  جإنشاء  لبناء  العقارات  أج 

جاملج عات  الفندقية  املج عات 

الفناسق  جسالسل  الدياحية 

أ يع  مع   ، الدياحية  جاملداكن 

الت3تيبات الالزمة الستغاللها املباشر 

أج غي3 املباشر ،

- القيام بج يع الع ليات املتعلقة 

عام  بشكل  الدياحية  بامنشطة 

الع ليات  أ يع   ، أعم  جبشكل   ،

أج  املالية  أج  التجارية  أج  الصناعية 

تتعلق  قد  التي  العقارية  أج  املنقولة 

كلًيا   ، مباشر  غي3  أج  مباشر  بشكل 

أج من  اأت اعًيا  بال�سيء   ، أج أزئًيا 

املحت ل أن يد ح بتحقيق أج تطوير 

أنشطة الشركة.

املؤت رات  فعاليات-تنظيم   -

جالندجات.

مجال  في  الخدمات  أ يع   -

التدويق جاالتصال جاإلعالن

- املطبوعات جالطباعة

جاملالية  االقتصاسية  الدراسة   -

عام  جبوأه   ، لل شاريع  جالفنية 

ببناء  املتعلقة  الخدمات  أ يع   ،

جتنظيم جتشغيل املؤسدات املحدسة 

أعاله ، جعل5 جأه الخصوص ، أ يع 

هذه  بناء  في  تداهم  التي  امع ال 

أع ال  جأ يع  املنشأت  املؤسدات. 

املدتشار املتعلقة بها ......

اإلسارية  امنشطة  أ يع   -

جالخ30ة  جالدراسات  جاالستشارات 

جالتدريب  جالبحوث  جاملشورة 

جالتنقيب جاملداعدة في املهارات ......

جالتصدير  االستي3اس  تجارة   -

العامة

أع ال مختلفة  -

االستهالكية  الدلع  جبيع  شراء   -

جامغذية   ، اإلقلي ية  لل نتجات 

العامة ، جاملرافق املنزلية ، جاملنتجات 

شبه الصيدالنية ، جأ يع املنتجات ، 

جمعدات DIY ، جامسجات ، جالبدتنة ، 

جاملنتجات املنزلية املقابالت.

- جبصورة أعم ، أ يع الع ليات 

التجارية جالصناعية جاملالية املرتبطة 

بشكل مباشر أج غي3 مباشر بامشياء 

التي يحت ل أن  أج   ، املذكورة أعاله 

تداعد في تحقيقها جتطويرها.

عنوان املقر االأت اعي : حي الفتح 
 73333  -  155 رقم  العقاس  زنقة 

العيون املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : الديدة فاط ة لغزال  

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

 1.333   : لغزال  مينة  الديدة 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الديدة فاط ة لغزال  

 155 رقم  العقاس  زنقة  الفتح  حي 

73333 العيون املغرب.

عنوانه)ا)  لغزال  مينة  الديدة 

 16 شقة   19 ع ارة  زيز  جاس  زنقة 

اكدال  13383 الرباط املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  الديدة فاط ة لغزال  

 155 رقم  العقاس  زنقة  الفتح  حي 

73333 العيون املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 13 سأن30 

2323 تحت رقم 3042/2020.

618I

LAMAF SARL

BARBESSE SARL- AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تقليص هدف الشركة

LAMAF SARL

 BD MED DERFOUFI 153 2ème

 ETAGE BUREAU 22 ، 60000،

OUJDA MAROC

BARBESSE SARL- AU شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها االأت اعي 22 طريق 

ب 42 فيالج �سي لخضر جأدة - 

63343 جأدة املغرب.

تقليص هدف الشركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 
34829

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
2323 تم حذف  22 شتن30  املؤرخ في 
امنشطة التالية من نشاط الشركة 

الحا ي :
االستي3اس ج التصدير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   13 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

2323 تحت رقم 2916.
619I

JURISMAG SARL

IMACAB SA
تعيين مدير عام

IMACAB SARL
شركة مداه ة، رأس الها 

100.000،00 سرهم
املقر الرئي�سي شارع أهل الغالم، 
املنطقة الصناعية سيدي مومن 

23433 الدار البيضاء
السجل التجاري رقم 99253 

بتاريخ  محضر  ب قت�سى 
اإلسارة  مجلس  قرر   ،2323.11.26

للشركة ما يلي : 
الدقاط  رشيد  الديد  تعيين   •
رئيس مدير عام للشركة طوال مدة 

مهامه ك تصرف ؛
مليح  بن  كريم  الديد  تعيين    •
فتح مدير عام منتدب للشركة، ملدة 
ست سنوات تنتهي في نهاية اأت اع 
 2326 الج عية العامة العاسية عام 
الدنة  حدابات  عل5  لل وافقة 

املنتهية في 31 سيد 30 2325.
تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 
بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
14/12/2020 تحت الرقم 757377.
623I

JURISMAG SARL

IMACAB
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل الشكل القانوني للشركة

IMACAB SARL
شركة محدجسة املدؤجلية، رأس الها 

100.000،00 سرهم

املقر الرئي�سي شارع أهل الغالم، 

املنطقة الصناعية سيدي مومن 

23433 الدار البيضاء

السجل التجاري رقم 99253 

بتاريخ  محضر  ب قت�سى 

العام  الج ع  قرر   ،2323.11.24

االستثنائي ما يلي : 

• تحويل الشكل القانوني للشركة 

إ 5 شركة مداه ة ب جلس إسارة ؛

• اعت اس النظام امسا�سي للشركة 

بشكلها الجديد ؛

ملجلس  أجلين  أعضاء  تعيين   •

إسارة ملدة ست سنوات تنتهي في نهاية 

العاسية  العامة  الج عية  اأت اع 

2326 العت اس  املقرر عقدها في عام 

 31 في  املنتهية  الدنة  حدابات 

: الديد رشيد  ؛ جهم   2325 سيد 30 

الدقاط،  فؤاس  الديد  الدقاط،  

رضا  الديد  الدقاط،  ليل5  الديدة 

الدقاط جالديد ح زة الدقاط. ؛

 AD شركة  تأكيد   •

ك راقب   ،  ASSOCIÉS SARL

نهاية  جذلك حتى  حدابات الشركة  

العاسية  العامة  الج عية  اأت اع 

التي ستبت في حدابات الدنة املالية 

مغلق في 31 سيد 30 2323 ؛

 تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 

بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

14/12/2020 تحت الرقم 757377.

621I

ائت انية سار املحتدب

»MCF IMMO » مصف إيمو»
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

ائت انية سار املحتدب

39 زنقة ل30جير بوركون ، 23343، 

الدار البيضاء املغرب

»MCF IMOU » مصف إي و» 

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 231، 

شارع الزرقطوني الطابق امجل الدار 

البيضاء - 23333  الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

464793

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 يونيو   33

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 MCF« : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها 

IMOU » مصف إي و».

موضوع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشركة  أهداف  تك ن   : الشركة 

ساخل املغرب جخارأه في ا يلي:

اإلنعاش العقاري،  •

أرضية،  بقعة  أي  اقتناء   •

عارية كانت، أج مبنية أج أي ملكية أج 

الع ليات  أ يع  جإنجاز  عقاري  حق 

غي3  بطريقة  أج  مباشرة  املرتبطة، 

أعاله  إليه  املشار  بالهدف  مباشرة، 

جخصوصا:

ت ييز هذه القطع امرضية   •

جذلك بإنشاء بنايات سكنية ، مهنية 

،إسارية أج تجارية لحدابها الشخ�سي 

أج لحداب أشخاص آخرين ماسيين أج 

معنويين،

الع ارات  استغالل   •

جامرا�سي عن طريق الكراء أج البيع أج 

أي جسيلة أخري،

بع ليات،  القيام   •

أ يع  بين  جالتنديق  جبدراسات، 

أنواع املهن جأ يع امشغال املتعلقة 

جشبكة  باملعدات جالهندسة املدنية، 

 ( جالزأاأة  جالصباغة   الطرقات 

جالنجارة  جتجارتها)  الزأاج  صناعة 

جاملعدن  العوس   ( أنواعها  بج يع 

جاملومينيوم) جع ليات الحداسة،

جالجدران،  امرض  تغليف   •

الرصاصة،  الكهرباء،  املداكة، 

من  جالح اية   ، الصحية  املعدات 

امثات،  تنجيد  الجبص،  الحريق، 

الدقف املدتعار ،

تنفيذ أ يع أشغال البناء   •

جأع ال املهن املرتبطة بها ،

أ يع  مع  الشراكة   •

الشركات التي لها نفس امهداف أجلها 

أهداف مشابهة ،

ت ثيل أي شركة جطنية أج   •

أأنبية في إمكانها املداه ة في تن ية 

الشركة ،

مداه ة  الع وم  جعل5   •

الشركة بكيفية مباشرة أج غي3 مباشرة 

في أي ع لية مالية ، منقولة أج عقارية 

صناعية  أج  تجارية  مباسرة  كل  جفي 

ي كن أن ترتبط بطريقة مباشرة أج 

غي3 مباشرة بامنشطة املذكورة أعاله 

تن ية  عل5  تداعد  أن  إمكانها  في  أج 

الشركة.

 ،231  : االأت اعي  املقر  عنوان 

شارع الزرقطوني الطابق امجل الدار 

البيضاء  الدار    23333  - البيضاء 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

  : الكتاني  الديد حدن الشريف 

833 حصة بقي ة 133 سرهم للحصة 

 233   : موصوف  مح د  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الكتاني  الشريف  حدن  الديد 
البديع  قصر  زنقة   ،13 عنوانه)ا) 

الدار    23333 لون شون حي سالم 

البيضاء املغرب.

الديد مح د موصوف عنوانه)ا) 

هرهورة   2 عالل  اقامة   8 ع ارة 

12333  ت ارة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الكتاني  الشريف  حدن  الديد 
البديع  قصر  زنقة   ،13 عنوانه)ا) 

الدار    23333 لون شون حي سالم 

البيضاء املغرب
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 38 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز 2323 تحت رقم 738687.

622I

ائت انية سار املحتدب

»Z2 PROMOTION»  ز2 

بروموصيون»
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

ائت انية سار املحتدب

39 زنقة ل30جير بوركون ، 23343، 

الدار البيضاء املغرب

»Z2 PROMOTION»  ز2 

برجموصيون» شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي  231، 

شارع الزرقطوني الطابق امجل الدار 

البيضاء - 23333  الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

464797

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 يونيو   29

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 Z2«  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

PROMOTION»  ز2 برجموصيون».

تك ن   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املغرب  ساخل  الشركة  أهداف 

جخارأه في ا يلي:

اإلنعاش العقاري،  •

أرضية،  بقعة  أي  اقتناء   •

عارية كانت، أج مبنية أج أي ملكية أج 

الع ليات  أ يع  جإنجاز  عقاري  حق 

غي3  بطريقة  أج  مباشرة  املرتبطة، 

أعاله  إليه  املشار  بالهدف  مباشرة، 

جخصوصا :

ت ييز هذه القطع امرضية   •

جذلك بإنشاء بنايات سكنية، مهنية، 

إسارية أج تجارية لحدابها الشخ�سي 

أج لحداب أشخاص آخرين ماسيين أج 

معنويين،

الع ارات  استغالل   •

جامرا�سي عن طريق الكراء أج البيع أج 

أي جسيلة أخري،

بع ليات،  القيام   •

أ يع  بين  جالتنديق  جبدراسات، 

أنواع املهن جأ يع امشغال املتعلقة 

جشبكة  باملعدات جالهندسة املدنية، 

 ( جالزأاأة  جالصباغة   الطرقات 

جالنجارة  جتجارتها)  الزأاج  صناعة 

جاملعدن  العوس   ( أنواعها  بج يع 

جاملومينيوم) جع ليات الحداسة،

جالجدران،  امرض  تغليف   •

الرصاصة،  الكهرباء،  املداكة، 

من  جالح اية   ، الصحية  املعدات 

امثاث،  تنجيد  الجبص،  الحريق، 

الدقف املدتعار ،

تنفيذ أ يع أشغال البناء   •

جأع ال املهن املرتبطة بها،

أ يع  مع  الشراكة   •

الشركات التي لها نفس امهداف أجلها 

أهداف مشابهة ،

ت ثيل أي شركة جطنية أج   •

أأنبية في إمكانها املداه ة في تن ية 

الشركة ،

مداه ة  الع وم  جعل5   •

الشركة بكيفية مباشرة أج غي3 مباشرة 

في أي ع لية مالية ، منقولة أج عقارية 

صناعية  أج  تجارية  مباسرة  كل  جفي 

ي كن أن ترتبط بطريقة مباشرة أج 

غي3 مباشرة بامنشطة املذكورة أعاله 

تن ية  عل5  تداعد  أن  إمكانها  في  أج 

الشركة.

 ،231   : االأت اعي  املقر  عنوان 

شارع الزرقطوني الطابق امجل الدار 

البيضاء  الدار    23333  - البيضاء 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

  : الديد  حدن الشريف الكتاني 

833 حصة بقي ة 133 سرهم للحصة 

 233   : مح د موصوف  الديد  

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الكتاني  الشريف  حدن  الديد  
البديع  قصر  زنقة   ،13 عنوانه)ا) 

الدار    23333 لون شون حي سالم 

البيضاء املغرب.

الديد  مح د موصوف عنوانه)ا) 

هرهورة    2 عالل  اقامة   8 ع ارة 

12333 ت ارة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الكتاني  الشريف  حدن  الديد  
عنوانه)ا) 13، زنقة قصر البديع لون 

شون حي سالم 2333  الدار البيضاء 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 38 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز 2323 تحت رقم 738689.

623I

JURISMAG SARL

INGELEC
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل الشكل القانوني للشركة

INGELEC SARL

شركة محدجسة املدؤجلية، رأس الها 

160.690.000،00 سرهم

املقر الرئي�سي: 323 شارع موالي 

إس اعيل، طريق الرباط كلم 5433 

الدار البيضاء

السجل التجاري رقم 33177 

بتاريخ  محضر  ب قت�سى 

العام  الج ع  قرر   ،2323.11.24

االستثنائي ما يلي : 

• تحويل الشكل القانوني للشركة 

إ 5 شركة مداه ة ب جلس إسارة ؛

• اعت اس النظام امسا�سي للشركة 

بشكلها الجديد ؛

ملجلس  أجلين  أعضاء  تعيين   •

إسارة ملدة ست سنوات تنتهي في نهاية 

العاسية  العامة  الج عية  اأت اع 

2326 العت اس  املقرر عقدها في عام 

 31 في  املنتهية  الدنة  حدابات 

: الديد رشيد  ؛ جهم   2325 سيد 30 

الدقاط،  فؤاس  الديد  الدقاط،  

رضا  الديد  الدقاط،  ليل5  الديدة 

الدقاط جالديد ح زة الدقاط. ؛

 ،  BDO SARL شركة  تأكيد   •

جذلك  الشركة   حدابات  ك راقب 

العامة  الج عية  اأت اع  نهاية  حتى 

حدابات  في  ستبت  التي  العاسية 

سيد 30   31 في  مغلق  املالية  الدنة 

2321 ؛

 تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 

بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

14/12/2020 تحت الرقم 757378.

624I

JURISMAG SARL

INGELEC SA
تعيين مدير عام

INGELEC SARL

شركة مداه ة، رأس الها 

160.690.000،00 سرهم

املقر الرئي�سي: 323 شارع موالي 

إس اعيل، طريق الرباط كلم 5433

الدار البيضاء

السجل التجاري رقم 33177 

بتاريخ  محضر  ب قت�سى 

اإلسارة  مجلس  قرر   ،2323.11.26

للشركة ما يلي : 

فؤاس  الديد  تعيين   •

للشركة  عام  مدير  رئيس  الدقاط 

طوال مدة مهامه ك تصرف ؛

رضا  الديد  تعيين    •

للشركة  عام منتدب  الدقاط مدير 

طوال مدة مهامه ك تصرف.

تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 

بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

14/12/2020 تحت الرقم 757378.

625I
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FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE SOZATL SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
STE SOZATL SARL AU  شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها االأت اعي قصر 
القصبة القدي ة الشرفاء مدغرة 
الراشيدية  - 52333 الراشيدية  

املغرب .
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2323 سأن30   34 في  املؤرخ 
نشاط  إ 5  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي :
النقل لحداب  الغي3 .

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 14 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 373.

626I

الحدين فاضيل

ZES GRANADA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الحدين فاضيل
مكتب رقم 15، املج ع املنهي ،تجزئة 
2 شارع عالل الفا�سي، إقامة حرف 

ب، مراكش ، 43333، مراكش 
املغرب

ZES GRANADA شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي  رقم 36، 
املج ع املنهي الحبوس، شارع عالل 
الفا�سي،مراكش - 43333 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
139233

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 شتن30   31
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 ZES  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.GRANADA
مدتغل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ملطعم
شابه  جما  لل طاعم  الحر  تديي3 

ذلك.
عنوان املقر االأت اعي :  رقم 36، 
عالل  شارع  الحبوس،  املنهي  املج ع 
مراكش   43333  - الفا�سي،مراكش 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
الصو�سي  العابدين   زين  الديد 
العلوي   :  1.333 حصة بقي ة 133 

سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
الصو�سي  العابدين   زين  الديد 
العلوي   عنوانه)ا) تجزئة ال30كة رقم 
مراكش  امرشيش  القصور  حي   72

43333 مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
الصو�سي  العابدين   زين  الديد 
العلوي  عنوانه)ا)  تجزئة ال30كة رقم 
مراكش  امرشيش  القصور  حي   72

43333 مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   13 بتاريخ  التجارية ب راكش  

2323 تحت رقم 9332.
627I

FIDUCIA-MID

B4F SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIA-MID

رقم 98 الطابق االجل طريق مكناس 

مي الل ميدلت ، 54353، ميدلت 

ميدلت

B4F SARL AU شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

 LOT LA جعنوان مقرها اإلأت اعي

POMME N96 - 54350 ميدلت 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2551

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم   2323 نون30   23

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 B4F  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SARL AU

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة اج البناء جكراء االليات.

 LOT LA  : عنوان املقر االأت اعي 

ميدلت   POMME N96 - 54353

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

2.333.333 سرهم، مقدم كالتا ي:

  : ابراهيم  ت غارت  ايت  الديد 

سرهم   133 بقي ة  حصة   23.333

للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

ابراهيم  ت غارت  ايت  الديد 
عنوانه)ا) رقم 363 تجزئة اسيس نغي3  

45833 تنغي3 املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

ابراهيم  ت غارت  ايت  الديد 
عنوانه)ا) رقم 363 تجزئة اسيس نغي3  

45833 تنغي3 املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب يدلت  بتاريخ 39 سأن30 

2323 تحت رقم 237.

628I

الحدين فاضيل

SET EXPERTS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

الحدين فاضيل

مكتب رقم 15، املج ع املنهي ،تجزئة 

2 شارع عالل الفا�سي، إقامة حرف 

ب، مراكش ، 43333، مراكش 

املغرب

SET EXPERTS شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 
رقم E208   02، اقامة النجد 

اكيوض،مراكش)املكتب االجل عل5 

الي ين ب داحة  12 مت3 مربع ) - 

43333 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

139277

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   23

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 SET  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.EXPERTS
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غرض الشركة بإيجاز : لوأدتيك 

امفالم جالحفالت
تأأي3 معدات االتصاالت )راسيو ، 

بطاريات....)

تأأي3 اإلسعاف

 اممن

التنظيف جالتطهي3.

 : االأت اعي  املقر  عنوان 
النجد  اقامة   ،E238   32 رقم 

عل5  االجل  اكيوض،مراكش)املكتب 

 -  ( مربع  مت3   12 ب داحة   الي ين 

43333 مراكش املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 533   : يوسف  اباكرام  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

الديد حاجي فيصل  :  533 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد اباكرام يوسف عنوانه)ا) 

ش  ع ارة   9 شقة   3 نفيس  تجزئة 

شارع عالل الفا�سي ،مراكش 43333 

مراكش املغرب.

عنوانه)ا)  فيصل   حاجي  الديد 

 7 النخالت  اقامة  اكيدر،  تجزئة 
ع ارة أ، رقم 11 شارع عالل الفا�سي 

،مراكش  43333 مراكش املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد اباكرام يوسف عنوانه)ا)  

ش  ع ارة    9 شقة   3 نفيس  تجزئة 

شارع عالل الفا�سي ،مراكش 43333 

مراكش املغرب

عنوانه)ا)  فيصل   حاجي  الديد 

 7 النخالت  اقامة  اكيدر،  تجزئة 
ع ارة أ، رقم 11 شارع عالل الفا�سي 

،مراكش  43333 مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   11 بتاريخ  التجارية ب راكش  

2323 تحت رقم 9113.

629I

ML EXPERTS

 VIO CHEMICALS
INDUSTRIES

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC
 VIO CHEMICALS INDUSTRIES

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 67 زنقة 
عزيز بالل الطابق الثاني الرقم 3 

املعاريف . - 23333 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
472367

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 يوليوز   29
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 VIO  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.CHEMICALS INDUSTRIES
- صناعة   : غرض الشركة بإيجاز 
ج تدويق ج توزيع ج بيع مواس الكلور 
ج الصوسا الكاجية ج بصفة عامة كل 
املواس الكي اجية ج كذلك م ارسة كل 
نشاط له ارتباط مباشر أج غي3 مباشر 

بهذا الهدف.
ج التأأي3  ج كراء  ج اقتناء  إنشاء   -
ج استغالل كل املؤسدات ج امصول 
عالقة  لها  التي  املعامل  ج  التجارية 

بهذه امنشطة.
- أخذ املداه ات بج يع امشكال 
سواء بالشراء أج االكتتاب ج املحاصة، 
القيم  ج  اممالك  لكل  اإلسماج  ج 
املنقولة في كل الحقائق القانونية مع 
، ج كذلك  أج بدجن شخصية معنوية 

القيام باملراقبة بج يع أشكالها.
- ج بصفة عامة انجاز كل الع ليات 
التي لها ارتباط مباشر أج غي3 مباشر 
بالهدف االأت اعي ج التي من شأنها 

تدهيل توسيعه أج إن ائه. . .

زنقة   67  : عنوان املقر االأت اعي 
 3 الرقم  الثاني  الطابق  بالل  عزيز 
البيضاء  الدار   23333  -  . املعاريف 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 13.333 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:
  VIO  KEM CAPITAL : الشركة 
93 حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

 13   : الفاتحي   املعطي  الديد 
حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   
جمواطن مدي3ي الشركة:

حدني   علمي  أواس  الديد 
سي  زنقة  الدياب   عين  عنوانه)ا) 
الدار   ***** مكرر.   2 الرقم  سان 
غي3  ملدة  جذلك  املغرب  البيضاء 
ستلزم  عامة  جبكيفية  محدجسة 
الشركة بالتوقيع املنفرس للديد أواس 
الوحيد  املدي3  بصفته  حدني  علمي 

للشركة.
من  ابتداء   : االأت اعية  الدنة 

فاتح يناير إ 5 31 سيد 30.
االحتياطي    %5  : امرباح  توزيع 
القانوني جالفائض يوزع بين الشركاء 
يحتفظ  أج  حدب ندبة مداه تهم 

به.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

شتن30 2323 تحت رقم 746356.
633I

FIDUCIAIRE MALIKI

URBA TECH
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MALIKI
شارع املسجد رقم 23 الطابق االجل 

الشقة 1 الرشيدية ص ب 188 ، 
52333، الرشيدية املغرب

URBA TECH شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 36 
زنقة الريف شارع عبد هللا الركراكي 
حي املدي3ة ارفوس - 52233 ارفوس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2323/14381

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   17
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 URBA  : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها 

.TECH
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة
منعش عقاري.

 36 رقم   : عنوان املقر االأت اعي 
زنقة الريف شارع عبد هللا الركراكي 
ارفوس   52233  - ارفوس  املدي3ة  حي 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأس ال  مبلغ 

1.333.333 سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد زكرياء الع راجي  :  5.333 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .
الع راجي  العربي  موالي  الديد 
سرهم   133 بقي ة  حصة   5.333   :

للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد زكرياء الع راجي  عنوانه)ا) 
 2 الطابق   1 أناح   29 ع ارة   4 رقم 

قرطبة 53373 مكناس املغرب.
الع راجي    العربي  موالي  الديد 
شارع   5 زنقة   37 رقم  عنوانه)ا) 

الزرقطوني  52233 ارفوس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
الديد زكرياء الع راجي  عنوانه)ا) 
 2 الطابق   1 أناح   29 ع ارة   4 رقم 

قرطبة 53373 مكناس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
تحت   - بتاريخ  االبتدائية بالرشيدية  

رقم 14 سأن30 2323.
631I
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ARYAS CONSULTING

OLEANIM
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ARYAS CONSULTING

 Bureau N°1, 1er étage,

 Immeuble Résidence Mohamed

 Lotissement 51/Marouane 49

 RATMA,، 40000، Marrakech

Maroc

OLEANIM شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي مكتب 

رقم 1 الطابق 1 اقامة مح د مرجان 

تجزئة راط ا مراكش املغرب - 

43333 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

138843

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون   2323 أكتوبر   23

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.OLEANIM

االنتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االلكت3جنية.  االلعاب  -نشر  الفني. 

الدين ائية,  االفالم  -انتاج 

الفيديوهات ج ال30امج التلفزية.  .

مكتب   : االأت اعي  املقر  عنوان 

رقم 1 الطابق 1 اقامة مح د مرجان 

تجزئة راط ا مراكش املغرب - 43333 

مراكش املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 13.333 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 133   : البوعي�سي  ح زة  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد ح زة البوعي�سي عنوانه)ا) 

الركراكي  هللا  عبد  بن  مح د  شارع 

العرفان   13 رقم  شقة   39 اقامة 

الرباط  13313 الرباط املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد ح زة البوعي�سي عنوانه)ا) 

الركراكي  هللا  عبد  بن  مح د  شارع 

العرفان   13 رقم  شقة   39 اقامة 

الرباط  13313 الرباط املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   33 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

2323 تحت رقم 117926.

632I

cabinet jdaini

INYAHO
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

cabinet jdaini

 32BD BIR ANZARANE 1 ETAGE

 HAY EL HASSANI BERKANE ،

63300، berkane maroc

INYAHO شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : 251 
طريق تالدينت تجزئة اللي ون 

بركان  - 63333 بركان املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.4341

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تقرر حل   2323 نون30   33 املؤرخ في 

مدؤجلية  ذات  شركة   INYAHO

محدجسة ذات الشريك الوحيد مبلغ 

رأس الها 53.333 سرهم.

 251 اإلأت اعي  مقرها  جعنوان   

طريق تالدينت تجزئة اللي ون بركان  

- 63333 بركان املغرب نتيجة القفال 

الشركة.

ج عين:

ج  املحفوظي   عصام    الديد)ة) 

حي  تالدينت  شارع   251 عنوانه)ا) 

اللي ون بركان  63333 بركان املغرب 

ك صفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

بتاريخ 33 نون30 2323 جفي 251 طريق 

 - بركان   اللي ون  تجزئة  تالدينت 

63333 بركان املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   13 بتاريخ  ب30كان   االبتدائية 

2323 تحت رقم 516/2020.

633I

la marocaine des bilans

RICH ANAYOUSS

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

la marocaine des bilans

محج 11 يناير مكتب رقم 8 ع ارة 

أسرار حي الداخلة ، 83363، أكاسير 

املغرب

RICH ANAYOUSS شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

 E9 جعنوان مقرها اإلأت اعي بلوك

رقم 13 حي الداخلة أكاسير - 83363 

AGADIR MAROC

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

45399

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم   2323 نون30   24

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 RICH  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.ANAYOUSS

التجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االلكت3جنية.

 E9 : بلوك  عنوان املقر االأت اعي 

رقم 13 حي الداخلة أكاسير - 83363 

.AGADIR MAROC

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 433   : ابراهيم  أنايوس  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

 633   : الديد أنايوس إس اعيل 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

إس اعيل  أنايوس  الديد 

الحاج  شارع   31 ع ارة  عنوانه)ا) 

علي الدرقاجي حي اليوسفية الرقم 4 

تيزنيت 83333 تيزنيت املغرب.

الديد أنايوس ابراهيم عنوانه)ا) 

بلوك E9 رقم 13 حي الداخلة أكاسير 

83333 أكاسير املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

إس اعيل  أنايوس  الديد 

الحاج  شارع   31 ع ارة  عنوانه)ا) 

علي الدرقاجي حي اليوسفية الرقم 4 

تيزنيت 83333 تيزنيت املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   14 بتاريخ  باكاسير   التجارية 

2323 تحت رقم 97469.

634I

FIDUCIAIRE ILIADA

لخم�سي برودكسيون    ش م م
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ILIADA

 AV AL AMAL RIAD MEKNES 12

، 50000، MEKNES MAROC
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لخ �سي برجسكديون    ش م م                                        

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي   شقة 

1 الطابق امجل رقم 4 حي املدي3ة 

جيدالن     مكناس مكناس 53333 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

51667

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   25

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

اإلقتضاء ب ختصر تد يتها : لخ �سي 

برجسكديون    ش م م                                       .

غرض الشركة بإيجاز : :    مشغل 

معدات  .جتجارة  تصوير  استوسيو 

جلوازم التصوير.

شقة     : االأت اعي  املقر  عنوان 

املدي3ة  حي   4 رقم  امجل  الطابق   1

 53333 مكناس مكناس  جيدالن     

مكناس املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 533   : الخ �سي عزي  الديد      

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

83 حصة    : الديدة بنع ر حنان 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

 73   : مرجة  الخ �سي  الديدة   

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

 73   : مالك  الخ �سي  الديدة   

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

 73   : الخ �سي شي اء  الديدة    

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

  : الخ �سي نور الهدى  الديدة    

73 حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

 73   : اسالم  الخ �سي  الديد   

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

الديد    الخ �سي يحيى سلطان :  
73 حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد      الخ �سي عزي عنوانه)ا) 
 18 سرب  املدي3ة  شارع  الرياض  حي 
مكناس   53333 جيدالن   19 رقم 

املغرب.
الديدة بنع ر حنان عنوانه)ا) حي 
رقم   18 الرياض شارع املدي3ة سرب 

19 جيدالن 53333 مكناس املغرب.
الديدة   الخ �سي مرجة عنوانه)ا) 
 18 سرب  املدي3ة  شارع  الرياض  حي 
مكناس   53333 جيدالن   19 رقم 

املغرب.
الديدة   الخ �سي مالك عنوانه)ا) 
 18 سرب  املدي3ة  شارع  الرياض  حي 
مكناس   53333 جيدالن   19 رقم 

املغرب.
شي اء  الخ �سي  الديدة    
حي الرياض شارع املدي3ة  عنوانه)ا) 
 53333 جيدالن   19 رقم   18 سرب 

مكناس املغرب.
الهدى  نور  الخ �سي  الديدة  
حي الرياض شارع املدي3ة  عنوانه)ا) 
 53333 جيدالن   19 رقم   18 سرب 

مكناس املغرب.
الديد  الخ �سي اسالم عنوانه)ا) 
 18 سرب  املدي3ة  شارع  الرياض  حي 
مكناس   53333 جيدالن   19 رقم 

املغرب.
الخ �سي يحيى سلطان  الديد    
حي الرياض شارع املدي3ة  عنوانه)ا) 
 53333 جيدالن   19 رقم   18 سرب 

مكناس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
الخ �سي عزي عنوانه)ا)  الديد  
 18 سرب  املدي3ة  شارع  الرياض  حي 
مكناس   53333 جيدالن   19 رقم 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   11 بتاريخ  التجارية ب كناس  

2323 تحت رقم 4213.

635I

STREET BUSINESS CENTER

 CARRELAGE ET MARBRE

TAMNSSOURT CO
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

STREET BUSINESS CENTER
زنقة   ،7 رقم   ،13 رقم  ع ارة 

 ،43333  ، مراكش  أليز،  الحرية، 

مراكش املغرب

 CARRELAGE ET MARBRE

ذات  شركة    TAMNSSOURT CO

املدؤجلية املحدجسة

أبواب  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 

أ رقم   63 ع ارة   19 مراكش منطقة 

مراكش   43333  -  1 مكتب رقم   11

املغرب

املدؤجلية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

139299

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 سأن30   32

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 CARRELAGE ET MARBRE

. TAMNSSOURT CO

تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الرخام ج الزليج.

أبواب   : االأت اعي  املقر  عنوان 

أ رقم   63 ع ارة   19 مراكش منطقة 

مراكش   43333  -  1 مكتب رقم   11

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 13.333 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

حصة   53   : سكي3  أيوب  الديد 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

 53   : الزين  ايت  لبنى  الديدة 
حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  
جصفات جمواطن الشركاء :

الديد أيوب سكي3 عنوانه)ا) أبواب 
أ رقم   63 ع ارة   19 مراكش منطقة 

11  43333 مراكش املغرب.
الديدة لبنى ايت الزين عنوانه)ا) 
تجزئة الدريدية رقم 19 شارع اممي3 

م عبد هللا 43333 مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
الديد أيوب سكي3 عنوانه)ا) أبواب 
أ رقم   63 ع ارة   19 مراكش منطقة 

11  43333 مراكش املغرب
الديدة لبنى ايت الزين عنوانه)ا) 
تجزئة الدريدية رقم 19 شارع اممي3 

م عبد هللا 43333 مراكش مراكش
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   11 بتاريخ  التجارية ب راكش  

2323 تحت رقم 118445.
636I

CAJF CO

fortona
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CAJF CO
 Rue Ait Ourir ، 20000، 33

casablanca maroc
fortona شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد)في 
طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 653 
طريق 136 حي ال30كة موالي ر�سي - 

23333 الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.156227

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر   2323 أكتوبر   14 في  املؤرخ 
محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة  حل 
fortona  مبلغ  ذات الشريك الوحيد 
جعنوان  سرهم   133.333 رأس الها 
طريق   653 مقرها اإلأت اعي تجزئة 
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136 حي ال30كة موالي ر�سي - 23333 

: حل  الدار البيضاء املغرب نتيجة ل 

مبكر للشركة.

تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

موالي  ال30كة  حي   136 طريق   653
البيضاء  الدار   23333  - رشيد  

املغرب. 

ج عين:

الديد)ة) عبد الرحيم  الراشيدي  
رقم   33 ج عنوانه)ا) حي ال30كة شارع 

املغرب  البيضاء  الدار   23333  653

ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل5 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 757191.

637I

oufa infogma import export

OUFA PLUS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مدي3 أديد للشركة

oufa infogma import export

 HAY MOULAY ABDELLAH,

 RUE 300 N° 165 AIN CHOCK ،

20340، CASABLANCA MAROC

OUFA PLUS  شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

 HAY جعنوان مقرها اإلأت اعي

 MOULAY ABDELLAH, RUE 300

 N° 165 AIN CHOCK  - 20430

.CASABLANCA MAROC

تعيين مدي3 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.339963

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

2323 تم تعيين  31 سأن30  املؤرخ في 

 EL الديد)ة)  للشركة  أديد  مدي3 

MACHEHOUR  MARIAM  ك دي3 

جحيد

تبعا إلقالة مدي3.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 757122.

638I

oufa infogma import export

 OUFA INFOGMA IMPORT
EXPORT

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تعيين مدي3 أديد للشركة

oufa infogma import export
 HAY MOULAY ABDELLAH,

 RUE 300 N° 165 AIN CHOCK ،
20340، CASABLANCA MAROC

 OUFA INFOGMA IMPORT
EXPORT  شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
 HAY جعنوان مقرها اإلأت اعي
 MOULAY ABDELLAH, RUE

 309 N° 4 AIN CHOCK - 20430
.CASABLANCA MAROC
تعيين مدي3 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.137355

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
2323 تم تعيين  31 سأن30  املؤرخ في 
 EL الديد)ة)  للشركة  أديد  مدي3 
ك دي3   MACHEHOUR MARIAM

جحيد
تبعا إلقالة مدي3.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 757123.

639I

JBE PARTNERS

كاغي ميغ
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

JBE PARTNERS
 14RUE LAFAYETTE IMMB

 CONTINENTAL ETG 5 APPT 47
TANGER ،90000 ، املغرب

كاغي ميغ شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي املج ع 

الحدني 3 البوغاز 1 الطابق 3 رقم 

39 كزناية  - 93333 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

113563

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   17

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

كاغي   : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

ميغ.

تطوير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

امنشطة البحرية جال30ية جالجوية.

املج ع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
رقم   3 الطابق   1 البوغاز   3 الحدني 

39 كزناية  - 93333 طنجة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 13.333 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

حصة   43   : الديد مح د امزج 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

حصة   33   : امزج  علي  الديد 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

حصة   33   : امزج  ع ر  الديد 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  امزج  مح د  الديد 
املصل5 زنقة 53 رقم 7 93333 طنجة 

املغرب.

الديد علي امزج عنوانه)ا) املصل5 
زنقة 53 رقم 7 93333 طنجة املغرب.

الديد ع ر امزج عنوانه)ا) املصل5 
زنقة 53 رقم 7 93333 طنجة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  امزج  مح د  الديد 
املصل5 زنقة 53 رقم 7 93333 طنجة 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   39 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2323 تحت رقم 236883.

643I

COMPTA DAK

GA. SÉCURITÉ
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTA DAK

شارع مح د فاضل الد ال ي 

حي الدالم رقم 1338 ، 73333، 

الداخلة املغرب

GA. SÉCURITÉ شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي االمل 

بلوك 39 رقم 35  - 73333  الداخلة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

16933

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 سأن30   13

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 GA.  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SÉCURITÉ

الحراسة   : غرض الشركة بإيجاز 

اممنية

املراقبة  أج  البشرية  املراقبة 

اإللكت3جنية  الطريقة  بواسطة 

جغي3  املنقولة  امل تلكات  جحراسة 

املنقولة عل5 اختالف أنواعها
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تطوير الشراكة جعالقات الع ل   

مجال  في  العاملة  الشركات  مع 

املراقبة جاممن

الع ليات  أ يع   ، عام  .جبشكل 

املرتبطة بشكل مباشر أج غي3 مباشر 

بنشاطها لتعزيز ن و الشركة جتطورها 

عنوان املقر االأت اعي : حي االمل 
بلوك 39 رقم 35  - 73333  الداخلة 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : الديد اح د اكري يش 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد اح د اكري يش عنوانه)ا) 
حي املسجد زنقة 36 رقم 13 73333 

الداخلة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد اح د اكري يش عنوانه)ا) 
حي املسجد زنقة 36 رقم 13 73333 

الداخلة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتاريخ  االبتدائية بواسي الدهب  

سأن30 2323 تحت رقم 1210/2020.

641I

COMPTA DAK

 PNEUMATIQUE

BENWEDANE ADAMDAK
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTA DAK

شارع مح د فاضل الد ال ي 

حي الدالم رقم 1338 ، 73333، 

الداخلة املغرب

 PNEUMATIQUE BENWEDANE

ADAMDAK شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

الجامعة العربية   - 73333 الداخلة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

15333

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 يناير   23

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 PNEUMATIQUE BENWEDANE

.ADAMDAK

إصالح   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جاستي3اس / تجارة اإلطارات.

 كانت ، منقولة أج 
ً
جأي معامالت أيا

، مالية أج صناعية أج تجارية  عقارية 

قد تتعلق بشكل مباشر أج غي3 مباشر 

، كلًيا أج أزئًيا ، بواحدة أج أخرى من 

جذلك   ، إليها أعاله  املعامالت املشار 

نشاط  تطوير  أج  تعزيز  أج  لتدهيل 

الشركة

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 

الجامعة العربية   - 73333 الداخلة 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد يونس بن الح س   :  1.333 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

 

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الح س    بن  يونس  الديد 

 17 رقم  ا  الدالم  بحي  عنوانه)ا) 

73333 الداخلة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الح س    بن  يونس  الديد 

 17 رقم  ا  الدالم  بحي  عنوانه)ا) 

73333 الداخلة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ  االبتدائية بواسي الدهب  

ف30اير 2323 تحت رقم 148/2020.

642I

Conseil assistance pme

مؤسسة موالي الشريف

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

Conseil assistance pme

 3Rue sidi bennour résidance

 zahra Ain borja Casablanca

 appt N° 153eme étage، 20550،

Casablanca Maroc

شركة  الشريف  موالي  مؤسدة 

طور  املحدجسة)في  املدؤجلية  ذات 

التصفية)

حي  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 

الحي    81 الرقم   2 الزنقة  الد ارة 

 23333  - البيضاء  الدار  املح دي  

الدار البيضاء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.54425

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر   2323 أكتوبر   31 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

مبلغ  الشريف   موالي  مؤسدة 

جعنوان  سرهم   133.333 رأس الها 

مقرها اإلأت اعي حي الد ارة الزنقة 

الدار  الحي املح دي     81 الرقم   2

البيضاء  الدار   23333  - البيضاء 

التصفية املدبقة   : املغرب نتيجة ل 

للشركة.

حي  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

الحي    81 الرقم   2 الزنقة  الد ارة 

 23333  - البيضاء  الدار  املح دي  

الدار البيضاء املغرب. 

ج عين:

ج  غزا ي  املصطفى   الديد)ة) 

عنوانه)ا) 713 شارع فاس كاليفورنيا 

املغرب  البيضاء  الدار   23233

ك صفي )ة) للشركة.

الحدجس  اإلقتضاء  جعند 

املخولة  الصالحيات  عل5  املفرجضة 

تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 

العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية 

: حي الد ارة الزنقة 2 الرقم 81  الحي 

املح دي  الدار البيضاء

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 38 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 756661.

643I

secotrages snc

KAS-STONE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

secotrages snc

رقم 2 زنقة اسريس الياموري بالعربي 

جأه عرجس مكناس ، 53333، 

مكناس املغرب

KAS-STONE شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة رقم 

6 رقم 1414 سيدي بابا  - 53333 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

51693

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 سأن30   33

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
KAS-  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.STONE
رخام   : بإيجاز  الشركة  غرض 

-االستي3اس جالتصدير.
عنوان املقر االأت اعي : زنقة رقم 
 53333  - سيدي بابا    1414 رقم   6

مكناس املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
 1.333   : سعيد  كرمة   الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  سعيد  كرمة   الديد 
 53333 زنقة سيجيني املنزه   226 رقم 

مكناس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  سعيد  كرمة   الديد 
 53333 زنقة سيجيني املنزه   226 رقم 

مكناس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   14 بتاريخ  التجارية ب كناس  

2323 تحت رقم 4248.

644I

Cabinet Comptable Marzofid

 ISYOU
INTERCONTINENTAL SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تعيين مدي3 أديد للشركة

Cabinet Comptable Marzofid
 Rue Ibn Aicha Résid.les huit

 paliers 5eme Etage Appt.n°51
 Guéliz MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROCA
 ISYOU INTERCONTINENTAL

SARL  شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار 

أمكشا أ اعة أغ ات ع الة الحوز 

- 43333  مراكش املغرب.

تعيين مدي3 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.133727

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 36 أكتوبر 2323 تم تعيين 

الديد)ة)  للشركة  أديد  مدي3 

بوثالت عصام  ك دي3 جحيد

تبعا إلقالة مدي3.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   23 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

2323 تحت رقم 7994.

645I

FTICH ALIMENTAIRE

فتيش اليمونتيغ
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FTICH ALIMENTAIRE

حي اإلساري بن طيب الدريوش 

الدريوش، 62253، الدريوش املغرب

فتيش الي ونتيغ شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي الحي 

االساري  الدريوش 62253 الدريوش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

197

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون   2323 أكتوبر   12

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

فتيش   : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

الي ونتيغ.

: بيع املواس  غرض الشركة بإيجاز 

الغدائية.

الحي   : االأت اعي  املقر  عنوان 

الدريوش   62253 الدريوش  االساري  

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 53.333 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 533   : سعيد  فطيش  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  سعيد  فطيش  الديد 

الدريوش   62253 االساري  الحي 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  سعيد  فطيش  الديد 

الدريوش   62253 االساري  الحي 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 38 بتاريخ  بالدريوش   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 83.

646I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE BOUDANAJ TRAVAUX
SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي التقم بلوك 2 رقم 37 الد ارة ، 

ES-SMARA MAROC ،72333

 STE BOUDANAJ TRAVAUX

SARL شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

 HAY جعنوان مقرها اإلأت اعي

 TAKADOUM PASSAGE

 INDUSTRIEL ES SEMARA -

72333 الد ارة املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

237

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون   2338 يوليوز   19

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BOUDANAJ TRAVAUX SARL

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

العامة .

 : االأت اعي  املقر  عنوان 

 HAY TAKADOUM PASSAGE

 INDUSTRIEL ES SEMARA -

72333 الد ارة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : ابراهيم بوساني  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

ابراهيم بوساني عنوانه)ا)  الديد 

الد ارة   61 رقم  املدي3ة  تجزئة 

72333 الد ارة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

ابراهيم بوساني عنوانه)ا)  الديد 

الد ارة   61 رقم  املدي3ة  تجزئة 

72333 الد ارة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالد ارة  بتاريخ 23 يونيو 

2338 تحت رقم 225/08.

647I
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AUTO ENTREPRENEUR

IMOSIMAT   إيموسيمات
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

AUTO ENTREPRENEUR
 CASABLANCA, HAY

 MOHAMMADI ، 20000،
casablanca maroc

إي وسي ات   IMOSIMAT شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 332 ، 
شارع ابراهيم الرجساني ، الطابق 5 ، 
شقة 21 ، إقامة الريحان ، املعارف  

- 21333 الدار البيضاء. املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

482877
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 سأن30   31
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.IMOSIMAT   إي وسي ات
املتاأرة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
في العقارات.- الت3جيج العقاري جإسارة 
العقارات بكافة أشكالها سواء املبنية 
، من خالل االستحواذ  أج غي3 املبنية 
جالتباسل جالبيع جالتقديم جالتجزئة  
،بيع  شراء    - اإليجارات  تديي3   -
جتأأي3 امرا�سي جاملباني -أع ال الحفر 
جتطوير امرا�سي -إعاسة تأهيل املباني 
صيانة املباني ج مراقبة  جتجديدها-  
استي3اس جتصديرمواس   - أع ال البناء 
، أ يع   -جع وًما  - استشارات  البناء 
أج  التجارية  أج  الصناعية  الع ليات 
املالية أج املنقولة أج غي3 املنقولة  جالتي 
قد ترتبط بشكل مباشر أج  غي3 مباشر 
الكائنات  بكافة  أج  الشركة  بكائن 
من  أج   ، الصلة  ذات   أج  املشابهة 
املحت ل أن تدهل توسيعها جتطويرها 
 ،  332  : االأت اعي  املقر  عنوان 
 ، 5 شارع ابراهيم الرجساني ، الطابق 

شقة 21 ، إقامة الريحان ، املعارف  - 

21333 الدار البيضاء. املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 53   : الع اري  فاط ة  الديدة 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

53 حصة    : الديد سعيد طاجكي 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديدة فاط ة الع اري عنوانه)ا) 

 ،  3 الطابق   ، حبيب  ابنو  شارع   3

البيضاء.  الدار   23333 املعارف  

املغرب.

عنوانه)ا)  طاجكي  سعيد  الديد 

تجزئة الحي الصناعي، رقم 88، سيبع 

51333 مراكش  املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديدة فاط ة الع اري عنوانه)ا) 

 ،  3 الطابق   ، حبيب  ابنو  شارع   3

البيضاء.  الدار   23333 املعارف  

املغرب

عنوانه)ا)  طاجكي  سعيد  الديد 

تجزئة الحي الصناعي، رقم 88، سيبع 

51333 مراكش  املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم -.

648I

FIDORO MULTI-SERVICES

SOHACONS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES

 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA MAROC

SOHACONS شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 

الحدني، رقم 165، الداخلة. - 

73333 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

16897

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 سأن30   37

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SOHACONS

أ يع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جخدمات  أشغال  البناء،  أشغال 

استي3اس  عامة،  تجارة  مختلفة، 

جتصدير..

حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 - الداخلة.   ،165 رقم  الحدني، 

73333 الداخلة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : العالجي  رشيد  الديد 

حصة بقي ة 133,33 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  العالجي  رشيد  الديد 

الداخلة 73333 الداخلة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  العالجي  رشيد  الديد 

الداخلة 73333 الداخلة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتاريخ  االبتدائية بواسي الدهب  

سأن30 2323 تحت رقم 1236.

649I

CAB ASSISTANCE

EHOUSING
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

CAB ASSISTANCE

 ROUTE DE TETOUAN 76

 RESIDENCE NABIL 1ER

 ETAGE N° 3 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

EHOUSING شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 

تارجسانت مركب ابراج طنجة بلوك 6 

مكتب رقم 13 بيس  - 93333 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

113639

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   33

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.EHOUSING

جكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقارية.

.

حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 

تارجسانت مركب ابراج طنجة بلوك 6 

مكتب رقم 13 بيس  - 93333 طنجة 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

حصة   533   : الديد ايوب غجو 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

 533   : الديدة يد ينة الفار�سي 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .
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جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  غجو  ايوب  الديد 
انجلت3ا BA14 بريدفورس انجلت3ا.

الفار�سي  يد ينة  الديدة 
بلوك س زنقة ايت باها    34 عنوانه)ا) 

32333 الحدي ة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  غجو  ايوب  الديد 

انجلت3ا BA14 بريدفورس انجلت3ا
الفار�سي  يد ينة  الديدة 
بلوك س زنقة ايت باها   34 عنوانه)ا) 

32333 الحدي ة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   13 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2323 تحت رقم 236973.

653I

s2s consulting

SBAI CLIM
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

s2s consulting
ع ارة AFA رقم 147 الطابق الثاني 
الشقة 22 شارع املقاجمة البيضاء ، 

23333، البيضاء املغرب
SBAI CLIM شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي عين 
الشق، حي شريفة، تجزئة ،72 
الزنقة  ،13الرقم  111 الطابق 
االر�سي الدارالبيضاء - 23333 

البيضاء املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.157273

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تم   2323 نون30   33 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
»933.333 سرهم» أي من »133.333 
عن  سرهم»   1.333.333« إ 5  سرهم» 
إسماج احتياطي أج أرباح أج    : طريق 

عالجات إصدار في رأس املال.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 757187.

651I

FIDUCAIRE OUZZINE AZIZ

 STE MOROCCO EXPRESS
MINI MART SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCAIRE OUZZINE AZIZ

ز نقة تو نس ع ا رة 16 الشقة 2 

مكنا س ، 53333، مكنا س املغر ب

 STE MOROCCO EXPRESS MINI

MART SARL AU شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 

 MAGASIN N°46 SECTEUR E

 IMM NAKHIL 3 MEKNES -

53373 مكنا س املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

51589

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   19

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 MOROCCO EXPRESS MINI

.MART SARL AU

: بيع املنتو  غرض الشركة بإيجاز 

أا ت الغدا ئية.

 : االأت اعي  املقر  عنوان 

 MAGASIN N°46 SECTEUR E

 IMM NAKHIL 3 MEKNES -

53373 مكنا س املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  
سرهم، مقدم كالتا ي:

ني  ح و  الر  العا  ي  عبد  الديد 
سرهم   133 بقي ة  حصة   1.333   :

للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
ني  ح و  الر  العا  ي  عبد  الديد 
عنوانه)ا) 272 حي الحر ية برج مو الي 

ع ر 53333 مكنا س املغر ب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
ني  ح و  الر  العا  ي  عبد  الديد 
عنوانه)ا) 272 حي الحر ية برج مو الي 

ع ر 53333 مكنا س املغر ب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   38 بتاريخ  التجارية ب كناس  

2323 تحت رقم 4121.
652I

ALALI AUDIT ET CONSEIL

LOCAMOB
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

ALALI AUDIT ET CONSEIL
 PLACE MOHAMMED V

 RESIDENCE DU CENTRE
 IMMEUBLE A N°4 2EME ETAGE

 ، 28800، MOHAMMEDIA
MAROC

LOCAMOB شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 59، شارع 
الزرقطوني الطابق الثامن رقم 24 - 

23333  الدار البيضاء املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.399817

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تم   2323 نون30   24 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
من  أي  سرهم»   2.433.333«
 2.533.333« إ 5  سرهم»   133.333«

تقديم حصص    : عن طريق  سرهم» 

نقدية أج عينية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 39 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 756814.

653I

CRI MEKNES

NEXONOUR SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

CRI MEKNES

 S37 AVENUE OKBA BNOU

 NAFII S37 AVENUE OKBA

 BNOU NAFII، 50000، MEKNES

MAROC

NEXONOUR SARL AU شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي قصر 

تازمورت الخنك  - 52333 

الراشيدية  املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.13541

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم   2323 نون30   33 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

من  أي  سرهم»   1.433.333«

»1.633.333 سرهم» إ 5 »3.333.333 

تقديم حصص    : عن طريق  سرهم» 

نقدية أج عينية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 368.

654I

ROCHDI ENERGIE SARL-AU

4G BATIMENTS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

4G BATIMENTS SARL-AU
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 17RUE MOUSSA IBN

 NOUSSAIR 2EME ETAGE N° 29

90020 ،، طنجة املغرب

4G BATIMENTS شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

 17RUE جعنوان مقرها اإلأت اعي

 MOUSSA IBN NOUSSAIR 2EME

ETAGE N° 29  - 90020 طنجة 

املغرب.

تحويل  املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.86531

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تم    2323 أكتوبر   31 في  املؤرخ 

الحا ي  االأت اعي  املقر  تحويل  

 17RUE MOUSSA« من  للشركة 

 IBN NOUSSAIR 2EME ETAGE

N° 29  - 93323 طنجة املغرب» إ 5 

 ANGLE TANTAN ET ARBAOUA«

 ,IMMEUBLE ESSAIDI BLOC A

طنجة    ETAGE 3 N°9 - 93333

املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   11 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2323 تحت رقم 235488.

655I

MATAHRI ABDERRAHIM

JBS CAR
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

MATAHRI ABDERRAHIM

135 زنقة جليلي حي الدالم بركان ، 

63333، بركان املغرب

JBS CAR شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 38 زنقة 

ام الربيع حي الحرية بركان - 63333 

بركان املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

7489

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون   2323 سأن30   31

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 JBS  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.CAR

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الديارات بدجن سائق.

زنقة   38  : عنوان املقر االأت اعي 

 63333  - ام الربيع حي الحرية بركان 

بركان املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد  مح د أنان :  533 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

 533   : الديد املهدي بن مومن  

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  أنان  مح د  الديد  

بركان   63333 سجار الدلي انية زكزل 

املغرب.

الديد املهدي بن مومن عنوانه)ا) 

بركان   63633 حي الوفاق الدعيدية 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

 38 الديدة ق ر الريفي عنوانه)ا) 

سلي ان   سيدي  الهدى  حي   3 زنقة 

63333 بركان املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   11 بتاريخ  ب30كان   االبتدائية 

2323 تحت رقم 515/2020.

656I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

 SOCIETE BENDIHAJ

TRAITEUR

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 MIRAGE BUSINESS

CONSULTING

رقم 8 الطابق 5 الشقة 9 اقامة 

الحرية شارع فلدطين ، 33333، 

فاس املغرب

 SOCIETE BENDIHAJ TRAITEUR

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي محل  

تجاري رقم 175 تجزئة اهال زجاغة 

فاس - 33333 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

64119

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون   2323 غشت   37

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE BENDIHAJ TRAITEUR

م ون   : بإيجاز  الشركة  غرض 

حفالت.

محل    : االأت اعي  املقر  عنوان 

تجزئة اهال زجاغة   175 تجاري رقم 

فاس - 33333 فاس املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : عزيز  الدهاجي  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عزيز  الدهاجي  الديد 
بلوك ا حي الوفاق زجاغة   321 رقم 

العليا فاس 33333 فاس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  عزيز  الدهاجي  الديد 
بلوك ا حي الوفاق زجاغة   321 رقم 

العليا فاس 33333 فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   36 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2323 تحت رقم 2524.

657I

SM PARTNERS

LARA CAPITAL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

SM PARTNERS

33 مج وعة عرسة لكبي3 الطابق 

امر�سيِ  مكتب بِ 1 إمتداس املعاريف 

maroc 23333، الدار البيضاِء ،

LARA 100.000 شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 33 تجزئة 

عرست لكبي3 الطابق الدفلي املكتب 

ب1 املعاريف الدار البيضاء - 

23373 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

482215

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   23

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 LARA  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.133.333
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 -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستحواذ عل5 حصص ، مباشرة أج 

غي3 مباشرة ، في أ يع الشركات التي 

تنشئها

االشت3اك في رأس املال أج املوأوس 

بالفعل عن طريق زياسة رأس املال أج 

إعاسة الشراء

الحقوق  أج  امللكية  سندات  من 

االأت اعية ، جهذا في أ يع الشركات 

املدنية أج التجارية ، مثل

شريك ، مداهم ، شريك محدجس 

أج شريك عام:

في أي  بأي شكل  أخذ املصالح   -

ع لية أج ع ل

مه ا كان الغرض

أ يع  تباسل  أج  بيع  أج  شراء   -

الشركة  جحقوق  املالية  امجراق 

جأسهم الفوائد .

عنوان املقر االأت اعي : 33 تجزئة 

عرست لكبي3 الطابق الدفلي املكتب 

ب1 املعاريف الدار البيضاء - 23373 

الدارالبيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد رشيد زفاض :  499 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

الديد لحدن زفاض :  499 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

الديدة سعدية زفاض :  2 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  زفاض  رشيد  الديد 

حي  مدلم  إمام  زنقة   35 الرقم 

الدارالبيضاء   23413 الوازيس 

املغرب.

عنوانه)ا)  زفاض  لحدن  الديد 

شنت ار   1 إبن حازم فيال رقم  زنقة 

الدارالبيضاء   23373 معاريف 

املغرب.

الديدة سعدية زفاض عنوانه)ا) 
طريق مكة تجزئة حدائق   13 الرقم 
الدارالبيضاء   23153 كاليفورنيا 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  زفاض  رشيد  الديد 
حي  مدلم  إمام  زنقة   35 الرقم 
الدارالبيضاء   23413 الوازيس 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم -.

658I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

SOCIETE S H L IRRIGATION
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
  SOCIETE S H L IRRIGATION

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي قصر 

الجديد الخنك الراشيدية  - 52333 
الراشيدية املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري -.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2323 سأن30   31 في  املؤرخ 

املصاسقة عل5 :
القاسر  عبد  )ة)  الديد  تفويت 
حصة اأت اعية من   333 حرشاجي 
)ة)  الديد  333 حصة لفائدة   أصل 
هشام الي ني بتاريخ 31 سأن30 2323.
الحكيم  عبد  )ة)  الديد  تفويت 
من  اأت اعية  حصة   333 سعيدج 
)ة)  الديد  333 حصة لفائدة   أصل 
هشام الي ني بتاريخ 31 سأن30 2323.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 14 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 372.

659I

  CENTRE ALAZHAR  DE LA COMPTABILITE  ET

GESTION

الدليل لوجيستيك
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

 CENTRE ALAZHAR  DE LA

COMPTABILITE  ET  GESTION

 HAY ALAZHAR PI4  RUE 3 BAT

 150 SIDI BERNOUSSI، 20600،

CASABLANCA MAROC

الدليل لوأيدتيك  شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 75 شارع 

11 يناير الطابق االجل الشقة 169 

الدار البيضاء   املغرب - 23633 

الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.395651

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2323 يناير   31 املؤرخ في 

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد الدليل لوأيدتيك   

سرهم   133.333 رأس الها  مبلغ 

شارع   75 اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 

 169 الشقة  الطابق االجل  يناير   11

الدار البيضاء   املغرب - 23633 الدار 

البيضاء املغرب نتيجة ل : مند انشاء 

الت ويل  في  مشاكل  جاأهنا  الشركة 

حل  قررنا   19 كوفيد  الزمة  نظرا  ج 

الشركة..

ج حدس مقر التصفية ب 75 شارع 

 169 الشقة  الطابق االجل  يناير   11

الدار البيضاء   املغرب - 23633 الدار 

البيضاء املغرب. 

ج عين:

ج  الحاج  بن  مح د    الديد)ة) 

زاكورة   اكدز  اسليم  سجار  عنوانه)ا) 

املغرب  زاكورة   23633 املغرب 

ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل5 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 38 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 33783.

663I

ائت انية فيداكا، شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

SABIR PECHE & SERVICES
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي3 تد ية الشركة

ائت انية فيداكا، شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

شارع العركوب رقم 7724-31 
صندجق ال30يد رقم 146، 73333، 

الداخلة املغرب
 SABIR PECHE & SERVICES

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها االأت اعي حي النهضة 
رقم 255 - 73333 الداخلة املغرب.

تغيي3 تد ية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

8685
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى   
تم تغيي3   2323 نون30   23 املؤرخ في 
 SABIR PECHE« تد ية الشركة من

. «ISOGREEN« 5 إ «& SERVICES
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ  االبتدائية بواسي الدهب  

سأن30 2323 تحت رقم 1211.

661I

PDC

SOUALEM CONSULTING
إعالن متعدس القرارات

PDC
 BERRECHID ، 20563،

BERRECHID MAROC
 SOUALEM CONSULTING

»شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 
ذات الشريك الوحيد»
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جعنوان مقرها االأت اعي: زنقة 61 

املدينة برشيد - - برشيد املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.4339

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 16 أكتوبر 2323

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل5 مايلي: 

نقل أسهم الشركة

قرار رقم 2: الذي ينص عل5 مايلي: 

تغيي3 مدي3 الشركة

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص عل5 مايلي: 

إ 5  يجلب  عرجب  نجيب  الديد 

DH 153333 الشركة املبلغ

بند رقم 7: الذي ينص عل5 مايلي: 

 153.333 الشركة   مال  رأس  يبلغ 

للديد  بالكامل  مخصص  سرهم 

نجيب عرجب

عل5  ينص  الذي   :12 رقم  بند 

مايلي: تم تعيين الديد نجيب عرجب 

 من الديد 
ً
مديًرا جحيًدا للشركة بدال

زكرياء العالجي

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   32 بتاريخ  ب30شيد   االبتدائية 

2323 تحت رقم 987.

662I

ائت انية فيداكا، شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

SABIR PECHE & SERVICES
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ائت انية فيداكا، شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

شارع العركوب رقم 7724-31 

صندجق ال30يد رقم 146، 73333، 

الداخلة املغرب

 SABIR PECHE & SERVICES

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي النهضة 
رقم 255 - 73333 الداخلة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.8685
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
ت ت   2323 نون30   23 في  املؤرخ 

املصاسقة عل5 :
بوزكري صابر  )ة)  تفويت الديد 
أصل  من  اأت اعية  حصة   533
)ة)  الديد  لفائدة   حصة   1.333

باسو  زانع بتاريخ 23 نون30 2323.
بوزكري صابر  )ة)  تفويت الديد 
أصل  من  اأت اعية  حصة   533
)ة)  الديد  لفائدة   حصة   1.333

باسو  زانع بتاريخ 23 نون30 2323.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 14 بتاريخ  االبتدائية بواسي الدهب  

سأن30 2323 تحت رقم 1211.

663I

FIDAY SARL

EUROMATRAV SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDAY SARL
53 شارع مح د الخامس القصبة 
ابن اح د ، 26353، ابن اح د 

املغرب
EUROMATRAV SARL AU شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 143 زنقة 
طرفاية  تجزئة االصالح - 26353 

ابن اح د املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1317

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   27
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.EUROMATRAV SARL AU

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة اج البناء

.

عنوان املقر االأت اعي : 143 زنقة 

طرفاية  تجزئة االصالح - 26353 ابن 

اح د املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : الديد مح د املعطاجي 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد مح د املعطاجي عنوانه)ا)  

االصالح   تجزئة  طرفاية   زنقة   143

26353 ابن اح د املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد مح د املعطاجي عنوانه)ا) 

االصالح  تجزئة  طرفاية   زنقة   143

26353 ابن اح د املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ  اح د   ب0ن  االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 41.

664I

ائت انية فيداكا، شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

SABIR PECHE & SERVICES
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

ائت انية فيداكا، شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

شارع العركوب رقم 7724-31 

صندجق ال30يد رقم 146، 73333، 

الداخلة املغرب

 SABIR PECHE & SERVICES

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

ج عنوان مقرها االأت اعي حي 

النهضة رقم 255 - 73333 الداخلة .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.8685

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تم تحويل   2323 نون30   23 املؤرخ في 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

»شركة ذات املدؤجلية  إ 5  الوحيد» 

املحدجسة».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتاريخ  االبتدائية بواسي الدهب  

سأن30 2323 تحت رقم 1211.

665I

GLOBAL BUSINESS CONSULTING

EDIFICES DE MEKNES
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

 GLOBAL BUSINESS

CONSULTING

 RUE MARCHE CENTRAL IMM

 AMIRA 2 , 2 EME ETAGE APPT 3,

 VN MEKNES ، 50300، MEKNES

MAROC

EDIFICES DE MEKNES شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

سلمى ع ارة 75 شقة 5 مكناس - 

53333 مكناس املغرب.

تحويل  املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.39835

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 22 أكتوبر 2323 تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 

 5 شقة   75 ع ارة  سلمى  »تجزئة 

املغرب»  مكناس   53333  - مكناس 
3 سيور أعفر التواركة  زنقة  إ 5 »13 

مكناس - 53333 مكناس  املغرب».
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  ب كناس   التجارية 

رقم  تحت   2323 سأن30   32

.43411123311549

666I

فيدج الفتح

ADYOUSTAR اديوستار
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

فيدج الفتح

 Rue 16 Novembre VN Fes. 29

 Maroc 29 Rue 16 Novembre

 VN Fes. Maroc، 30000، Fes

املغرب

اسيوستار ADYOUSTAR شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 294 

شارع االس اعيلية الطابق الثالث  

الزهور 2  33333 فاس املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.61739

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم   2323 نون30   26 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

من  أي  سرهم»   2.753.333«

»1.253.333 سرهم» إ 5 »4.333.333 

تقديم حصص    : عن طريق  سرهم» 

نقدية أج عينية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   14 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2323 تحت رقم 3568.

667I

N2M CONSEIL-SARL

SOCIETE ROUKAMED
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

SOCIETE ROUKAMED شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي عبد 
املومن بني انصار  - 62333 الناظور 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

21159

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 سأن30   32

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE ROUKAMED

غرض الشركة بإيجاز : - بيع مواس 

البناء.

- االشغال املختلفة اج البناء.

- التجارة..

حي عبد   : عنوان املقر االأت اعي 
62333 الناظور  املومن بني انصار  - 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : مح د  برجق  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مح د  برجق  الديد 

 62333 انصار  بني  املدتوصف  حي 

الناظور املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  مح د  برجق  الديد 

 62333 انصار  بني  املدتوصف  حي 

الناظور املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 34 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 3692.

668I

PDC

Construction Pro-z
إعالن متعدس القرارات

PDC
 BERRECHID ، 20563،

BERRECHID MAROC
Construction Pro-z »شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد»
جعنوان مقرها االأت اعي: 39 شارع 
الال ياقوت الطابق الخامس املنزل 

ض  - - الدار البيضاء امل لكة 
املغربية.

»إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.381377
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 21 شتن30 2323
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل5 مايلي: 
نقل أسهم الشركة

قرار رقم 2: الذي ينص عل5 مايلي: 
تغيي3 مدي3 الشركة

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص عل5 مايلي: 
إ 5  يجلب  عرجب  نجيب  الديد 

DH 133.333 الشركة املبلغ
بند رقم 7: الذي ينص عل5 مايلي: 
 133.333 الشركة   مال  رأس  يبلغ 
للديد  بالكامل  مخصص  سرهم 

نجيب عرجب
عل5  ينص  الذي   :12 رقم  بند 
مايلي: تم تعيين الديد نجيب عرجب 
 من الديد 

ً
مديًرا جحيًدا للشركة بدال

زكرياء العالجي
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 33 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

شتن30 2323 تحت رقم 747963.

669I

JIYAR JAOUAD

AFIFI CAR
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مدي3 أديد للشركة

JIYAR JAOUAD

 N°5 3EME ETAGE IMM N°86

 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY DAKHLA BERKANE ،

63300، BERKANE MAROC

AFIFI CAR  شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 4 زنقة 

اإلمام الشافعي حي اللي ون بركان - 

63333 بركان املغرب.

تعيين مدي3 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 65

                                                                                       75

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم تعيين   2323 مارس   18 املؤرخ في 

الديد)ة)  للشركة  أديد  مدي3 

عفيفي  إسريس ك دي3 جحيد

تبعا لقبول استقالة املدي3.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   38 بتاريخ  ب30كان   االبتدائية 

2323 تحت رقم 182/19.

673I

amina zouheir

V AND V
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

amina zouheir

 n°475 lotissment wifaq route

 ain smen zouagha haute ،

30000، fes maroc

V AND V شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار اجالس 

طيب العليا فاس - 33333 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

65259

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   25

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 V AND : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.V

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الغيار  قطع  ج  النارية  الدرأات 

للدرأات النارية -بيع بنصف الج لة 

النارية  الدرأات  بالتقديط  اج 

-التصدير ج االستي3اس-البيع  الجديدة 

بج يع انواعه.

عنوان املقر االأت اعي : سجار اجالس 

فاس   33333  - فاس  العليا  طيب 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : بلغيتي  هند  الديدة 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بلغيتي  هند  الديدة 

 11 الشقة   33 الطابق   1 ع ارة الف 

تجزئة ناسية املرأة جاس فاس  33333 

فاس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  بلغيتي  هند  الديدة 

 11 الشقة   33 الطابق   1 ع ارة الف 

تجزئة ناسية املرأة جاس فاس  33333 

فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   13 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2323 تحت رقم 3583.

671I

fiduazizi

 DELTA SERVICES

MESSAGERIE

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

fiduazizi

شارع ع ر املختار حي القدس شارع 

ع ر املختار حي القدس، 7333، 

العيون املغرب

 DELTA SERVICES MESSAGERIE

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع بئ3 

رنزران شقة رقم 6 ع ارة الواحة 

العيون - 73333 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

34253

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون   2323 سأن30   37

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 DELTA : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.SERVICES MESSAGERIE

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ال30يد.  خدمة  للبضائع.  الوطني 

جاملواس  املعدات  أنواع  أ يع  نقل 

جاملنتجات ، لحدابها الخاص أج نيابة 

عن الغي3.......... الخ.

عنوان املقر االأت اعي : شارع بئ3 

الواحة  ع ارة   6 رقم  شقة  رنزران 

العيون - 73333 العيون املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 2323 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

133.333.333 سرهم، مقدم كالتا ي:

 1333  : يونس  الخلوفي  الديد 

بقي ة 133.333.333 سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  يونس  الخلوفي  الديد 

بلجيكا 1183 برجكدل بلجيكا.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  يونس  الخلوفي  الديد 

بلجيكا 1183 برجكدل بلجيكا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 11 سأن30 

2323 تحت رقم 3061/2020.

672I

ETS COMPTA HOUSE

CERAMIC EXTRA
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

ETS COMPTA HOUSE

 BD MOHAMED V N° 25

 KHENIFRA KHENIFRA، 54000،

KHENIFRA MAROC

CERAMIC EXTRA شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي حدج 

نحلي ة طريق مكناس خنيفرة - 

54333 خنيفرة املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3583

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 يوليوز   36

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.CERAMIC EXTRA

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 MARCAHND DE MATERIAUX

 DE CONSTRUCTION

.-NEGOCIANT

: حي حدج  عنوان املقر االأت اعي 

 - خنيفرة  مكناس  طريق  نحلي ة 

54333 خنيفرة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

1.333.333 سرهم، مقدم كالتا ي:

الهاسي  عبد  سرج�سي  الديد 

سرهم   133 بقي ة  حصة   5.333   :

للحصة .

الديد سرج�سي مصطفى :  5.333 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الهاسي  عبد  سرج�سي  الديد 

خنيفرة   54333 خنيفرة  عنوانه)ا) 

املغرب.

الديد سرج�سي مصطفى عنوانه)ا) 

خنيفرة 54333 خنيفرة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الهاسي  عبد  سرج�سي  الديد 

خنيفرة   54333 خنيفرة  عنوانه)ا) 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخنيفرة  بتاريخ 39 سأن30 

2323 تحت رقم 336.

673I

اجرج افريك إكدبي3

MON VALET
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

اجرج افريك إكدبي3

رقم 256 شارع اإلسري�سي، تجزئة 

صوفيا الورسة، تاركةـ ـ مراكش ، 

43333، مراكش املغرب



18737 الجريدة الرسميةعدس 5644 - 15 أ اسى امج 5 1442 )33 سيد 30 2323) 

MON VALET شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي الحي 
الصناعي ازيكي 3 رقم 5 از ي الجنوبي 

مراكش - 43333 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
139377

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 سأن30   13
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 MON  : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها 

.VALET
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.PRESSING BLANCHISSERIE
الحي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
الصناعي ازيكي 3 رقم 5 از ي الجنوبي 

مراكش - 43333 مراكش املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
 1.333   : نعي ة  مج30  الديدة 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  نعي ة  مج30  الديدة 
تجزئة ابراهيم ابراهيم ع ارة 4 شقة 

3 اسيف 43333 مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  نعي ة  مج30  الديدة 
تجزئة ابراهيم ابراهيم ع ارة 4 شقة 

3 اسيف 43333 مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   14 بتاريخ  التجارية ب راكش  

2323 تحت رقم 118549.

674I

صالون الدريوش

salon driouch
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

صالون الدريوش
الدريوش الدريوش حي البام، 

62253، الدريوش املغرب
salon driouch شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 
البام الدريوش  الدريوش  62253 

الدريوش  املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
199

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   31
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 salon  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.driouch
تزيين   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العرائس .
حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 62253 الدريوش   الدريوش   البام 

الدريوش  املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 53.333 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 433   : الدو�سي  الديدة حدناء 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
الدو�سي   حدناء  الديدة 
 622253 البام   حي  عنوانه)ا) 

الدريوش املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الدو�سي   حدناء  الديدة 

 622253 البام   حي  عنوانه)ا) 

الدريوش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 38 بتاريخ  بالدريوش   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 85.

675I

 STE EMERGHANE POUR LE TRANSPORT ET

LES SERVICES ET LE COMMERCE

 STE EMERGHANE POUR LE

 TRANSPORT LES SERVICES

ET LE COMMERCE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

شركة  امرغان لنقل ج الخدمات 

جالتجارة» ش.م.م
راســـ ــال   : 43.333.33  سرهـــــم.

الــ ــقـــر االأـــتـــ ــاعــــي: حي ابن سينا 

-أراسة.

بـــتـــاريـــخ  عــرفـي  عـــقـــد  بـــ ـــوأـــب 

08/01/2020.  تــقـــرر تصفية الشركة  
السجل  في  التقييد  رقم  ش.م.م  

جمقر التصفية حي   19413 التجاري 

ابن سينا أراسة جعين الديد اح د 

امرغان  ك صفي لشركة عنوانه حي 

املقاجمة شارع عالل الفا�سي أراسة.  

باملحك ة  ثــــم االيــــداع الــقــــانـــونـــي  

 /09/09: بتاريخ  بوأدة  التجارية 

2323 تحت عدس 1936

676I

south center of innovation

 SAID DES TRAVAUX 

PUBLIC
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة

 SAID DES :تد ية الشركة

 TRAVAUX PUBLIC
رأس ال الشركة:133333 سرهم 

الشكل القانوني للشركة :شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة 

املقر اإلأت اعي :الرقم 1 اجالس 
أيالت اجالس عبد هللا الصفافعة 

سيدي سلي ان 
رقم السجل التجاري:2989

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بديدي سلي ان تم   2323 نون30   34
إعداس القانون امسا�سي لشركة ذات 

مدؤجلية محدجسة بامل يزات التالية:
ذات  :شركة  الشركة  شكل 

مدؤجلية محدجسة 
ج  :البناء  بإيجاز  الشركة  غرض 

اشغال متنوعة 
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة 
 133.333: مبلغ رأس ال الشركة 
حصة   1333 كالتا ي  مقدم  سرهم 

بقي ة 133 سرهم للحصة الواحدة
ج  العائلية  ج  الشخصية  امس اء 

صفات ج مواطن الشركاء :
عنوانه  الدعيد  امالح  الديد 

تجزئة ملوية بجرسيف 
الديد سعيد بريغة عنوانه زنقة 

رقم 6 حي االمل ب كناس
امالح  الديد  تحديد  تم  قد  ج 

الدعيد ك دي3 للشركة 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بديدي سلي ان بتاريخ 37 

سأن30 2323 تحت رقم 143 

677I

KING CONSULTING

AROMAVIE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

KING CONSULTING
مكتب ب ع ارة 5 تجزئة رقم 1 حي 
عث ان  بوزنيقة  13133 بوزنيقة  

املغرب
 AROMAVIE شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
مقرها االأت اعي جعنوان مكتب ب 
ع ارة 5 تجزئة رقم 1 حي عث ان  
بوزنيقة  13133 بوزنيقة املغرب  
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تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5251

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2318 مارس   23
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
تد يتها  ب ختصر  االقتضاء 

:AROMAVIE
تصنيع  بإيجاز:  الشركة  غرض 

جبيع مدتحضرات التج يل.
مكتب   : االأت اعي  املقر  عنوان 
1 حي عث ان   تجزئة رقم   5 ب ع ارة 

بوزنيقة  13133 بوزنيقة  املغرب .
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة  : 99 سنة .
الشركة:  رأس ال  مبلغ 

133.333:سرهم، مقدم كالتا ي:
الزهراء   فاط ة    : الديدة 
بقي ة   533 حصة   : العدرججي 

53.333 سرهم  للحصة .
الديدة: مريم  العدرججي : حصة 
533 بقي ة  53.333 سرهم  للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -
جصفات جمواطن الشركاء :

الزهراء   فاط ة    : الديدة 
 32 م   531 رقم   : عنوانه  العدرججي, 
 13133 بوزنيقة   الذهب   جاس  حي 

املغرب.
الديدة : مريم  العدرججي, عنوانه 
الذهب  جاس  حي   32 م   136 :رقم 

بوزنيقة  حي 13133 املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي3ي الشركة:
الزهراء  فاط ة    : الديدة 
 32 م   531 :رقم  عنوانه  العدرججي, 
  13133 بوزنيقة   الذهب   جاس  حي 

املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  بندلي ان   االبتدائية  

أبريل 2318 تحت رقم 142.
678I

fudcom

OPTIC EL HAMD
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 OPTIC EL HAMD

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.6331

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تقرر   2323 يونيو   19 في  املؤرخ 

شركة   OPTIC EL HAMD حل 

ذات  محدجسة  مدؤجلية  ذات 

رأس الها  مبلغ  الوحيد  الشريك 

مقرها  جعنوان  سرهم   133.333

حي االسارسة   3 شارع   54 االأت اعي 

                                                                      .2333 مالل  مالل-بني  بني 

نتيجة لقرار الشريك الوحيد.

الفالحي  نجاة  الديدة  عينة  ج 

 34 شقة  ما ي  شارع   36 عنوانها  ج 

الرباط  ك صفي )ة) للشركة 

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

بتاريخ 19 يونيو 2323 في 54 شارع 3 

حي االسارسة بني مالل 2333.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

17 نون30  االبتدائية ببني مالل بتاريخ 

2323 تحت رقم 796.

679I

ALPHAIZ CONSULTING & ENGINEERING

 BHY INTERNATIONAL

TRADE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

توسيع نشاط الشركة 

 ALPHAIZ CONSULTING &

ENGINEERING

 AVENUE MOHAMED V, ,66

 ESCALIER C, 3ème ETAGE NU%

 4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

 BHY INTERNATIONAL TRADE

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها االأت اعي 183 شارع 

ج ي العهد مركز NREA محل رقم 13 

- 93333 طنجة املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.62759

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 16 نون30 2323 ت ت إضافة 

إ 5 نشاط الشركة  التالية  امنشطة 

الحا ي :

التج يل  مدتحضرات  استي3اس 

جمدتحضرات النظافة الشخصية ..

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

سأن30   34 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2323 تحت رقم 236746.

683I

Consultation internationale  6873  

SAM INOX
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

  Consultation internationale

6873
شارع مح د الخامس فضاء يدرى 

الطابق 13 رقم 355 ، 231333، 

الدار البيضاء املغرب

SAM INOX شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي هنغار رقم 

21 زنقة 2 أرجكارية منتزه عكاشة - 

2593 الدار البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.192137

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

 2319 يوليوز  من   18 في  املؤرخ 

الحا ي  االأت اعي  املقر  تحويل   تم  
 2 زنقة   21 »هنغار رقم  للشركة من 

الدار   2593  - أرجكارية منتزه عكاشة 

موالي  »شارع  إ 5  املغرب»  البيضاء 

اس اعيل، إقامة املنزه 2 محل رقم 1، 

 - الطابق امر�سي، الصخور الدوساء 

2293 الدار البيضاء  املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 38 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 
من غشت 2319 تحت رقم 711195.

681I

conseils gest plus

RIAD DEMOISELLE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

conseils gest plus
شارع عبد الكريم الخطابي ع ارة 
برج املنارة 2 الطابق الخامس رقم 
25A ، 400000، مراكش املغرب

RIAD DEMOISELLE شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار 
أجالس بلعكيد جاحة سيدي براهيم - 

43333 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

133389
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 ف30اير   37
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 RIAD  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.DEMOISELLE
سار   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الضيافة.
عنوان املقر االأت اعي : سجار أجالس 
بلعكيد جاحة سيدي براهيم - 43333 

مراكش املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 13.333 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:
حصة   53   : برجس  نثا ي  الديدة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .
رجالند  يفيس  فرجندوا  الديد 
سرهم   133 53 حصة بقي ة    : ليثيي 

للحصة .
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جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  برجس  نثا ي  الديدة 

فندجفر   1253 السي از   سويدرا 

سويدرا.

رجالند  يفيس  فرندوا  الديد 

بلعكيد  أجالس  سجار  عنوانه)ا)  ليثيي 

جاحة سيدي براهيم 43333 مراكش 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

رجالند  يفيس  فرندوا  الديد 

بلعكيد  أجالس  سجار  عنوانه)ا)  ليثيي 

جاحة سيدي براهيم 43333 مراكش 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

ف30اير   26 بتاريخ  التجارية ب راكش  

2323 تحت رقم 112647.

682I

ML EXPERTS

IMPACT LAB
شركة املداه ة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

ML EXPERTS

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC

IMPACT LAB شركة املداه ة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 265 ، 

شارع الزرقطوني ، رقم 92 - ***** 

الدار البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.324833

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 19 غشت 2319 تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 

»265 ، شارع الزرقطوني ، رقم 92 - 

***** الدار البيضاء املغرب» إ 5 »2, 

 -  RUE PIERRE ET MARIE CURIE

***** الدار البيضاء  املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2323 تحت رقم 736637.

683I

ML EXPERTS

MEZALIO CONSULTING
إعالن متعدس القرارات

ML EXPERTS

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC

MEZALIO CONSULTING

»شركة ذات املدؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: شارع 

أون أوريس,49 ,غوتيي ,الطابق 

الداسس، رقم 12   -  الدار البيضاء   

املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.413289

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

تم اتخاذ   2323 ف30اير   12 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

عل5  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

الديدة  بين  بامسهم  لت30ع  مايلي: 

نجيب  مح د  بنيس،الديد  لبنى 

 ، الشرايبي  علي  الديد  الشرايبي، 

، الديد ع ر  الديد ح زة الشرايبي 

الشرايبي جاآلندة مريم الشرايبي ؛

عل5  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

مايلي:  تحول الشركة من شركة ذات 

الشريك  ذات  املحدجسة  املدؤجلية 

املدؤجلية  ذات  شركة  إ 5  الوحيد 

املحدجسة.

قرار رقم 3: الذي ينص عل5 مايلي: 

تعيين الديد مح د نجيب الشرايبي 
ً
 مشاركا

ً
مديرا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2323 تحت رقم 736923.

684I

ML EXPERTS

 AMPACET NORTH WEST

AFRICA
إعالن متعدس القرارات

ML EXPERTS

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC

 AMPACET NORTH WEST

AFRICA

»شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

ذات الشريك الوحيد»

جعنوان مقرها االأت اعي:  49 

شارع أون أوريس غوتيي الطابق 

الداسس رقم 12   -  الدار البيضاء    

املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.398373

ب قت�سى محضر قرارات الشريك 

الوحيد املؤرخ في 26 غشت 2319 تم 

اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل5 مايلي: 

 CARETTE Yves Achille تغيي3 الديد

 ، Alvaro MENDOZA ب الديد ، J

ك  ثل سائم للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 37 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2323 تحت رقم 726246.

685I

ML EXPERTS

IMPACT INVESTISSEMENT

إعالن متعدس القرارات

ML EXPERTS

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC

  IMPACT INVESTISSEMENT

»شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

ذات الشريك الوحيد»

 RUE,2  :جعنوان مقرها االأت اعي

 - -  PIERRE ET MARIE CURIE

الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.383911

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

تم اتخاذ   2319 غشت   6 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

عل5  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

 NUMA الشركة  تغيي3 اسم  مايلي:  

الذي أصبح اعتباًرا   CASABLANCA

 IMPACT  2319 أغدطس   6 من 

INVESTISSEMENT

ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

شركة  أسهم   بيع  مايلي:   عل5 

شركة  إ 5   NUMACASABLANCA

IMPACT LAB

قرار رقم 3: الذي ينص عل5 مايلي:  

 SARL إ 5   SARL تحول الشركة من 

.AU

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2323 تحت رقم 736924.

686I

FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

TRABULD

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

 FIDUCIAIRE DE MARRAKECH

FIDUMAR

 151RUE MOHAMED EL

 BEQUAL GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH MAROC

TRABULD شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

الحدن الثاني ع ارة الخليل الشقة 

23 - 43333 مراكش املغرب.

تفويت حصص
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رقم التقييد في السجل التجاري 

.13355

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2323 يوليوز   22 في  املؤرخ 

املصاسقة عل5 :

مصطفى   )ة)  الديد  تفويت 

من  اأت اعية  حصة   144 بوس ر 

الديد  لفائدة   حصة   144 أصل 

يوليوز   22 |أبرجن بتاريخ  عائشة  )ة) 

.2323

تفويت الديد )ة) ابراهيم بوس ر 

117 حصة اأت اعية من أصل 117 

عائشة  )ة)  الديد  لفائدة   حصة 

|أبرجن بتاريخ 22 يوليوز 2323.

أ ال بوس ر  )ة)  تفويت الديد 

117 حصة اأت اعية من أصل 117 

عائشة  )ة)  الديد  لفائدة   حصة 

|أبرجن بتاريخ 22 يوليوز 2323.

)ة) فاط ة بوس ر  تفويت الديد 

 72 أصل  من  اأت اعية  حصة   72

عائشة  )ة)  الديد  لفائدة   حصة 

|أبرجن بتاريخ 22 يوليوز 2323.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

سأن30   31 بتاريخ  التجارية ب راكش  

2323 تحت رقم 117934.

687I

ML EXPERTS

 COLLEIRS CONSEIL

MAROC
إعالن متعدس القرارات

ML EXPERTS

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC

 COLLEIRS CONSEIL MAROC

»شركة  املداه ة»

جعنوان مقرها االأت اعي: 63 ، 

 شارع موالي يوسف  - 23333

الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.185119

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

تم اتخاذ   2323 يناير   23 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل5 مايلي: 

استقالة الديد ياسين ح دجش من 

جاليته ك دير عام منتدب للشركة

قرار رقم 2: الذي ينص عل5 مايلي: 

اإلسارة  مجلس  رئيس  مهام  فصل 

جاملدير العام للشركة جفًقا للشرجط 

 Gilles الديد  استقالة   -  : التالية 

BETTHAUSER من جاليته ك دير عام 

 Gilles للشركة ؛ - االحتفاظ بالديد

ملجلس  كرئيس   BETTHAUSER

؛ جاليته  من  املتبقية  للفت3ة   اإلسارة 

- تعيين الديدة كنزة بناني الضخامة، 

املغربية،  للجندية  الحاملة 

 .CIN° BK196593 عل5  جالحاصلة 

من  اعتباًرا  للشركة،  عامة  ك ديرة 

31 يناير 2323

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ف30اير 2323 تحت رقم 733991.

688I

HORICOM

ZITA NET

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االأت اعي للشركة

HORICOM

21AV HASSAN II APPT N°4 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

ZITA NET شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي ع ارة رقم 

4 تجزئة سعوس شقة رقم 2 الطابق 

االجل الزيتون أبابرة - 53333 

مكناس املغرب.

تحويل  املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.36323

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 16 نون30 2323 تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 

شقة  سعوس  تجزئة   4 رقم  »ع ارة 
الطابق االجل الزيتون أبابرة   2 رقم 
»رقم  إ 5  مكناس املغرب»   53333  -

15 تجزئة يدرى شقة رقم 4 الطابق 

امجل  - 53333 مكناس  املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   25 بتاريخ  ب كناس   التجارية 

2323 تحت رقم 3891.

693I

اإلت انية املغربية لتصحيح الحدابات جالتصريحات 

الضريبية

  SALMA  ساملة  الكترو

ELECTRO
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

اإلت انية املغربية لتصحيح 

الحدابات جالتصريحات الضريبية

113 شارع مح د الخامس 

BP2447، 30000، فاس املغرب

 SALMA  ELECTRO  ساملة  الكت3ج

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

جهران زنقة نكركواي رقم7 فاس - 

33333 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

63327

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 مارس   18

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

ساملة    : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.SALMA  ELECTRO  الكت3ج

بيع      : بإيجاز  الشركة  غرض 

جاصالح االالت  االلكت3ج ـ منزلية.

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 - فاس  رقم7  نكركواي  زنقة  جهران 

33333 فاس املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد خليل    مح د :  533 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

الديد الجيال ي الدعيدي العلمي 

سرهم   133 بقي ة  حصة   533   :

للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

مح د عنوانه)ا)  الديد خليل    

فاس   1 زهور  رقم28  بي3جت  شارع 

33333 فاس آملغرب.

الديد الجيال ي الدعيدي العلمي  

عنوانه)ا) شارع جهران زنقة نكركواي 

رقم7 فاس 33333 فاس آملغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد خليل     مح د عنوانه)ا) 

فاس   1 زهور  رقم28  بي3جت  شارع 

33333 فاس آملغرب

الديد الجيال ي الدعيدي العلمي 

عنوانه)ا) شارع جهران زنقة نكركواي 

رقم7فاس 33333 فاس آملغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   28 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2323 تحت رقم 1847.

691I

STE COMPTAZUR

STE YAMINA TD
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE COMPTAZUR

زنقة جاسي املخازن رقم 17 تازة 

الدفل5 تازة، 35333، تازة املغرب
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STE YAMINA TD  شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي مج وعة 5 
رقم 3 حي التوسعية تازة العليا تازة  

تازة 35333 تازة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3591

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 23 أكتوبر 2323 تقرر حل 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
   STE YAMINA TD الشريك الوحيد 
مبلغ رأس الها 53.333 سرهم جعنوان 
رقم   5 مج وعة  اإلأت اعي  مقرها 
تازة  3 حي التوسعية تازة العليا تازة  
35333 تازة املغرب نتيجة ل : غياب 

فرص االستغالل.
ج حدس مقر التصفية ب مج وعة 
5 رقم 3 حي التوسعية تازة العليا تازة  

تازة 35333 تازة املغرب. 
ج عين:

ج  بن مدعوس  ي ينة    الديد)ة) 
الثالث  الطابق   7 الشقة  عنوانه)ا) 
مج وعة أ الحي الحدني تازة    6 رقم 
)ة)  ك صفي  املغرب  تازة    35333

للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل5 
املخابرة ج محل تبليغ العقوس ج الوثائق 
5 رقم  املتعلقة بالتصفية : مج وعة 

3 حي التوسعية تازة العليا تازة 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   16 بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

2323 تحت رقم 528.
692I

EXPERTISE N.T

EXPERTISE N.T
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EXPERTISE N.T
رقم13 زنقة الحرية الطابق رقم 
3 الشقة رقم 5 الدارالبيضاء ، 
23123، الدار البيضاء املغرب

EXPERTISE N.T شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 

الحرية رقم 13 الطابق رقم 3 الشقة 

رقم 5  الدار البيضاء 23123 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

474619

 28 عقد حر مؤرخ في  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم   2323 غشت 

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.EXPERTISE N.T

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستشارات في اإلسارة جاالست3اتيجية 

جتكنولوأيا  التدريب  جهندسة 

املعلومات.

زنقة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

الحرية رقم 13 الطابق رقم 3 الشقة 

الدار   23123 الدار البيضاء    5 رقم 

البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 13.333 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 KENGNI ZAMBOU الديد 

AURELIEN :  100 حصة بقي ة 133 

سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

 KENGNI ZAMBOU الديد 

 YAOUNDE عنوانه)ا)   AURELIEN

.958 YAOUNDE CAMEROUN

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

 KENGNI ZAMBOU الديد 

 YAOUNDE عنوانه)ا)   AURELIEN

958 YAOUNDE CAMEROUN

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 35 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر 2323 تحت رقم 748442.

693I

تعاجنية مطال كوير

تعاونية مطال كوير
مج وعة ذات النفع االقتصاسي

تأسيس شركة

تعاجنية مطال كوير

سجار العدكر القديم زنقة الريف 

مراكش ، 43333، مراكش املغرب

تعاجنية مطال كوير مج وعة ذات 

النفع االقتصاسي

جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار 

العدكر القديم زنقة الريف مراكش 

- 43333 مراكش املغرب

تأسيس مج وعة ذات النفع 

االقتصاسي 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

166.232328131

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون   2323 أكتوبر   23

النفع  ذات  ملج وعة  امسا�سي 

االقتصاسي بامل يزات التالية:

ذات  مج وعة   : الشركة  شكل 

النفع االقتصاسي.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

اإلقتضاء ب ختصر تد يتها : تعاجنية 

مطال كوير.

الصناعة   : غرض الشركة بإيجاز 

التقليدية.

سجار   : االأت اعي  املقر  عنوان 

العدكر القديم زنقة الريف مراكش 

- 43333 مراكش املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 33.333 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 53   : الربوحات  نعي ة  الديدة 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

 53   : بوغالم  لطيفة  الديدة 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

الديدة ماأدة الخيام :  53 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

حصة   53   : الديدة امل الخيام 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

حصة   53   : الديدة ليلئ الخيام 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

الديد عبد العا ي الربوحات :  53 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

لطيفة بوغالم عنوانه)ا) 
ّ
الديدة ل

 43333 تاركة   54 رقم  الخيام  فال 

مراكش املغرب.

الربوحات  نعي ة  الديدة 

طريق  املدار  تجزئة   522 عنوانه)ا) 

اسفي 43333 مراكش املغرب.

الديدة ماأدة الخيام عنوانه)ا) 

 43333 تاركة  54س4  فال الخيام رقم 

مراكش املغرب.

الديدة امل الخيام عنوانه)ا) فال 

 43333 تاركة  ف6   54 رقم  الخيام 

مراكش املغرب.

عنوانه)ا)  الخيام  ليلئ  الديدة 

فال الخيام رقم 54 ج5 تاركة 43333 

مراكش املغرب.

الربوحات  العا ي  عبد  الديد 

 64 رقم  الصناعي  الحي  عنوانه)ا) 

43333 مراكش املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

لطيفة بوغالم عنوانه)ا) 
ّ
الديدة ل

 43333 تاركة   54 رقم  الخيام  فال 

مراكش املغرب

الربوحات  نعي ة  الديدة 

طريق  املدار  تجزئة   522 عنوانه)ا) 

اسفي 43333 مراكش املغرب
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الديدة ماأدة الخيام عنوانه)ا) 
 43333 تاركة  54س4  فال الخيام رقم 

مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   24 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

2323 تحت رقم 166.

694I

fiduciaire for you

LE CAFE BRANCHE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تغيي3 تد ية الشركة

fiduciaire for you
شارع مح د البقال ع ارة صبحي 

رقم 51 الطابق 3 شقة رقم 37 أيلز 
، 43333، مراكش املغرب

LE CAFE BRANCHE شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها االأت اعي حي  املنار  
ع ارة رقم 53 تحت أر�سي - 43333 

مراكش املغرب.
تغيي3 تد ية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
54171

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى   
تم تغيي3   2323 13 غشت  املؤرخ في 
 LE CAFE« من  الشركة  تد ية 
. «OSA MARKET« 5 إ «BRANCHE
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   34 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

2323 تحت رقم 116913.

695I

CCADEXPERT

FABRIMACIM
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CCADEXPERT
 N°40 BIS HAY HILANA

 BOUTOUIL MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC

FABRIMACIM  شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 

43 مكرر حي هيالنة سرب بوطويل 

مراكش - 43333 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

136235

 21 عقد حر مؤرخ في  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 يوليوز 

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. FABRIMACIM

صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الكول.اشغال البناء.
رقم   : االأت اعي  املقر  عنوان 

بوطويل  سرب  هيالنة  حي  مكرر   43

مراكش - 43333 مراكش املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 533   : مدياز  خديجة  الديدة 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الديدة خديجة مدياز عنوانه)ا) 

تدلطانت   43 رقم  الكواسم  سجار 

مراكش 43333 مراكش املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديدة خديجة مدياز عنوانه)ا) 

تدلطانت   43 رقم  الكواسم  سجار 

مراكش 43333 مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن30   39 بتاريخ  التجارية ب راكش  

2323 تحت رقم 115283.

696I

fiduciaire for you

OSA MARKET
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تغيي3 نشاط الشركة

fiduciaire for you

شارع مح د البقال ع ارة صبحي 

رقم 51 الطابق 3 شقة رقم 37 أيلز 

، 43333، مراكش املغرب

OSA MARKET شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها االأت اعي حي  املنار  

ع ارة رقم 53 تحت أر�سي - 43333 

مراكش املغرب.

تغيي3 نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.54171

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تم تغيي3   2323 11 غشت  املؤرخ في 

نشاط الشركة من »مقهى» إ 5 »مواس 

مواس  أسجات منزلية,   ، غدائية عامة 

تنظيف».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   34 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

2323 تحت رقم 116913.

698I

الناظور للحدابات

 INFOSERVICE

TECHNOLOGY
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تقليص هدف الشركة

الناظور للحدابات

شارع االمي3 سيدي مح د الحي 

االساري سيتي املح دية بلوك س 

الطابق الثاني رقم 5 ، 62333، 

الناظور املغرب

 INFOSERVICE TECHNOLOGY

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها االأت اعي تجزئة 

املدينة الجديدة رقم 377  الدريوش 

62354 الدريوش املغرب.

تقليص هدف الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

15283
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
املؤرخ في 26 أكتوبر 2323 تم حذف 
امنشطة التالية من نشاط الشركة 

الحا ي :
- نظام اممن

- مقاجل اع ال متنوعة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 19 نون30 

2323 تحت رقم 3578.

733I

SAFI CONSULTANT

ZARAPORT
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

SAFI CONSULTANT
ع ارة مي ونة الطابق الثاني حي 

الجريفات اسفي ، 46333، اسفي 
املغرب

ZARAPORT شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 16 
تجزئة كوار طريق حد حرارة اسفي - 

46333 اسفي املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

11333
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 أكتوبر   27
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ZARAPORT
الت3جيج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للعقار .
 16 رقم   : عنوان املقر االأت اعي 
 - تجزئة كوار طريق حد حرارة اسفي 

46333 اسفي املغرب.
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أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد الح دجني بلحفيظة :  933 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

الديد عزيز فاضيل :  133 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

بلحفيظة  الح دجني  الديد 

الغناسرة  كبور  اجالس  سجار  عنوانه)ا) 

24333 سيدي  الزمامرة سيدي بنور 

بنور املغرب.

عنوانه)ا)  فاضيل  عزيز  الديد 

زنقة 31 الرقم 35 حي الكتبية اسفي 

46333 اسفي املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

بلحفيظة  الح دجني  الديد 

الغناسرة  كبور  اجالس  سجار  عنوانه)ا) 

24333 سيدي  الزمامرة سيدي بنور 

بنور املغرب

عنوانه)ا)  فاضيل  عزيز  الديد 

زنقة 31 الرقم 35 حي الكتبية اسفي 

46333 اسفي املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بآسفي  بتاريخ - تحت رقم 

.-

731I

FIGENOUV

ARIBAT MADANI
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جفاة شريك

FIGENOUV

شارع النصر ع ارة 16 شقة 3 سيور 

الدالم ، 53353، مكناس املغرب

ARIBAT MADANI  شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 367 جلجة 

املراني تواركة - 53373 مكناس 

املغرب.

جفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

.25315

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

2323 تم اإلعالم  25 نون30  املؤرخ في 

ج  عريبات  املداني  الشريك  بوفاة 

 
ً
تبعا الورثة  عل5  حصصه  توزيع 

سأن30   32 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2323 بالشكل امتي :

 656   ، هاأر عريات   الديد)ة) 

حصة .

 656   ، بشرى عريات   الديد)ة) 

حصة .

 753   ، سهبي   مليكة  الديد)ة) 

حصة .

  ، عريات   يوسف  الديد)ة) 

1.313 حصة .

  ، عريات   الغاني  عبد  الديد)ة) 

1.313 حصة .

الديد)ة) سعيد عريات  ،  1.312 

حصة .

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   37 بتاريخ  التجارية ب كناس  

2323 تحت رقم 4379.

732I

مدتامنة تي اسير ش.م.م  ش.ج

مجموعة اكسان للتصدير 

واالستيراد
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

مدتامنة تي اسير ش.م.م  ش.ج

حي لعري شيخ ع ارة الشفاء الطابق 

الرابع الناظور، 62333، الناظور 

املغرب

مج وعة اكدان للتصدير 

جاالستي3اس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 15 شارع 

37 حي الكندي الناظور الناظور 

62333 الناظور املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.15199

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

ت ت   2319 مارس   22 في  املؤرخ 

املصاسقة عل5 :

تفويت الديد )ة) امجاهد  مح د 

أصل  من  اأت اعية  حصة   833

)ة)  الديد  لفائدة   حصة   83.333

يوسف ملقدم بتاريخ 22 مارس 2319.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 32 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

أكتوبر 2323 تحت رقم 3261.

733I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

SUMMER V23
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صندجق ال30يد 

2639 ، 43333، مراكش املغرب

SUMMER V23 شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي فيال رقم 

33 باب اغلي - 43333 مراكش 

املغرب.

تحويل  املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.38361

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تم    2323 أكتوبر   39 في  املؤرخ 

الحا ي  االأت اعي  املقر  تحويل  

باب اغلي   33 للشركة من »فيال رقم 

إ 5 »زاجية   - 43333 مراكش املغرب» 

شارع الريف جإخاء اقامة أوار االجل، 

13 مكتب  الطابق الثاني ، شقة رقم 

3 افرناج - 43333 مراكش  املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   13 بتاريخ  التجارية ب راكش  

2323 تحت رقم 118345.

734I

AMDE

IGAMED SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMDE

 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD

 ABDELMOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC

IGAMED SARL AU شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة س ية 

اقامة شهرزاس 3 الطابق 5 النخيل  

البيضاء 23343 البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

373373

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2317 مارس   33

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.IGAMED SARL AU

غرض الشركة بإيجاز : - الت3كيبات 

الكهربائية

- اشغال متنوعة.

زنقة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 5 الطابق   3 شهرزاس  اقامة  س ية 

البيضاء   23343 البيضاء  النخيل  

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : ايغافي  مح د  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .
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جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ايغافي  مح د  الديد 

الجديدة   44 رقم  كدوس  تجزئة 

24333 الجديدة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  ايغافي  مح د  الديد 

الجديدة   44 رقم  كدوس  تجزئة 

24333 الجديدة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

مارس 2317 تحت رقم -.

735I

مدتامنة تي اسير ش.م.م  ش.ج

مجموعة اكسان للتصدير 

واالستيراد
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مدي3 أديد للشركة

مدتامنة تي اسير ش.م.م  ش.ج

حي لعري شيخ ع ارة الشفاء الطابق 

الرابع الناظور، 62333، الناظور 

املغرب

مج وعة اكدان للتصدير 

جاالستي3اس  شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 15 شارع 

37 حي الكندي الناظور الناظور 

62333 الناظور املغرب.

تعيين مدي3 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.15199

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تم تعيين   2319 أبريل   31 املؤرخ في 

مدي3 أديد للشركة الديد)ة) ملقدم 

يوسف  ك دي3 جحيد

تبعا لقبول استقالة املدي3.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 32 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

أكتوبر 2323 تحت رقم 3261.

736I

 TANGIER INTERNATIONAL FINANCIAL

SERVICES

FILTER SYSTEMS MAROC
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

 TANGIER INTERNATIONAL

FINANCIAL SERVICES

 AVENUE JABAL TARIK IMM

 DAR FARAH 2 APPT N° 40 ،

90010، TANGER MAROC

 FILTER SYSTEMS MAROC

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة رقم 

144 املنطقة الحرة ملدينة الديارات 

بطنجة أوامعة أهة فحص أنجرة - 

93333 طنجة املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.81769

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تم   2323 نون30   13 في  املؤرخ 

قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

أي  سرهم»   123.548.333«

إ 5  سرهم»   95.333.333« من 

طريق  عن  سرهم»   215.548.333«

الشركة  سيون  مع  مقاصة  إأراء    :

املحدسة املقدار ج املدتحقة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   15 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2323 تحت رقم 237136.

737I

مونيتيد

YOUSLID
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مونيتيد

شارع الجوالن حي الفانوس رقم 12 

الطابق االر�سي مكتب رقم 2 تطوان 

، 93333، تطوان املغرب

YOUSLID شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

الجوالن حي الفانوس الطابق 

املخفض رقم ١٢ الددة مكتب رقم 

3تطوان - 93333 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

27973

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   37

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.YOUSLID

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املتنوعة للبناء.

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 

الطابق  الفانوس  حي  الجوالن 

الددة مكتب رقم  املخفض رقم ١٢ 

3تطوان - 93333 تطوان املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

1.333.333,33 سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد يوسف احربوس :  13.333 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد يوسف احربوس عنوانه)ا) 

 25 بلوك   2 مج ع ميكدطا صافية 

الطابق الرابع 93153 مارتيل املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد يوسف احربوس عنوانه)ا) 

 25 بلوك   2 مج ع ميكدطا صافية 

الطابق الرابع 93153 مارتيل املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   13 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2323 تحت رقم 5774.

738I

CABINET FIDUCIAIRE FAISSAL EL AZDI

OUMCHACH CAR
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مدي3 أديد للشركة

 CABINET FIDUCIAIRE FAISSAL

EL AZDI

298  شارع التهامي الوزاني اقامة 

أماني  رقم 31 تطوان ، 93333، 

تظوان املغرب

OUMCHACH CAR  شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

مح د الداسس زنقة س 9 رقم 13 - 

93132 الفنيدق املغرب.

تعيين مدي3 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.24547

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تم تعيين   2323 نون30   24 املؤرخ في 

امناس  مدي3 أديد للشركة الديد)ة) 

اح د ك دي3 جحيد

تبعا لقبول استقالة املدي3.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

37 سأن30  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

2323 تحت رقم 6133.

739I

مونيتيد

GAMELAND TETOUAN
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

مونيتيد

شارع الجوالن حي الفانوس رقم 12 

الطابق االر�سي مكتب رقم 2 تطوان 

، 93333، تطوان املغرب

GAMELAND TETOUAN شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة
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جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

الجيش امللكي اقامة النع ة س رقم 

19 تطوان - 93333 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

28373

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 أكتوبر   28

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.GAMELAND TETOUAN

حدائق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االلعاب.

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 

الجيش امللكي اقامة النع ة س رقم 

19 تطوان - 93333 تطوان املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 93.333 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 333   : الباسي  ياس ين  الديدة 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

الديدة ع 30 الباسي :  333 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

حصة   333   : الديد بدر املجيد 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الديدة ياس ين الباسي عنوانه)ا) 

شارع أيش امللكي اقامة النع ة س 
تطوان   93333  19 رقم   6 الطابق 

املغرب.

عنوانه)ا)  الباسي  ع 30  الديدة 

شارع أيش امللكي اقامة النع ة س 
تطوان   93333  19 رقم   6 الطابق 

املغرب.

الديد بدر املجيد عنوانه)ا) اقامة 

 7 الشقة   15 البناية  عرصة حدين 

سال الجديدة 11153 سال املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديدة ياس ين الباسي عنوانه)ا) 

شارع أيش امللكي اقامة النع ة س 

تطوان   93333  19 رقم   6 الطابق 

املغرب

تم اإليداع القانوني ب-  بتاريخ 23 

نون30 2323 تحت رقم 5986.

713I

FIDUSCAL

LIGHTING NETWORK
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUSCAL

 BD OUED DAOURA LOT 321

 CHAHDIA EL OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC

LIGHTING NETWORK شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : تجزئة 

رياض الدالم رقم 4 تجزئة رياض 

الدالم رقم 4 28823 املح دية 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.21227

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر   2323 نون30   33 في  املؤرخ 

 LIGHTING NETWORK حل 

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

رأس الها  مبلغ  الوحيد  الشريك 

مقرها  جعنوان  سرهم   133.333

اإلأت اعي تجزئة رياض الدالم رقم 

4 تجزئة رياض الدالم رقم 4 28823 

ل1/تقرير  نتيجة  املغرب  املح دية 

املصف:

املصفي  لتقرير  االست اع  بعد 

حول ع ليات التصفية، جافق الج ع 

العام عل5 الحداب النهائي الدي أبرز 

جأوس حداب فارغ

2/ تقديم رصيد التصفية:
جأوس  عن  أفرز  التقرير  أن  ب ا 
حداب فارغ فإن الج ع قد قرر عدم 
للحصص  سداس  ندبة  تخصيص 

االأت اعية.
تشطيب  ج  التصفية  إنهاء   /3

الشركة من السجل التجاري:
الكلي  اإلنهاء  العام  الج ع  قرر 
طرف  إخالء  أعطى  ج  للتصفية 
اسم  تشطيب  قرر  ك ا  لل صفي 

الشركة من السجل التجاري..
ج عين:

ج  ص يم  الدين   نور  الديد)ة) 
89 سيدي  عنوانه)ا) تجزئة لينا رقم 
البيضاء  الدار   23153 معرجف 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
تجزئة  جفي   2323 نون30   33 بتاريخ 
 28823  -  4 رقم  الدالم  رياض 

املح دية املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملح دية  بتاريخ 33 نون30 

2323 تحت رقم 1631.
711I

HASNAOUIA CONTROLE

STE CHAHD TRANS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

HASNAOUIA CONTROLE
 HAY ESSALAM BLOC 07 RES.
 ANNAKHIL APPT 05 ، 14200،

SIDI SLIMANE MAROC
STE CHAHD TRANS شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة)في طور 
التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 
5 اقامة النخيل بلوك 7 سيدي 

سلي ان - 14233 سيدي سلي ان 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1853
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2323 33 مارس  املؤرخ في 
 STE شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رأس الها  مبلغ    CHAHD TRANS

مقرها  جعنوان  سرهم   93.333

اإلأت اعي رقم 5 اقامة النخيل بلوك 

سيدي   14233  - سيدي سلي ان   7

االزمة   : ل  نتيجة  املغرب  سلي ان 

االقتصاسية .

 5 رقم  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

اقامة النخيل بلوك 7 سيدي سلي ان 

- 14233 سيدي سلي ان املغرب. 

ج عين:

ج  ال30جي  هشام   الديد)ة) 

القصيبية   الحفاري  سجار  عنوانه)ا) 

املغرب  سلي ان  سيدي   14233

ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل5 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بديدي سلي ان  بتاريخ 33 

سأن30 2323 تحت رقم 251/2020.

713I

HORICOM

TARED CAR
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مدي3 أديد للشركة

HORICOM

21AV HASSAN II APPT N°4 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

TARED CAR  شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 189 

تجزئة امندلس بئ3 انزران  - 53333 

مكناس املغرب.

تعيين مدي3 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.51433

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

2323 تم تعيين  33 سأن30  املؤرخ في 

الديد)ة)  للشركة  أديد  مدي3 

بنجيدجسة سكينة ك دي3 جحيد
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تبعا لقبول استقالة املدي3.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   38 بتاريخ  التجارية ب كناس  

2323 تحت رقم 4395.

714I

FLASH ECONOMIE

 LES JARDINS DES

ORANGERS PRIVÉS

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

 LES JARDINS DES ORANGERS

 PRIVÉS

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

رأس الها:13.333 سرهم

 مقرها اإلأت اعي: 89 سرب نجاة م ر 

اللي ون عين الدبع -  الدار البيضاء 

رقم التقييد في السجل التجاري: 

277171

حل شركة

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

لشركة

 LES JARDINS DES

ORANGERS PRIVÉS املؤرخ بتاريخ 

31 أكتوبر 2323 قرر ما يلي 

- حل الشركة 

فه ون  غضيفة  الديدة  -تعيين 

رقم   الوطنية  للبطاقة  الحاملة 

B637847 ك صفية للشركة 

تجزئة   3 -حدس مقر التصفية في 

توليب م ر كرجفيي عين الدبع الدار 

البيضاء

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 37 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 156482

716I

KEY PERFORMANCE

LOGIUDICE ITALY
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

KEY PERFORMANCE

62 شارع املقاجمة، إقامة 

Casabusiness الطابق رقم 7، 

املكتب 14. ، 23113، الدار البيضاء 

املغرب

LOGIUDICE ITALY شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 

س ية ع ارة رقم 82 ، الطابق الرابع 

رقم 16 حي النخيل - 23342 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

481415

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم   2323 نون30   11

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.LOGIUDICE ITALY

صيانة   -  : غرض الشركة بإيجاز 

جإصالح املعدات الزراعية الغذائية

جشراء  بيع  تصدير،استي3اس،   -

املنتجات الزراعية الغذائية.

زنقة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

س ية ع ارة رقم 82 ، الطابق الرابع 

الدار   23342  - حي النخيل   16 رقم 

البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد عبد هللا سخي هللا :  1.333 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

هللا  سخي  هللا  عبد  الديد 
الت ديد  حي   122 رقم  عنوانه)ا) 

83333 أكاسير املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

هللا  سخي  هللا  عبد  الديد 
الت ديد   حي   122 رقم  عنوانه)ا) 

83333 أكاسير املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم -.

717I

ETABLISSEMENT GHAITI

RIO PRINT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ETABLISSEMENT GHAITI

شارع العركوب رقم 31 ، 73333، 

الداخلة املغرب

RIO PRINT شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 1683 

حي النهضة  - 73333 الداخلة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

16737

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   32

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 RIO  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.PRINT

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جخدمات الطباعة ، تصدير جاستي3اس 

أأهزة  جإصالح  جكراء  جتدويق 

املعلوميات جالطباعة.
رقم   : االأت اعي  املقر  عنوان 

1683 حي النهضة  - 73333 الداخلة 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

13.333,33 سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد طارق املخفي :  133 حصة 

بقي ة 13.333,33 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد طارق املخفي عنوانه)ا) حي 

 24353 الزمامرة   الوليدية  الكامية 

سيدي بنور املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد طارق املخفي عنوانه)ا) حي 

 24353 الزمامرة   الوليدية  الكامية 

سيدي بنور املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  االبتدائية بواسي الدهب  

نون30 2323 تحت رقم 1099/2020.

718I

 DAHI MANAGEMENT BUSINESS

CONSULTING

 TRIPOD PRODUCTION

SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 DAHI MANAGEMENT

BUSINESS CONSULTING
زنقة بورسعيد حي الفتح ع ارة بالل 

طابق االجل الشقة  رقم 31 العيون ، 

73333، العيون املغرب

  TRIPOD PRODUCTION SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
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جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

كولومينا القدي ة حي ج ي العهد رقم 

239 س  - 73333 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

34223

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 سأن30   39

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. TRIPOD PRODUCTION SARL

: التص يم  غرض الشركة بإيجاز 

االشهار  مونتاج  البصري  الد عي 

االضاءة  تقنيات  التصوير  حصص 

اع ال مختلفة .

تجزئة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

كولومينا القدي ة حي ج ي العهد رقم 

239 س  - 73333 العيون املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  خولة   ماسي  الديدة 
حي   234 مج وعة  بلوك ا5   34 رقم 

موالي رشيد  73333 العيون املغرب.

عنوانه)ا)  الديدة الرحا ي بشرة  
زنقة شفشاجن رقم 8 املر�سى  73333 

العيون املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

العينين   الديدة تفرح الشيخ ماء 

عنوانه)ا) حي ج ي العهد زنقة جركزيز 
رقم 99 73333 العيون املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 13 سأن30 

2323 تحت رقم 3034/2020.

719I

MCFISC

MON TECH
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

MCFISC

 JAMILA7 RUE 6 N 51 C D

 CASABLANCA ، 20440،

CASABLANCA MAROC

MON TECH شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : اقامة 

املدينة 2 الشطر الثاني الع ارة 17 

املتجر 26 الدرجة - 26232 الدرجة 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.13789

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2323 نون30   24 املؤرخ في 

شركة ذات مدؤجلية   MON TECH

محدجسة ذات الشريك الوحيد مبلغ 

جعنوان  سرهم   133.333 رأس الها 

 2 املدينة  اقامة  اإلأت اعي  مقرها 

املتجر   17 الع ارة  الثاني  الشطر 

الدرجة املغرب   26232  - الدرجة   26

القدرة  نتيجة لركوس الدوق ج عدم 

عل5 املنافدة.

ج عين:

ج  مح د  بوقصراي   الديد)ة) 

 38 زنقة  الفقراء  سرب  عنوانه)ا) 

البيضاء  الدار   23553  7 الرقم 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

اقامة  جفي   2323 نون30   24 بتاريخ 

 17 الع ارة  الثاني  الشطر   2 املدينة 

الدرجة   26232  - الدرجة   26 املتجر 

املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   39 بتاريخ  االبتدائية ب30شيد  

2323 تحت رقم 1565.

723I

ZAYD & MED

زايد
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ZAYD & MED

حي الدالم شارع العلويين رقم 35 

M’DIQ MAROC ،93333 ، املضيق
مدؤجلية  ذات  شركة  زايد  

محدجسة ذات الشريك الوحيد

حي  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 

 35 رقم  العلويين  شارع  الدالم 

املضيق - 23233 املضيق املغرب 

مدؤجلية  ذات  شركة  تأسيس 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

27971

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   32

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
اإلقتضاء ب ختصر تد يتها : زايد .

بيع مواس   : غرض الشركة بإيجاز 

الصيدلة   .

حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 35 رقم  العلويين  شارع  الدالم 

املضيق - 23233 املضيق املغرب .

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد ع ر أعراب  :  1.333 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  أعراب   ع ر  الديد 

 35 رقم  العلويين  شارع  الدالم  حي 

املضيق 23233 املضيق  املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  أعراب   ع ر  الديد 

 35 رقم  العلويين  شارع  الدالم  حي 

املضيق 23233 املضيق املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   13 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2323 تحت رقم 5768.

721I

TT COMPTABILITE

LEADER DECO
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

TT COMPTABILITE

 IMM FTILOU BD MED V 2 EME

 ETAGE N°2 OUJDA ، 60000،

OUJDA MAROC

LEADER DECO شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : طريق 

العونية تجزئة الطلحاجي رقم 63 - 

63333 جأدة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.31481

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر   2318 سأن30   13 في  املؤرخ 

ذات  شركة   LEADER DECO حل 

رأس الها  مبلغ  املحدجسة  املدؤجلية 

مقرها  جعنوان  سرهم   53.333

تجزئة  العونية  طريق  اإلأت اعي 

جأدة   63333  -  63 الطلحاجي رقم 

املغرب نتيجة السباب اقتصاسية.

ج عين:

ج  حوري   يحيى   الديد)ة) 

 22 رقم   5 مح د  شارع  عنوانه)ا) 

63333 جأدة املغرب  تجزئة الياتني  

ك صفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

طريق  جفي   2318 سأن30   13 بتاريخ 

 -  63 العونية تجزئة الطلحاجي رقم 

63333 جأدة  املغرب.
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   38 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

2323 تحت رقم 2886.
722I

ETABLISSEMENT GHAITI

RABICHI NEGOCE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ETABLISSEMENT GHAITI
شارع العركوب رقم 31 ، 73333، 

الداخلة املغرب
RABICHI NEGOCE شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي النهضة 

رقم 759 - 73333 الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
14913

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2319 أكتوبر   31
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.RABICHI NEGOCE
تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
امس اك ، تدويق جتصدير جاستي3اس 

أ يع منتوأات البحر.
حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
الداخلة   73333  -  759 النهضة رقم 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأس ال  مبلغ 

133.333,33 سرهم، مقدم كالتا ي:
 1.333   : الربي�سي  عاسل  الديد 
سرهم   133.333,33 بقي ة  حصة 

للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الربي�سي  عاسل  الديد 

 73333  331 رقم   1 النهضة  حي 

الداخلة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  الربي�سي  عاسل  الديد 

 73333  331 رقم   1 النهضة  حي 

الداخلة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  االبتدائية بواسي الدهب  

نون30 2319 تحت رقم 1257/2019.

724I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

JIKARMOW
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صندجق ال30يد 

2639 ، 43333، مراكش املغرب

JIKARMOW شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 57 شارع 

موريتانيا صندجق ال30يد 2639 - 

43333 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

139195

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   25

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.JIKARMOW

تأأي3   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أ يع العقارات املفرجشة.

57 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 

 -  2639 ال30يد  صندجق  موريتانيا 

43333 مراكش املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 Oumar SOW  :  1.000 الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

Oumar SOW  عنوانه)ا)  الديد 

الدنيغال   1553 الدنيغال 

الدينغال.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)   Oumar SOW الديد 

الدنيغال 1553 الدنيغال الدينغال

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   39 بتاريخ  التجارية ب راكش  

2323 تحت رقم 118328.

725I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE ائت انية الثقة العيون

LAAYOUNE

FADAE AL ILHAM PRIVE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ائت انية الثقة العيون

CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عالل بن عبد هللا املر�سى 
العيون ، 72333، املر�سى العيون 

املغرب

FADAE AL ILHAM PRIVE   شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

املدي3ة الخضراء زنقة سبي رقم 

1319 املر�سى العيون. - 73332 

املر�سى العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
34227

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 سأن30   39
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 FADAE : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.  AL ILHAM PRIVE
التعليم    : غرض الشركة بإيجاز 
الخاص بكل مراحله . إنشاء جتشغيل 
سجر الحضانة جمراكز الرعاية النهارية 

جاملدارس االبتدائية........
تجزئة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
املدي3ة الخضراء زنقة سبي رقم 1319 
املر�سى   73332  - العيون.  املر�سى 

العيون املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
 1.333   : الديدة الهام الحاكمي 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
الديدة الهام الحاكمي عنوانه)ا) 
حي الوحدة تجزئة املدي3ة الخضراء 
املر�سى    1212 رقم  الثالث  الشطر 

73332 املر�سى العيون املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
الديدة الهام الحاكمي عنوانه)ا) 
حي الوحدة تجزئة املدي3ة الخضراء 
املر�سى    1212 رقم  الثالث  الشطر 

73332 املر�سى العيون املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 13 سأن30 

2323 تحت رقم 3041/2020.

726I
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املركز املراك�سي لإلرشاس

MEDIA IMMO AUTO
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

املركز املراك�سي لإلرشاس

شقة رقم ٩ مدخل أ ع ارة أنس 

ماأوريل شارع موالي عبد هللا ، 3، 

مراكش املغرب

MEDIA IMMO AUTO  شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي إقامة 

جرسة أ رقم 24 الطابق الرابع شارع 

إبن حنبل ليفي3ناج - 43333 مراكش 

املغرب .

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري -.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2323 أكتوبر   14 في  املؤرخ 

املصاسقة عل5 :

زكيك  بوثينة   )ة)  تفويت الديد 

أصل  من  اأت اعية  حصة   533

)ة)  الديد  لفائدة   حصة   1.333

 MARC ANTOINE JOSEPH

CATALDI بتاريخ 14 أكتوبر 2323.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

سأن30   39 بتاريخ  التجارية ب راكش  

2323 تحت رقم 118281.

727I

املركز املراك�سي لإلرشاس

MEDIA IMMO AUTO
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

املركز املراك�سي لإلرشاس

شقة رقم ٩ مدخل أ ع ارة أنس 

ماأوريل شارع موالي عبد هللا ، 3، 

مراكش املغرب

MEDIA IMMO AUTO شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي إقامة 

جرسة أ رقم 24 الطابق الرابع شارع 

إبن حنبل ليفي3ناج   43333 مراكش 

املغرب.

تحويل  املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.23749

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 14 أكتوبر 2323 تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 

24 الطابق الرابع  »إقامة جرسة أ رقم 

 43333 شارع إبن حنبل ليفي3ناج   

 52 »شقة رقم  إ 5  مراكش املغرب» 

ع لية إسن بارك املنطقة   14 ع ارة 

مراكش     43333  - الدياحية أكدال  

املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   39 بتاريخ  التجارية ب راكش  

2323 تحت رقم 118281.

728I

املركز املراك�سي لإلرشاس

MEDIA IMMO AUTO
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل الشكل القانوني للشركة

املركز املراك�سي لإلرشاس

شقة رقم ٩ مدخل أ ع ارة أنس 

ماأوريل شارع موالي عبد هللا ، 3، 

مراكش املغرب

MEDIA IMMO AUTO شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

ج عنوان مقرها االأت اعي إقامة 

جرسة أ رقم 24 الطابق الرابع شارع 

إبن حنبل ليفي3ناج - 43333 مراكش 

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.23749

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 14 أكتوبر 2323 تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة» إ 5 »شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   39 بتاريخ  التجارية ب راكش  

2323 تحت رقم 118281.

729I

FIGENOUV

ARIBAT MADANI
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين مدي3 أديد للشركة

FIGENOUV

شارع النصر ع ارة 16 شقة 3 سيور 

الدالم ، 53353، مكناس املغرب

ARIBAT MADANI  شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 367 جلجة 

ملراني تواركة - 53373 مكناس 

املغرب.

تعيين مدي3 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.25315

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم تعيين   2323 نون30   25 املؤرخ في 

مدي3 أديد للشركة الديد)ة) عربات  

عبد الغاني ك دي3 جحيد

تبعا لوفاة املدي3.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   37 بتاريخ  التجارية ب كناس  

2323 تحت رقم 4379.

733I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

بــــوبــوالسيـــون كــريـــا
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE

 LIBERTE N° 97 - CASABLANCA

 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC

بــــوبــوالسيـــون كــريـــا   شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : 26  محـــج 

مـــــرس الـدـلــطــــــان  الطـــابـــق امجل  

شـقـــــة  رقـــــــم  3 -- 23123 البيضــاء  

املغــــرب .

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.418.955

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

2323 تقرر حل  33 شتن30  املؤرخ في 

ذات  شركة  كــريـــا    بــــوبــوالسيـــون 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد مبلغ رأس الها 13.333 سرهم 

محـــج    26 جعنوان مقرها اإلأت اعي 
امجل   الطـــابـــق  الـدـلــطــــــان   مـــــرس 
البيضــاء    23123  --  3 رقـــــــم   شـقـــــة  

الشـــريـــك   لخــــرجج   نتيجة  املغــــرب  

الــرئيـــدــي  فـــي الــشـــــركـــــة ،  املنـــافدـــة  

ج امزمـــة  اإلقتــصـــاسيـــة. .

ج عين:

ج  بـــــي  مـــــزا  نـعــيــ ـــة   الديد)ة) 
زنـقــــة  الــتـضامـــن   تـجــزئـة  عنوانه)ا) 

البيضـــاء    23243   34 فيـــال رقــم    5

املـــغــــــرب    ك صفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

بتاريخ 33 شتن30 2323 جفي 26  محـــج 
امجل   الطـــابـــق  الـدـلــطــــــان   مـــــرس 
البيضــاء     23123 --  3 رقـــــــم   شـقـــــة  

املــــغــــرب   .

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 757.231.

731I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

بـــاتــيــــســـامـــــو
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مدي3 أديد للشركة

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE

 LIBERTE N° 97 - CASABLANCA

 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC

بـــاتــيــــدـــامـــــو  شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 24  زنقــة 

مـــدريــــد  -- 23333 البيضــاء  املــغــــرب  

.تعيين مدي3 أديد للشركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 
.166.285

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
2323 تم تعيين  32 سأن30  املؤرخ في 
مـــراح    مدي3 أديد للشركة الديد)ة) 

مح ــد    ك دي3 جحيد
تبعا لقبول استقالة املدي3.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 757.367.

732I

FIDUCIAIRE EL MOUDDEN

إديفيس الشمال
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL MOUDDEN
 AV ALLAL EL FASSI RES

 YASMINE WILAYA B1 BLOC
 B1 ENTRE SOL N°5 ، 93040،

TETOUAN MAROC
إسيفيس الش ال شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
عث ان ابن عفان رقم 226 - 93333 

تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
28191

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   26
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

إسيفيس الش ال.
اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 

عث ان ابن عفان رقم 226 - 93333 

تطوان املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد بدر بن الهاشمي عنوانه)ا) 

 2 شقة   2 ع ارة  ش س  إقامة 

الكورنيش 93153 مرتيل املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد بدر بن الهاشمي عنوانه)ا) 

 2 شقة   2 ع ارة  ش س  إقامة 

الكورنيش 93153 مرتيل املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

33 سأن30  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

2323 تحت رقم 6122.

733I

FIGENOUV

REGOLEC

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تقليص هدف الشركة

FIGENOUV

شارع النصر ع ارة 16 شقة 3 سيور 

الدالم ، 53353، مكناس املغرب

REGOLEC شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها االأت اعي رقم 36 

شارع بئ3 انزاران - 53373 مكناس 

املغرب.

تقليص هدف الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

43815

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 26 أكتوبر 2323 تم حذف 

امنشطة التالية من نشاط الشركة 

الحا ي :

حفر االبار.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   39 بتاريخ  التجارية ب كناس  

2323 تحت رقم 4171.

734I

ARKOS

SUPAGRI
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

ARKOS

املركب التجاري إراك الشارع مح د 

الداسس الع ارة س1 رقم 8 الدار 

البيضاء الدار البيضاء 23533 الدار 

البيضاء املغرب

SUPAGRI شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي املركب 

التجاري إراك الشارع مح د 

الداسس الع ارة س1 رقم 8 الدار 

البيضاء الدار البيضاء 23533 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
رقم التقييد في السجل التجاري : 

373633

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2317 مارس   24

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SUPAGRI

غرض الشركة بإيجاز : االستغالل 

الزراعي.

املركب   : االأت اعي  املقر  عنوان 

التجاري إراك الشارع مح د الداسس 
البيضاء  الدار   8 رقم  س1  الع ارة 

23533 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة: 
سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد توفيق أدير : 353 حصة 
بقي ة 133 سرهم للحصة .

  الديد هشام أدير : 153 حصة 
بقي ة 133 سرهم للحصة

 533  : حا�سي  يوسف  الديد 
حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -
جصفات جمواطن الشركاء :

  الديد   توفيق أدير    عنوانه)ا) 
 31 ع ارة   21 شقة  الدآلم  اقامة 
البيضاء   35 طريق لوالس زيان طابق 

23533  املغرب.
عنوانه)ا)   أدير  هشام  الديد 
 31 ع ارة   21 شقة  الدآلم  اقامة 
البيضاء     35 طريق لوالس زيان طابق 

23533  املغرب.
الديد يوسف حا�سي عنوانه)ا)  
م ر ابو ظبي آلوازيس   134 ,العنوان 

آلبيضاء 23533  املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي3ي الشركة:
  الديد    توفيق أدير   عنوانه)ا)  
 31 ع ارة   21 شقة  الدآلم  اقامة 
البيضاء     35 طريق لوالس زيان طابق 

23533  املغرب
الديد يوسف حا�سي عنوانه)ا) 
ظبي  ابو  م ر   134 ,العنوان   134

آلوازيس آلبيضاء23533  املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 31 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

مارس 2317 تحت رقم -.  

735I

CONCILIUM EXPERTISE

MIBE GROUP
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

CONCILIUM EXPERTISE
156،زنقة ابو زايد الداسج�سي، 

رقم 9، املعاريف، الدار البيضاء ، 
23333، الدار البيضاء املغرب
MIBE GROUP شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
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جعنوان مقرها اإلأت اعي 156 
زنقة ابو زايد الداسج�سي، رقم ، 

9املعاريف، الدار البيضاء - 23333 
الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
482893

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 سأن30   33
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 MIBE  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.GROUP
التدويق   : غرض الشركة بإيجاز 

الرقمي.
عنوان املقر االأت اعي : 156 زنقة 
ابو زايد الداسج�سي، رقم ، 9املعاريف، 
الدار البيضاء - 23333 الدار البيضاء 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد الياس الخيلي :  533 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .
الديد معاذ بوزياني :  533 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الخيلي  الياس  الديد 
اكاسير  فونتي  حي   24 رقم  م  قطاع 

83313 اكاسير املغرب.
عنوانه)ا)  بوزياني  معاذ  الديد 
44 زنقة الن كارجنط 59373 مون ان 
59373 مون ان بارجل  بارجل فرندا 

فرندا.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  الخيلي  الياس  الديد 
اكاسير  فونتي  حي   24 رقم  م  قطاع 

83313 اكاسير املغرب

عنوانه)ا)  بوزياني  معاذ  الديد 

44 زنقة الن كارجنط 59373 مون ان 

59373 مون ان بارجل  بارجل فرندا 

فرندا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 757485.

736I

FIGENOUV

SANIYATE CONSTRUCTION
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIGENOUV

شارع النصر ع ارة 16 شقة 3 سيور 

الدالم ، 53353، مكناس املغرب

 SANIYATE CONSTRUCTION

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار 

ت عاشت ايت جالل - 53333 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

51685

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 سأن30   33

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SANIYATE CONSTRUCTION

االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.

سجار   : االأت اعي  املقر  عنوان 

ت عاشت ايت جالل - 53333 مكناس 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد محدن املصطفى :  1.333 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

املصطفى  محدن  الديد 
ج  م  زيان  زنقة   19 رقم  عنوانه)ا) 

53333 مكناس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

املصطفى  محدن  الديد 
ج  م  زيان  زنقة   19 رقم  عنوانه)ا) 

53333 مكناس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   14 بتاريخ  التجارية ب كناس  

2323 تحت رقم 4244.

737I

LA VIE FISCALE

NB VISION
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

LA VIE FISCALE

 RUE LAKHDAR GHILANE IMM

 MEHDAOUI 2EME ETAGE N°05

، 60000، OUJDA MAROC

NB VISION شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي ع ارة 
لعلج زنقة بني مرين الطابق االجل 

شقة رقم 13 - 63333 جأدة املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

36377

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 شتن30   31

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 NB  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.VISION
صالون   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحالقة جالتج يل
بيع العطور جلوازم التج يل.

ع ارة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
االجل  الطابق  مرين  بني  زنقة  لعلج 
شقة رقم 13 - 63333 جأدة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
  : موسريكة  الرحيم  عبد  الديد 
533 حصة بقي ة 133 سرهم للحصة 
الديدة نجوى زرجا ي :  533 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
موسريكة  الرحيم  عبد  الديد 
بزة  تجزئة  مريطانيا  حي  عنوانه)ا) 
زنقة 4 رقم 48 63333 جأدة املغرب.

الديدة نجوى زرجا ي عنوانه)ا) 4 
 63333 زنقة طول كرم حي القدس 

جأدة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
الديدة نجوى زرجا ي عنوانه)ا) 4 
 63333 زنقة طول كرم حي القدس 

جأدة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   32 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

2323 تحت رقم 2794.

738I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE ائت انية الثقة العيون

LAAYOUNE

HASNAOUI LOGISTIQUES
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ائت انية الثقة العيون
CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عالل بن عبد هللا املر�سى 
العيون ، 72333، املر�سى العيون 

املغرب
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   HASNAOUI LOGISTIQUES

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

امندلس رقم 53 مكرر شقة 2 

املر�سى العيون - 73332 املر�سى 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

34249

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون   2323 سأن30   13

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.  HASNAOUI LOGISTIQUES

تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

امس اك. نقل البضائع لحداب الغي3 

االستي3اس جالتصدير جالتجارة العامة 

-تدويق أ يع أنواع امس اك جاملحار 

جاملحار  الرخويات  جالقشريات، 

جسرطان البحر جغي3ها من املأكوالت 

املدتورسة  أج  املحلية  البحرية، 

جالتدويق  جالتقييم  التجهيز   -

البحرية  املأكوالت  جالتصدير  

جاستي3اس أ يع مرافق إنتاج مسطول 

الصيد  الداحلي  جاملشاركة في أ يع 

  - الصلة  ذات  امل اثلة  الصناعات 

جالدجلية  الوطنية  الشركات  ت ثيل 

أج  العامة  امشغال  كل  جتحقيق   ،

الخاصة.

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 

امندلس رقم 53 مكرر شقة 2 املر�سى 

العيون  املر�سى   73332  - العيون 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 833   : حدناجي  مح د  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

الديد عبد الكريم الذهبي :  233 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الذهبي  الكريم  عبد  الديد 

زنقة  حي املدي3ة الخضراء  عنوانه)ا) 

العيون   املر�سى  رقم18  كثي3  ابن 

73332 املر�سى العيون املغرب.

الديد مح د حدناجي عنوانه)ا) 

شارع امندلس رقم 53 مكرر  املر�سى 

العيون  املر�سى   73332 العيون 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الذهبي  الكريم  عبد  الديد 

زنقة  حي املدي3ة الخضراء  عنوانه)ا) 

العيون   املر�سى  رقم18  كثي3  ابن 

73332 املر�سى العيون املغرب

الديد مح د حدناجي عنوانه)ا) 

شارع امندلس رقم 53 مكرر  املر�سى 

العيون  املر�سى   73332 العيون 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 11 سأن30 

2323 تحت رقم 3058/2020.

739I

 FICOZI«  FIDUCIAIRE DE COMPTABILITE 

«ZITOUNA

  ADR PARAPHARMA « شركة

«
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 FICOZI«  FIDUCIAIRE DE

«COMPTABILITE ZITOUNA

7 ، زنقة القنيطرة الطابق الدفلي 

رقم 13 املدينة الجديدة مكنـاس ، 

53333، مكناس املغرب

 «  ADR PARAPHARMA « شركة

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 138 

نج ة الوسط إقامة االس اعيلية 

مرأان طريق أكوراي مكناس - 

53333 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

51617

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون   2323 أكتوبر   15

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

اإلقتضاء ب ختصر تد يتها : شركة » 

.«  ADR PARAPHARMA

 -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

بارافارما�سي

- التجارة 

- االست3اس ج التصدير.

عنوان املقر االأت اعي : رقم 138 

االس اعيلية  إقامة  الوسط  نج ة 

 - مكناس  أكوراي  طريق  مرأان 

53333 مكناس املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 533   : جليد  اضرضور   الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

 533   : هند  اضرضور  الديدة 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  جليد  اضرضور  الديد 

ع ارة 74 شقة 6 مرأان 1 الشطر 1 

مكناس 53333 مكناس املغرب.

الديدة اضرضور هند عنوانه)ا) 

ع ارة 74 شقة 6 مرأان 1 الشطر 1 

مكناس 53333 مكناس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  جليد  اضرضور  الديد 

ع ارة 74 شقة 6 مرأان 1 الشطر 1 

مكناس 53333 مكناس املغرب

الديدة اضرضور هند عنوانه)ا) 

ع ارة 74 شقة 6 مرأان 1 الشطر 1 

مكناس 53333 مكناس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   38 بتاريخ  التجارية ب كناس  

2323 تحت رقم 4141.

743I

AIT RAZOUK  MOULOUD  

STE RDSHELL SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تغيي3 تد ية الشركة

AIT RAZOUK  MOULOUD

 N 14  2 EME ETAGE  AV

 YOUSSEF IBN TACHFINE  SETTI

 MASSOUDA SEFROU ، 31000،

SEFROU Maroc

STE RDSHELL SARL شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها االأت اعي سجار 

العربية أ اعة اموزار كندر سيدي 

خيار - 31333 صفرج املغرب.

تغيي3 تد ية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

2793

 ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم تغيي3   2323 نون30   13 املؤرخ في 

 STE RDSHELL« تد ية الشركة من

 STE STATION« إ 5   «SARL

. «GLOBAL SAIS

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

32 سأن30  بتاريخ  االبتدائية بصفرج  

2323 تحت رقم 266/20.

741I
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A&T  AUDITEURS CONSULTANTS

MÀCULA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 A&T  AUDITEURS

CONSULTANTS

 Res LES QUARTES TEMPS Bloc

 C N° 19 ، 90000، TANGER

املغرب

MÀCULA  شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي مكتب رقم 

15 ، مبنى رقم 12 ، شارع مو�سى بن 

نصي3 - 93333 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

113347

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   35

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. MÀCULA

استي3اس   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطبية  املعدات  أ يع  جبيع  جشراء 

جشبه الطبية.

مكتب   : االأت اعي  املقر  عنوان 

رقم 15 ، مبنى رقم 12 ، شارع مو�سى 

بن نصي3 - 93333 طنجة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

مونيس  مانيل  أورسي  الديد 

سرهم   1.333 بقي ة  حصة   133   :

للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

مونيس  مانيل  أورسي  الديد 

 38331  12 فيالنا  شارع  عنوانه)ا) 

برشلونة إسبانيا.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

مونيس  مانيل  أورسي  الديد 

 38331  12 فيالنا  شارع  عنوانه)ا) 

برشلونة إسبانيا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   33 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2323 تحت رقم 7333.

743I

ACAMIRA CONSTRUCTION SARL

اكاميرا كنستركسيون
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

 ACAMIRA CONSTRUCTION

SARL

 Rue Tehran Imm Lahay ET:1

 N°21 ، 90000، TANGER

MAROC

اكامي3ا كندت3كديون شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 17شارع 

مح د الخامس اقامة بوفابس رقم 

11 - 93333 طنجة املغرب .

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.77157

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تقرر حل   2323 نون30   26 املؤرخ في 

املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 

اكامي3ا كندت3كديون  مبلغ رأس الها 

مقرها  جعنوان  سرهم   13.333

الخامس  مح د  17شارع  اإلأت اعي 

 93333  -  11 رقم  بوفابس  اقامة 

تصفية   : ل  نتيجة  املغرب   طنجة 

حبية النعدام املداخيل.

17شارع  ج حدس مقر التصفية ب 

مح د الخامس اقامة بوفابس رقم 

11 - 93333 طنجة املغرب . 

ج عين:

ج  ارهون  امي ة    الديد)ة) 
اقامة  طهران  زنقة   4 عنوانه)ا) 

الهاي رقم 21 93333 طنجة املغرب  

ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل5 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   38 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2323 تحت رقم 7173.

744I

derdab compta

TRANSVO
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

derdab compta

 RES MARIA LOUISA 7

 MOUTOUK ROUDANI E.SOL

N.5 ، 90000، tanger maroc

TRANSVO شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي الواقع 

حي بني جرياغل 1 طابق 3 رقم 

14 طنجة. طنجة. 93333 طنجة  

املغرب 

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

113685

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 سأن30   33

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TRANSVO

   : بإيجاز  الشركة  غرض 

 Transport de marchandise et

Travaux divers de construction

عنوان املقر االأت اعي : الواقع حي 
بني جرياغل 1 طابق 3 رقم 14 طنجة. 

طنجة. 93333 طنجة  املغرب .

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الدتيتو  مصطفى  الديد  

الصغيور  :  1.333 حصة بقي ة 133 

سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الدتيتو  مصطفى  الديد  

ازهي3ج  سار  عنوانه)ا)  الصغيور  

أ اعة الحجر النحل طنجة 93333 

طنجة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الدتيتو  مصطفى  الديد  

ازهي3ج  سار  عنوانه)ا)  الصغيور  

أ اعة الحجر النحل طنجة 93333 

طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   11 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2323 تحت رقم 237327.

745I

A&T  AUDITEURS CONSULTANTS

 FRENCH QUALITY
CONTROL

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 A&T  AUDITEURS

CONSULTANTS

 Res LES QUARTES TEMPS Bloc

 C N° 19 ، 90000، TANGER

املغرب

 FRENCH QUALITY CONTROL

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
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جعنوان مقرها اإلأت اعي املركز 
الجديد 5 شارع ميلتون إقامة بالل 
الطابق امجل ، مكتب رقم 8 جرقم 

9 - 93333 طنجة املغرب..
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.137837

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
ت ت   2323 أكتوبر   22 في  املؤرخ 

املصاسقة عل5 :
تفويت الديد )ة)  سافيد إمانويل 
من  اأت اعية  حصة   53 سيليطري 
)ة)  الديد  133 حصة لفائدة   أصل 
أكتوبر   22 بتاريخ  البدجي  الطيب 

.2323
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
نون30   26 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2323 تحت رقم 6779.
746I

STE FIDMEK

ARSALAN TRAVAUX
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDMEK
Diour Assalam Av.Nasr Res.

 Safae et Hajar n°23 Appt14 ،
50050، Meknes Maroc

ARSALAN TRAVAUX شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي الشقة 
17 اقامة هاأر ج صفاء ع ارة 23 
الطابق الخامس شارع النصر سيور 
الدالم  مكناس 53333 مكناس 

امل لكة املغربية
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
51633

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 سأن30   14
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ARSALAN TRAVAUX

-اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

متعدسة اج البناء

-تاأر املعدات

-تاأي3 املعدات.

الشقة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 23 ع ارة  صفاء  ج  هاأر  اقامة   17

سيور  النصر  شارع  الخامس  الطابق 

مكناس   53333 مكناس  الدالم  

امل لكة املغربية.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : ارسالن  طارق  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ارسالن  طارق  الديد 
رقم 7 بلوك 3 تجزئة بئ3 انزران صفرج 

53333 مكناس امل لكة املغربية.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  ارسالن  طارق  الديد 
رقم 7 بلوك 3 تجزئة بئ3 انزران صفرج 

53333 مكناس امل لكة املغربية

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   39 بتاريخ  التجارية ب كناس  

2323 تحت رقم 4152.

747I

ائت انية فيداكا، شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

SABIR PECHE & SERVICES
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي3 نشاط الشركة

ائت انية فيداكا، شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

شارع العركوب رقم 7724-31 

صندجق ال30يد رقم 146، 73333، 

الداخلة املغرب

 SABIR PECHE & SERVICES

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها االأت اعي حي النهضة 
رقم 255 - 73333 الداخلة املغرب.

تغيي3 نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.8685

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تم تغيي3   2323 نون30   23 املؤرخ في 

جشراء  بيع   -« من  الشركة  نشاط 

تصنيع   -« إ 5  لوازم الصيد البحري» 

العبوات من البالستيك ج البولدتي3».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتاريخ  االبتدائية بواسي الدهب  

سأن30 2323 تحت رقم 1211.

748I

FLASH ECONOMIE

SIMO NEGOCE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات مدؤجل ج حيد

ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 

تم   23-33-2318 بتاريخ  البيضاء 

جضع القانون امسا�سي لشركة ذات 

مدؤجل  ذات   ، محدجسة  مدؤجلية 

ج حيد جالتي تت ثل خصائصها في ا 

يلي:

 SIMO الشركة:  اسم   -  1

NEGOCE سي و نكوص

- الشكل القانوني: شركة ذات   2 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد

3 - هدف الشركة: شراء جبيع مواس 

البناء جأ يع املواس بالج لة.                                       

الدار البيضاء     : املقر الرئي�سي   4-
81زنقة الهدهد

-5 املدة : 99 سنة.

سرهم   100،000.00 املال:  رأس 

 1333 )مائة ألف سرهم) مقد ة إ 5 

)مائة  سرهم   133.33 بقي ة  حصة 

ج  اكتتبت  الواحدة  للحصة  سرهم) 

للشريك  جخصصت  أ يعها  حررت 

الوحيد 

ك ا يلي : 

 1333 مليكة  الضريفي  ة  الديد 
CIN: BK149689 حصة  رقم

الضريفي  تعيين  تم  -التديي3: 

مليكة املدي3ة الوحيدة للشركة لفت3ة 

غي3 محدسة بطاقة التعريف الوطنية 
BK149689 رقم

اإليداع  :تم  القانوني  اإليداع 

املدتع لة  الوثائق  لكل  القانوني 
الجهوي  باملركز  الشركة  لتأسيس 

لالستث ار الدار البيضاء الك30ى

ج تم بتاريخ 38 ماي  2318 تسجيل 

الشركة في السجل التجاري باملحك ة 

رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجارية 

433377

749I

rif etudes

 STE MEDETERANIAN INOX

 ET TRAVAUX DIVERS SARL

AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

rif etudes

املركب املنهي. حي باريو حدجا رقم 

املحل 13 الحدي ة ، 32333، 

الحدي ة املغرب

 STE MEDETERANIAN INOX

 ET TRAVAUX DIVERS SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : املركب 

املنهي حي باريو حدجا رقم املحل 

37 الحدي ة - 32333 الحدي ة 

املغرب.

قفل التصفية
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رقم التقييد في السجل التجاري : 
.1867

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر حل   2323 نون30   34 املؤرخ في 
 STE MEDETERANIAN INOX
 ET TRAVAUX DIVERS SARL
محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة   AU
ذات الشريك الوحيد مبلغ رأس الها 
مقرها  جعنوان  سرهم   33.333
اإلأت اعي املركب املنهي حي باريو حدجا 
 32333  - الحدي ة   37 املحل  رقم 
الالزمة  نتيجة  املغرب  الحدي ة 
مدينة  تعرفها  التي  االقتصاسية 

الحدي ة  بدبب أائحة كورجنا.
ج عين:

ج  القوري   كريم   الديد)ة) 
 32333 القاهرة  زنقة   36 عنوانه)ا) 
)ة)  ك صفي  املغرب  الحدي ة 

للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
املركب  جفي   2323 نون30   34 بتاريخ 
 37 باريو حدجا رقم املحل  املنهي حي 
الحدي ة - 32333 الحدي ة الغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالحدي ة  بتاريخ 16 نون30 

2323 تحت رقم 546.

753I

CAFIGEC

M›BAREK DESIGN
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage 39

 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 20100، casa

maroc
M›BAREK DESIGN شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 26 زنقة 
مرس الدلطان الشقة 3 الطابق 1 

الدار البيضاء 23133 الجار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

481411

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 سأن30   15

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.M’BAREK DESIGN
غرض الشركة بإيجاز : - زخرفة ج 

زخرفة الشقق

- أع ال البناء املتنوعة.
زنقة   26  : عنوان املقر االأت اعي 

 1 الطابق   3 مرس الدلطان الشقة 

الدار البيضاء 23133 الجار البيضاء 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : مبارك  اأ يل  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مبارك  اأ يل  الديد 

الزمامرة  الواليدية  الج يل  بي3  سجار 

البيضاء  الدار   23133 بنور  سيدي 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  مبارك  اأ يل  الديد 

الزمامرة  الواليدية  الج يل  بي3  سجار 

البيضاء  الدار   23133 بنور  سيدي 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم -.

751I

FETOUAKI SERVICES

ALWAJAHACOMPANY
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ALWAJAHA COMPANY

تجزئة الوحدة مج وعة E رقم 478 

، 73333، العيون املغرب

ALWAJAHACOMPANY شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

الوحدة مج وعة E رقم 478 العيون 

- 73333 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

34267

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون   2323 سأن30   33

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ALWAJAHACOMPANY

بإيجاز  الشركة  غرض 

 travaux de bâtiments,  :

 TRANSPORT,Fourniture et

. installation de tous matériels

تجزئة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
الوحدة مج وعة E رقم 478 العيون 

- 73333 العيون املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد اسكيحيل نفعي عنوانه)ا) 

 117 حي الفتح شارع طه حدين رقم 

العيون 73333 العيون املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد اسكيحيل نفعي عنوانه)ا) 

 117 حي الفتح شارع طه حدين رقم 

العيون 73333 العيون املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ - تحت رقم 

.-

752I

JAHIS TRANSFERT

JAHIS TRANSFERT
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

JAHIS TRANSFERT

 DOUAR ALKROUCHYINE

 COMMUNE HAD SOUALEM

 TERAYFIA BERRECHID ، 20103،

BERRECHID MAROC

JAHIS TRANSFERT  شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

 DOUAR جعنوان مقرها اإلأت اعي

 AL KROUCHYINE - 26402 HAD

SOUALEM MAROC

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

14373

 34 عقد حر مؤرخ في  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 سأن30 

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 JAHIS  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

. TRANSFERT

 DH 2333 : غرض الشركة بإيجاز

 DOUAR : عنوان املقر االأت اعي

 AL KROUCHYINE - 26432 HAD

.SOUALEM MAROC
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أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 23 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  أواس  املشرع  الديد 

شارع بئ3 انزران املعاريف الدار   11

البيضاء  الدار   23333 البيضاء  

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  أواس  املشرع  الديد 

شارع بئ3 انزران املعاريف الدار   11

البيضاء  الدار   23333 البيضاء  

املغرب

 - بتاريخ  تم اإليداع القانوني ب-  

تحت رقم -.

753I

FIDUCIAIRE LA VIE ECONOMIQUE

يومرا بلوس
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE LA VIE

ECONOMIQUE

 APT N°2   BD PRINCE MY

  ABDELLAH LOT DRISSIA

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

يومرا بلوس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي الحي 

املح دي تجزئة االحباس سقر رقم 

127 مراكش - 43333 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

139117

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 ف30اير   17

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

يومرا   : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

بلوس.

جكيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

الحي   : االأت اعي  املقر  عنوان 

رقم  سقر  االحباس  تجزئة  املح دي 

مراكش   43333  - مراكش   127

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : مح د  نكيل  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مح د  نكيل  الديد 

الحي املح دي تجزئة االحباس سقر 
مراكش   43333 مراكش   127 رقم 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  مح د  نكيل  الديد 

الحي املح دي تجزئة االحباس سقر 
مراكش   43333 مراكش   127 رقم 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   38 بتاريخ  التجارية ب راكش  

2323 تحت رقم 8931.

754I

ANAMAR FIDUCIAIRE

 STE MAROAUNE AGRI
SARL  مروان اكري

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ANAMAR FIDUCIAIRE

 N 280 HAY BOUGAFER ،

45800، TINGHIR maroc

  STE MAROAUNE AGRI SARL

مرجان اكري شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار 

تدفالت تغزجت - تغزجت تنغي3 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6987

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تقرر حل   2323 نون30   23 املؤرخ في 

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

 STE MAROAUNE الشريك الوحيد

مبلغ  اكري   مرجان    AGRI SARL

جعنوان  سرهم   133.333 رأس الها 

تدفالت  سجار  اإلأت اعي  مقرها 

- تغزجت تنغي3 املغرب نتيجة  تغزجت 

ل : االزمة املالية.

ساجر  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

تنغي3   45833  - تغزجت  تدافلت 

املغرب. 

ج عين:

ج  مرجان  مح د   الديد)ة) 

 45833 تغزجت   تدفالت  عنوانه)ا) 

تنغي3 املغرب ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل5 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بورزازات  بتاريخ 33 سأن30 

2323 تحت رقم 625.

755I

AMDE

POTENTIAL GEM
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

AMDE

 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD

 ABDELMOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC

POTENTIAL GEM شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 

س ية اقامة شهرزاس 3 الطابق 5 
النخيل البيضاء املغرب 23343 

الدار البيصاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.23393

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2323 نون30   39 املؤرخ في 
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 
مبلغ رأس الها    POTENTIAL GEM
مقرها  جعنوان  سرهم   13.333
اإلأت اعي زنقة س ية اقامة شهرزاس 
املغرب  النخيل البيضاء   5 الطابق   3
الدار البيصاء املغرب نتيجة   23343

ل : - قفل الشركة.
زنقة  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
 5 الطابق   3 شهرزاس  اقامة  س ية 
النخيل البيضاء املغرب 23343 الدار 

البيضاء املغرب. 
ج عين:

 GOMBAULT الديد)ة) 
 PHILIPPE   YVON MICHEL
 FRANCE 75333 عنوانه)ا)  ج 
)ة)  ك صفي   FRANCE FRANCE

للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل5 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 757173.
756I

TH CONSULTING

NAKO
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

TH CONSULTING
 26BD BRAHIM ROUDANI

 N°8 CASABLANCA ، 20060،
CASABLANCA MAROC
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NAKO شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 334 شارع 
ابراهيم الرجساني اقامة الشفاء 
الطابق الخامس الشقة رقم 13 
معاريف - 23393 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

482531
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 سأن30   32
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
.NAKO : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها
بيع  : شراء  غرض الشركة بإيجاز 
االنعاش  ج  العقارات  تأأي3جتديي3 

العقاري.
 334  : االأت اعي  املقر  عنوان 
شارع ابراهيم الرجساني اقامة الشفاء 
 13 رقم  الشقة  الخامس  الطابق 
البيضاء  الدار   23393  - معاريف 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
533 حصة    : الديد كين عزران 

بقي ة 133 سرهم للحصة .
 533   : الديد مرسج�سي بنلحدن 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
 12 الديد كين عزران عنوانه)ا) 
زنقة عين حرجسة الطابق 6 الشقة 23 
الدار البيضاء   23393 حي الراسين  

املغرب.
بنلحدن  مرسج�سي  الديد 
مح د  الدكتور  شارع   6 عنوانه)ا) 
الدار   23353 بوركون  السجل ا�سي 

البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   
جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد كين عزران عنوانه)ا)  زنقة 
 23 الشقة   6 الطابق  حرجسة  عين 
الدار البيضاء   23393 حي الراسين  

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 757143.

757I

LOGIFIN

 FRANCE FORMATIONS
 PROFESSIONNELLES

PRIVEES MAROC
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

LOGIFIN
 RUE OUED ZIZ, RES 23

 CASTILLA, 1ER ETAGE, APP N°
 5, TANGER ، 90010، TANGER

MAROC
 FRANCE FORMATIONS

 PROFESSIONNELLES PRIVEES
MAROC شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي إقامة 
العزيزية شارع امل لكة العربية 
الدعوسية، طابق 3 رقم 23 - 

93333 طنجة  املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

113631
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 يوليوز   23
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 FRANCE FORMATIONS  :
 PROFESSIONNELLES PRIVEES

.MAROC

غرض الشركة بإيجاز : 1. التدريب 

املنهي.

أ يع الع ليات   ، بشكل عام   .2

مباشر  بشكل  املتعلقة  التدريبية 

املؤس�سي  بالغرض  مباشر  غي3  أج 

للشركة أج التي من املحت ل أن تدهل 

توسيعها أج تطويرها.

3. النقل إ 5 الخارج.

إقامة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

العربية  امل لكة  شارع  العزيزية 

الدعوسية، طابق 3 رقم 23 - 93333 

طنجة  املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد بالل اص يعي :  253 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

  Sébastien VUIDOT : الديد 

553 حصة بقي ة 133 سرهم للحصة 

 233   : رضوان  برحيوي  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  اص يعي  بالل  الديد 

 BIS RUE NELATON 63333  9

CLERMONT FERRAND فرندا.

 Sébastien VUIDOT الديد 

 RAVAILLOUX 63333 عنوانه)ا) 

THIERS فرندا.

الديد برحيوي رضوان عنوانه)ا) 

سوق   14333   6 الحي اإلساري رقم 

امربعاء الغرب املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  اص يعي  بالل  الديد 

 BIS RUE NELATON 63333  9

CLERMONT FERRAND فرندا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   39 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2323 تحت رقم 7267.

758I

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID

 TOP TRAVAUX

IMMOBILIER
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID

 N°9 Imm Alaoui Rue Rahal El

 ،Meskini 4 etage  fes vn ، 30000

فاس املغرب

 TOP TRAVAUX IMMOBILIER

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي  تجزئة 

موالي اسريس رقم 187 محل رقم 

1 سندس جاس فاس - 33333 فاس 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.51199

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2323 شتن30   22 في  املؤرخ 

املصاسقة عل5 :

املنعم  عبد  )ة)  الديد  تفويت 

حصة اأت اعية من   533 النظيفي 

الديد  لفائدة   حصة   533 أصل 

شتن30   22 بتاريخ  النظيفي  نبيل  )ة) 

.2323

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

نون30   34 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2323 تحت رقم 2947.

759I

BETA FIDUCIAIRE

TRANSPORT AL IKHOUAN
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

BETA FIDUCIAIRE

 N° 2 1er ETAGE, 18 PLACE DU

 16 AOUT ، 60000، OUJDA

MAROC

 TRANSPORT AL IKHOUAN

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة)في 

طور التصفية)
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 VGE جعنوان مقرها اإلأت اعي

 13/VGE JANFI 1 13/JANFI 1

63333 جأدة  املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.17975

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2323 نون30   33 املؤرخ في 

املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 

TRANSPORT AL IKHOUAN  مبلغ 
جعنوان  سرهم   433.333 رأس الها 

 VGE JANFI 1/10 مقرها اإلأت اعي 

جأدة    VGE JANFI 1/10 60000

املغرب نتيجة ل : انهاء عقد الشركة.

 VGE ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

 JANFI 1/10 VGE JANFI 1/10

63333 جأدة املغرب. 

ج عين:

ج  بنصديق  مح د   الديد)ة) 

عنوانه)ا) تجزؤة ابن خلدجن زنقة 14 
رقم 11 طريق عين بني مطهر  63333 

جأدة  املغرب ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل5 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   39 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

2323 تحت رقم 2899.

763I

الهدى لالستشارة ش م م

 KHALID DAOUD RACHID

SARL KDR SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

الهدى لالستشارة ش م م
رقم 71 شقة 9 شارع الزرقطوني 

املدينة الجديدة فاس ، 33333، 

فاس املغرب

 KHALID DAOUD RACHID SARL

KDR SARL شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 2 زنقة 
تجزئة الدجلة ضهر الخ يس الطابق 

2  - 33393 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

63951
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 غشت   19
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 KHALID DAOUD RACHID SARL

.KDR SARL
صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
االغذية املص30ة، مقاجل في التعليب، 
ما  جكل  الفالحية  الغالت  استغالل 

يتعلق بالهدف االأت اعي..
 2 رقم   : االأت اعي  املقر  عنوان 
الخ يس  ضهر  الدجلة  تجزئة  زنقة 

الطابق 2  - 33393 فاس املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
334 حصة    : الديد منجي خالد  

بقي ة 133 سرهم للحصة .
 333   : رشيد  الديد مدتحدن 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .
الديد ضريف ساججس :  333 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
 1 عنوانه)ا)  خالد  منجي  الديد 
 RUE ROSSILLON RES FATIMA
 ZAHRA ESC A ETG 32, QU DES
 HOPITAUX, CASABLANCA

.33333 CASABLANCA MAROC
الديد مدتحدن رشيد عنوانه)ا) 
 SALMIA 32 RUE 33 IMMB 37
 APPT 36, CASABLANCA 33333

.CASABLANCA MAROC

عنوانه)ا)  ساججس  ضريف  الديد 
 RUE GRENADE HAY  117
 ESSALAM RTE BOURKAIZE, FES

.33393 FES MAROC
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  ساججس  ضريف  الديد 
 RUE GRENADE HAY  117
 ESSALAM RTE BOURKAIZE, FES

33393 FES MAROC
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن30   25 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2323 تحت رقم 2349.

761I

CANOCAF SARL

DISTRACTION SAKAN
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنداء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 33 
 NADOR ،62333 ،الناظور

MAROC
DISTRACTION SAKAN شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

الجيش امللكي زنقة الخنداء رقم 
37 الطابق الثاني - 62333 الناظور 

املغرب.
تحويل  املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.19731

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 23 نون30 2323 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
»شارع الجيش امللكي زنقة الخنداء 
 62333  - الثاني  الطابق   37 رقم 
»حي املطار ايلو  إ 5  الناظور املغرب» 
84 الطابق الثاني  38, شقة رقم  رقم 

رقم 21 - 62333 الناظور  املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 3735.

762I

FIDIRECTE

 CHAGOURI GROUPE

MAROC
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDIRECTE

6 زنقة ايت با ع ران رقم 34 بلفدير 

CASA، 20300، الدار البيضاء 

املغرب

 CHAGOURI GROUPE MAROC

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

ابن تومرت إقامة رقية  رقم 33  - 

93333 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

113231

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون   2323 أكتوبر   38

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.CHAGOURI GROUPE MAROC

صنع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

في  جالشراء  الجاهزة.البيع  املالبس 

املتاأر أج ع30 اإلنت3نت

استي3اس جتصدير املالبس الجاهزة 

أصناف  أ يع  جتجهيز  .تصنيع 

املالبس.

عنوان املقر االأت اعي : شارع ابن 

تومرت إقامة رقية  رقم 33  - 93333 

طنجة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  
سرهم، مقدم كالتا ي:

  : الشاكوري   صوفية  الديدة 
سرهم   133 بقي ة  حصة   1.333

للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
الشاكوري  صوفية  الديدة 
عنوانه)ا) رقم 23، تجزئة مونا، شارع 
 ،4 الطابق  الزموري  الح يد  عبد 

15323  خ يدات املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
الشاكوري  صوفية  الديدة 
عنوانه)ا) رقم 23، تجزئة مونا، شارع 
 ،4 الطابق  الزموري  الح يد  عبد 

15323  خ يدات املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بطنجة  بتاريخ - تحت رقم -.
763I

ADEX CONSEIL

RAHAF PRINT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ADEX CONSEIL
 rue de lille et bd emile zola 36
 n°7 belvedere casa ، 20360،

casa maroc
RAHAF PRINT شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 36، زنقة 
ليل جشارع اميل زجال رقم 7 بلفدير 

الدار البيضاء - 23363 الدار 
البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.318313
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
املؤرخ في 15 يوليوز 2323 تقرر حل 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
  RAHAF PRINT الوحيد  الشريك 
مبلغ رأس الها 83.333 سرهم جعنوان 
مقرها اإلأت اعي 36، زنقة ليل جشارع 

اميل زجال رقم 7 بلفدير الدار البيضاء 
- 23363 الدار البيضاء املغرب نتيجة 

ل : تراكم الخدائر.
 ،36 ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
 7 رقم  زجال  اميل  جشارع  ليل  زنقة 
بلفدير الدار البيضاء - 23363 الدار 

البيضاء املغرب. 
ج عين:

Hassan  GUEDAZ  ج  الديد)ة) 
36، زنقة ليل جشارع اميل  عنوانه)ا) 
البيضاء  الدار  بلفدير   7 رقم  زجال 
املغرب  البيضاء  الدار   23363

ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل5 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

غشت 2323 تحت رقم 742426.
764I

hk audit

GNB PROJECTION
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

hk audit
 BD lalla yakout n°149 4eme

 etg n°111 ، 20000، casablanca
maroc

GNB PROJECTION شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 45 زنقة 

عبد القاسر مفتكر طابق الثاني شقة 
رقم 4 - 23333 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
479325

 12 عقد حر مؤرخ في  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 أكتوبر 
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 GNB  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.PROJECTION
البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جترميم املباني.
زنقة   45  : عنوان املقر االأت اعي 
عبد القاسر مفتكر طابق الثاني شقة 
رقم 4 - 23333 الدارالبيضاء املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
 1.333   : الكطابي  نبيل  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الكطابي  نبيل  الديد 
35 بلوك أ زنقة 1 حي املدي3ة خريبكة 

25332 خريبكة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  الكطابي  نبيل  الديد 
35 بلوك أ زنقة 1 حي املدي3ة خريبكة 

25332 خريبكة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون30 2323 تحت رقم -.
765I

FLASH ECONOMIE

 HELLERMANNTYTON
SERVICES

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تعيين مدي3 أديد للشركة

شركة
 HELLERMANNTYTON

SERVICES SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
قرر الشريك الوحيد   31/05/2019
 HELLERMANNTYTON لشركة 
املدؤجلية  ذات  شركة   SERVICES
سرهم   133.333 رأس الها  املحدجسة 

 ،  131 مقرها االأت اعي مج ع رقم 
اجطوموتيف  طنجة  الحرة  املنطقة 

سيتي / طنجة، ما يلي 
 Uwe Karl Paul استقالة الديد  -

NOTH  من منصب مدي3 للشركة
 Florian HOLLER تعيين الديد -
أملاني الجندية الحامل لجواز الدفر 
 Farid جالديد   C1TPY5C64 رقم 
الحامل  الجندية  مغربي   LOTFI
للبطاقة الوطنية رقم  BH524332 ج 
أملاني   Matthias MÜHLICH الديد 
رقم  الدفر  لجواز  الحامل  الجندية 
ك دي3ين للشركة ملدة   C1JVJVX51

غي3 محدجسة.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بطنجة  التجارية  باملحك ة  الضبط 
رقم  تحت   03/12/2020 بتاريخ 

.236684
766I

fiduciaire dar dmana

 SOCIETE AL KHAYRATE DE
TRAVAUX DIVERS

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
قفل التصفية

fiduciaire dar dmana
حي الدرعاجيين سرب الدرعاجيين 

رقم 13 جزان حي الدرعاجيين سرب 
الدرعاجيين رقم 13 جزان، 16233، 

جزان املغرب
 SOCIETE AL KHAYRATE DE

TRAVAUX DIVERS     شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : بحي 
الحداسين زنقة بن الشاهد رقم 67 

جزان  - 16233 جزان املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.581

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2323 نون30   33 املؤرخ في 
 SOCIETE AL KHAYRATE DE
TRAVAUX DIVERS     شركة ذات 
رأس الها  مبلغ  املحدجسة  املدؤجلية 
مقرها  جعنوان  سرهم   63.333
بن  زنقة  الحداسين  بحي  اإلأت اعي 
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الشاهد رقم 67 جزان  - 16233 جزان 

اقتصاسية  للظرجف  نتيجة  املغرب 

صعبة.

ج عين:

ج  كريدج  حدني       الديد)ة) 

بن  زنقة  الحداسين  بحي  عنوانه)ا) 

جزان   16233 جزان   65 الشاهد رقم 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

بحي  جفي   2323 نون30   33 بتاريخ 

 67 الحداسين زنقة بن الشاهد رقم 

جزان  - 16233 جزان املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   33 بتاريخ  بوزان   االبتدائية 

2323 تحت رقم 2911.

768I

FIDUCIAIRE LA VIE ECONOMIQUE

حمام ابن يوسف
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE LA VIE

ECONOMIQUE

 APT N°2   BD PRINCE MY

  ABDELLAH LOT DRISSIA

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

ح ام ابن يوسف شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي الحوز 

سائرة قياضات تجزئة قي3جان 

تحناجت مراكش - 43333 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

139271

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   34

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

ح ام   : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

ابن يوسف.

غرض الشركة بإيجاز : ح ام.
الحوز   : االأت اعي  املقر  عنوان 

قي3جان  تجزئة  قياضات  سائرة 

مراكش   43333  - مراكش  تحناجت 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : بن3امي  رشيد  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بن3امي  رشيد  الديد 

23333 الدار  41 شارع أول جزيس  

البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  بن3امي  رشيد  الديد 

23333 الدار  41 شارع أول جزيس  

البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   11 بتاريخ  التجارية ب راكش  

2323 تحت رقم 9113.

773I

TFR MAROC

RAWIYA FINITION
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

TFR MAROC

 APPT 22 IMM ASWAK

 ASSALAM ETAGE 2 QUARTIER

 BAB DOUKKALA MARRAKECH

 ، 40000، MARRAKECH

MAROC

RAWIYA FINITION شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

الزاهرية الوحجة االج 5 رقم 35 الحي 

املح دي الجنوبي مراكش مراكش 

43333 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

32339

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم   2317 يناير   17

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.RAWIYA FINITION

أ يع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

انواع اشغال البناء

االجلية  املواس  أ يع  في  املداجمة 

املتعلقة بالبناء.

تجزئة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

الزاهرية الوحجة االج 5 رقم 35 الحي 

مراكش  مراكش  الجنوبي  املح دي 

43333 مراكش املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

1.213.333 سرهم، مقدم كالتا ي:

 5.929   : الديدة حفيظة مناني 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

الديد موالي املصطفى البحوري 

سرهم   133 بقي ة  حصة   6.171   :

للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الديدة حفيظة مناني عنوانه)ا) 

مراكش   329 رقم  بوطويل  هيالنة 

43333 مراكش املغرب.

الديد موالي املصطفى البحوري 

 329 هيالنة بوطويل رقم  عنوانه)ا) 

مراكش 43333 مراكش املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   
جمواطن مدي3ي الشركة:

الديدة حفيظة مناني عنوانه)ا) 
مراكش   329 رقم  بوطويل  هيالنة 

43333 مراكش املغرب
الديد موالي املصطفى البحوري 
 329 هيالنة بوطويل رقم  عنوانه)ا) 

مراكش 433333 مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   37 بتاريخ  التجارية ب راكش  

2338 تحت رقم 944.

771I

rif etudes

 STE MECANIQUE RIF SARL
AU

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

rif etudes
املركب املنهي. حي باريو حدجا رقم 
املحل 13 الحدي ة ، 32333، 

الحدي ة املغرب
 STE MECANIQUE RIF SARL AU

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي الحي االجل 

بني بوعياش الحدي ة - 32333 
الحدي ة املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3175

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   23
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MECANIQUE RIF SARL AU
ميكانيكي   : غرض الشركة بإيجاز 

اصالح.
عنوان املقر االأت اعي : الحي االجل 
 32333  - الحدي ة  بوعياش  بني 

الحدي ة املغرب.
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أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 93.333 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد زكري املرابط :  933 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد زكري املرابط عنوانه)ا) بني 

بوعياش الحدي ة 32333 الحدي ة 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد زكري املرابط عنوانه)ا) بني 

بوعياش الحدي ة 32333 الحدي ة 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتاريخ  بالحدي ة   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 834.

772I

SOFIDOC SARL

شركة استغالل و توزيع القهوة 

اروما
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تغيي3 تد ية الشركة

SOFIDOC SARL

 BD BIR ANZARANE MAARIF 21

 ، 20100، CASABLANCA

MAROC

شركة استغالل ج توزيع القهوة ارجما 

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها االأت اعي 13 زنقة 

الحرية الطابق الثالث الشقة 3 - 

23333 الدار البيضاء املغرب.

تغيي3 تد ية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

368635

 ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم تغيي3   2323 نون30   23 املؤرخ في 

تد ية الشركة من »شركة استغالل 

»شركة  إ 5  ارجما»  القهوة  توزيع  ج 

قهاجي ارجماكس» .

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 756971.

773I

bkm conseils

 FRUITS NATURELS

SAISONNIERS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

bkm conseils
رقم 3 اقامة الرح ة  شارع عبد 

الكريم الخطابي أليز 43333 

مراكش ، 43333، مراكش املغرب

 FRUITS NATURELS

SAISONNIERS  شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي املكتب 
رقم 3 الكائن بقدارية ع ارة 

الكندافي 183 شارع مح د الخامس 

أليز  - 43333 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

139341

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   17

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 FRUITS : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

. NATURELS SAISONNIERS

طعام   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تنظيم   , الحفالت  م ون   , سريع 

الحفالت.

املكتب   : االأت اعي  املقر  عنوان 
رقم 3 الكائن بقدارية ع ارة الكندافي 

 - شارع مح د الخامس أليز    183

43333 مراكش املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  
سرهم، مقدم كالتا ي:

 533   : الديد منتصر االنصاري 
حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

 533   : االنصاري  مح د  الديد 
حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  
جصفات جمواطن الشركاء :

الديد منتصر االنصاري عنوانه)ا) 
رقم  القصور  تجزئة  املح دي  الحي 

67  43333 مراكش املغرب.
الديد مح د االنصاري عنوانه)ا) 
زاكورة   47933 الناصريين   حي 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
الديد منتصر االنصاري عنوانه)ا) 
رقم  القصور  تجزئة  املح دي  الحي 

67  43333 مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   14 بتاريخ  التجارية ب راكش  

2323 تحت رقم 118519.
774I

ETUCOM

NEXPRO
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

ETUCOM
 N°842 1ER ETAGE APP 4 AL

 MASSAR MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC
NEXPRO شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 842 
شقة رقم 3 الطابق االجل املدار - 

43333 مراكش املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.84351

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم   2323 أكتوبر   26 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
 13.333« أي من  سرهم»   493.333«
عن  سرهم»   533.333« إ 5  سرهم» 

أج  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   15 بتاريخ  التجارية ب راكش  

2323 تحت رقم 118538.

775I

bkm conseils

REVO  Z  CAFE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

bkm conseils

رقم 3 اقامة الرح ة  شارع عبد 

الكريم الخطابي أليز 43333 

مراكش ، 43333، مراكش املغرب

REVO  Z  CAFE   شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي املكتب 

رقم 4-5-6 الكائن بقدارية ع ارة 

الكندافي 183 شارع مح د الخامس 

أليز - 43333 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

139339

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   17

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

  REVO  : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها 

.  Z  CAFE

 ، قهوة    : بإيجاز  غرض الشركة 

 ، محل آيس كريم   ، سناك   ، مطعم 

شواء.

املكتب   : االأت اعي  املقر  عنوان 

ع ارة  بقدارية  الكائن   4-5-6 رقم 

شارع مح د الخامس   183 الكندافي 

أليز - 43333 مراكش املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  
سرهم، مقدم كالتا ي:

 533   : االنصاري  رضا  الديد 
حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

 533   : االنصاري  مح د  الديد 
حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  
جصفات جمواطن الشركاء :

الديد مح د االنصاري عنوانه)ا) 
حي الناصريين 47933 زاكورة املغرب.
عنوانه)ا)  االنصاري  رضا  الديد 
امرشيش   67 رقم  القصور  تجزئة 

43333 مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  االنصاري  رضا  الديد 
امرشيش   67 رقم  القصور  تجزئة 

43333 مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   14 بتاريخ  التجارية ب راكش  

2323 تحت رقم 118518.

776I

TAWAF ABDALLAH

ARI PROMO
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

TAWAF ABDALLAH
 GH5 IMM 29 APP 3 RESIDENCE

 ARREDA OULFA ، 20240،
CASABLANCA MAROC

ARI PROMO شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 13 زنقة 
الشرارسة الطابق الدفلي سرب 

لوبيال بوركون الدارالبيضاء 23353 
الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
482785

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 سأن30   31
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 ARI  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.PROMO

اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري

أ يع ع يات امشغال .

 13  : االأت اعي  املقر  عنوان 

زنقة الشرارسة الطابق الدفلي سرب 

 23353 لوبيال بوركون الدارالبيضاء 

الدارالبيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد حدن الغزا ي :  533 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

الديد مح د تامر  :  533 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الغزا ي  حدن  الديد 

سجار البكي3يين ملحقة اجالس اح د سار 

بوعزة 23333 الدارالبيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  تامر  مح د  الديد 

سجار اجالس أح د املدرسة سار بوعزة  

23333 الدارالبيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  الغزا ي  حدن  الديد 

سجار البكي3يين ملحقة اجالس اح د سار 

بوعزة 23333 الدارالبيضاء املغرب

عنوانه)ا)  تامر  مح د  الديد 

سجار اجالس أح د املدرسة سار بوعزة  

23333 الدارالبيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم  757437.

777I

ETUCOM

NEXPRO
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل الشكل القانوني للشركة

ETUCOM

 N°842 1ER ETAGE APP 4 AL

 MASSAR MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

NEXPRO شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

ج عنوان مقرها االأت اعي رقم 842 

شقة رقم 3 الطابق االجل املدار - 

43333 مراكش .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.84351

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 26 أكتوبر 2323 تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة» إ 5 »شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   15 بتاريخ  التجارية ب راكش  

2323 تحت رقم 118538.

778I

شركة عدنان الطيب

عدنان الطيب
إعالن متعدس القرارات

شركة عدنان الطيب

133، الطابق الثاني، تجزئة مرأان 

1، ايت جالل ، 53333، مكناس 

املغرب

عدنان الطيب »شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: 47، 

تجزئة العطاجية، شارع مح د 

الخامس،  - - مكناس املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.35127

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 29 شتن30 2323

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص عل5 مايلي: 

املوافقة عل5 بيع الححصص
قرار رقم 2: الذي ينص عل5 مايلي: 

الرفع من رأس ال الشركة
قرار رقم 3 : الذي ينص عل5 مايلي: 
ا 5  القانوني للشركة  تحويل الشكل 

ش.م,م بشريك جحيد
قرار رقم 4: الذي ينص عل5 مايلي: 

تحويل املقر الرئي�سي للشركة
قرار رقم 5: الذي ينص عل5 مايلي: 
االسا�سي  القانون  صياغة  اعاسة 

للشركة
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
عل5  ينص  الذي  جاحد:  رقم  بند 
للشركة  القانوني  الشكل  مايلي: 
هو  للشركة  القانوني  الشكل   :
بشريك  املدؤجلية  محدجسة  شركة 
عليه  يطرأ  لم  البند  جحيد........باقي 

تغيي3.
الذي ينص عل5  بند رقم خ دة: 
املقر  للشركة:  الرئي�سي  املقر  مايلي: 
 133 رقم  في  يقع  للشركة  الرئي�سي 
ايت   1 الطابق الثاني تجزئة مرأان 

جالل مكناس
ينص  الذي  سبعة:  رقم  بند 
هو  الشركة  راس ال  مايلي:  عل5 
 23333 ا 5  مقد ة   2333333,33
حصة من فئة  133 سرهم كلها لفائدة 

الديد عدنان علوي الطيب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   23 بتاريخ  ب كناس   التجارية 

2323 تحت رقم 3839.
779I

ETUCOM

NEXPRO
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

ETUCOM
 N°842 1ER ETAGE APP 4 AL

 MASSAR MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC
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NEXPRO شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 842 
شقة رقم 3 الطابق االجل املدار - 

43333 مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.84351

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2323 أكتوبر   26 في  املؤرخ 

املصاسقة عل5 :
تفويت الديد )ة) نعي ة الرحالجي 
 43 أصل  من  اأت اعية  حصة   43
حصة لفائدة  الديد )ة) عبد الرزاق 

الحجوي بتاريخ 13 نون30 2323.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
سأن30   15 بتاريخ  التجارية ب راكش  

2323 تحت رقم 188538.
783I

PRATICASCENSEUR

PRATICASCENSEUR
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

PRATICASCENSEUR
 RUE SABRI BOUJEMAA

 ETG 1 APT N 6 12 ، 20000،
casablanca maroc

PRATICASCENSEUR شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : زنقة 
ص30ي بوأ عة الطابق امجل الشقة 

رقم 6 - 23343 الدار البيضاء  
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.248333
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2319 نون30   36 املؤرخ في 
ذات  شركة   PRATICASCENSEUR
رأس الها  مبلغ  املحدجسة  املدؤجلية 
مقرها  جعنوان  سرهم   133.333
بوأ عة  ص30ي  زنقة  اإلأت اعي 
الطابق امجل الشقة رقم 6 - 23343 
الدار البيضاء  املغرب نتيجة مسباب 

مالية.

ج عين:
ج  الطاهي3ي  خالد   الديد)ة) 
إقامة اآلمان مج ع سكني  عنوانه)ا) 
 23253  3 رقم   271 ع ارة   34
)ة)  املغرب ك صفي  البيضاء   الدار 

للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
بتاريخ 36 نون30 2319 جفي زنقة ص30ي 
بوأ عة الطابق امجل الشقة رقم 6 - 

23343 الدار البيضاء  املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2319 تحت رقم 724133.

781I

CANOCAF SARL

DAR AL OUMDA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنداء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 33 
 NADOR ،62333 ،الناظور

MAROC
DAR AL OUMDA شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 

الفطواكي زنقة ازير رقم 22 - 62333 
الناظور املغرب.

تحويل  املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.16791
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
املؤرخ في 19 نون30 2323 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
 -  22 رقم  ازير  زنقة  الفطواكي  »حي 
إ 5 »سكاي  الناظور املغرب»   62333
 - مول شارع نع ة حي اجالس مي ون 

62333 الناظور  املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 3734.

782I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

ESSEAU CORPORATION

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

62 شارع سيدي عبد الرح ان ، 

23233، الدار البيضاء املغرب

ESSEAU CORPORATION شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 168 شارع 

املقاجمة الطابق 3 الشقة 14  - 

23333 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

482.783

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم   2323 نون30   19

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ESSEAU CORPORATION

شراء   *  : بإيجاز  الشركة  غرض 

املدرسية  جامسجات  املعدات  جبيع 

جالوسائط  جاإلعالنية  جاملكتبية 

املتعدسة جاملقاصف املدرسية

الشراء   ، التصدير   ، االستي3اس   *

 ، بالج لة  جشبه  بالج لة  البيع   ،

 ، الت ثيل   ، التوزيع   ، التدويق 

الد درة ، الع ولة 

الع ليات  جبصفة عامة أ يع   *

جالصناعية   جاملالية   التجارية  

صفة مباشرة  لها   التي   جالعقارية  

بالهدف االأت اعي للشركة.

 168  : االأت اعي  املقر  عنوان 

شارع املقاجمة الطابق 3 الشقة 14  - 

23333 الدار البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 15.333 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 PRISCA PATIENCE الديدة 

حصة بقي ة   OLANGALAT :  150

133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

 PRISCA PATIENCE الديدة 

م ر   4 عنوانه)ا)   OLANGALAT

إقامة   3 الشقة   1 الطابق  بي3�سي 

البيضاء  الدار   23363 بريدتيج 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

 PRISCA PATIENCE الديدة 

م ر   4 عنوانه)ا)   OLANGALAT

إقامة   3 الشقة   1 الطابق  بي3�سي 

البيضاء  الدار   23363 بريدتيج 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 757439.

783I

FIDUORGA

 NARJISSE FASHION

CASABLANCA
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

FIDUORGA

 Bd. Rahal El Meskini. 5ème.

 étage. n° 124 ، 20013،

Casablanca MAROC

 NARJISSE FASHION

CASABLANCA شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)
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جعنوان مقرها اإلأت اعي 16. 
الدناني بوركون - . الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.385371

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر   2323 نون30   23 في  املؤرخ 
املدؤجلية  ذات  شركة  حل 
 NARJISSE FASHION املحدجسة 
رأس الها  مبلغ    CASABLANCA
مقرها  جعنوان  سرهم   133.333
 .  - بوركون  الدناني   .16 اإلأت اعي 
الدار البيضاء املغرب نتيجة ل : سيتم 
املشت3كة   لإلراسة  جفًقا  الشركة  حل 

للشركاء    .
 .16 ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
البيضاء  الدار   .  - بوركون  الدناني 

املغرب. 
ج عين:

الكاسي  فضيلة     الديد)ة) 
 . حداين  رياح  سجار  عنوانه)ا)  ج 
)ة)  ك صفي  املغرب  الجديدة  سال  

للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل5 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 
 .16  : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

الدناني بوركون  الدار البيضاء
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 38 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 756633.

784I

CANOCAF SARL

DISTRACTION SAKAN
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين مدي3 أديد للشركة

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنداء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 33 
 NADOR ،62333 ،الناظور

MAROC
DISTRACTION SAKAN  شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي املطار 

ايلو رقم 38 شقة رقم 84 الطابق 

الثاني رقم 21 - 62333 الناظور 

املغرب.

تعيين مدي3 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.19731

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم تعيين   2323 نون30   23 املؤرخ في 

ازيزا  مدي3 أديد للشركة الديد)ة) 

فاتن ك دي3 جحيد

تبعا لقبول استقالة املدي3.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 3735.

786I

QUALICIA CONSULTING

DAWAJIN RAHOU SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

QUALICIA CONSULTING

 RÉSIDENCE AMINE DEUXIÈME.

 ÉTAGE BUREAU N°14 ,RUE

 TARFAYA MOULAY ALI CHRIF

 VN MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

 DAWAJIN RAHOU SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي املج وعة 

1 رقم 12 برج موالي ع ر مكناس - 

53333 مكناس املغرب  

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

51599

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   35

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.DAWAJIN RAHOU SARL AU

غرض الشركة بإيجاز : التجارة 

نقل البضائع أقل من 3.5 طن

عنوان املقر االأت اعي : املج وعة 
 - برج موالي ع ر مكناس   12 رقم   1

53333 مكناس املغرب  .

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : رأاء  رحو  بن  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  رأاء  رحو  بن  الديد 

املهراز فاس  ظهر   9 شقة   46 ع ارة 

33333 فاس املغرب  .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  رأاء  رحو  بن  الديد 

املهراز فاس  ظهر   9 شقة   46 ع ارة 

33333 فاس املغرب  

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية ب كناس  بتاريخ - تحت رقم 

.-

788I

somadik

TAHARA DALI
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

somadik

 hay el massira rue 18 nr 5

 laayoune ، 70000، laayoune

maroc

TAHARA DALI شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي ملتقى 

شارع مكة جزنقة الشاجية ع ارة رقم 

334 الشقة رقم 34 العيون - 7333 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

34265

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 سأن30   31

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TAHARA DALI

غرض الشركة بإيجاز : استي3اس ج 

تصدير اأهزة الطبية ج شبه الطبية 

تجارة عامة.

ملتقى   : االأت اعي  املقر  عنوان 

شارع مكة جزنقة الشاجية ع ارة رقم 

 7333 34 العيون -  334 الشقة رقم 

العيون املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد هشام سا ي :  1.333 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

 الديد هشام سا ي : 1333 بقي ة 

133 سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد هشام سا ي عنوانه)ا) شارع 

الزرقطوني ع ارة الج اني شقة رقم 

31 العيون 7333 العيون املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد هشام سا ي عنوانه)ا) شارع 

الزرقطوني ع ارة الج اني شقة رقم 

31 العيون 7333 العيون املغرب
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 11 سأن30 

2323 تحت رقم 3368.

789I

FIDUCIAIRE ANOUAR BERAHHOU

COP INVEST

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ANOUAR

BERAHHOU

 AV ALLAL EL FASSI IMM26 4EM

 ERTAGE APP 29 PRES D›HOTEL

 MAJOREL MARRAKECH ،

40000، marrakech maroc

COP INVEST شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي  

 MENARA GUELIZ IMMEUBLE

 70 APPT 6 ETAGE 1 BAB

 JDID(BAB IGHLI MARRAKECH

40000 MARRAKECH MAROC

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

79437

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم   2317 يناير   27

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 COP  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.INVEST

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 GESTION DE COPROPRIÉTÉ ;

.ENTRETIENT ET SÉCURITÉ

  : االأت اعي  املقر  عنوان 
 MENARA GUELIZ IMMEUBLE
 73 APPT 6 ETAGE 1 BAB
 JDID(BAB IGHLI MARRAKECH

.43333 MARRAKECH MAROC
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
 1.333   : منتهي  مح د  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  منتهي  مح د  الديد 
437 مراكش  املدي3ة 3 حرف ب رقم 

43333 مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  منتهي  مح د  الديد 
437 مراكش  املدي3ة 3 حرف ب رقم 

43333 مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
ف30اير   39 بتاريخ  التجارية ب راكش  

2317 تحت رقم 85855.
793I

STE ANGLE DE GESTION SARL

MOUHSINE VOYAGES
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

إنشاء فرع تابع للشركة

STE ANGLE DE GESTION SARL
شارع أح د الحريزي تجزئة 

الت د اني رقم 6 اقامة باريس- أ 
تطوان ، 93333، تطوان املغرب

MOUHSINE VOYAGES شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي طريق 
سبتة محطة البنزين افريقيا 7 كلم    

- 93333 تطوان املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.113747

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 13 نون30 2323 تقرر إنشاء 
التد ية  تحت  للشركة   تابع  فرع  

الكائن  ج   MOUHSINE VOYAGES
شارع موالي اس اعيل   45 بالعنوان 
اقامة اسامة ع ارة سلم أ ط امجل 
ج  املغرب  طنجة   93353  -  2 رقم 
املفضل  الديد)ة)  طرف  من  املدي3 

املحدن .
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   14 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2323 تحت رقم 7435.
791I

BUSINESS CENTER.COM

E1 ENERGY
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

BUSINESS CENTER.COM
شارع عبد املومن رقم 236 إقامة 

ف 8 الطابق الثاني رقم 6 ، 23393، 
الدارالبيضاء املغرب

E1 ENERGY شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع عبد 
املومن رقم 236 زنقة باسكي اقامة 

ف8 الطابق الثاني مكتب رقم 6 
الدار البيضاء 23393 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

482759
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 سأن30   31
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 E1  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ENERGY
تهدف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشركة في املغرب جالخارج إ 5:
عالقات  جإسارة  االتصال  مركز   •
جاملبيعات   ، جاالتصاالت   ، الع الء 
ع30 الهاتف ، جالتحصيل ، جاالتصال 
الهاتفي ، جتوزيع الكابالت ، جالتجارة 

الدجلية.

امنشطة  بج يع  القيام   •

الخارأية نيابة عن املقاجلين امأانب.

• خدمة املعلومات ع30 اإلنت3نت ، 

جخدمات الك بيوتر ، جالتدويق ع30 

الهاتف ، جالتجارة ع30 اإلنت3نت ؛

تقدي ها  ي كن  التي  الخدمات   •

عن طريق الهاتف أج اإلنت3نت أج أي 

جسيلة أخرى م اثلة.

جاملشورة  الع الء  مداعدة   •

جاالستشارة  جالتوأيه  جالتدريب 

جالتوظيف.

أج  الرأي  استطالعات  إأراء   •

قواعد  جبناء  الرأي  استطالعات 

البيانات.

• االستشارات جالوساطة جالتجارة 

بج يع أنواعها.

استي3اس ج تصدير ؛  •

• االستعانة ب صاسر خارأية.

بج يع  جاالستحواذ  الدراسة   •

جبيعها  جاستغاللها  جنقلها  أشكالها 

أج  املباشر  الت ثيل  أج  بيعها  جإعاسة 

االخت3اع  براءات  لج يع  املباشر  غي3 

جالت3اخيص  جالع ليات  جالعالمات 

املتعلقة بأغراض الشركة.

املعامالت  أ يع   ، أعم  جبشكل 

التجارية جاملالية جاملنقولة جالعقارية 

غي3  أج  مباشر  بشكل  تتعلق  التي 

مباشر ، كلًيا أج أزئًيا ، بأحد امشياء 

أج  مشابهة  أشياء  بأي  أج  املحدسة 

مرتبطة..

عنوان املقر االأت اعي : شارع عبد 
زنقة باسكي اقامة   236 املومن رقم 

 6 رقم  مكتب  الثاني  الطابق  ف8 

23393 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 533   : االسري�سي  امين  الديد 

حصة بقي ة 53.333 سرهم للحصة .

 533   : اسامة  خالص  الديد 

حصة بقي ة 53.333 سرهم للحصة
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جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  االسري�سي  امين  الديد 
بولو  ياس ينة  فيال  اركونوت  م ر   9

23423 الدار البيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  اسامة  خالص  الديد 
سرب غلف زنقة 45 رقم 19   23132 
سرب غلف زنقة 45 رقم 19   املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   
جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  االسري�سي  امين  الديد 
بولو  ياس ينة  فيال  اركونوت  م ر   9

23423 الدار البيضاء املغرب
عنوانه)ا)  اسامة  خالص  الديد 
 23132 19 45 رقم  سرب غلف زنقة 

الدار البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 757321.

792I

STE S2HAM GESTION

ميس اموبيلير
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

STE S2HAM GESTION
 AV MLY ABDELAZIZ RCZ .133
 NADA-8 BUREAU 3 KENITRA ،

14000، KENITRA MAROC
ميس اموبيلي3 شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة جالي 
يوسف رقم 6 ع ارة الحاج بوشتة 

شقة رقم 9 القنيطرة  - 14333 
القنيطرة  املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
57741

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   32
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
ميس   : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

اموبيلي3.
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
عنوان املقر االأت اعي : زنقة جالي 
ع ارة الحاج بوشتة   6 يوسف رقم 
 14333  - القنيطرة    9 رقم  شقة 

القنيطرة  املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
حصة   533   : الديد فهد ميس  

بقي ة 133 سرهم للحصة .
 533   : ميس  الدين  بدر  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد فهد ميس  عنوانه)ا) زنقة 
الحاج  ع ارة   6 رقم  يوسف  جالي 
بوشتة شقة رقم 9 القنيطرة  14333 

القنيطرة  املغرب.
الديد بدر الدين ميس عنوانه)ا) 
زنقة جالي يوسف رقم 6 ع ارة الحاج 
بوشتة شقة رقم 9 القنيطرة  14333 

القنيطرة  املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
الديد بدر الدين ميس عنوانه)ا) 
زنقة جالي يوسف رقم 6 ع ارة الحاج 
بوشتة شقة رقم 9 القنيطرة  14333 

القنيطرة  املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 83495.
793I

STE S2HAM GESTION

STE.L.M.D SERVICES
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

STE S2HAM GESTION
 AV MLY ABDELAZIZ RCZ .133
 NADA-8 BUREAU 3 KENITRA ،

14000، KENITRA MAROC

STE.L.M.D SERVICES  شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 1633 

قطاع 6 اقامة القصبة القنيطرة  - 

14333 القنيطرة  املغرب 

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

53371

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون   2319 شتن30   15

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. STE.L.M.D SERVICES

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع 

النقل الدياحي 

نقل املدتخدمين .

زنقة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

القصبة  اقامة   6 قطاع   1633

القنيطرة  - 14333 القنيطرة  املغرب 

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 533   : لحدن   شوقار  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

 533   : املهدي  بلعرجي  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الديد شوقار لحدن  

الحبوس  ع ارة  يوسف  مالي  شارع 

القنيطرة    14333   7 رقم  ج  بلوك 

املغرب .

املهدي عنوانه)ا)  بلعرجي  الديد 

 37 رقم  أ  بلوك  االحباس  ع ارة 

القنيطرة  14333 القنيطرة  املغرب 

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  الديد شوقار لحدن  

الحبوس  ع ارة  يوسف  مالي  شارع 

القنيطرة    14333   7 رقم  ج  بلوك 

املغرب 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

أكتوبر 2319 تحت رقم 2833.

794I

FIDULONIA

 STE YOUSSFI IMPORT

EXPORT SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDULONIA

 AV DES FAR RES ALISMAILIA

 N°A4 TETOUAN ، 93000،

TETOUAN MAROC

 STE YOUSSFI IMPORT EXPORT

SARL AU شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

 Route جعنوان مقرها اإلأت اعي

 Tanger KLM 3 Tétouan - 93000

تطوان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6837

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تقرر   2319 أكتوبر   14 في  املؤرخ 

محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة  حل 

 STE YOUSSFI ذات الشريك الوحيد

IMPORT EXPORT SARL AU  مبلغ 
جعنوان  سرهم   13.333 رأس الها 

 Route Tanger اإلأت اعي  مقرها 

تطوان   KLM 3 Tétouan - 93333

املغرب نتيجة ل : أزمة قطاع التجارة.

 Route التصفية ب  ج حدس مقر 

 Tanger KLM 3 Tétouan - 93333

نطوان املغرب. 
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ج عين:
الخرباش  أنس    الديد)ة) 
 Prins عنوانه)ا)  ج  اليوسفي 
 Clauspad 14 2316 Ew Leiden
هولندا  ليدن   Pays-Bas 2316EW

ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل5 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
34 شتن30  بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2319 تحت رقم 2742.

795I

Maître Adil EL BITAR

كازا سيتي فونسيير
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

Maître Adil EL BITAR
 Angle rue Ali Abderrazak et

 rue Ahmed Charci, résidence
 Champs d›anfa imm«D«,
 3éme étage, bureau n° 5,
 arrondissement d›anfa,

 casablanca، 20190، Casablanca
املغرب

كازا سيتي فونديي3 شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي  الدار 
البيضاء، 74، شارع الشفشاجني، 

إقامة عين الدبع كارسن،  ع ارة 19، 
الطابق امجل، مكتب رقم 3، عين 
الدبع.  - 23253  الدار البيضاء 

املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.347631

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم   2323 نون30   13 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
من  أي  سرهم»   1.132.233«
»5.133.333 سرهم» إ 5 »6.232.233 
تقديم حصص    : عن طريق  سرهم» 

نقدية أج عينية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 757372.

796I

ائت انية بيان حنان

 ETABLISSEMENT
OUIRGUANE PRIVE

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
رفع رأس ال الشركة

ائت انية بيان حنان
عرصة ملعاش طريق املدتوسع 

البلدي رقم 147 مراكش ، 43333، 
مراكش مراكش

 ETABLISSEMENT OUIRGUANE
PRIVE شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي سجارسيدي 

امح د اجفارس الحي االساري 
تحناجت مراكش - 43333 مراكش 

املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.89135

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم   2323 نون30   16 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
من  أي  سرهم»   493.114,13«
 373.333« إ 5  سرهم»   133.333«
تقديم حصص    : عن طريق  سرهم» 

نقدية أج عينية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   13 بتاريخ  التجارية ب راكش  

2323 تحت رقم 118339.

797I

SOFIDOC SARL

شركة استغالل و توزيع القهوة 
اروما

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تحويل املقر االأت اعي للشركة

SOFIDOC SARL
 BD BIR ANZARANE MAARIF 21

 ، 20100، CASABLANCA
MAROC

شركة استغالل ج توزيع القهوة ارجما 

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 13 زنقة 

الحرية الطابق الثالث شقة 6 - 

23333 الدار البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.368635

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 23 نون30 2323 تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 

»13 زنقة الحرية الطابق الثالث شقة 

املغرب»  البيضاء  الدار   23333  -  6

»مركز خ يس سيدي مح د بن  إ 5 

رحال اجالس بوزيري  - 23333 سطات  

املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 756971.

798I

موثقة

KMYFOODS 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

موثقة

الدار البيضاء، 18مكرر،  ملتقى 

زنقة امدت3سام جزنقة برجكديل  

إقامة سارة ‹‹س» ، مرس الدلطان ، 

23493، الدار البيضاء املغرب

 KMYFOODS  شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي الدار 

البيضاء، 26، شارع مرس الدلطان، 

طابق امجل، شقة رقم 3. - 23133 

الدار البيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

483939

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون   2323 أكتوبر   22

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. KMYFOODS

-بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جتوزيع اللحوم جالدجاأن.

الطازأة  امس اك  جتوزيع  بيع   -

جاملج دة .

الدار   : االأت اعي  املقر  عنوان 

البيضاء، 26، شارع مرس الدلطان، 

 23133  -  .3 شقة رقم  طابق امجل، 

الدار البيضاء  املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : الديد بوهليل يوسف  

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد بوهليل يوسف  عنوانه)ا) 

إقامة أهل الفضيلة،   ، زنقة كل ي ة 

الدار   23333   .21 شقة   ،33 طابق 

البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد بوهليل يوسف  عنوانه)ا) 

إقامة أهل الفضيلة،   ، زنقة كل ي ة 

الدار   23333   .21 شقة   ،33 طابق 

البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون30 2323 تحت رقم 755147.

799I
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STE SERVICE IMPORT EXPORT TETOUAN

 STE SERVICE IMPORT

EXPORT TETOUAN
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE SERVICE IMPORT EXPORT

TETOUAN

شارع سيدي مح د الخراز زنقة 

سوموس إقامة أنوال الطابق الثاني 
رقم 5 ، 93333، تطوان املغرب

 STE SERVICE IMPORT EXPORT

TETOUAN  شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

سيدي مح د الخراز زنقة  س وس 

إقامة أنوال الطابق الثاني رقم 5 - 

93333 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

28231

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 سأن30   33

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 SERVICE IMPORT EXPORT

. TETOUAN

است3اس   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جمنتوأات  العطور  جتصدير 

التج يل.

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 

س وس  زنقة   الخراز  مح د  سيدي 

 -  5 الثاني رقم  إقامة أنوال الطابق 

93333 تطوان املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  
سرهم، مقدم كالتا ي:

 133   : الديد مح د اي ن أقلعي 
حصة بقي ة 1.333 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  
جصفات جمواطن الشركاء :

أقلعي  اي ن  مح د  الديد 
عنوانه)ا) الصياغين سرب راغون رقم 

31 93333 تطوان املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
أقلعي  اي ن  مح د  الديد 
عنوانه)ا) الصياغين سرب راغون رقم 

31 93333 تطوان املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
11 سأن30  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

2323 تحت رقم 3317.

833I

Arithmetic Compta 

 NEKKACH( نقاش ترونس
( TRANS

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Arithmetic Compta
117 شارع موالي عبد العزيز )اقامة 

الريان) املكتب رقم 4 ، 14333، 
القنيطرة املغرب

 NEKKACH TRANS( نقاش ترجنس
) شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 131 شارع 
موالي عبد العزيز إقامة سنوبر رقم 

4 القنيطرة - 14333 القنيطرة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
57793

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 سأن30   38
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
نقاش   : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.( NEKKACH TRANS( ترجنس
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
النقل   / البضائع  نقل   / املوظفين 

املدر�سي.
 131  : االأت اعي  املقر  عنوان 
شارع موالي عبد العزيز إقامة سنوبر 
القنيطرة   14333  - القنيطرة   4 رقم 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
الرزاق  عبد  النقاش  الديد 
سرهم   133 بقي ة  حصة   1.333   :

للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
الرزاق  عبد  النقاش  الديد 
عنوانه)ا) سجار النقاقشة الصفصاف  

16152 بلقصي3ي املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
الرزاق  عبد  النقاش  الديد 
عنوانه)ا) سجار النقاقشة الصفصاف 

16152 بلقصي3ي املغرب
 - بتاريخ  تم اإليداع القانوني ب-  

تحت رقم -.

831I

STE DOMICILE CONSEIL

STE DADI NEGOCE SARL
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE DOMICILE CONSEIL
AV MED V ، 35100، أرسيف 

املغرب
STE DADI NEGOCE SARL شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

االتحاس ع ارة طوطو أرسيف - 

35133 أرسيف املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.537

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2323 نون30   17 املؤرخ في 

محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة 

 STE DADI الوحيد  الشريك  ذات 

رأس الها  مبلغ    NEGOCE SARL

مقرها  جعنوان  سرهم   13.333

اإلأت اعي شارع االتحاس ع ارة طوطو 

35133 أرسيف املغرب   - أرسيف 

نتيجة ل : انعدام أي نشاط.

شارع  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

 - أرسيف  طوطو  ع ارة  االتحاس 

35133 أرسيف مغرب. 

ج عين:

ج  الحاج  بن  أح د   الديد)ة) 

أرسيف  بخوشة  تجزئة  عنوانه)ا) 

ك صفي  املغرب  أرسيف   35133

)ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل5 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ  بجرسيف   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 943/2020.

832I

somadik

STE ANDOUR
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مدي3 أديد للشركة

somadik

 hay el massira rue 18 nr 5

 laayoune ، 70000، laayoune

maroc

STE ANDOUR  شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
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جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 
موالي رشيد رقم 42 مج وعة ا 

بريد تاكت3جني 578 العيون تجزئة 
موالي رشيد رقم 42 مج وعة ا بريد 
تاكت3جني 578 العيون 7333 العيون 

املغرب.
تعيين مدي3 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.23221

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
2323 تم تعيين  13 سأن30  املؤرخ في 
الديد)ة)  للشركة  أديد  مدي3 

البحراجي امي ة ك دي3 جحيد
تبعا لقبول استقالة املدي3.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 14 سأن30 

2323 تحت رقم 3374.

833I

FLASH ECONOMIE

HERVE MAROC
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

HERVE MAROC
شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

بشريك جحيد، رأس الها 233.333 
سرهم

املقر الرئيس: الزيتون الجديد، 
رقم 174، حي يوسف بن تاشفين - 

مراكش
السجل التجاري رقم 71147 – 
التعريف الضريبي 43261513 

– التعريف املوحد لل قاجلة 
333196476333378

نقل املقر الرئي�سي
أجال: ب وأب محضر قرار الشريك 
 ،2323 يوليوز   8 في  املؤرخ  الوحيد 
قرر الشريك الوحيد في شركة »هي3في 
املغرب» نقل مقر الشركة من العنوان 
الجديد،  الزيتون  ب راكش،  الكائن 
تاشفين  بن  يوسف  حي   ،174 رقم 
شارع  ب راكش،  الكائن  العنوان  إ 5 
ابن  خالد  زنقة  املنصور،  يعقوب 
جليد ع ارة  يعقوب املنصور طابق 3، 

تعديل  جبالتا ي  گليز   ،C7رقم

املاسة 4، من النظام امسا�سي » املقر 

الرئيس ».

لدى  القانوني  اإليداع  تم  ثانيا: 

املحك ة التجارية ب راكش بتاريخ 22 

أكتوبر2323 تحت عدس 116563.
للخالصة جالتذكي3

هيئة التديي3

834I

Auditranis sarl-au

 STE FALCOME BUCHER

EQUIPEMENT-SARL-AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Auditranis sarl-au

 Immeuble B›3 appartement 2

 almansour 1 meknes ، 50000،

Meknes Maroc

 STE FALCOME BUCHER

EQUIPEMENT-SARL-AU شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي ع ارة 1 

شقة 14 رزان 1 تجزئة يدرا الطابق 

الرابع مكناس  - 53333 مكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

51519

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 أكتوبر   22

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 STE FALCOME BUCHER  :

.EQUIPEMENT-SARL-AU

يحدس    : بإيجاز  الشركة  غرض 
-التصدير  في:  االأت اعي  الغرض 
املختلفة-شراء- جاالستي3اس-االشغال 
الع ارات،  بناء  بيع امللكية العقارية، 
النجارة بج يع املواس جأسجات البناء، 

ترصيص، كهرباء، استغالل املقالع. 
جبصفة عامة كل الع ليات املالية 
جاملنقولة  جالعقارية،  جالتجارية 
املرتبطة بصفة مباشرة أج غي3 مباشرة 

باملوضوع املذكور أعاله.
 1 ع ارة   : عنوان املقر االأت اعي 
شقة 14 رزان 1 تجزئة يدرا الطابق 
مكناس   53333  - مكناس   الرابع 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 13.333 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد الزهري اح د :  133 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  اح د  الزهري  الديد 
 1 مكرر املنصور   2 رقم   4 ع ارة باء 

53333 مكناس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  اح د  الزهري  الديد 
 1 مكرر املنصور   2 رقم   4 ع ارة باء 

53333 مكناس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   14 بتاريخ  التجارية ب كناس  

2323 تحت رقم 4322.

835I

CAROKA  ENTERPRISE

CAROKA  ENTERPRISE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

CAROKA  ENTERPRISE
 RUE CHEIKH RABHI RESID.

 LE GUELIZ IMM A  APPT
 N°14    MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

CAROKA  ENTERPRISE    شركة 
ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 

الشيخ رابح5 إقامة أليز ، ع ارة رقم 
أ ، الطابق الخامس شقة رقم 14  -  

43333  مراكش املغرب.
تحويل  املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.84827

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
املؤرخ في 19 أكتوبر 2323 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
 ، أليز  إقامة  رابح5  الشيخ  »زنقة 
ع ارة رقم أ ، الطابق الخامس شقة 
رقم 14  -  43333  مراكش املغرب» 
إ 5 »رقم 434 , امللك املدمىً  محل 43 
  43365  - أحواز مراكش تدلطانت   ً

مراكش  املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   14 بتاريخ  التجارية ب راكش  

2323 تحت رقم 118513.
836I

somadik

STE ANDOUR
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

somadik
 hay el massira rue 18 nr 5

 laayoune ، 70000، laayoune
maroc

STE ANDOUR شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 
موالي رشيد رقم 42 مج وعة ا 

بريد تاكت3جني 578 العيون - 7333 
العيون املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.23221

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
ت ت   2323 سأن30   13 في  املؤرخ 

املصاسقة عل5 :
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الغني  عبد  )ة)  الديد  تفويت 

حصة اأت اعية من   1.333 صاسق 

الديد  لفائدة   حصة   1.333 أصل 

)ة) امي ة البحراجي بتاريخ 13 سأن30 

.2323

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 14 سأن30 

2323 تحت رقم 3374.

837I

STE DOMICILE CONSEIL

STE ASR CHAAB SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

STE DOMICILE CONSEIL

AV MED V ، 35100، أرسيف 

املغرب

STE ASR CHAAB SARL  شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي ملك أواس 

، تجزئة فضيلة رقم 3 أرسيف. - 

35133 أرسيف املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1643

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2323 نون30   23 املؤرخ في 

 STE شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

ASR CHAAB SARL   مبلغ رأس الها 

مقرها  جعنوان  سرهم   133.333

اإلأت اعي ملك أواس ، تجزئة فضيلة 

35133 أرسيف   - 3 أرسيف.  رقم 

املغرب نتيجة ل : انعدام اي نشاط.

ج حدس مقر التصفية ب ملك أواس 

 - أرسيف.   3 تجزئة فضيلة رقم   ،

35133 أرسيف املغرب. 

ج عين:

ج  مح اسي  عدري    الديد)ة) 

أرسيف  فضيلة  تجزئة  عنوانه)ا) 

ك صفي  املغرب  أرسيف   35133

)ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل5 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  بجرسيف   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 944/2020.

838I

HANA COMPTA MAROC

«M&F CASH«
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HANA COMPTA MAROC
 RESIDENCE AL WAFA N°A1
 RDC AVENUE MOHAMED V

 EL JADIDA ، 24000، EL JADIDA
MAROC

»M&F CASH» شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
ازة 132 

ّ
جعنوان مقرها اإلأت اعي مك

الطابق الدفلي121  طريق سيدي 
بوزيد ع ارة س2 الجديدة - 24333 

الجديدة املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 17345

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   27
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 M&F« : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.«CASH
تحويل   -  : غرض الشركة بإيجاز 

امموال.
- تحصيل الفواتي3 مطراف ثالثة.

- تقديم الخدمات.

ازة 
ّ
مك  : االأت اعي  املقر  عنوان 

طريق  الدفلي121   الطابق   132

 - الجديدة  س2  ع ارة  بوزيد  سيدي 

24333 الجديدة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : الديدة اشراق مومن  

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الديدة اشراق مومن  

الجديدة 24333 الجديدة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  الديدة اشراق مومن  

الجديدة 24333 الجديدة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ  بالجديدة   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 25719.

839I

nezha elwassi

SMART CONSULTING
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

nezha elwassi

 BD. MOHAMMED V. RES .63

 MANSOUR BILLAH 1ER ETAGE

 N°1 EL JADIDA ، 24000، el

jadida marco

SMART CONSULTING  شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي اقامة 

الفرسجس , شقة 28 , الطابق التاني  

- 24333 الجديدة  املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.13347

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2323 سأن30   35 في  املؤرخ 

املصاسقة عل5 :

تفويت الديد )ة) فاطي ة الزهراء 

53 حصة اأت اعية من أصل  باهي  

س ي3ة   )ة)  الديد  حصة لفائدة    53

نصيف بتاريخ 35 سأن30 2323.

بديح  لحدن   )ة)  الديد  تفويت 

 53 أصل  من  اأت اعية  حصة   53

بن  اي ان   )ة)  الديد  حصة لفائدة  

ربيعة  بتاريخ 35 سأن30 2323.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 39 بتاريخ  بالجديدة   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 25733.

813I

الرفاغي هولدينك

FI INVEST SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

الرفاغي هولدينك

127 مكرر شارغ الحدن التاني  

الطابق 11 رقم الشقة 115 الدار 

البيضاء ، 12333، الدار البيضاء 

املغرب

FI INVEST SARL شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 127 مكرر 

شارع الحدن الثاني الطابق 11 

شقة 115 الدار البيضاء - 23333 

الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.261453

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2323 ماي   33 في  املؤرخ 

املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 

رأس الها  مبلغ    FI INVEST SARL

مقرها  جعنوان  سرهم   83.333,33

مكرر شارع الحدن   127 اإلأت اعي 

الدار   115 شقة   11 الطابق  الثاني 

البيضاء  الدار   23333  - البيضاء 

املغرب نتيجة ل : جأوس صعوبات في 

است رارية االستغالل.
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 127 ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

مكرر شارع الحدن الثاني الطابق 11 

  23333  - البيضاء  الدار   115 شقة 

الدار البيضاء  املغرب. 

ج عين:

الديد)ة)  حلي ة   خياطي حديني 

سينا،  ابن  شارع   151 عنوانه)ا)  ج 

 23253 البيضاء  الدار  املعاريف، 

)ة)  ك صفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل5 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 33 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون30 2323 تحت رقم 755581.

811I

STE S2HAM GESTION

ORTAK GROUPE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

STE S2HAM GESTION

 AV MLY ABDELAZIZ RCZ .133

 NADA-8 BUREAU 3 KENITRA ،

14000، KENITRA MAROC

ORTAK GROUPE  شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 13 زنقة 

اح د املجاطي اقامة االلب الطابق 

االجل رقم 8 حي املعاريف انفا الدار 

البيضاء  - 23333 الدار البيضاء  

املغرب 

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

477159

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 يونيو   28

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. ORTAK GROUPE

غرض الشركة بإيجاز : النقل .
زنقة   13  : عنوان املقر االأت اعي 

اح د املجاطي اقامة االلب الطابق 

8 حي املعاريف انفا الدار  االجل رقم 

البيضاء   الدار   23333  - البيضاء  

املغرب .

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديدة ملياء الركانة  :  533 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

 533   : عيداجي   سهام  الديدة 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الركانة   ملياء  الديدة 

تجزئة االس اعلية رقم 335 القنيطرة  

14333 القنيطرة  املغرب .

الديدة سهام عيداجي  عنوانه)ا) 
 411 رقم   3 املغرب العربي بلوك ب 

القنيطرة  14333 القنيطرة  املغرب .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  الركانة   ملياء  الديدة 

تجزئة االس اعلية رقم 335 القنيطرة  

14333 القنيطرة  املغرب 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر 2323 تحت رقم 25289.

812I

الرفاغي هولدينك

UNITAS SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

الرفاغي هولدينك

127 مكرر شارغ الحدن التاني  

الطابق 11 رقم الشقة 115 الدار 

البيضاء ، 12333، الدار البيضاء 

املغرب

UNITAS SARL شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 127 مكرر 

شارع الحدن الثاني الطابق 11 

شقة 115 الدار البيضاء - 23333  

الدار البيضاء  املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.284855

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2323 ماي   33 في  املؤرخ 

املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 

رأس الها  مبلغ    UNITAS SARL

مقرها  جعنوان  سرهم   133.333,33

مكرر شارع الحدن   127 اإلأت اعي 

الدار   115 شقة   11 الطابق  الثاني 

البيضاء   الدار    23333  - البيضاء 

املغرب نتيجة ل : جأوس صعوبات في 

است رارية االستغالل.

 127 ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

مكرر شارع الحدن الثاني الطابق 11 

  23333  - البيضاء  الدار   115 شقة 

الدار البيضاء  املغرب. 

ج عين:

الديد)ة) حلي ة  خياطي حديني 

سينا،  ابن  شارع   151 عنوانه)ا)  ج 

  23253 البيضاء  الدار  املعاريف، 

)ة)  املغرب ك صفي  البيضاء   الدار 

للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل5 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 33 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 756373.

813I

الرفاغي هولدينك

CASABLANCA ICE TEA

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

الرفاغي هولدينك

127 مكرر شارغ الحدن التاني  

الطابق 11 رقم الشقة 115 الدار 

البيضاء ، 12333، الدار البيضاء 

املغرب

CASABLANCA ICE TEA شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 13، زاجية 

شارع ليبيا )ليدج سابقا) ج شارع 

إيتنغ، حي إبوسرجم، الدار البيضاء - 

23333  الدار البيضاء  املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.337265

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2323 ماي   33 في  املؤرخ 

املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 

مبلغ    CASABLANCA ICE TEA

سرهم جعنوان   13.333,33 رأس الها 

شارع  زاجية   ،13 اإلأت اعي  مقرها 

ليبيا )ليدج سابقا) ج شارع إيتنغ، حي 

  23333  - البيضاء  الدار  إبوسرجم، 

الدار البيضاء  املغرب نتيجة ل : جأوس 

صعوبات في است رارية االستغالل.

 ،13 ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

زاجية شارع ليبيا )ليدج سابقا) ج شارع 

 - الدار البيضاء  حي إبوسرجم،  إيتنغ، 

23333 الدار البيضاء  املغرب. 

ج عين:

الديد)ة) حلي ة  خياطي حديني 

سينا،  ابن  شارع   151 عنوانه)ا)  ج 

 23253 البيضاء  الدار  املعاريف، 

)ة)  املغرب ك صفي  البيضاء   الدار 

للشركة.
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جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل5 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 33 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 756371.

814I

الرفاغي هولدينك

KAYA TEA SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

الرفاغي هولدينك

127 مكرر شارغ الحدن التاني  

الطابق 11 رقم الشقة 115 الدار 

البيضاء ، 12333، الدار البيضاء 

املغرب

KAYA TEA SARL شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 13، زاجية 

شارع ليبيا )ليدج سابقا) ج شارع 

إيتنغ، حي إبوسرجم، الدار البيضاء. - 

23333 الدار البيضاء  املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.317435

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2323 ماي   33 في  املؤرخ 

املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 

رأس الها  مبلغ    KAYA TEA SARL

مقرها  جعنوان  سرهم   13.333,33

اإلأت اعي 13، زاجية شارع ليبيا )ليدج 

حي إبوسرجم،  إيتنغ،  ج شارع  سابقا) 

الدار   23333  - البيضاء.  الدار 

البيضاء  املغرب نتيجة ل : صعوبات 

في است رارية االستغالل.

 ،13 ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

زاجية شارع ليبيا )ليدج سابقا) ج شارع 

 - الدار البيضاء.  إيتنغ، حي إبوسرجم، 

23.333 الدار البيضاء  املغرب. 

ج عين:

الديد)ة)  حلي ة  خياطي حديني 

سينا،  ابن  شارع   151 عنوانه)ا)  ج 

 23253 البيضاء  الدار  املعاريف، 

)ة)  املغرب ك صفي  البيضاء   الدار 

للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل5 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 32 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 755878.

815I

Société marocaine de révision des comptes

 SOCIÉTÉ DE

 PARTICIPATION ET DE

LOGISTIQUE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

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

 SOCIÉTÉ DE PARTICIPATION

ET DE LOGISTIQUE شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 131 

شارع انفا اقامة ازير الدار البيضاء - 

23333 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

481973

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   25

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 SOCIÉTÉ DE PARTICIPATION ET

.DE LOGISTIQUE

القيام   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جالتخزين  النقل  ع ليات  بكافة 

لكافة  اللوأدتية  جالخدمات 

املنتجات الغذائية..

 131  : االأت اعي  املقر  عنوان 

شارع انفا اقامة ازير الدار البيضاء - 

23333 الدار البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 153.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 KUSTNER الشركة 

 INDUSTRIE MACHINES DE

 CONDITIONNEMENT, par

 abréviation KIMACO :  1.000

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

مح د  بن  نجيب  اح د  الديد 

بقي ة  حصة   533   : مفرج  الهاسي 

133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

 KUSTNER الشركة 

 INDUSTRIE MACHINES DE

 CONDITIONNEMENT, par

عنوانه)ا)   abréviation KIMACO

 562 رقم  مكتب  بنثيو  شارع   59

باريس فرندا 75338 باريس فرندا.

مح د  بن  نجيب  اح د  الديد 

شارع سي   7 الهاسي مفرج عنوانه)ا) 

سجراس 75338 باريس فرندا.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

مح د  بن  نجيب  اح د  الديد 

شارع سي   7 الهاسي مفرج عنوانه)ا) 

سجراس 75338 باريس فرندا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 37 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 756443.

816I

somadik

STE ANDOUR
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي3 نشاط الشركة

somadik

 hay el massira rue 18 nr 5

 laayoune ، 70000، laayoune

maroc

STE ANDOUR شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها االأت اعي تجزئة 

موالي رشيد رقم 42 مج وعة ا 

بريد تاكت3جني 578 العيون تجزئة 

موالي رشيد رقم 42 مج وعة ا بريد 
تاكت3جني 578 العيون 7333 العيون 

املغرب.

تغيي3 نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.23221

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تم تغيي3   2323 13 سأن30  املؤرخ في 

نشاط الشركة من »مواس التج يل » 

إ 5 »اشغال العامة البناء».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 14 سأن30 

2323 تحت رقم 3374.

817I

مكتب معيشة للحدابات ج امستشارات الجبائية

SECURYTER BODYGUARD
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مكتب معيشة للحدابات ج 

امستشارات الجبائية

حي الدالم بلوك E  رقم 22 -- سيدي 

سلي ان ، 14233، سيدي سلي ان 

املغرب

 SECURYTER BODYGUARD

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)
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جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

رياض رقم 515 طابق الدفلي - 

14233 سيدي سلي ان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2431

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تقرر   2323 سأن30   37 في  املؤرخ 

محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة  حل 

 SECURYTER ذات الشريك الوحيد 

رأس الها  مبلغ    BODYGUARD

مقرها  جعنوان  سرهم   133.333

 515 رقم  رياض  تجزئة  اإلأت اعي 

سيدي   14233  - الدفلي  طابق 

عدم   -  : ل  نتيجة  املغرب  سلي ان 

القدرة عل5 تحقيق الربح

- توقف النشاط.

تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

 - الدفلي  طابق   515 رقم  رياض 

14233 سيدي سلي ان املغرب. 

ج عين:

ج  املوهدبي  خديجة   الديد)ة) 

 515 رقم  رياض  تجزئة  عنوانه)ا) 

املغرب  سلي ان  سيدي   14233

ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل5 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بديدي سلي ان  بتاريخ 15 

سأن30 2323 تحت رقم 262/2020.

818I

monde consulting

JOSSOUR PROMO
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

monde consulting

٬766شارع مح د الداسس الطابق 

التاني الدار البيضاء ، 23553، الدار 

البيضاء املغرب

JOSSOUR PROMO شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي إقامة 

البدر تجزئة رقم 11 مبنى رقم 99 

شقة رقم 7 الطابق 2 عين الدبع  

الدار البيضاء  23333  الدار 

البيضاء  املغرب 

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

413781

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون   2318 يوليوز   31

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.JOSSOUR PROMO

أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التشييد جالبناء.

الت3جيج العقاري

أ يع امع ال التجارية

املعامالت  أ يع   ، عام  جبشكل 

من أي نوع قد تكون مرتبطة بشكل 

مباشر أج غي3 مباشر بالكائن املذكور 

أعاله أج التي قد تعزز أع ال الشركة.

إقامة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 99 رقم  مبنى   11 رقم  تجزئة  البدر 

الدبع   عين   2 الطابق   7 رقم  شقة 

الدار البيضاء  23333  الدار البيضاء  

املغرب .

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد اسريس الكاسمي  :  1.333 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  
جصفات جمواطن الشركاء :

الديد اسريس الكاسمي عنوانه)ا) 
النهضة  حي  الوحدة  مج وعة   77

الرباط 13114 الرباط املغرب .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
الديد اسريس الكاسمي  عنوانه)ا) 
النهضة  حي  الوحدة  مج وعة   77

الرباط 13114 الرباط املغرب 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

غشت 2318 تحت رقم 674875.

819I

شركة اإلئت انية الواسطية

SMART MEK
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

شركة اإلئت انية الواسطية
13 زنقة انتدرابي رقم 3 م.ج ، 

53333، مكناس املغرب
SMART MEK شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي : زنقة 3 
رقم 12 حي جاس الذهب  - 53333 

مكناس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.46877

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
2323 تقرر حل  14 سأن30  املؤرخ في 
SMART MEK شركة ذات املدؤجلية 
 133.333 رأس الها  مبلغ  املحدجسة 
سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 
 53333  - 12 حي جاس الذهب   3 رقم 

مكناس املغرب نتيجة لتصفية.
ج عين:

ج  معيش  مح د   الديد)ة) 
مكناس   53333 مكناس  عنوانه)ا) 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
 3 جفي زنقة   2323 سأن30   14 بتاريخ 
 53333  - الذهب   جاس  حي   12 رقم 

مكناس املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   16 بتاريخ  التجارية ب كناس  

2323 تحت رقم 639.

823I

ALLEGEANCE CONSULTING

 BAHIA BLUE  CENTER SARL
AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ALLEGEANCE CONSULTING

ساحة الرجسني تقاطع شارع طانطان 

ج شارع لبنان اقامة لينى رقم 51&53 

، 93333، طنجة املغرب

 BAHIA BLUE  CENTER SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي برييش-

ع ارة البهجة بلوك ا1 الطابق 2 
رقم -124اصيلة  - 93353 اصيلة  

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.541

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تقرر حل   2323 نون30   13 املؤرخ في 

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

  BAHIA BLUE الوحيد  الشريك 

مبلغ رأس الها    CENTER SARL AU

مقرها  جعنوان  سرهم   13.333

البهجة  برييش-ع ارة  اإلأت اعي 
-124اصيلة   رقم   2 الطابق  بلوك ا1 

 : املغرب نتيجة ل  اصيلة    93353  -

انخفاض رقم املعامالت .

ج حدس مقر التصفية ب برييش-

 2 الطابق  ا1  بلوك  البهجة  ع ارة 
اصيلة    93353  - -124اصيلة   رقم 

املغرب. 

ج عين:
ج  كوميز  رفي3ا  لويس   الديد)ة) 

الجزيرة   11233 اسبانيا   عنوانه)ا) 

)ة)  ك صفي  اسبانيا   الخضراء  

للشركة.
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جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل5 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
15 سأن30  بتاريخ  االبتدائية باصيلة  

2323 تحت رقم 158.

821I

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE STRATEGIQUE

CONSULTING

STE AKIRA TRAV
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE
STRATEGIQUE CONSULTING

 BOITE POSTAL N° 1892 BAM
 FES ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC
STE AKIRA TRAV شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم:13 
إقامـة رأندــي زنقة سرار بن أزجر 
الطابق 3 ملعب الخيـــل فـــــاس. - 

33333 فــــــاس املغـــــرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
65281

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 سأن30   31
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.AKIRA TRAV
مقاجل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
ج  البنــــاء  أج  العامــــة  امشغال  في 

الد دــــرة..

رقم:13   : املقر االأت اعي  عنوان 

أزجر  بن  سرار  زنقة  رأندــي  إقامـة 

 - فـــــاس.  الخيـــل  ملعب   3 الطابق 

33333 فــــــاس املغـــــرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد بلقاس ـــي مح ـــد :  1.333 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد بلقاس ـــي مح ـــد عنوانه)ا) 

إقامـة رأندــي زنقة سرار بن  رقم:13 

أزجر  فـــــاس 33333 فـــــاس املغــــرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد بلقاس ـــي مح ـــد عنوانه)ا) 

إقامـة رأندــي زنقة سرار بن  رقم:13 

أزجر  فـــــاس 33333 فــــــاس املغـــــــرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   14 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2323 تحت رقم 3601/2020.

822I

FIDUCIA-MID

  GLOBALMINES  INVEST

PROFESSIONNEL  SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FIDUCIA-MID

رقم 98 الطابق االجل طريق مكناس 

مي الل ميدلت ، 54353، ميدلت 

ميدلت

  GLOBALMINES  INVEST

PROFESSIONNEL  SARL  شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 77 

زنقة طارق  - 54353 ميدلت املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2549

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون   2323 غشت   25

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

  GLOBALMINES  INVEST

. PROFESSIONNEL  SARL

استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

املعاسن، التصدير ج االستي3اس .

 77 رقم   : عنوان املقر االأت اعي 

زنقة طارق  - 54353 ميدلت املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

  : الديد فارس موالي عبد العزيز 

533 حصة بقي ة 133 سرهم للحصة 

 533   : املصطفى  بويى  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

العزيز  الديد فارس موالي عبد 

الداقية  زنقة   12 رقم  عنوانه)ا) 

الح راء  54353 ميدلت املغرب.

عنوانه)ا)  املصطفى  بويى  الديد 

 54353 االساري   الحي  زنقة   13

ميدلت املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

العزيز  الديد فارس موالي عبد 

الداقية  زنقة   12 رقم  عنوانه)ا) 

الح راء  54353 ميدلت املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب يدلت  بتاريخ 38 سأن30 

2323 تحت رقم 236.

823I

SAGASUD

LAAYOUNE INOX

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االأت اعي للشركة

SAGASUD

شارع االمي3 موالي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب

LAAYOUNE INOX شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

الحزام تجزئة 737 رقم 794 الطابق 

الدفلي - 73333 العيون املغرب.

تحويل  املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.23893

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

املؤرخ في 25 ف30اير 2323 تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 

 794 رقم   737 »شارع الحزام تجزئة 

العيون   73333  - الدفلي  الطابق 

م دة رقم   737 »تجزئة  إ 5  املغرب» 

562 - 73333 العيون  املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

33 مارس  بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2323 تحت رقم 591.

824I

بارا الفيني3

بارا الفينير

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

بارا الفيني3

13 زنقة الحرية ،الطابق3 شقة5 

الهبة  الدار البيضاء ، 23121، الدار 

البيضاء املغرب

بارا الفيني3 شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
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جعنوان مقرها اإلأت اعي 13 زنقة 

الحرية ،الطابق3 شقة5 الهبة  الدار 

البيضاء - 23123 الدار البيضاء  

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

473425

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 يوليوز   22

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

بارا   : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

الفيني3.

بارا   : بإيجاز  الشركة  غرض 

فارم�سي ج كوس يتيك.
زنقة   13  : عنوان املقر االأت اعي 

الحرية ،الطابق3 شقة5 الهبة  الدار 

البيضاء   الدار   23123  - البيضاء 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

133.333,33 سرهم، مقدم كالتا ي:

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)   لحدن  أخياط  الديد 

تجزئة اإلذاعة زنقة33 الرقم67 عين 

الشق  23473 الدار البيضاء  املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)   لحدن  أخياط  الديد 

تجزئة اإلذاعة زنقة33 الرقم67 عين 

الشق 23473 الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

غشت 2323 تحت رقم 744239.

825I

FIDUCIAIRE FIMECOF

NSA IRRIGATION

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FIMECOF

 IMMEUBLE ATLAS 18 RUE

 MELLILIA ، 50000، MEKNES

maroc

NSA IRRIGATION شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعيٌ ِسفلي رقم 

29 تجزئة ملوكي بوفكران  - 53332 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

53539

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون   2323 غشت   17

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 NSA  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.IRRIGATION

غرض الشركة بإيجاز : بيع االالت 

الفالحية .

عنوان املقر االأت اعي :ٌ ِسفلي رقم 

 53332  - 29 تجزئة ملوكي بوفكران  

مكناس املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : أح د  الحارتي  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  أح د  الحارتي  الديد 

بوفكران  ملوكي  تجزئة   29 رقم 

53332 مكناس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  أح د  الحارتي  الديد 

بوفكران  ملوكي  تجزئة   29 رقم 

53332 مكناس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن30   37 بتاريخ  التجارية ب كناس  

2323 تحت رقم 2579.

826I

FIDUGRA

«PAINITE CONSEIL« S.A.R.L
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FIDUGRA

شارع مح د الخامس ع ارة امنار 

رقم 24 الطابق الثالث انزكان ، 

86153، اكاسير املغرب

 «PAINITE CONSEIL« S.A.R.L

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي مقرها في 

شارع مح د الخامس ع ارة امنار 

رقم 24 الطابق الثالث انزكان  - 

86153 انزكان املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

21335

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون   2323 شتن30   19

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.«PAINITE CONSEIL« S.A.R.L

 (1  : بإيجاز  الشركة  غرض 

سراسات, تشخيص ج هندسة التكوين

2) استشارة,املرافقة ج التكوين 
حلول  ض ان  ج  تطوير   (3

معلوماتية.

مقرها   : االأت اعي  املقر  عنوان 

في شارع مح د الخامس ع ارة امنار 
 - انزكان   الثالث  الطابق   24 رقم 

86153 انزكان املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

133.333,33 سرهم، مقدم كالتا ي:

 533   : الصابري  جفاء  الديدة 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

533 حصة    : الديدة زينب راجي 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  راجي  زينب  الديدة 
379 حي الوفاء اكاسير  17 رقم  بلوك 

83363 اكاسير املغرب.

الصابري عنوانه)ا)  الديدة جفاء 
بلوك اء 7 رقم 33 حي القدس اكاسير 

83363 اكاسير املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الصابري عنوانه)ا)  ;جفاء  الديدة 
بلوك اء7 رقم 33 حي القدس اكاسير 

83363 اكاسير املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

36 أكتوبر  االبتدائية بانزكان  بتاريخ 

2323 تحت رقم 1699.

827I

NOTAIRE BERRADA ADIL

كايال مغرب
شركة املحاصة

تأسيس شركة

NOTAIRE BERRADA ADIL

 Tanger, Avenue Omar Ibn El

 Khattab, résidence Tortola B,

 1er étage n°6 ، 90000، Tanger

Maroc



عدس 5644 - 15 أ اسى امج 5 1442 )33 سيد 30 2323)الجريدة الرسمية   18776

كايال مغرب شركة املحاصة
جعنوان مقرها اإلأت اعي الدار 
البيضاء 11 شارع نوفشاتيل - 
23253 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة املحاصة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

59437
في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   1993 غشت   32
بامل يزات  املحاصة  لشركة  امسا�سي 

التالية:
شكل الشركة : شركة املحاصة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
كايال   : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

مغرب.
أ يع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
,تصنيع,  االنشطة املتعلقة باستي3اس 
الكي اجية  املنتجات  جتوزيع  تدويق 
االنشطة  جكدلك   جالبيولوأية 

املتعلقة بصناعة النديج ..
الدار   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 - نوفشاتيل  شارع   11 البيضاء 

23253 الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
 1.333   : مغرب  كايال  الشركة 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بناني   عالء  الديد 
سار   16 رقم  سرب  سج  سجمين  تجزئة 
البيضاء   الدار  النواصر  بوعزة 

23253 الدار البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  بناني   عالء  الديد 
سار   16 رقم  سرب  سج  سجمين  تجزئة 
البيضاء   الدار  النواصر  بوعزة 

23253 الدار البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

شتن30 1993 تحت رقم 3133.

828I

FIDUGRA

 TOUSSLANE FRUITS ET

«LEGUMES« S.A.R.L
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FIDUGRA

شارع مح د الخامس ع ارة امنار 

رقم 24 الطابق الثالث انزكان ، 

86153، اكاسير املغرب

 TOUSSLANE FRUITS ET

LEGUMES« S.A.R.L» شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي بلوك 1 

رقم 221 الجرف انزكان  - 86353  

انزكان املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

21641

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون   2323 أكتوبر   16

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 TOUSSLANE FRUITS ET  :

.«LEGUMES« S.A.R.L

توزيع   (1  : غرض الشركة بإيجاز 

الفواكه ج الخضراجات

2)تدويق الفواكه ج الخضراجات 

بالتفصيل.

 1 بلوك   : عنوان املقر االأت اعي 

  86353  - الجرف انزكان    221 رقم 

انزكان املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

53.333,33 سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد رشيد جباهيم  :  253 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

 253   : الشريبي  يونس  الديد 
حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  جباهيم  رشيد  الديد 
انزكان   الجرف   19 رقم   223 زنقة 

86353 انزكان املغرب.
عنوانه)ا)  الشريبي  يونس  الديد 
انزكان  الجرف   4 رقم   113 زنقة 

86353 انزكان املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  جباهيم   رشيد  الديد 
انزكان  الجرف   19 رقم   223 زنقة 

86353 انزكان املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   11 بتاريخ  بانزكان   االبتدائية 

2323 تحت رقم 1954.

829I

مدتامنة شامة

ASSISTANCE AL MISK
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مدتامنة شامة
شارع املدي3ة رقم 142 الطابق االجل 

الناظور شارع املدي3ة رقم 142 
الطابق االجل الناظور، 62333، 

الناظور املغرب
ASSISTANCE AL MISK شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 142 شارع 
املدي3ة الطابق امجل - 62333 

الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
21127

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   27
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ASSISTANCE AL MISK
مقاجل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االسعافات الطبية ج التقنية 
سيارة االسعاف.

 142  : االأت اعي  املقر  عنوان 
 62333 شارع املدي3ة الطابق امجل - 

الناظور املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد عز الدين ج الشرف :  1.333 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .
 : الشرف  ج  الدين  عز  الديد   

133333 بقي ة 133 سرهم.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :
الشرف  ج  الدين  عز  الديد 
الحدني  املدتشفى  شارع  عنوانه)ا) 
الناظور   62333   9 الرقم   7 زنقة 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
الشرف  ج  الدين  عز  الديد 
الحدني  املدتشفى  شارع  عنوانه)ا) 
الناظور   62333   9 الرقم   7 زنقة 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 32 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 3679.

833I

FIDUGRA

«IMI IKISS« S.A.R.L
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FIDUGRA
شارع مح د الخامس ع ارة امنار 

رقم 24 الطابق الثالث انزكان ، 
86153، اكاسير املغرب
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IMI IKISS« S.A.R.L» شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي ع ارة 

افران رقم 43 الطابق الدفلي 

سيدي يوسف - 83353 اكاسير 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

45317

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 أكتوبر   32

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 IMI  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.«IKISS« S.A.R.L

غرض الشركة بإيجاز : 1) الت3جيج 
العقاري

2) اع ال مختلفة.

ع ارة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

افران رقم 43 الطابق الدفلي سيدي 

يوسف - 83353 اكاسير املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

133.333,33 سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد ح زة ابركتن :  343 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

الديد اح د ابركتن :  333 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

 333   : زعرير  لطيفة  الديدة 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ابركتن  ح زة  الديد 
18 حي رياض الدالم  313 رقم  زنقة 

اكاسير 83353 اكاسير املغرب.

عنوانه)ا)  ابركتن  اح د  الديد 
18 حي رياض الدالم  313 رقم  زنقة 

اكاسير 83353 اكاسير املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  ابركتن  ح زة  الديد 
18 حي رياض الدالم  313 رقم  زنقة 

اكاسير 83353 اكاسير املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   11 بتاريخ  باكاسير   التجارية 

2323 تحت رقم 97342.

831I

FIDUGRA

 EL KOLEA LUMIERE

.«ENERGIE« S.A.R.L. AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUGRA

شارع مح د الخامس ع ارة امنار 
رقم 24 الطابق الثالث انزكان ، 

86153، اكاسير املغرب

 EL KOLEA LUMIERE ENERGIE«

S.A.R.L. AU». شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي الطريق 

الرئيدية حي الدعدية القليعة 

العليا ايت ملول انزكان  - 86356 

ايت ملول املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

21537

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 يونيو   13

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 EL  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 KOLEA LUMIERE ENERGIE«

..«S.A.R.L. AU

1) اع ال  غرض الشركة بإيجاز : 
الكهرباء

2)الطاقة املتجدسة ج الش دية
3) عقاقي3 طاقة ج اأهزج كهربائية

4)اع ال مختلفة
5) املفاجضة .

الطريق   : االأت اعي  املقر  عنوان 
الرئيدية حي الدعدية القليعة العليا 
ايت ملول انزكان  - 86356 ايت ملول 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأس ال  مبلغ 

13.333,33 سرهم، مقدم كالتا ي:
  : املهاسي  الرح ان  عبد  الديد 
133 حصة بقي ة 133 سرهم للحصة  
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
املهاسي  الرح ان  عبد  الديد 
حي موالي اسريس القليعة  عنوانه)ا) 
ايت ملول 86356 ايت ملول  املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
املهاسي  الرح ان  عبد  الديد 
حي موالي اسريس القليعة  عنوانه)ا) 

ايت ملول 86356 ايت ملول املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
22 أكتوبر  االبتدائية بانزكان  بتاريخ 

2323 تحت رقم 1843.

832I

ACCOUNTING CONSULTION COMPANY

MAMOUCHKA
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 ACCOUNTING CONSULTION
COMPANY

 DERB LEGHRABLI BIN 9
 LAMDOUN FES ، 30110، FES

MAROC
MAMOUCHKA شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع ابو 

عبيدة بن أراح سكن حوريا رقم 19 
فاس - 33333 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

19337

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   1996 نون30   27

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MAMOUCHKA

مطعم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

كافيه .

عنوان املقر االأت اعي : شارع ابو 

عبيدة بن أراح سكن حوريا رقم 19 

فاس - 33333 فاس املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 253   : بوطيب  سعيد  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

 153   : الديد مصطفى بوطيب 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

الديدة جفاء بوطيب :  133 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

الديد ع ر بوطيب :  153 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

 353   : بوطيب  مح د  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بوطيب  سعيد  الديد 

فاس   33333 شارع مح د الخامس 

املغرب.

الديد مصطفى بوطيب عنوانه)ا) 

فاس   33333 شارع مح د الخامس 

املغرب.

عنوانه)ا)  بوطيب  جفاء  الديدة 

فاس   33333 شارع مح د الخامس 

املغرب.
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عنوانه)ا)  بوطيب  ع ر  الديد 

فاس   33333 شارع مح د الخامس 

املغرب.

عنوانه)ا)  بوطيب  مح د  الديد 

فاس   33333 شارع مح د الخامس 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  بوطيب  سعيد  الديد 

فاس   33333 شارع مح د الخامس 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   24 بتاريخ  بفاس   التجارية 

1996 تحت رقم -.

833I

FIDUGRA

 STE ABDANY CLEAN«
« S.A.R.L. AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUGRA

شارع مح د الخامس ع ارة امنار 
رقم 24 الطابق الثالث انزكان ، 

86153، اكاسير املغرب

 STE ABDANY CLEAN« S.A.R.L.

AU » شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي الخوارزمي 

3 ع ارة ب 9 كراج  رقم 4 تيليال 

اكاسير - 83653 اكاسير املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

44417

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 يوليوز   23

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.« ABDANY CLEAN« S.A.R.L. AU
غرض الشركة بإيجاز : 1) غديل 

الديارات
2)التنظيف 

3)الحدائق جالبدتنة جاملراقبة
جمنتجات  معدات  4)تدويق 

التنظيف
5)جكالة مؤقتة

6)تركيب ج اصالح االطارات
7) امليكانيك

8)صباغة ج اصالح هيكل الديارة 
 : االأت اعي  املقر  عنوان 
الخوارزمي 3 ع ارة ب 9 كراج  رقم 4 
تيليال اكاسير - 83653 اكاسير املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 
133.333,33 سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : عبدني  مح د  الديد 
حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عبدني  مح د  الديد 
الداخلة  حي   135 رقم   8 اج  بلوك 

اكاسير 83363 اكاسير املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  عبدني  مح د  الديد 
الداخلة  حي   135 رقم   8 اج  بلوك 

اكاسير 83363 اكاسير املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن30   24 بتاريخ  باكاسير   التجارية 

2323 تحت رقم 964121.

834I

سفيد

JANAT AL FATH
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

سفيد
 N 2 RUE ALEXANDRIA NAPPT

 N 2 VN MEKNES ، 50000،
MEKNES املغرب

JANAT AL FATH شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 13 مكرر 

زنقة طرفاية الطابق االجل  - 53333 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

51341

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 يوليوز   16

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 JANAT : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.AL FATH

البدتنة    : غرض الشركة بإيجاز 

,االشغال املختلفة ج املتاأرة .
عنوان املقر االأت اعي : 13 مكرر 
زنقة طرفاية الطابق االجل  - 53333 

مكناس املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 733   : يحيى  بن  جسيم  الديد 

حصة بقي ة 73.333 سرهم للحصة .

 333   : يحيى   بن  الديد مح د 

حصة بقي ة 33.333 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد مح د بن يحيى  عنوانه)ا) 
26 م  1 فيال رقم  2 زنقة  االس اعلية 

ج  53333 مكناس املغرب.

الديد جسيم بن يحيى عنوانه)ا) 
26 م  1 فيال رقم  2 زنقة  االس اعلية 

ج  53333 مكناس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد جسيم بن يحيى عنوانه)ا) 
26 م  1 فيال رقم  2 زنقة  االس اعلية 

ج  53333 مكناس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

23 أكتوبر  بتاريخ  التجارية ب كناس  

2323 تحت رقم 3342.

835I

ائت انية كينزج

ألبان شاوية
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

خفض رأس ال الشركة

ائت انية كينزج

34 ، حدن الصغي3 - الدار البيضاء ، 

23633، الدار البيضاء أملغرب

ألبان شاجية شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي عين تيزغة 

عين لقصب – بندلي ان - 13333 

بندلي ان املغرب.

خفض رأس ال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3497

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم   2323 أكتوبر   19 في  املؤرخ 

ب بلغ  الشركة  رأس ال  خفض 

أي  سرهم»   13.333.333« قدره 

إ 5  سرهم»   39.333.333« من 

 : طريق  عن  سرهم»   29.333.333«

تخفيض عدس  امسهم.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  سلي ان   ب0ن  االبتدائية 

نون30 2323 تحت رقم 394.

836I

aice compta

LEN BUILDING
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc

LEN BUILDING شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)
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جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 
البطحاء زنقة البشي3 لعلج تجزئة 

13 طابق 6 رقم 29  - 23333 الدار 
البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.37833
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
2319 تقرر حل  31 غشت  املؤرخ في 
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 
رأس الها  مبلغ    LEN BUILDING
مقرها  جعنوان  سرهم   133.333
زنقة البشي3  اإلأت اعي حي البطحاء 
 -   29 رقم   6 طابق   13 لعلج تجزئة 
الدار البيضاء املغرب نتيجة   23333

ل : حل الشركة .
حي  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
تجزئة  لعلج  البشي3  زنقة  البطحاء 
29  - 23333 الدار  6 رقم  13 طابق 

البيضاء املغرب. 
ج عين:

الديد)ة) سنيا   بالشا ج عنوانه)ا) 
تارغا    366 رقم    1 النخيل  تجزئة 
)ة)  43133 مراكش املغرب ك صفي 

للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل5 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 
حي   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
البطحاء زنقة البشي3 لعلج تجزئة 13 

طابق 6 رقم 29 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 33 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2319 تحت رقم 725388.
837I

THALAL CONSULTANTS

FEE DE LUNE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

THALAL CONSULTANTS
 N° 23 RUE TARIK BNOU
 ZIAD APPT N°8 GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

FEE DE LUNE شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها االأت اعي رقم 238 

سيدي غانم طريق اسفي مكتب رقم

TK1  مراكش - 43333  مراكش 

املغرب.

توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.35229

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

ت ت   2323 أكتوبر   13 في  املؤرخ 

نشاط  إ 5  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي :

 Événementiel et organisation

.des séminaires

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

نون30   23 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

2323 تحت رقم 117493.

838I

THALAL CONSULTANTS

 KECHMARA CAFE DE LA **

LIBERTE **KCL

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأس ال الشركة

THALAL CONSULTANTS

 N° 23 RUE TARIK BNOU

 ZIAD APPT N°8 GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 KECHMARA CAFE DE LA **

LIBERTE **KCL شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

 RUE جعنوان مقرها اإلأت اعي

 DE LA LIBERTE  N°1 BIS ET 3

 GUELIZ -MARRAKECH - 40000

مراكش املغرب.

رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.16289

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تم   2323 نون30   39 في  املؤرخ 

قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

من  أي  سرهم»   5.333.333«

 5.833.333« إ 5  سرهم»   533.333«

تقديم حصص    : عن طريق  سرهم» 

نقدية أج عينية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   26 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

2323 تحت رقم 117746.

839I

AMJ MANAGEMENT

MENZIL LIVING
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMJ MANAGEMENT

زنقة  االرسن  اقامة يامنة   2 الطابق 

االجل رقم 33   طنجة ، 93333، 

طنجة املغرب

MENZIL LIVING شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي طريق 

طنجة باليا ، مج ع اللؤلؤة الزرقاء 

، قطعة 1 ، املبنى C ، الطابق الرابع 

، رقم 13 طنجة - 93333 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

113845

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   17

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MENZIL LIVING
أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
ج  للبناء  مختلفة  اشغال  ج  الديكور 

الديكور ..
طريق   : االأت اعي  املقر  عنوان 
مج ع اللؤلؤة الزرقاء   ، طنجة باليا 
C ، الطابق الرابع  1 ، املبنى  ، قطعة 
طنجة   93333  - طنجة   13 رقم   ،

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 53.333 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 533   : الديدة ح وش فتيحة  

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
الديدة ح وش فتيحة  عنوانه)ا) 

هولندا 5333 تيلبورخ هولندا.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
الديدة ح وش فتيحة  عنوانه)ا) 

هولندا 5333 تيلبورخ هولندا
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   16 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2323 تحت رقم 237157.

843I

THALAL CONSULTANTS

 KECHMARA CAFE DE LA **
LIBERTE **KCL

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

خفض رأس ال الشركة

THALAL CONSULTANTS
 N° 23 RUE TARIK BNOU
 ZIAD APPT N°8 GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
 KECHMARA CAFE DE LA **

LIBERTE **KCL شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
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 RUE جعنوان مقرها اإلأت اعي

 DE LA LIBERTE  N°1 BIS ET 3

 GUELIZ -MARRAKECH - 40000

مراكش املغرب.

خفض رأس ال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.16289

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تم   2323 نون30   39 في  املؤرخ 

ب بلغ  الشركة  رأس ال  خفض 

من  أي  سرهم»   5.533.333« قدره 

 333.333« إ 5  سرهم»   5.833.333«

عدس   تخفيض   : طريق  عن  سرهم» 

امسهم.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   26 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

2323 تحت رقم 117746.

841I

FIDUCIAIRE MOLIFID

 NACHO Y LUCIA IMPORT
EXPORT

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MOLIFID

 AVENUE MOHAMED V

 RESIDENCE AL ANDALOUSE

 B BUREAU N°09 ، 92000،

LARACHE MAROC

 NACHO Y LUCIA IMPORT

EXPORT شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

مح د الخامس اقامة االندلس ب 

املكتب رقم 39 - 92333 العرائش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5725

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   16

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 NACHO Y LUCIA IMPORT

.EXPORT

 •  : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستشارة الفنية في رياضة البولو؛

• تدريب الخيول؛

• االستي3اس ج التصدير ؛

االستغالل,  التديي3,  اإلنشاء,   •

امصول  لج يع  الشراء,  الكراء, 

التجارية;

جع وما أ يع الع ليات التجارية, 

غي3  أج  العقارية,  املالية,  الصناعية, 

مباشرة  قه  عال  لها  التي  العقارية 

بامهداف أعاله ج التي بإمكانها تطوير 

أهداف الشركة, ج كذلك كل مداه ة 

مباشرة أج غي3 مباشرة تحت أي صفة 

في الشركات التي لها أهداف م اثلة..

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 

ب  االندلس  اقامة  الخامس  مح د 

العرائش   92333  -  39 رقم  املكتب 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

  Lucia HALABICOVA : الديدة 

533 حصة بقي ة 133 سرهم للحصة 

 Ignacio Ludovico الديد 

  TEJERINA FOTHERINGHAM :

533 حصة بقي ة 133 سرهم للحصة 

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

 Lucia HALABICOVA الديدة 

زيلينا أ هورية سلوفاكيا  عنوانه)ا) 

99117 زيلينا  أ هورية سلوفاكيا.

 Ignacio Ludovico الديد 

 TEJERINA FOTHERINGHAM

رينابر أ هورية االرأنتين  عنوانه)ا) 

99415 رينابر  أ هورية االرأنتين.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   
جمواطن مدي3ي الشركة:

 Lucia HALABICOVA الديدة 
زيلينا أ هورية سلوفاكيا  عنوانه)ا) 

99117 زيلينا  أ هورية سلوفاكيا
 Ignacio Ludovico الديد 
 TEJERINA FOTHERINGHAM
رينابر أ هورية االرأنتين  عنوانه)ا) 

99415 رينابر  أ هورية االرأنتين
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 34 بتاريخ  بالعرائش   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 1329.
842I

CCJF

 MAROC INJECTION
MARINJECT باختصار

إعالن متعدس القرارات

CCJF
 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،
20040، CASABLANCA MAROC
MAROC INJECTION باختصار 
MARINJECT »شركة  املداه ة»

جعنوان مقرها االأت اعي: بلدية حد 
سوالم طريق املقاطعات 3311، سجار 

جالس أامع - - برشيد املغرب.
»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.6377

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 23 يونيو 2323

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص عل5 مايلي: 
تعيين الديد هشام العلوي املح دي 
ك تصرف أديد ملدة أربع سنوات أي 
إ 5 حين انعقاس الج ع العام املدعو 

للبث في حدابات سنة 2323.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص عل5 مايلي: 

تعيين متصرف أديد
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   23 بتاريخ  ب30شيد   االبتدائية 

2323 تحت رقم 1491/2020.
843I

CCJF

وحدة التلفيف الصناعية 

ملراكش باختصار »سيماكيش»
إعالن متعدس القرارات

CCJF

 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،

20040، CASABLANCA MAROC

جحدة التلفيف الصناعية ملراكش 

باختصار »سي اكيش» »شركة  

املداه ة»

جعنوان مقرها االأت اعي: كلم 

35، طريق أكاسير شيشاجة، سجار 

صفصافة، أ اعة أيت إمور - - 

مراكش املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.33321

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 23 يونيو 2323

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل5 مايلي: 

تعيين الديد هشام العلوي املح دي 

ك تصرف أديد ملدة أربع سنوات أي 

إ 5 حين انعقاس الج ع العام املدعو 

للبث في حدابات سنة 2323.

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص عل5 مايلي: 

تعيين متصرف أديد

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   23 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

2323 تحت رقم 117525.

844I

AMJ MANAGEMENT

SINTP
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMJ MANAGEMENT
زنقة  االرسن  اقامة يامنة   2 الطابق 

االجل رقم 33   طنجة ، 93333، 

طنجة املغرب
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SINTP شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع  
االرسن اقامة ي نا 2   في الطابق امجل 

رقم 33 ، طنجة - 93333 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

113839

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 سأن30   31

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

.SINTP : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جاملباني  جاملنشآت  املدنية  الهندسة 

جأع ال متنوعة.

- اع ال سكك حديدية

- تأأي3 االالت   جمعدات الهندسة 

املدنية..

شارع    : االأت اعي  املقر  عنوان 
االرسن اقامة ي نا 2   في الطابق امجل 
طنجة   93333  - طنجة   ،  33 رقم 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

سهيلة  العلوي  الع اري  الديدة 

سرهم   1.333 بقي ة  حصة   133   :

للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

سهيلة  العلوي  الع اري  الديدة 

اقامة   6 العدكري  الحي  عنوانه)ا) 

البداتين   5 شقة   518 حفصة رقم 

مكناس 53333 مكناس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

سهيلة  العلوي  الع اري  الديدة 

اقامة   6 العدكري  الحي  عنوانه)ا) 

البداتين   5 شقة   518 حفصة رقم 

مكناس 53333 مكناس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   16 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2323 تحت رقم 237154.

845I

CCJF

LAITIERE INVEST
إعالن متعدس القرارات

CCJF

 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،

20040، CASABLANCA MAROC

LAITIERE INVEST »شركة  

املداه ة»

جعنوان مقرها االأت اعي: 174، 

شارع الزرقطوني،الطابق رقم 5،  - - 

الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.173583

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 28 غشت 2323

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل5 مايلي: 

تعيين الديدين فؤاس بنهيدة ج توفيق 

عامين  مديرين  الحداني  القاسري 

فاتح  من  إبتدءا  للشركة  مفوضين 

شتن30 2323 إ 5 31 غشت 2323 .

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص عل5 مايلي: 

مديرين عامين مفوضين 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون30 2323 تحت رقم 753626.

846I

ccf roubia

إكسطرا دوك
شركة التضامن

استدراك خطٍإ

بالجريدة  جقع  خطٍإ  استدراك 

الرس ية

ccf roubia

 bd mohammed derfoufi  17

oujda ، 60000، oujda maroc

إكدطرا سجك شركة التضامن

 23 اإلأت اعي  مقرها  جعنوان   

جأدة   63333  - زنقة راس عصفور 

املغرب.

بالجريدة  جقع  خطٍإ  إستدراك   

 16 بتاريخ   5642 عدس  الرس ية 

سأن30 2323.

القانوني  اإليداع  تم   : من  بدال 

 33 باملحك ة التجارية بوأدة بتاريخ 

نون30 2323 تحت عدس 1812.

القانوني  اإليداع  تم   : يقرأ 

بتاريخ  بوأدة  التجارية  باملحك ة 

28/08/2020 تحت عدس 1812.

الباقي بدجن تغيي3.

847I

ELYX CONSULTING

PLUG & LIVE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ELYX CONSULTING

 5Rue mohammed fakir

 Immeuble Sémiramis-Appt

 n°32-Etage n°10 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

PLUG & LIVE شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 46, شارع 

الزرقطوني, املكتب 15-16, الطابق 

6 - 23133 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
481139

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   16
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 PLUG  : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها 

.& LIVE
الشراء   -  : غرض الشركة بإيجاز 
جالتوزيع  جاملبيعات  جاالستي3اس 
جالت3كيب  جاإلنتاج  جالتصدير 
املعلومات  املواس جتكنولوأيا  لج يع 
جمعدات  املنزلية  جامت تة  جالكهرباء 

اإلضاءة؛ 
مجاالت  في  الخدمات  -تقديم 
أج  جالكهرباء  املعلومات  تكنولوأيا 
املتعلقة  امخرى  الت3كيبات  أ يع 

بأت تة املنازل جاملباني جاإلنشاءات;
.

عنوان املقر االأت اعي : 46, شارع 
الزرقطوني, املكتب 16-15, الطابق 6 

- 23133 الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
 1.333   : العزجزي  علي  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد علي العزجزي عنوانه)ا) كازا 
44 املدينة الخضراء  كرين تاجن فيال 
 27182 البيضاء  النواصر  بوسكورة 

الدارالبيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
الديد علي العزجزي عنوانه)ا) كازا 
44 املدينة الخضراء  كرين تاجن فيال 
 27182 البيضاء  النواصر  بوسكورة 

الدارالبيضاء املغرب
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عنوانه)ا)  الهداجي  هند  الديدة 

املدينة   44 فيال  تاجن  كرين  كازا 

الخضراء بوسكورة النواصر البيضاء 

27182 الدارالبيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون30 2323 تحت رقم -.

848I

ARYAS CONSULTING

EMESE CAR

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

ARYAS CONSULTING

 Bureau N°1, 1er étage,

 Immeuble Résidence Mohamed

 Lotissement 51/Marouane 49

 RATMA,، 40000، Marrakech

Maroc

EMESE CAR شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي مدي3ة 

2 عن130 رقم 53 مراكش. . 43333 

مراكش املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.59937

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2323 شتن30   15 في  املؤرخ 

املصاسقة عل5 :

تفويت الديد )ة) امين  البداطي 

أصل  من  اأت اعية  حصة   433

)ة)  الديد  لفائدة   حصة   1.333

عث ان ايت بلكوهية بتاريخ 15 شتن30 

.2323

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

سأن30   34 بتاريخ  التجارية ب راكش  

2323 تحت رقم 118397.

849I

somadik

STE ANDOUR
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

somadik
 hay el massira rue 18 nr 5

 laayoune ، 70000، laayoune
maroc

STE ANDOUR شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 
موالي رشيد رقم 42 مج وعة ا 

بريد تاكت3جني 578 العيون تجزئة 
موالي رشيد رقم 42 مج وعة ا بريد 
تاكت3جني 578 العيون 7333 العيون 

املغرب.
تحويل  املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.23221

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
املؤرخ في 13 سأن30 2323 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
»تجزئة موالي رشيد رقم 42 مج وعة 
العيون تجزئة   578 ا بريد تاكت3جني 
موالي رشيد رقم 42 مج وعة ا بريد 
تاكت3جني 578 العيون 7333 العيون 
34 حي  »زنقة عبدة رقم  إ 5  املغرب» 
العيون    7333  - العيون  الحجري 

املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 14 سأن30 

2323 تحت رقم 3374.
853I

EXCELLENTIA Consulting

AL SARTEN
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EXCELLENTIA Consulting
5  زنقة سلي ان عزمي الطابق 
6 مكتب 16 شارع الزرقطوني 

الدارالبيضاء ، 23363، 
الدارالبيضاء املغرب

AL SARTEN شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 33 زنقة 

طلوع الفجر إقامة جاترلو محل 

M3/2 راسين الدار البيضاء - 

23133 الدار البيضاء  املغرب 

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

481549

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 أكتوبر   38

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 AL  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SARTEN

مطعم   -  : غرض الشركة بإيجاز 

الدريعة،  الوأبات  أنواع  أ يع   ،

خارأية،  طلبات   ، املوقع  في  بيع 

توصيل لل نازل، بيع املشرجبات جفقا 

للتشريعات املع ول بها.

االستقبال مع الخدمة   / م ون   -

جتأأي3  جإسارة  )تشغيل  الذاتية 

معدات الحفالت جاملقاهي جالوأبات 

الدريعة) ؛

جتدويق  جتصدير  استي3اس   -

نطاقات كاملة جمتنوعة لج يع مواس 

املطاعم..
زنقة   33  : عنوان املقر االأت اعي 

 M3/2 طلوع الفجر إقامة جاترلو محل
23133 الدار  راسين الدار البيضاء - 

البيضاء  املغرب .

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

133.333,33 سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : العوفي  يونس  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  العوفي  يونس  الديد 
إقامة  الدفرأل  زنقة   17 قطاع 
اليدر ع ارة ف الشقة 1 حي الرياض 

الرباط 13113 الرباط املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  العوفي  يونس  الديد 
إقامة  الدفرأل  زنقة   17 قطاع 
اليدر ع ارة ف الشقة 1 حي الرياض 

الرباط 13113 الرباط املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 32 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 755933.

851I

CCJF

 SACHERIE INDUSTRIELLE
DE CASABLANCA  باختصار 

SIC
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CCJF
 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،
20040، CASABLANCA MAROC
 SACHERIE INDUSTRIELLE DE

 SIC باختصار  CASABLANCA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي بلدية 

حد سوالم الطريق االقلي ية رقم 
3311، سجار جالس أامع - 23333 

برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
14.323

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   23
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 SACHERIE INDUSTRIELLE DE

.SIC باختصار  CASABLANCA

ُمصنع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ج  امكياس  ج  الكرتونية   الصناسيق 

العلب الورقية.

عنوان املقر االأت اعي : بلدية حد 

سوالم الطريق االقلي ية رقم 3311، 

برشيد   23333  - أامع  جالس  سجار 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

1.333.333 سرهم، مقدم كالتا ي:

الشركة مارمبال :  13.333 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مارمبال  الشركة 

تطوان  طريق  الصناعية,  املنطقة 

23333 طنجة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

املح دي  العلوي  مح د  الديد 

 11 رقم  قرطبة  زنقة  عنوانه)ا) 

23333 طنجة املغرب

املح دي   العلوي  اسريس  الديد 

 11 رقم  قرطبة  زنقة  عنوانه)ا) 

23333 طنجة املغرب

املح دي   العلوي  هشام  الديد 

 11 رقم  قرطبة  زنقة  عنوانه)ا) 

23333 طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   32 بتاريخ  االبتدائية ب30شيد  

2323 تحت رقم 1530/2020.

852I

EXCEL COMPTA SARL AU

INFINITY SEA GROUP

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

EXCEL COMPTA SARL AU

اقامة جرسة ب الشقة 9 زنقة 

االمام علي الحي الشتوي ، 43333، 

مراكش املغرب

INFINITY SEA GROUP شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : رقم 

27 سرب محرجك الزاجية العباسية 

املدينة - 43333 مراكش املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.58559

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تقرر حل   2323 نون30   23 املؤرخ في 

INFINITY SEA GROUP شركة ذات 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

 13.333 رأس الها  مبلغ  الوحيد 

سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 

العباسية  الزاجية  محرجك  سرب   27

املغرب  مراكش   43333  - املدينة 

نتيجة لوسية.

ج عين:

الديد)ة) ماركو  بياكي ج عنوانه)ا) 

 69 رقم  فيال   2 املكيس  مراكش 

)ة)  ك صفي  املغرب  مراكش   4333

للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

 27 جفي رقم   2323 نون30   23 بتاريخ 

العباسية  الزاجية  محرجك  سرب 

املدينة - 43333 مراكش املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   15 بتاريخ  التجارية ب راكش  

2323 تحت رقم 118527.

853I

EXCEL COMPTA SARL AU

TECHNOLAVAGE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

EXCEL COMPTA SARL AU

اقامة جرسة ب الشقة 9 زنقة 

االمام علي الحي الشتوي ، 43333، 

مراكش املغرب

TECHNOLAVAGE شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 31 

شارع عبد الكريم الخطابي مكتب 
رقم 2 الطابق االجل - 43333 

مراكش املغرب.

تحويل  املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.46633

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 17 نون30 2323 تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
31 شارع عبد الكريم الخطابي  »رقم 

مكتب رقم 2 الطابق االجل - 43333 

أ   33 »ع ارة  إ 5  املغرب»  مراكش 

مراكش  ابواب  ع لية   16 الشقة 

 4333  -  2 املدي3ة   13 املج وعة 

مراكش  املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   15 بتاريخ  التجارية ب راكش  

2323 تحت رقم 118528.

854I

SOTERCO SARL

STREET PRINT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOTERCO SARL
سكتور9 زاجية شارع النخيل ج مح د 

اليازسي – ع ارة أ شقة رقم 8  

الطابق الثاني حي الرياض –الرباط ، 

13133، الرباط املغرب

STREET PRINT شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي املركز 

التجاري سار الدالم رقم 5 شارع 

مح د بلحدن الوزاني الدوي�سي  - 

13173 الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

148289

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   33

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.STREET PRINT

خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطباعة الرق ية الصغي3ة  الطباعة: 

جالكبي3ة
الصور  التقاط  الصور:  خدمات 

جع ل مقاطع الفيديو جبيع اللوحات

جالشبكات  املواقع  جإسارة  إنشاء 

االأت اعية

شراء جبيع أ يع الدلع جالخدمات 

جاملكتبية  اإللكت3جنية  املجاالت  في 

جالتصويرية

املركز   : االأت اعي  املقر  عنوان 

شارع   5 رقم  الدالم  سار  التجاري 

 - مح د بلحدن الوزاني الدوي�سي  

13173 الرباط املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 133   : الديد بوصفيحة مح د  

حصة بقي ة 1.333 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

مح د   بوصفيحة  الديد 

عنوانه)ا) 163 شارع مح د الداسس  

13173 الرباط املغرب.
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جالعائلية  الشخصية  امس اء   
جمواطن مدي3ي الشركة:

مح د   بوصفيحة  الديد 
عنوانه)ا) 163 شارع مح د الداسس  

13173 الرباط املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   15 بتاريخ  التجارية بالرباط  

2323 تحت رقم 139373.

855I

EXCEL COMPTA SARL AU

AUTO DOUCHE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تغيي3 تد ية الشركة

EXCEL COMPTA SARL AU
اقامة جرسة ب الشقة 9 زنقة 

االمام علي الحي الشتوي ، 43333، 
مراكش املغرب

AUTO DOUCHE شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها االأت اعي ع لية 
ابواب مراكش  ع ارة 33 أ الشقة 

16 املج وعة 13 املدي3ة 2 - 43333 
مراكش املغرب.

تغيي3 تد ية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

46633
العام  الج ع  ب قت�سى   
نون30   17 في  املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة  تد ية  تغيي3  تم   2323
إ 5   «AUTO DOUCHE« من 

. «TECHNOLAVAGE«
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   15 بتاريخ  التجارية ب راكش  

2323 تحت رقم 118528.

856I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

MARNISSI MOTORS SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL
 avenue beethoven, immeuble

 opéra 2ème etage 13 TANGER،
90000، TANGER MAROC

 MARNISSI MOTORS SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 

نيويورك, إقامة ش س  االصيل, 

متجر رقم  6  - 93333 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

135743

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 ف30اير   11

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MARNISSI MOTORS SARL

الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

من الشركة هو:

الديارات الجديدة  استي3اس جبيع 

جاملدتع لة جطائرات التزلج جالقوارب 

الغيار  جقطع  الرباعية  جالدراأات 

جامللحقات  االستهالكية  جاملواس 

الخاصة  التشحيم  جزيوت  جالوقوس 

باملعدات املذكورة أعاله

ججرش  الكراأات  أ يع  تشغيل 

تصليح املركبات

الدراسة أج التشغيل أج االستحواذ 

أج التطوير أج البيع أج التنازل أج إعاسة 

البيع بأي شكل من امشكال

الع ليات  أ يع  عامة  بصفة    

التجارية, املالية, الصناعية ج العقارية 

التي تتعلق بصفة مباشرة باملواضيع 

املشار إليها أعاله أج أي موضوع مشابه 

له أج ي كنه املداه ة في الن و تحت 

أي نوع لحداب الشركة الخاصة..
زنقة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

االصيل,  ش س   إقامة  نيويورك, 

متجر رقم  6  - 93333 طنجة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  
سرهم، مقدم كالتا ي:

 53   : املرني�سي   مح د  الديد 
حصة بقي ة 1.333 سرهم للحصة .

 25   : املرني�سي   زكرياء  الديد 
حصة بقي ة 1.333 سرهم للحصة .

 25   : املرني�سي  محدن  الديد 
حصة بقي ة 1.333 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  
جصفات جمواطن الشركاء :

الديد مح د املرني�سي  عنوانه)ا) 
برانص 1 , تجزئة  رياض, زنقة  حاسة 
طنجة   93333  83 بنت املعطي رقم 

املغرب.
الديد زكرياء املرني�سي  عنوانه)ا)  
بوبانة   34 رقم  فيال  شيكا  تجزئة 

93333 طنجة املغرب.
الديد محدن املرني�سي عنوانه)ا)  
برانص 1 , تجزئة  رياض, زنقة  حاسة 
طنجة   93333  83 بنت املعطي رقم 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
الديد مح د املرني�سي  عنوانه)ا) 
برانص 1 , تجزئة  رياض, زنقة  حاسة 
طنجة   93333  83 بنت املعطي رقم 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   32 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2323 تحت رقم 232393.
857I

FOUZMEDIA

BOUFTAT-TRANS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
BOUFTAT-TRANS شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 59 إقامة 

موالي عبدالعزيز شارع موالي 
عبدالعزيز الرقم 4 - 14333 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

55715

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون   2323 يوليوز   24

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BOUFTAT-TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع.

 59  : االأت اعي  املقر  عنوان 

شارع  عبدالعزيز  موالي  إقامة 

 14333  -  4 موالي عبدالعزيز الرقم 

القنيطرة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد الهاشمي بوفتات عنوانه)ا) 

 14333 الدبع  عين  املخاليف 

القنيطرة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد الهاشمي بوفتات عنوانه)ا) 

 14333 الدبع  عين  املخاليف 

القنيطرة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

شتن30 2323 تحت رقم -.

858I
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CABINET RSF SARL

SANI CHAF
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

CABINET RSF SARL

 RESIDENCE  EL YOSR, AV DES

 FAR, N° 8, BUREAU N°6 –FES ،

30000، FES MAROC

SANI CHAF شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 5 شارع 

اصيلة كيني سابقا فاس   - 33333  

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

65243

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 شتن30   21

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 SANI  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.CHAF

غرض الشركة بإيجاز : بيع جشراء 

مواس البناء بالتقديط..

شارع   5  : عنوان املقر االأت اعي 

  33333  - اصيلة كيني سابقا فاس   

فاس املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

133.333,33 سرهم، مقدم كالتا ي:

 533   : شافعي    مح د  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

الديد مح د أمين شافعي :  533 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد مح د شافعي   عنوانه)ا)  

13 شارع أبي هريرة زنقة الهندجارس 

الزهور 1 33333 فاس  املغرب.

شافعي  أمين  مح د  الديد 

طريق  بجاية  زنقة   14 عنوانه)ا)  

اي وزار فاس 33333 فاس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)   الديد مح د شافعي  

اي وزار فاس  زنقة بجاية طريق   14

33333 فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   13 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2323 تحت رقم 3566/2020.

859I

KHM CONSULTING

TAJNILA
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

KHM CONSULTING

1 زنقة  ايت  باع ران امل ر ب 

الطابق االجل  الرقم 136 تقاطع 

شارع مح د الخامس ج املقاجمة ، 

23353، الدار البيضاء املغرب

TAJNILA شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 67 زنقة  

عزيز بالل الطابق الثاني رقم 3 

معاريف  الدار البيضاء - 23333 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

482793

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 سأن30   24

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TAJNILA

تشغيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

منصة رق ية لبيع املداكن.

 67  : االأت اعي  املقر  عنوان 
عزيز بالل الطابق الثاني رقم  زنقة  

 23333  - الدار البيضاء  معاريف    3

الدار البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديدة لوبنة مونى :  533 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

الديد موالي هشام كنون :  533 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
الديدة لوبنة مونى عنوانه)ا) رقم 
الدار    23543 بولو   كيل  زنقة   15

البيضاء املغرب.
كنون  هشام  موالي  الديد 
بولو   كيل  زنقة   15 رقم  عنوانه)ا) 

23543 الدارالبيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  مونى  لوبنة  الديدة 
رقم 15 زنقة كيل بولو  23543 الدار 

البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 757442.

863I

smaticomp

 CONSULTING SERVICE

SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

smaticomp

 angle bd emile zola et rue rethel

 N 20 7eme étage -، 20300،

casablanca maroc

 CONSULTING SERVICE SARL

AU شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي الوحيد 

جعنوان مقرها اإلأت اعي 151 شارع 

اسامة ابن زيد الطابق الثاني املدينة 

اليدرئ ن ج حي املعاريف - 2333 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

482917

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون   2323 سأن30   13

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 CONSULTING SERVICE SARL

.AU

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستشارات اإلسارية.

الوحيد   : االأت اعي  املقر  عنوان 

151 شارع  جعنوان مقرها اإلأت اعي 

اسامة ابن زيد الطابق الثاني املدينة 

 2333  - اليدرئ ن ج حي املعاريف 

الدارالبيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

حصة   1.333   : بغ  عزيز  الديد 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

بقي ة   1333  : بغ  عزيز  الديد   

133 سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :

فرندا  بغ عنوانه)ا)  الديد عزيز 

75333 فرندا فرندا.
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جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

فرندا  بغ عنوانه)ا)  الديد عزيز 

75333 فرندا فرندا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 757637.

861I

LA VIE FISCALE

 EL HASNAOUI ABDELHADI

TRAVAUX

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأس ال الشركة

LA VIE FISCALE

 RUE LAKHDAR GHILANE IMM

 MEHDAOUI 2EME ETAGE N°05

، 60000، OUJDA MAROC

 EL HASNAOUI ABDELHADI

TRAVAUX شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي طريق 

بوقناسل رقم 36 تجزئة امداك - 

63333 جأدة املغرب.

رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.33195

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تم   2323 أكتوبر   37 في  املؤرخ 

قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

»433.333 سرهم» أي من »133.333 

عن  سرهم»   533.333« إ 5  سرهم» 

أج  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   11 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

2323 تحت رقم 2937.

862I

KHM CONSULTING

 SOCIETE DE CONSEILS

 ET DE COURTAGE

›D›ASSURANCE «SCCA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

KHM CONSULTING

1 زنقة  ايت  باع ران امل ر ب 

الطابق االجل  الرقم 136 تقاطع 

شارع مح د الخامس ج املقاجمة ، 

23353، الدار البيضاء املغرب

 SOCIETE DE CONSEILS ET DE

 COURTAGE D›ASSURANCE

SCCA»‹ شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 193 

شارع الحدن الثاني - 23573 الدار 

البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.37547

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

املؤرخ في 23 نون30 2323 تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 

 23573  - »193 شارع الحدن الثاني 

»تجزئة  إ 5  املغرب»  البيضاء  الدار 

مازجال  زنقة  تقاطع   4 الزنقة  املنزه 

الحي  الحدني - 23233 الدار البيضاء  

املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 757453.

863I

TAX MOROCCO CONSULTING

CAC D›OEUFS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

TAX MOROCCO CONSULTING

 BD ABDELMOUMEN IMM

 PASTEUR BUILD 3eme ETG

 N°3 PLACE PASTEUR ، 20360،

CASABLANCA MAOC

CAC D›OEUFS شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 13 

شارع مح د الخامس الطابق 3 يدار 

تجزئة اليدر  برشيد   الدار البيضاء 

26133 الدرجة املغرب.

تحويل  املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.13961

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم    2323 أكتوبر   23 في  املؤرخ 

الحا ي  االأت اعي  املقر  تحويل  
مح د  شارع   13 »رقم  من  للشركة 

الخامس الطابق 3 يدار تجزئة اليدر  

برشيد   الدار البيضاء 26133 الدرجة 

تجزئة   299 »متجر رقم  إ 5  املغرب» 

خديجة الدرجة برشيد  الدار البيضاء 

26232  الدار البيضاء  املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   12 بتاريخ  ب30شيد   االبتدائية 

2323 تحت رقم 13934.

864I

KHM CONSULTING

 SOCIETE DE CONSEILS

 ET DE COURTAGE

«D›ASSURANCE «SCCA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي3 نشاط الشركة

KHM CONSULTING

1 زنقة  ايت  باع ران امل ر ب 

الطابق االجل  الرقم 136 تقاطع 

شارع مح د الخامس ج املقاجمة ، 

23353، الدار البيضاء املغرب

 SOCIETE DE CONSEILS ET DE

 COURTAGE D›ASSURANCE

SCCA»» شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها االأت اعي 193 شارع 

الحدن الثاني 2 - 23573 الدار 

البيضاء املغرب.

تغيي3 نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.37547

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تم تغيي3   2323 نون30   23 املؤرخ في 

تأمين  »شركة  من  الشركة  نشاط 

جساطة  ,منهج  رس لة  أج  اسخار  أج 

التأمين» إ 5 »منهج جساطة التأمين».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 757453.

865I

«FIDUSSINE ’SARL

COTRADIVENE ERRAJI
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

«FIDUSSINE ›SARL
شارع جقعة الزالقة اقامة طارق 

الشقة رقم 5 الطابق الثالث املدينة 

الجديدة مكناس ، 53333، مكناس 

املغرب

COTRADIVENE ERRAJI شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي سفلي رقم 

62 تجزئة املختار الدو�سي مرأان - 

53353 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

51735

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 سأن30   37

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.COTRADIVENE ERRAJI
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اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عامة - تجارة عامة.

عنوان املقر االأت اعي : سفلي رقم 

 - تجزئة املختار الدو�سي مرأان   62

53353 مكناس املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : الديد الرجي عبد النبي 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد الرجي عبد النبي عنوانه)ا) 

اتواركة   2 العزيز  عبد  تجزئة   153

53363 مكناس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد الرجي عبد النبي عنوانه)ا) 

اتواركة   2 العزيز  عبد  تجزئة   153

53363 مكناس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   15 بتاريخ  التجارية ب كناس  

2323 تحت رقم 4269.

866I

مدتامنة شامة

AYOUB AMJAHED
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

مدتامنة شامة
شارع املدي3ة رقم 142 الطابق االجل 

الناظور شارع املدي3ة رقم 142 

الطابق االجل الناظور، 62333، 

الناظور املغرب

AYOUB AMJAHED  شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

الحدن االجل رقم 246  املحل رقم 9 

ال - 62333 الناظور املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.23113

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

ت ت   2323 نون30   13 في  املؤرخ 

املصاسقة عل5 :

ح وتي  ايوب  )ة)  الديد  تفويت 

أصل  من  اأت اعية  حصة   533

)ة)  الديد  لفائدة   حصة   1.333

نون30   13 عبد الدالم ح وتي بتاريخ 

.2323

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 39 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 3723.

867I

KALAI MUSTAPHA

YOORME SARL -A.U
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KALAI MUSTAPHA

 SOUK OULED MIMOUN BLOC

 1 N°1 BIS NADOR، 62000،

NADOR MAROC

YOORME SARL -A.U شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 82 , 

شارع الجن3ال امزيان شقة رقم 2  

-الناظور الناظور 62333 الناظور 

املغرب 

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

21123

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 سأن30   15

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.YOORME SARL -A.U
-1إنتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 
جتجارة منتجات النديج  /-2استي3اس 

جتصدير
-3الوساطة جالتفاجض.

عنوان املقر االأت اعي : 82 , شارع 
الجن3ال امزيان شقة رقم 2  -الناظور 

الناظور 62333 الناظور املغرب .
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
 1.333   : جائل   استيتو  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  جائل   استيتو  الديد 
الناظور    79 رقم  االندلس  شارع 

62333 الناظور املغرب .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  جائل   استيتو  الديد 
شارع االندلس رقم 79 الناظور  شارع 
الناظور  الناظور    79 االندلس رقم 

املغرب 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 31 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 3676.

868I

مدتامنة شامة

AYOUB AMJAHED
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي3 نشاط الشركة

مدتامنة شامة
شارع املدي3ة رقم 142 الطابق االجل 

الناظور شارع املدي3ة رقم 142 
الطابق االجل الناظور، 62333، 

الناظور املغرب
AYOUB AMJAHED شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها االأت اعي شارع 

الحدن االجل رقم 246  املحل رقم 9 

الناظور - 62333 الناظور املغرب.

تغيي3 نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.23113

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تم تغيي3   2323 نون30   13 املؤرخ في 

نشاط الشركة من »اشغال مختلفة 

اج البناء» إ 5 »نقل االمتعة ج الوسائع 

الوطني ج الدج ي».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 39 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 3723.

869I

F.M CONSULTING

تيم اليت
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

F.M CONSULTING

 BD RAHAL EL MESKINI

 2EME ETAGE APPT.2 N°54

 CASABLANCA ، 20130،

CASABLANCA MAROC

تيم اليت  شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي إقامة 

ماهر مكتب رقم 6 بوسكورة املركز - 

27182 الدارالبيضاء املغرب.

تحويل  املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.242815

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 34 نون30 2323 تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 

بوسكورة   6 »إقامة ماهر مكتب رقم 

الدارالبيضاء   27182  - املركز 

 1 الطابق   3 »مكتب  إ 5  املغرب» 

منطقة الصناعية،   1 قطعة   1 مبنى 

الدارالبيضاء    27182  - جالس صالح  

املغرب».
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 757184.

873I

أس اء ميديا

MAGI DELTA
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

أس اء ميديا

شارع صهيب الرجمي بلوك 39 الرقم 

23 ال30نو�سي البيضاء، 23333، 

البيضاء املغرب

MAGI DELTA شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 81 شارع 

املقاجمة 6 الطابق رقم 11  - 23333 

الدار البيضاء  املغرب 

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

454215

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 يناير   13

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 MAGI  : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها 

.DELTA

من�سئ   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

أ يع اع ال البناء. .

81 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 

املقاجمة 6 الطابق رقم 11  - 23333 

الدار البيضاء  املغرب .

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 533   : ماأدة   ال30يكي  الديدة 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

 533   : العربي   ال30يكي  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الديدة ال30يكي ماأدة  عنوانه)ا) 

بوزنيقة   سليم  سيتي   196 رقم 

23333 الدار البيضاء  املغرب .

عنوانه)ا)  العربي  ال30يكي  الديد 

 2 الطابق  عث ان  سيتي   392 رقم 

البيضاء   الدار   23333 بوزنيقة  

املغرب .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  العربي  ال30يكي  الديد 

 2 الطابق  عث ان  سيتي   392 رقم 

البيضاء   الدار   23333 بوزنيقة  

املغرب 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2323 تحت رقم 728266.

871I

مدتامنة شامة

AYOUB AMJAHED

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل الشكل القانوني للشركة

مدتامنة شامة

شارع املدي3ة رقم 142 الطابق االجل 

الناظور شارع املدي3ة رقم 142 

الطابق االجل الناظور، 62333، 

الناظور املغرب

AYOUB AMJAHED  شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

ج عنوان مقرها االأت اعي شارع 

الحدن االجل رقم 246  املحل رقم 

9 الناظور شارع الحدن االجل رقم 

246  املحل رقم 9 الناظور 62333 

الناظور .

تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.23113

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تم تحويل   2323 نون30   13 املؤرخ في 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
»شركة ذات املدؤجلية  إ 5  الوحيد» 

املحدجسة».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 39 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 3723.
872I

QUALICIA CONSULTING

 ZIAD & IYAD DES TRAVAUX
SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

QUALICIA CONSULTING
 RÉSIDENCE AMINE DEUXIÈME.

 ÉTAGE BUREAU N°14 ,RUE
 TARFAYA MOULAY ALI CHRIF

 VN MEKNES ، 50000، MEKNES
MAROC

 ZIAD & IYAD DES TRAVAUX
SARL AU  شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي  اقامة 
سلكت الطابق 5 رقم 13 املدينة 

الجديدة مكناس - 53333 مكناس 
املغرب  

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
51615

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 أكتوبر   27
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 ZIAD  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

 & IYAD DES TRAVAUX SARL AU

غرض الشركة بإيجاز : مزارع

أع ال متنوعة لج يع أنواع البناء

تجارة.

اقامة    : االأت اعي  املقر  عنوان 
املدينة   13 رقم   5 الطابق  سلكت 

مكناس   53333  - الجديدة مكناس 

املغرب  .

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : اسريس  احريز  الديد  

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  اسريس  احريز  الديد  
165 الحاأب  1 رقم  تجزئة الياقوت 

51333 الحاأب املغرب  .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  اسريس  احريز  الديد  
165 الحاأب  1 رقم  تجزئة الياقوت 

51333 الحاأب املغرب  

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية ب كناس  بتاريخ - تحت رقم 

.-

873I

y.o.r.comptabilite

 SOCIETE DRILLCOM

SERVICES SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

y.o.r.comptabilite

 printemps bureaux angle

 rue abdelkhalek torres et rue

 brahim roudani 6eme etage

N°40 ، 30100، FES MAROC

 SOCIETE DRILLCOM SERVICES

SARL AU   شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
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جعنوان مقرها اإلأت اعي مكاتب 

الربيع زنقة عبد الخالق طوريس ج 

ابراهيم الرجساني الطابق 5 مكتب 
رقم 33 - 33133 فاس  املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

65283

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   13

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE DRILLCOM SERVICES

.  SARL AU

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االتصال .

مكاتب   : االأت اعي  املقر  عنوان 

الربيع زنقة عبد الخالق طوريس ج 

مكتب   5 الطابق  الرجساني  ابراهيم 
رقم 33 - 33133 فاس  املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : الديد ح زة بوصغان 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد ح زة بوصغان عنوانه)ا) 

شقة   2 سال  ع ارة   2 املنار  إقامة 
53333  مكناس  8 م ج مكناس  رقم 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد ح زة بوصغان عنوانه)ا) 

شقة   2 سال  ع ارة   2 املنار  إقامة 
53333  مكناس  8 م ج مكناس  رقم 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   14 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2323 تحت رقم 3564.

874I

FIDUCIAIRE 2336

MK HOME DECO
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE 2006
 LOT AMINE SIDI MAAROUF 52

N ، 20280، Casablanca Maroc
MK HOME DECO شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 
أمين رقم 115 الطابق 2 سيدي 
معرجف - 23283 الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

482373
 19 عقد حر مؤرخ في  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 أكتوبر 
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 MK  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.HOME DECO
النجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

كل ما يتعلق بالبناء ج اشغال أخرى.
تجزئة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
سيدي   2 الطابق   115 رقم  أمين 
الدارالبيضاء   23283  - معرجف 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
 533   : مكرم  االله  عبد  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .
الديد ياسين مكرم :  533 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد عبد االله مكرم عنوانه)ا) 

سيدي معرجف   43 تجزئة أمين رقم 

23283 الدارالبيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  مكرم  ياسين  الديد 

سيدي معرجف   43 تجزئة أمين رقم 

23283 الدارالبيضاء ااملغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد عبد االله مكرم عنوانه)ا) 

سيدي معرجف   43 تجزئة أمين رقم 

23283 الدارالبيضاء ااملغرب

عنوانه)ا)  مكرم  ياسين  الديد 

سيدي معرجف   43 تجزئة أمين رقم 

23283 الدارالبيضاء ااملغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 39 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 756843.

875I

GRUA DE LEXUS

GRUA DE LEXUS

إعالن متعدس القرارات

GRUA DE LEXUS

136 تجزئة املغرب الجديد اقامة 

اليعقوبي الطابق االجل الشقة رقم 1 

، 92333، العرائش املغرب

GRUA DE LEXUS »شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: 136 

تجزئة املغرب الجديد اقامة 

اليعقوبي الطابق االجل الشقة رقم 

1 - 92333 العرائش املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 2461

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 37 نون30 2323

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل5 مايلي: 

م لوكة من  )533 حصة)  تفويت 

طرف الديد مح د الدعوسي لفائدة 

تفويت  ج  بوخويط  عث ان  الديد 

طرف  من  م لوكة  حصة)   533(

الديد حدن اخريف لفائدة الديد 

ح زة بوخويط 

قرار رقم 2: الذي ينص عل5 مايلي: 

تعيين الديد عث ان بوخويط  ك دي3 

جحيد للشركة جذلك ملدة غي3 محدجسة 

في  بإمضائه  ملزمة  الشركة  أن  ك ا 

أ يع العقوس املتعلقة بها 

قرار رقم 3: الذي ينص عل5 مايلي: 

من   (43( ج   (-7  6  ( تغيي3 الفصول  

القانون امسا�سي للشركة

قرار رقم 4: الذي ينص عل5 مايلي: 

صياغة قانون أسا�سي أديد للشركة 

ج املصاسقة عليه.

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

عل5  ينص  الذي   :6-7 رقم  بند 

الشركة  مال  رأس  يبلغ  مايلي: 

سرهم جهي مقد ة إ 5   133.333,33

سرهم لكل   133 حصة بقي ة   1333

جمخصصة  بالكامل  مدفوعة   ، منها 

بوخويط  عث ان   • كاالتي:  للشركاء 

 533 بوخويط  ح زة   • حصة   533

حصة  )الف  املج وع  ان  اي  حصة 

)1333 حصة 

بند رقم 43: الذي ينص عل5 مايلي: 

عهد تديي3 الشركة إ 5 الديد عث ان 

بوخويط جذلك ملدة غي3 محدجسة ك ا 

أن الشركة ملزمة بإمضائه في أ يع 

العقوس املتعلقة بها

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 38 بتاريخ  بالعرائش   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 1343.

876I
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مدتامنة شامة

RIFYANA

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

مدتامنة شامة

شارع املدي3ة رقم 142 الطابق االجل 

الناظور شارع املدي3ة رقم 142 

الطابق االجل الناظور، 62333، 

الناظور املغرب

RIFYANA  شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 

الكندي   شارع  91 رقم 3 الناظور - 

62333 الناظور املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.11365

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2323 يناير   16 املؤرخ في 

املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 

RIFYANA   مبلغ رأس الها 133.333 

حي  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 

الناظور   3 رقم   91 شارع   الكندي   

 : الناظور املغرب نتيجة ل   62333  -

ازمة القطاع.

حي  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

 - الناظور   3 91 رقم  الكندي  شارع  

62333 الناظور املغرب. 

ج عين:

ج  املقدم  فاط ة    الديد)ة) 

 59 رقم  لحدن  اجالس  حي  عنوانه)ا) 

املغرب  الناظور   62333 الناظور 

ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل5 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 35 مارس 

2323 تحت رقم 333.

877I

LE PUBLICATEUR LEGAL

HAMS CLEAN

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تغيي3 تد ية الشركة

LE PUBLICATEUR LEGAL

التجزئة 6 الزنقة 51 رقم 8 ق.ج 

الدار البيظاء التجزئة 6 الزنقة 51 

رقم 8 ق.ج الدار البيظاء، 23453، 

الدار البيظاء املغرب

HAMS CLEAN شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها االأت اعي  صفا 

شارع أم القرى الع ارة 69 الشقة 

4  م 18 الحي املح دي الد 23133 

الدار البيضاء املغرب.

تغيي3 تد ية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

315249

 ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم تغيي3   2323 نون30   17 املؤرخ في 

 HAMS« من  الشركة  تد ية 

 HAM S MULTI« إ 5   «CLEAN

. «SERVICE

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 38 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 756577.

878I

مدتامنة شامة

RIFYANA

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

مدتامنة شامة

شارع املدي3ة رقم 142 الطابق االجل 

الناظور شارع املدي3ة رقم 142 

الطابق االجل الناظور، 62333، 

الناظور املغرب

RIFYANA شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : حي 

الكندي شارع 91 رقم 3 الناظور - 

62333 الناظور املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.11365

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2323 يناير   33 املؤرخ في 

املدؤجلية  ذات  شركة   RIFYANA

 133.333 رأس الها  مبلغ  املحدجسة 

حي  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 

 - الناظور   3 رقم   91 الكندي شارع 

الناظور املغرب نتيجة الزمة   62333

القطاع.

ج عين:

ج  املقدم  فاط ة   الديد)ة) 

 59 اجالس لحدن رقم  حي   عنوانه)ا) 

املغرب  الناظور   62333 الناظور 

ك صفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

بتاريخ 33 يناير 2323 جفي حي الكندي 

 62333  - الناظور   3 رقم   91 شارع 

الناظور املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 35 مارس 

2323 تحت رقم 331.

879I

EXPROX SARL AU

ECOFACTORY
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

EXPROX SARL AU
شارع املغرب العربي ع ارة الزبي3ي 

الطابق الثاني عين حرجسة الرقم 

ال30يدي 98 املح دية، 28633، 

املح دية املغرب

ECOFACTORY  شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

املغرب العربي ع ارة الزبي3ي الطابق 

الثاني عين حرجسة الرقم ال30يدي 98  

- 28633 املح دية املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

26655

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون   2323 شتن30   17

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. ECOFACTORY

إعاسة    : بإيجاز  الشركة  غرض 

صناعية  منشأة  مشغل   - التدجير 

 - النديجية  املنتجات  لتصنيع 

استي3اس جتصدير.

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 

املغرب العربي ع ارة الزبي3ي الطابق 

الثاني عين حرجسة الرقم ال30يدي 98  

- 28633 املح دية املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 353   : عبدالحق  ازهري  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد ازهري عبدالحق عنوانه)ا) 

اس اعيل   سيدي  الرجاحلة  سجار 

24432 الجديدة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد ازهري عبدالحق عنوانه)ا) 

اس اعيل   سيدي  الرجاحلة  سجار 

24432 الجديدة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 37 بتاريخ  باملح دية   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 1653.

883I



18791 الجريدة الرسميةعدس 5644 - 15 أ اسى امج 5 1442 )33 سيد 30 2323) 

مدتامنة شامة

EL HEROUACHI CEREALE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مدتامنة شامة
شارع املدي3ة رقم 142 الطابق االجل 

الناظور شارع املدي3ة رقم 142 

الطابق االجل الناظور، 62333، 

الناظور املغرب

 EL HEROUACHI CEREALE

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي بو 

يزازارن الناظور - 62333 الناظور 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.14129

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

2318 تقرر حل  38 ف30اير  املؤرخ في 

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

 EL HEROUACHI الوحيد  الشريك 

 133.333 مبلغ رأس الها    CEREALE

حي  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 

بو يزازارن الناظور - 62333 الناظور 

املغرب نتيجة ل : ازمة القطاع.

حي  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

الناظور   62333  - بويزازارن الناظور 

املغرب. 

ج عين:

ج  الهرجا�سي  علي   الديد)ة) 

الناظور  بويزازارن  حي  عنوانه)ا) 

62333 الناظور املغرب ك صفي )ة) 

للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل5 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 32 مارس 

2318 تحت رقم 333.

881I

HB LAW FIRM

B2LM HOLDING
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

HB LAW FIRM

 6Rue Farabi, Bd Rachidi,

 Résidence Toubkal, 2ème étage

، 20000، casablanca maroc

B2LM HOLDING شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي زاجية شارع 

ع ر الخيام جزنقة البنفسج باب ب، 

شقة رقم 4 الطابق 1 بوسيجور - 

23333 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

482659

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 أكتوبر   23

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 B2LM : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.HOLDING

حيازة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جإسارة امجراق املالية املدرأة أج غي3 

املدرأة جكذلك أ يع املعامالت عل5 

امجراق املالية املذكورة.
زاجية   : االأت اعي  املقر  عنوان 

البنفسج  جزنقة  الخيام  ع ر  شارع 

 1 الطابق   4 رقم  شقة  ب،  باب 

الدارالبيضاء   23333  - بوسيجور 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد الحدين بشا :  833 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

الديد الحدن بشا :  133 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

حصة   133   : الديد مح د بشا 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

 

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بشا  الحدين  الديد 

تيزنيت   85333 ايراك  حي  بشا  فيال 

املغرب.

الديد الحدن بشا عنوانه)ا) فيال 
زنقة الدكريات حي تال30أت   13 رقم 

83333 اكاسير املغرب.

عنوانه)ا)  بشا  مح د  الديد 

اكاسير   83333  46 رقم  اليغ  تجزئة 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  بشا  الحدين  الديد 

تيزنيت   85333 ايراك  حي  بشا  فيال 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم -.

882I

مدتامنة شامة

EL HEROUACHI CEREALE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

مدتامنة شامة

شارع املدي3ة رقم 142 الطابق االجل 

الناظور شارع املدي3ة رقم 142 

الطابق االجل الناظور، 62333، 

الناظور املغرب

 EL HEROUACHI CEREALE

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : حي بو 

يزازارن الناظور - 62333 الناظور 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.14129

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
2318 تقرر حل  15 ف30اير  املؤرخ في 
EL HEROUACHI CEREALE شركة 
ذات مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
 133.333 رأس الها  مبلغ  الوحيد 
حي  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 
بو يزازارن الناظور - 62333 الناظور 

املغرب نتيجة الزمة القطاع.
ج عين:

ج  الهرجا�سي  علي   الديد)ة) 
الناظور  يزازارن  بو  حي  عنوانه)ا) 
62333 الناظور املغرب ك صفي )ة) 

للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
بو  حي  جفي   2318 ف30اير   15 بتاريخ 
الناظور   62333  - الناظور  يزازارن 

املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 32 مارس 

2318 تحت رقم 334.
883I

مدتامنة شامة

AZZOUMI
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مدتامنة شامة
شارع املدي3ة رقم 142 الطابق االجل 

الناظور شارع املدي3ة رقم 142 
الطابق االجل الناظور، 62333، 

الناظور املغرب
AZZOUMI شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي سوق بني 
سيدال رقم 2 بني سيدال - 62333 

الناظور املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.11235

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
2316 تقرر حل  14 سأن30  املؤرخ في 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
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مبلغ    AZZOUMI الشريك الوحيد 
جعنوان  سرهم   93.333 رأس الها 
سيدال  بني  سوق  اإلأت اعي  مقرها 
62333 الناظور   - 2 بني سيدال  رقم 

املغرب نتيجة ل : ازمة القطاع.
ج حدس مقر التصفية ب سوق بني 
 - بني سيدال الناظور   2 سيدال رقم 

62333 الناظور املغرب. 
ج عين:

ج  عزجتي  مي ون   الديد)ة)  
احداسن   ايبوحدجتن  سجار  عنوانه)ا) 
62333 الناظور املغرب ك صفي )ة) 

للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل5 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 36 يناير 

2317 تحت رقم 31.
884I

مينارة فينانس أرجب

اسطا سييمبري
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مينارة فينانس أرجب
52 شارع موالي رشيد شقة رقم 
7 الطابق الرابع أليز مراكش ، 

43333، مراكش املغرب
اسطا سيي 30ي  شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي ع ارة 
امين رقم 13 مكرر سيدي عباس 1 - 

43333 مراكش  املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
139339

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   25
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
اسطا   : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

سيي 30ي .
الت3جيج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للعقار.
ع ارة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 -  1 مكرر سيدي عباس   13 امين رقم 

43333 مراكش  املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
البوع ري  االله  عبد  الديد 
سرهم   133 بقي ة  حصة   1.333   :

للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
البوع ري  االله  عبد  الديد 
عنوانه)ا) ع ارة امين رقم 13  سيدي 

عباس 1 43333 مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
البوع ري  االله  عبد  الديد 
عنوانه)ا) ع ارة امين رقم 13  سيدي 

عباس 1 43333 مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   14 بتاريخ  التجارية ب راكش  

2323 تحت رقم 118485 .

885I

مدتامنة شامة

AZZOUMI
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

مدتامنة شامة
شارع املدي3ة رقم 142 الطابق االجل 

الناظور شارع املدي3ة رقم 142 
الطابق االجل الناظور، 62333، 

الناظور املغرب
AZZOUMI شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : سوق بني 
سيدال رقم 2 بني سيدال - 62333 

الناظور املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.11235

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
2316 تقرر حل  21 سأن30  املؤرخ في 
مدؤجلية  ذات  شركة   AZZOUMI
محدجسة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
جعنوان  سرهم   93.333 رأس الها 
سيدال  بني  سوق  اإلأت اعي  مقرها 
62333 الناظور   - 2 بني سيدال  رقم 

املغرب نتيجة الزمة غي القطاع.
ج عين:

ج  عزجتي  مي ون   الديد)ة) 
احداسن  ايبوحدجتن  سجار  عنوانه)ا) 
املغرب  الناظور   62333 الناظور 

ك صفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
بتاريخ 21 سأن30 2316 جفي سوق بني 
 62333  - بني سيدال   2 سيدال رقم 

الناظور املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 36 يناير 

2317 تحت رقم 32.
886I

ائت انية مومن

شركة اخوان مرجي قاسمي
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

ائت انية مومن
32 زنقة سبتة بوعرفة، 61233، 

بوعرفة املغرب
شركة اخوان مرجي قاسمي شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 79 تجزئة 

بدر - 61233 بوعرفة املغرب.
تحويل  املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.431

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 33 نون30 2323 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
بوعرفة   61233  - بدر  تجزئة   79«

 - بدر  تجزئة   331« إ 5  املغرب» 

61233 بوعرفة  املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   15 بتاريخ  االبتدائية بفجيج  

2323 تحت رقم 2020/227.

887I

acostafer

أرتراميك
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

acostafer

 N 205 MAG HAY AL AMAL 2

SBZ ، 50000، MEKNES MAROC

أرتراميك شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 

937 مرأان 2 الطابق 2  - 53333 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

51481

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 شتن30   24

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

أرتراميك.

بيع مواس   : غرض الشركة بإيجاز 

البناء، أشغال أخرى.
عنوان املقر االأت اعي : رقم 937 

مرأان 2 الطابق 2  - 53333 مكناس 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
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اللطيف  عبد  الوارثي  الديد 

سرهم   133 بقي ة  حصة   1.333   :

للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

اللطيف  عبد  الوارثي  الديد 

  73 رقم  الرياض  تجزئة  عنوانه)ا) 

93333 طنجة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

اللطيف  عبد  الوارثي  الديد 

  73 رقم  الرياض  تجزئة  عنوانه)ا) 

93333 طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   33 بتاريخ  ب كناس   التجارية 

2323 تحت رقم 3967.

888I

acostafer

ماس ماك
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

acostafer

 N 205 MAG HAY AL AMAL 2

SBZ ، 50000، MEKNES MAROC

ماس ماك شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي متجر 123 

تجزئة رياض ياس ين ر عين الشقف 

- 33333 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

64423

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 غشت   18

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

ماس   : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

ماك.

بيع مواس   : غرض الشركة بإيجاز 

البناء، أشغال أخرى.

متجر   : االأت اعي  املقر  عنوان 

عين  ر  ياس ين  رياض  تجزئة   123

الشقف - 33333 فاس املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد ساكر كريم :  1.333 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

 9 عنوانه)ا)  كريم  ساكر  الديد 

 53333 سرب البوسطة سار الد ن  

مكناس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

 9 عنوانه)ا)  كريم  ساكر  الديد 

 53333 سرب البوسطة سار الد ن  

مكناس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   23 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2323 تحت رقم 2823.

889I

ائت انية مومن

شركة اخوان مرجي قاسمي

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل الشكل القانوني للشركة

ائت انية مومن

32 زنقة سبتة بوعرفة، 61233، 

بوعرفة املغرب

شركة اخوان مرجي قاسمي شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة

ج عنوان مقرها االأت اعي تجزئة بدر 

رقم 331 - 61233 بوعرفة .

تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.431

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم تحويل   2323 نون30   33 املؤرخ في 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة» إ 5 »شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   15 بتاريخ  االبتدائية بفجيج  

2323 تحت رقم 2020/227.

893I

sofoget

MEDKEN
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

MEDKEN شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي  59 شارع 

موالي عبد العزيز إقامة موالي عبد 

العزيز رقم 4 - 14333 القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

57715

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   24

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MEDKEN

بيع    : بإيجاز  الشركة  غرض 
منتجات  الصيدليات  مدتلزمات  

شبه الطبية جشبه الصيدالنية.
عنوان املقر االأت اعي :  59 شارع 
موالي عبد العزيز إقامة موالي عبد 
القنيطرة   14333  -  4 رقم  العزيز 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
 1.333   : لوزي  ح زة  الديد  

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .
 الديد  ح زة لوزي : 1333 بقي ة 

133 سرهم.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  لوزي  ح زة  الديد  

القنيطرة 14333 القنيطرة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  لوزي  ح زة  الديد  

القنيطرة 14333 القنيطرة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 83475.

891I

SOUHAL CONSULTING

BOOKING ARTIST
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

SOUHAL CONSULTING
 RUE YOUGOSLAVIE IMM
 EL MELLAK 82-A APPT 14

 GUELIZ MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

BOOKING ARTIST شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

الدعاسة ع ارة 156 الشقة 3 حي 
عين مزجار  - 43333 مراكش املغرب.

حل شركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 

.82533

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

2319 تقرر حل  36 سأن30  املؤرخ في 

املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 

BOOKING ARTIST  مبلغ رأس الها 

مقرها  جعنوان  سرهم   133.333

ع ارة  الدعاسة  تجزئة  اإلأت اعي 

 - مزجار   عين  حي   3 الشقة   156

 : ل  نتيجة  املغرب  مراكش   43333

صعوبات ج مشاكل في التديي3 .

تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

حي   3 الشقة   156 ع ارة  الدعاسة 

عين مزجار  - 43333 مراكش املغرب. 

ج عين:

ج  علي  ايت  أعفر   الديد)ة) 

مراكش   43333 مراكش  عنوانه)ا) 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل5 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   39 بتاريخ  التجارية ب راكش  

2323 تحت رقم 118289.

892I

ائت انية مومن

شركة اخوان مرجي قاسمي
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

ائت انية مومن

32 زنقة سبتة بوعرفة، 61233، 

بوعرفة املغرب

شركة اخوان مرجي قاسمي شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة بدر 
رقم 331 - 61233 بوعرفة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.431

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2323 نون30   33 في  املؤرخ 

املصاسقة عل5 :

مرجي  مح د  )ة)  الديد  تفويت 

أصل  من  اأت اعية  حصة   1.533

)ة)  الديد  لفائدة   حصة   1.533

مح د مرجي بتاريخ 33 نون30 2323.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

سأن30   15 بتاريخ  االبتدائية بفجيج  

2323 تحت رقم 2020/227.

893I

مدتامنة شامة

PIPAS DE LA CASA

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تغيي3 نشاط الشركة

مدتامنة شامة

شارع املدي3ة رقم 142 الطابق االجل 

الناظور شارع املدي3ة رقم 142 

الطابق االجل الناظور، 62333، 

الناظور املغرب

PIPAS DE LA CASA شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها االأت اعي حي 

لعرا�سي شارع  116 رقم 12 الناظور 

- 62333 الناظور املغرب.

تغيي3 نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.23533

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم تغيي3   2323 نون30   13 املؤرخ في 

الفواكه  بيع   « من  الشركة  نشاط 

الجافة التح يص ج التغليف

استي3اس البضائع

نقل البضائع الوطني جالدج ي» إ 5 

»التح يص ج التغليف

استي3اس البضائع

نقل البضائع الوطني جالدج ي».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 27 نون30 

2323 تحت رقم 1657.

894I

FINAUDIT

Bratilog
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FINAUDIT

 RUE CHEVALIER BAYARD RCE

 VALROSE 1 ETG N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC

Bratilog شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 26،طريق 

مرس سلطان الطابق االجل الشقة 

رقم 3 الدار البيضاء. - 23333 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

482731

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 أكتوبر   21

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.Bratilog

أع ال   -  : غرض الشركة بإيجاز 

البناء )أ يع أع ال البناء) جالهندسة 

املدنية جالطرق ؛

امرا�سي  خدمة  ع ليات   -

العام أج الخاص  املكشوفة أج البناء 

املرتبطة  امنشطة  أ يع  جكذلك 

بشكل مباشر أج غي3 مباشر بالتقديم 

جامأنحة  جاملباني  املداكن  بناء  أج 

جاإلسكان  جاملباني  جالفيالت 

أ يع  تحقيق  جكذلك  االقتصاسي 

املشاريع الدياحية أج مشاريع ترفيهية 

أج أاهزة للتدليم.

عنوان املقر االأت اعي : 26،طريق 

الشقة  االجل  الطابق  سلطان  مرس 

رقم 3 الدار البيضاء. - 23333 الدار 

البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99سنة محدجسة سنة .

 333.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد بوشعيب بوزيدي :  1.333 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

 1.333   : رزجق  مح د  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

الديد مصطفى عاطيف :  1.333 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

 الديد بوشعيب بوزيدي : 1333 

بقي ة 133 سرهم.

الديد مح د رزجق : 1333 بقي ة 

133 سرهم.

 1333  : الديد مصطفى عاطيف 

بقي ة 133 سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :

بوزيدي  بوشعيب  الديد 

عنوانه)ا) الدارالبيضاء ، حي القدس 

مباركة ، بلوك 118 رقم 4 ، ال30نو�سي 

23333 الدار البيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  رزجق  مح د  الديد 

2 شقة  5 طابق  إقامة البحي3ة ع ارة 

الشق  عين  كاليفورنيا  12ابواب 

البيضاء  الدار   23333 البيضاء 

املغرب.

عاطيف  مصطفى  الديد 

أنان   ، الدارالبيضاء  عنوانه)ا) 

 ET 33 22، شقة   كاليفورني إمي3اجس 

16 عين الشق 23333 الدار البيضاء 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

بوزيدي  بوشعيب  الديد 

عنوانه)ا) الدارالبيضاء ، حي القدس 

مباركة ، بلوك 118 رقم 4 ، ال30نو�سي 

23333 الدارالبيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 757236.

895I
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EXPERTS CONSULTANTS DU DETROIT

PROMO ARLA   برومو آرال
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 EXPERTS CONSULTANTS DU

DETROIT

93 شارع يوسف إبن تاشفين رقم 

85 ، 93333، طنجة املغرب

PROMO ARLA   برجمو آرال    شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 132،زنقة 

ابن هنا، الطابق االجل، شقة رقم 1 

، الدواني  - 93333 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

113693

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم   2323 نون30   39

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

PROMO ARLA   برجمو آرال   .

غرض الشركة بإيجاز : - االنعاش 

العقاري 

-إسارة ج تديي3 امل تلكات العقارية

جامع ال  املقاجالت  شركة   -

املختلفة

- استي3اس جتصدير أ يع املنتجات 

، اآلليات ج املواس 

بشكل  البناء   معدات  تدويق   -

عام

املحلية  الشركات  ت ثيل   -

جامأنبية

عنوان املقر االأت اعي : 132،زنقة 

 1 الطابق االجل، شقة رقم  ابن هنا، 

، الدواني  - 93333 طنجة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  
سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد أح د ح وسان :  43 حصة 
بقي ة 1.333 سرهم للحصة .

الديد عبد الص د ح وسان  :  43 
حصة بقي ة 1.333 سرهم للحصة .

الديدة تارأا ارين ح وسان  :  23 
حصة بقي ة 1.333 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  
جصفات جمواطن الشركاء :

الديد أح د ح وسان عنوانه)ا) 
مركب الدياحي كابيال 1 فيال رقم 35  

13333 املضيق املغرب.
ح وسان   الص د  عبد  الديدة 
عنوانه)ا) حي ابن زيدجن ، زنقة الدار 
 7 رقم   ، برانديس  اقامة  البيضاء، 

93333 طنجة املغرب.
ح وسان   ارين  تارأا  الديدة 
 1 كابيال  الدياحي  مركب  عنوانه)ا) 
فيال رقم 35  13333 املضيق املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
الديد أح د ح وسان عنوانه)ا) 
مركب الدياحي كابيال 1 فيال رقم 35  

13333 املضيق املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   11 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2323 تحت رقم 237331.

896I

CANOCAF SARL

ARWIVER
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنداء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 33 
 NADOR ،62333 ،الناظور

MAROC
ARWIVER شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

ع ر بن الخطاب زنقة 31 رقم 33 
العرجي - 62553 الناظور املغرب.

رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.14955

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم   2323 سأن30   11 في  املؤرخ 

قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

»333.333 سرهم» أي من »133.333 

عن  سرهم»   433.333« إ 5  سرهم» 

أج  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 3747.

897I

fiduciaire rageca  فيديديي3 راأيكا

CAFE SHOP DAOUDI

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين مدي3 أديد للشركة

fiduciaire rageca  فيديديي3 راأيكا

26 اقامة املح دي زنقة رابعة 

العدجية الطابق الرابع رقم 34 

الأي3جند ، 23533، الدار البيضاء 

املغرب

CAFE SHOP DAOUDI  شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 1لت اقامة 

بانوراما 2 شطر تاني ع ارة  o محل 

بلوك 5 سيدي ال30نو�سي - 23633 

الدار البيضاء املغرب.

تعيين مدي3 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.356489

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم تعيين   2323 نون30   23 املؤرخ في 

الديد)ة)  للشركة  أديد  مدي3 

البحري املدغري  هشام ك دي3 جحيد

تبعا إلقالة مدي3.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 39 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 756855.

898I

fiduciaire rageca  فيديديي3 راأيكا

CAFE SHOP DAOUDI
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

fiduciaire rageca  فيديديي3 راأيكا
26 اقامة املح دي زنقة رابعة 
العدجية الطابق الرابع رقم 34 

الأي3جند ، 23533، الدار البيضاء 
املغرب

CAFE SHOP DAOUDI شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 1لت اقامة 
بانرراما 2 شطر تاني ع ارة  o محل 
بلوك 5 سيدي ال30نو�سي - 23633 

الدار لبيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.356489

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2323 نون30   23 في  املؤرخ 

املصاسقة عل5 :
الر�سي  اح د  )ة)  الديد  تفويت 
أصل  من  اأت اعية  حصة   533
533 حصة لفائدة  الديد )ة) هشام 
نون30   23 بتاريخ  املداغي  البحري 

.2323
الرح ان   عبد  )ة)  الديد  تفويت 
من  اأت اعية  حصة   533 الشفري 
)ة)  الديد  533 حصة لفائدة   أصل 
 23 بتاريخ  املداغي  البحري  هشام 

نون30 2323.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 39 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 756855.

899I

NAC CONSEIL

PROBAR  MA
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

NAC CONSEIL
 IMM 13 RUE TANGER BUREAU

 N° 15 ETAGE 3 BD JOULANE
 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC
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PROBAR  MA شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 771 

شارع البحر امح ر تجزئة الرياض 

نرأس فاس - 33333 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

65239

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم   2323 نون30   35

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.PROBAR  MA

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

صيانة   / جمعداتها  القهوة  ماكينات 

جتصليح ماكينات القهوة / استي3اس ج 

تصدير.

عنوان املقر االأت اعي : رقم 771 

الرياض  تجزئة  امح ر  البحر  شارع 

نرأس فاس - 33333 فاس املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 233.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : أمين  بنيحيى  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

 1.333   : الديد شخطون مح د 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد بنيحيى أمين عنوانه)ا) سجار 

سيدي  البيضاء  أجالس عبد هللا عين 

احرازم فاس 33333 فاس املغرب.

الديد شخطون مح د عنوانه)ا) 

فاس   33333 تازة  ازبايراملركز  أجالس 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد بنيحيى أمين عنوانه)ا) سجار 

سيدي  البيضاء  أجالس عبد هللا عين 

احرازم فاس 33333 فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   39 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2323 تحت رقم 3561.

933I

bercy conseils

MEKNES PARK

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأس ال الشركة

bercy conseils

 APPT 13 IMM 6 COMPLEXE MY

 ISMAIL V.N ، 50000، meknes

maroc

MEKNES PARK شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 6 

سوق الدعديين البداتين - 53333 

مكناس املغرب.

رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.41327

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم   2323 نون30   32 في  املؤرخ 

قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

من  أي  سرهم»   3.333.333«

»3.333.333 سرهم» إ 5 »6.333.333 

مقاصة  إأراء    : طريق  عن  سرهم» 

مع سيون الشركة املحدسة املقدار ج 

املدتحقة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   11 بتاريخ  التجارية ب كناس  

2323 تحت رقم 4222.

931I

مركز تنغي3 لل حاسبة ج التديي3

CLAS LEROT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مركز تنغي3 لل حاسبة ج التديي3

رقم 394 تجزئة اسيس نغي3 شارع 

مح د الخامس تنغي3 اقليم تنغي3، 

45833، تنغي3 املغرب

CLAS LEROT شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي قصر 

خطارات امزلن صندجق ال30يد رقم 

122 مركز النيف    اقليم تنغي3 

45833 تنغي3 املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

981

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم   2323 نون30   33

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 CLAS  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.LEROT

ج  البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشغال الع ومية.

قصر   : االأت اعي  املقر  عنوان 

رقم  ال30يد  صندجق  امزلن  خطارات 

تنغي3  اقليم  النيف     مركز   122

45833 تنغي3 املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : اكجيل  اح د  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  اكجيل  اح د  الديد 

 45833 تنغي3  النيف  تكرنة  قصر 

تنغي3 املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  اكجيل  اح د  الديد 

 45833 تنغي3  النيف  تكرنة  قصر 

تنغي3 املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   11 بتاريخ  االبتدائية بتنغي3  

2323 تحت رقم -.

932I

NAC CONSEIL

OUSSAMA BETON
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NAC CONSEIL

 IMM 13 RUE TANGER BUREAU

 N° 15 ETAGE 3 BD JOULANE

 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC

OUSSAMA BETON شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي محل في 

الطابق الدفلي قطعة كندجر سجار 

أجالس مح د سجع عين الشقف 

فاس  - 33333 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

65189

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   34

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.



18797 الجريدة الرسميةعدس 5644 - 15 أ اسى امج 5 1442 )33 سيد 30 2323) 

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.OUSSAMA BETON

تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جإنتاج جتوزيع مواس البناء / بائع مواس 

بناء.

محل في   : عنوان املقر االأت اعي 

سجار  كندجر  قطعة  الدفلي  الطابق 

أجالس مح د سجع عين الشقف فاس  

- 33333 فاس املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : الديد خلفاجي أسامة 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد خلفاجي أسامة عنوانه)ا) 
 33333 فاس  بندوسة   3 زنقة   53

فاس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد خلفاجي أسامة عنوانه)ا) 
 33333 فاس  بندوسة   3 زنقة   53

فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   37 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2323 تحت رقم 3512.

933I

FIDLOUK

 LAARABI AGRI MULTI

SERVICES
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDLOUK

216,شارع 23 غشت القصر الكبي3 ، 

92153، القصر الكبي3 املغرب

 LAARABI AGRI MULTI SERVICES

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار نجارة 

الواس النويرات - 16153 مشرع 

بلقصي3ي املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

429

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 أكتوبر   13

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.LAARABI AGRI MULTI SERVICES

: أشغال ج  غرض الشركة بإيجاز 

خدمات فالحية 

نقل امشخاص ج البضائع.

سجار   : االأت اعي  املقر  عنوان 

نجارة الواس النويرات - 16153 مشرع 

بلقصي3ي املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 63.333 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 633   : لكحل  العرابي  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  لكحل  العرابي  الديد 
 14323 كورسيكا   تجزئة  رقم228 

القنيطرة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  لكحل  العرابي  الديد 
 14323 كورسيكا   تجزئة  رقم228 

القنيطرة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بلقصي3ي   ب شرع  االبتدائية 

14 سأن30 2323 تحت رقم 435.

934I

FIDLOUK

HANIHA TRANS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FIDLOUK

216,شارع 23 غشت القصر الكبي3 ، 

92153، القصر الكبي3 املغرب

HANIHA TRANS شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار 

كباص الواس صفصاف - 16153 

مشرع بلقصي3ي املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

431

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   17

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.HANIHA TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

امشخاص ج البضائع .

سجار   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 16153  - صفصاف  الواس  كباص 

مشرع بلقصي3ي املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 53.333 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد الع رية أواس :  253 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

الديد الع رية تهامي :  253 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  أواس  الع رية  الديد 

 16153 سجار كباص الواس صفصاف 

مشرع بلقصي3ي املغرب.

عنوانه)ا)  تهامي  الع رية  الديد 
 16153 سجار كباص الواس صفصاف 

مشرع بلقصي3ي املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  أواس  الع رية  الديد 
 16153 سجار كباص الواس صفصاف 

مشرع بلقصي3ي املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بلقصي3ي   ب شرع  االبتدائية 

14 سأن30 2323 تحت رقم 436.
935I

باس يكس

BASSIMPEX SARL (AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مدي3 أديد للشركة

باس يكس
ازغنغان الناظور ، 3، الناظور 

املغرب
Bassimpex sarl (AU  شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
مح د الخامس 214 ازغنغان 

الناظور   - 62333 الناظور املغرب.
تعيين مدي3 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
2323 تم تعيين  13 سأن30  املؤرخ في 
مدي3 أديد للشركة الديد)ة) باسو  

عبد الرحيم  ك دي3 جحيد
تبعا إلقالة مدي3.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 3763.
936I

KHM CONSULTING

MICROSHOP
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

KHM CONSULTING
1 زنقة  ايت  باع ران امل ر ب 

الطابق االجل  الرقم 136 تقاطع 
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شارع مح د الخامس ج املقاجمة ، 
23353، الدار البيضاء املغرب
MICROSHOP شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 193 

شارع الحدن الثاني  - 23573 الدار 
البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.177341
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 17 نون30 2323 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
»193 شارع الحدن الثاني  - 23573 
»تجزئة  إ 5  املغرب»  البيضاء  الدار 
مازجال  زنقة  تقاطع   4 الزنقة  املنزه 
الحي  الحدني - 23233 الدار البيضاء  

املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 757431.
937I

Chaabi Assistance

الشعبي أسيستانس
 شركة مداه ة رأس الها 

53.333.333 سرهم
 شركة التأمين ج إعاسة التأمين 
يؤطرها قانون رقم 17-99 من 

مدجنة التأمينات في املغرب
رقم السجل التجاري :349341 

بالدار البيضاء 
مقرها االأت اعي : 25 تقاطع شارع 
الراشيدي ج زنقة الفارابي، الطابق 

امر�سي، الدار البيضاء 
إشعار يتعلق بتحويل إأ ا ي 
ملحفظة عقوس شركة تأمين 

من   231 املاسة  محكام  طبقا 
مدجنة  من   99.17 رقم  القانون 
فإن الشعبي  في املغرب،  التأمينات  
مداه ة  شركة  أسيدتانس، 
سرهم،   53.333.333 رأس الها 
التأمين  إعاسة  التأمين ج  جهي شركة 
 99.17 رقم  قانون  يؤطرها  التي 
املغرب،  في  التأمينات  مدجنة  من 
بالدار  التجاري  في السجل  املسجلة 

البيضاء تحت  رقم 349341 جمقرها 

 : البيضاء  بالدار  كائن  االأت اعي 

زنقة  ج  الراشيدي  شارع  تقاطع   25

قد  امر�سي،  الطابق    ، الفارابي 

 ،2323 أكتوبر   27 بتاريخ  أجسعت 

لدى هيئة الرقابة عل5 التأمينات ج 

طلبا لل وافقة  االحتياط االأت اعي، 

عل5 التحويل اإلأ ا ي لعقوس التأمين 

مع الحقوق ج االلتزامات املرتبطة بها 

لفائدة شركة املغرب إنجاس الدجلية،  

التي  التأمين  إعاسة  ج  التأمين  شركة 

يؤطرها قانون رقم 99.17 من مدجنة 

شركة  هي  ج  املغرب،  في  التأمينات 

 53.333.333 رأس الها  مداه ة 
مسجلة في السجل التجاري  سرهم،  

34669 بالدار البيضاء، ج  تحت رقم 

25 شارع   : مقرها االأت اعي كائن ب 

الراشيدي بالدار البيضاء 

هذا الطلب متعلق بالطلب املقدم 

من قبل شركة الشعبي أسيدتانس 

لدى هيئة الرقابة عل5 التأمينات في 

من األ   ،2323 يوليوز  في  املغرب، 

جفقا  لت3خيصها  الكامل  السحب 
القانون  من   264 املاسة  ملقتضيات 

رقم 99-17 الدالف ذكره.

بها  تعهدت  التي  االلتزامات  ان 

اتجاه  اسيدتانس  الشعبي  شركة 

االخرين  الزبناء  اتجاه  ج  لهم  املؤمن 

شركة  ستتح لها  ع وما   جالدائنين 

التامين ج اعاسة التامين املغرب انجاس 

الدجلية.

مدجنة  من   231 لل اسة  جطبقا 

شركة  لدائني  ي كن  التأمينات، 

اإلسالء  أسيدتانس  الشعبي 

طيلة  الشركة  لهذه  ب الحظاتهم 

نشر  تاريخ  من  ابتداء  أشهر  ثالثة 

الرس ية  الجريدة  في  اإلعالن  هذا 

القضائية  ج  القانونية  لإلعالنات 

نسخة  إرسال  سيتم  ج  اإلسارية.  ج 

من هذه املالحظات من قبل شركة 

الشعبي أسيدتانس ا 5 هيئة الرقابة 

عل5 التأمينات في املغرب.  
عن املجلس االساري لشركة الشعبي اسيدتانس

938I

accountirabia

MOTIPONE

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

accountirabia

سرب بوشنتوف زنقة 25 رقم 131، 

سرب الدلطان الفداء ، 233333، 

الدارالبيضاء املغرب

motipone شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 92 زنقة 

حاسج ع ار ريفي الطابق االجل - 

23553 الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.113977

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2323 نون30   39 املؤرخ في 

املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 

motipone  مبلغ رأس الها 133.333 

 92 اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 

زنقة حاسج ع ار ريفي الطابق االجل 

- 23553 الدارالبيضاء املغرب نتيجة 

ل : ازمة اقتصاسية.

زنقة   92 ج حدس مقر التصفية ب 

 - االجل  الطابق  الريفي  ع ار  الحاج 

23553 الدارالبيضاء املغرب. 

ج عين:

الديد)ة) مح د  كدو ج عنوانه)ا) 

عين   37 رقم   22 تجزئة النصر زنقة 

الشق البيضاء 23523 الدارالبيضاء 

املغؤب ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل5 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 33 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 756354.

939I

EUROMED COMPTA-SARL

PRIMO PRINT
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

EUROMED COMPTA-SARL
 Bureau N° 4 1er etage Imm

 N° 1106 Lot Al Massar
 QI Marrakech ، 40000،
MARRAKECH MAROC

PRIMO PRINT  شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي الطابق 
االرض ع ارة 1/24513 شارع الناقة 

تيليال اكدير - 43333 اكدير املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

44671
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 شتن30   21
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. PRIMO PRINT
طباعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جاإلشهار  .
الطابق   : االأت اعي  املقر  عنوان 
االرض ع ارة 24510/1 شارع الناقة 

تيليال اكدير - 43333 اكدير املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
 533   : الديد طيبي عبدالص د 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .
 533   : مدكين  الحدن  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
عبدالص د  طيبي  الديد 
رقم18  النديم  تجزئة  عنوانه)ا) 
 43333 مراكش  ملحاميد  اسكجور 

مراكش املغرب.
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الديد الحدن مدكين عنوانه)ا)   

تزنيت    32 اإلزسهار  117تجزئة 

43333 اكدير املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عبدالص د  طيبي  الديد 

رقم18  النديم  تجزئة  عنوانه)ا) 

 43333 مراكش  ملحاميد  اسكجور 

مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   14 بتاريخ  التجارية باكاسير  

2323 تحت رقم 96677.

913I

Bureau de La competences consultation

STE LAMITAL JNT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Bureau de La competences

consultation

 Angle bvd ALBAAT ET BVD

 ALFOURSSANE RUE ALQADRE

 IMM ALBOUCHRA APP 03

 2EME ETAGE LAAYOUNE ،

73333، العيون املغرب

STE LAMITAL JNT شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع البئ3 

الجديد رقم: 326 العيون الداقية 

الح راء - 73333 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

34153

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 سأن30   37

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.LAMITAL JNT

اع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جاالصالح،  جالصيانة  التظيف 

اشكالها،  بكل  البدتنة  جاع ال 

جاالجراش  بالبناء  الخاصة  جاالع ال 

الك30ى جالصغرى، جالتجارة ، جاع ال 

متعدسة اخرى .....

عنوان املقر االأت اعي : شارع البئ3 

الداقية  العيون   326 رقم:  الجديد 

الح راء - 73333 العيون املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333 الديد الحبيب الطالبي  :  

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد الحبيب الطالبي  عنوانه)ا) 
افني  سيدي  تكراكرة  زنقة   38 رقم 

73333 سيدي افني املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد الحبيب الطالبي  عنوانه)ا) 
افني  سيدي  تكراكرة  زنقة   38 رقم 

73333 سيدي افني املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 37 سأن30 

2323 تحت رقم 2977.

911I

AQBOU EL HOUSSAINE

SBIA SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AQBOU EL HOUSSAINE

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

SBIA SARL AU شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي قصر 
تازناقت مدغرة الرشيدية - 52333 

الرشيدية املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
14371

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   39
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 SBIA  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.SARL AU
بناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جتشييد قنوات الري جالتقطي3
امشغال املختلفة 

الوصاطة.
قصر   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 52333  - تازناقت مدغرة الرشيدية 

الرشيدية املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
 1.333   : أبيت   أح د  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  أبيت   أح د  الديد 
الريش  كرامة  مركز  الجديد  الحي 

52433 الريش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  أبيت   أح د  الديد 
الريش  كرامة  مركز  الجديد  الحي 

52433 الريش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 38 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 1193.

912I

HANA COMPTA MAROC

«ZONE CASH«
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

HANA COMPTA MAROC

 RESIDENCE AL WAFA N°A1

 RDC AVENUE MOHAMED V

 EL JADIDA ، 24000، EL JADIDA

MAROC

»ZONE CASH» شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 19 

تجزئة النصر الطابق امجل الجديدة 

- 24333 الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

17321

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم   2323 نون30   39

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.«ZONE CASH«

كل   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

أع ال الوساطة في ا يتعلق بتحويل 

امموال جالخدمات.

- إسارة الوكاالت جاملبيعات الرائدة 

في ا يتعلق بنشاط الشركة

- تحصيل الفواتي3 مطراف ثالثة..

 19 رقم   : عنوان املقر االأت اعي 

تجزئة النصر الطابق امجل الجديدة 

- 24333 الجديدة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديدة أمال أفاندي :  533 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .
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  : عاطف   العابدين  زين  الديد 
533 حصة بقي ة 133 سرهم للحصة 
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  أفاندي  أمال  الديدة 

الجديدة 24333 الجديدة املغرب.
عاطف   العابدين  زين  الديد 
24333 الجديدة  عنوانه)ا) الجديدة 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  أفاندي  أمال  الديدة 

الجديدة 24333 الجديدة املغرب
عاطف   العابدين  زين  الديد 
24333 الجديدة  عنوانه)ا) الجديدة 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  بالجديدة   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 25736.
913I

Bureau de La competences consultation

STE YOUSER VIP
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Bureau de La competences
consultation

 Angle bvd ALBAAT ET BVD
 ALFOURSSANE RUE ALQADRE

 IMM ALBOUCHRA APP 03
 2EME ETAGE LAAYOUNE ،

73333، العيون املغرب
STE YOUSER VIP شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع البئ3 
الجديد رقم: 326 العيون الداقية 

الح راء - 73333 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
34237

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 سأن30   13
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.YOUSER VIP

اع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جاالصالح،  جالصيانة  التظيف 

اشكالها،  بكل  البدتنة  جاع ال 

جاالجراش  بالبناء  الخاصة  جاالع ال 

الك30ى جالصغرى، جالتجارة ، جاع ال 

متعدسة اخرى .....

عنوان املقر االأت اعي : شارع البئ3 

الداقية  العيون   326 رقم:  الجديد 

الح راء - 73333 العيون املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : ركيبي   يوسف  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ركيبي   يوسف  الديد 

حي القدس تجزئة 737 شارع صهيب 

 73333 العيون   488 بن سنان رقم 

العيون املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  ركيبي   يوسف  الديد 

حي القدس تجزئة 737 شارع صهيب 

 73333 العيون   488 بن سنان رقم 

العيون املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 13 سأن30 

2323 تحت رقم 3344.

914I

FINAUDIT

FIRST AFRICA
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

FINAUDIT

 RUE CHEVALIER BAYARD RCE

 VALROSE 1 ETG N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC

FIRST AFRICA شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 

شوفاليي بيارس إقامةفالرجز الطابق 

االجل رقم 2 الدار البيضاء - 23323 

الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.321233

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2323 نون30   16 في  املؤرخ 

املصاسقة عل5 :

الجاجي  ناسية   )ة)  تفويت الديد 

أصل  من  اأت اعية  حصة   533

533 حصة لفائدة  الديد )ة) حدن  

الجاجي بتاريخ 16 نون30 2323.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 14 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 757365.

915I

STE ANTMZ TRANS SARL AU

 STE ANTMZ TRANS SARL

AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE ANTMZ TRANS SARL AU

كراج الكائن برقم 31 زنقة 35 

حي رجسطان ، 51333، الحاأب 

املغرب

 STE ANTMZ TRANS SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي كراج 
الكائن برقم 31 زنقة 35 حي 

رجسطان  - 51333 الحاأب املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
  51739

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   33
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ANTMZ TRANS SARL AU
-نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املدتخدمين لحداب الغي3
-االستي3اس جالتصدير

-بيع جشراء 
كراج   : االأت اعي  املقر  عنوان 
الكائن برقم 31 زنقة 35 حي رجسطان  

- 51333 الحاأب املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
 1.333   : الديد أنس ت زجأت  

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  ت زجأت  أنس  الديد 
حي بنكي3ان زنقة 153 رقم 23 93363 

طنجة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  ت زجأت  أنس  الديد 
حي بنكي3ان زنقة 153 رقم 23 93363 

طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   15 بتاريخ  التجارية ب كناس  

2323 تحت رقم 4276 .

916I
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aice compta

VISA CASH MAROC
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc

VISA CASH MAROC شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 358 شارع 

مح د الخامس إقامة إكديلونس 

الطابق 1 شقة  قم 6 حي بيلفيدير  - 

23453 البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

482835

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم   2323 نون30   13

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 VISA  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.CASH MAROC

تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

امموال.

عنوان املقر االأت اعي : 358 شارع 

إكديلونس  إقامة  الخامس  مح د 

الطابق 1 شقة  قم 6 حي بيلفيدير  - 

23453 البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديدة هوسة أبو التقي  :  1.333 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديدة هوسة أبو التقي  عنوانه)ا) 
رقم 21 زنقة أح د القدمي3ي  23133 

البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديدة هوسة أبو التقي  عنوانه)ا) 
رقم 21 زنقة أح د القدمي3ي  23133 

البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 757383.

917I

FOUZMEDIA

FARINETTE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

FARINETTE شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

الحداسة رقم 2318 - 14333 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

57285

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   13

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.FARINETTE

مخ0زة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
عصرية

صنع الحلويات ج البيع بالتقديط
تجزئة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 14333  -  2318 رقم  الحداسة 

القنيطرة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 233.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد إس اعيل حنين عنوانه)ا)  
رقم 8 شارع موالي عبد هللا  14333 

القنيطرة  املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
الديد إس اعيل حنين عنوانه)ا)  
رقم 8 شارع موالي عبد هللا  14333 

القنيطرة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 23 نون30 

2323 تحت رقم -.
918I

FOUZMEDIA

YASB TRANS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
YASB TRANS شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

منصور الدهبي ع ارة فيكيك الرقم 
14 مكتب رقم 3 - 14333 القنيطرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

57423
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   26
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 YASB  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.TRANS
: مقاجل في  غرض الشركة بإيجاز 

نقل امليتخدمين.
شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
منصور الدهبي ع ارة فيكيك الرقم 
14 مكتب رقم 3 - 14333 القنيطرة 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد العرابي الصالحي عنوانه)ا) 
 1 الشقة  شكيب ارسالن   3 س   42
ع ارة زياس 14333 القنيطرة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   
جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد العرابي الصالحي عنوانه)ا) 
 1 الشقة  شكيب ارسالن   3 س   42

ع ارة زياس 14333 القنيطرة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
تحت   - بتاريخ  االبتدائية بالقنيطرة  

رقم -.

919I

FOUZMEDIA

MISSOUN TOUR
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
MISSOUN TOUR شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

منصور الدهبي ع ارة فيكيك الرقم 
14 مكتب رقم 3 - 14333 القنيطرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

57559

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم   2323 نون30   26

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MISSOUN TOUR

: مقاجل في  غرض الشركة بإيجاز 

نقل املدتخدمين

مقاجل في القنل الدياحي.

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 

منصور الدهبي ع ارة فيكيك الرقم 

14 مكتب رقم 3 - 14333 القنيطرة 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد أشرف العيوني عنوانه)ا) 

21 تجزئة ابواب سال لعيايدة -- سال 

القنيطرة.

عنوانه)ا)  برارحي  لوبنى  الديدة 

  8 رقم   13 مج وعة  اأداس  سيور 

14233 سيدي يحيى الغرب املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد أشرف العيوني عنوانه)ا) 

21 تجزئة ابواب سال لعيايدة -- سال 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 33 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم -.

923I

PLAYA AZUL

SOBALFISH
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

PLAYA AZUL

 Rue 11 Janvier Rue 11 Janvier،

70002، LAAYOUNE MAROC

SOBALFISH شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع مكة 

ع ارة 66 شقة رقم 33 - 73333 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

23943

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون   2317 ف30اير   27

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SOBALFISH

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جالتقديط.الصيد  بالج لة  الد ك 

انواعه.االستي3اس  بج يع  البحري 

جالتصدير.

عنوان املقر االأت اعي : شارع مكة 

 73333  -  33 رقم  شقة   66 ع ارة 

العيون املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 433   : سعيد  البلغيتي  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

  : الرحيم  عبد  البلغيتي  الديد 

333 حصة بقي ة 133 سرهم للحصة 

 333   : هشام  البلغيتي  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  
جصفات جمواطن الشركاء :

البلغيتي سعيد عنوانه)ا)  الديد 
 1 شقة رقم   2 زنقة الجديدة ع ارة 

املر�سى 73332 العيون املغرب.
الرحيم  عبد  البلغيتي  الديد 
 1937 اكركاج زنقة  تجزئة  عنوانه)ا) 
 86352 انزگان  الدشي3ة   56 رقم 

اگاسير املغرب.
البلغيتي هشام عنوانه)ا)  الديد 
 56 رقم   1937 زنقة  اكركاج  تجزئة 
اگاسير   86352 انزگان  الدشي3ة 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
البلغيتي سعيد عنوانه)ا)  الديد 
 1 شقة رقم   2 زنقة الجديدة ع ارة 

املر�سى 73332 العيون املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
28 ف30اير  االبتدائية بالعيون  بتاريخ 

2317 تحت رقم 372.
921I

CHAUSSURE MULTI STYLE

CHAUSSURE MULTI STYLE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

CHAUSSURE MULTI STYLE
 Rue Daoud El Antaki Hay 23
 Dakhla ، 20490، Casablanca

Maroc
 CHAUSSURE MULTI STYLE

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة)في 
طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 29 زنقة 
314 حي موالي عبد هللا عين الشق - 

23483 الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.336775

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2323 نون30   32 املؤرخ في 
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 
CHAUSSURE MULTI STYLE  مبلغ 
جعنوان  سرهم   133.333 رأس الها 
حي   314 زنقة   29 مقرها اإلأت اعي 

 23483  - موالي عبد هللا عين الشق 

أزمة   : الدارالبيضاء املغرب نتيجة ل 

القطاع
زنقة   29 ج حدس مقر التصفية ب 

314 حي موالي عبد هللا عين الشق - 

23483 الدارالبيضاء املغرب. 

ج عين:

الديد)ة) خالد  باعال ج عنوانه)ا) 
زنقة ساجس االنطاكي حي الداخلة   23

املغرب  الدارالبيضاء   23493

ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل5 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 757358.

922I

املركز املراك�سي لإلرشاس

NOTARIAD
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

املركز املراك�سي لإلرشاس

شقة رقم ٩ مدخل أ ع ارة أنس 

ماأوريل شارع موالي عبد هللا ، 3، 

مراكش املغرب

NOTARIAD شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 64-

65 سرب اللة عزجنة قاعة بناهيض  

- 43333 مراكش  املغرب .

تحويل  املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

املؤرخ في 37 شتن30 2323 تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
سرب اللة عزجنة قاعة   64-65 »رقم 

املغرب  مراكش    43333  - بناهيض  

 44 رقم  شقة  آسفي  »طريق  إ 5   «

ع ارة ف إقامة الببدتان 5  - 43333 

مراكش  املغرب».
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   15 بتاريخ  التجارية ب راكش  

2323 تحت رقم 118564.

923I

FOUZMEDIA

 SOCIETE AJDIR

  DES TRAVAUX

 HYDRAULIQUES ET

 ASSISTANCE TECHNIQUE

SAMATRAHATA
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 SOCIETE AJDIR DES

 TRAVAUX  HYDRAULIQUES

 ET ASSISTANCE TECHNIQUE

SAMATRAHATA شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

منصور الدهبي ع ارة فيكيك الرقم 

14 مكتب رقم 3 - 14333 القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

57573

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   23

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE AJDIR DES  :

 TRAVAUX  HYDRAULIQUES

 ET ASSISTANCE TECHNIQUE

.SAMATRAHATA

: مقاجل في  غرض الشركة بإيجاز 

البناء جاالشغال املختلفة.

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 

منصور الدهبي ع ارة فيكيك الرقم 

14 مكتب رقم 3 - 14333 القنيطرة 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

العاملي  عبداملالك  الديد 

عنوانه)ا) اجالس امبارك بئ3 الرامي رقم 

2338 14333 القنيطرة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

العاملي  عبداملالك  الديد 

عنوانه)ا) اجالس امبارك بئ3 الرامي رقم 

2338 14333 القنيطرة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 33 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم -.

925I

SALMA CONSEIL

STE VIGUEUR IMMOBILIER
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

SALMA CONSEIL

 APPT. 14 IMM. 101 AL MANAR

 C HAY ACHARAF ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 STE VIGUEUR IMMOBILIER

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي متجر رقم 

92 الحي الصناعي سيدي غانم - 

43333 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

139329

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   26

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.VIGUEUR IMMOBILIER

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مقاجل في امشغال املختلفة  عقاري، 

أج البناء .

متجر   : االأت اعي  املقر  عنوان 

رقم 92 الحي الصناعي سيدي غانم - 

43333 مراكش املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد الدجيمي عبد الرحيم :  533 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

 533   : يوسف  الدجيمي  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الرحيم  عبد  الدجيمي  الديد 

 92 رقم  الصناعي  الحي  عنوانه)ا) 

سيدي غانم 43333 مراكش املغرب.

الديد الدجيمي يوسف عنوانه)ا) 

  92 الحي الصناعي سيدي غانم رقم 

43333 مراكش املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الرحيم  عبد  الدجيمي  الديد 

 92 رقم  الصناعي  الحي  عنوانه)ا) 

سيدي غانم 43333 مراكش املغرب

الديد الدجيمي يوسف عنوانه)ا) 

  92 الحي الصناعي سيدي غانم رقم 

43333 مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   14 بتاريخ  التجارية ب راكش  

2323 تحت رقم 118534.

926I

STE LE MONDE DES PRESTATIONS SARLAU

GALERIE BACHRAOUI
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE LE MONDE DES

PRESTATIONS SARLAU

 LOT ALKHALIL 1 NR 99

 MHAMID MARRAKECH ،

43163، مراكش املغرب

GALERIE BACHRAOUI  شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي الخليل 1 
رقم 99 املحاميد مراكش    - 43163 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

139311

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 سأن30   38

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. GALERIE BACHRAOUI

غرض الشركة بإيجاز : بيع جشراء 

املالبس الجاهزة ج منتجات الصناعة 

التقليدية.

عنوان املقر االأت اعي : الخليل 1 
رقم 99 املحاميد مراكش    - 43163 

مراكش املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
البشراجي  عبدالجليل  الديد 

سرهم   133 بقي ة  حصة   1.333   :

للحصة .
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جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

البشراجي  عبدالجليل  الديد 

عنوانه)ا)  اسكجور تجزئة الخليل 1 

رقم  32 43163 مراكش املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

البشراجي  عبدالجليل  الديد 

 1 اسكجور تجزئة الخليل  عنوانه)ا) 

رقم  32 43163 مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   14 بتاريخ  التجارية ب راكش  

2323 تحت رقم 118485.

927I

FARAH CONSEILS

BEACH BREAK

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

FARAH CONSEILS

 RUE AHMED FARIS ، 20000، 28

CASABLANCA MAROC

BEACH BREAK شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : 7 اقامة 

رمي زنقة سبة الطابق 2 رقم 8 - 

23333 الدار البيضاء املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.327395

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر   2323 نون30   17 في  املؤرخ 

ذات  شركة   BEACH BREAK حل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد مبلغ رأس الها 53.333 سرهم 

جعنوان مقرها اإلأت اعي 7 اقامة رمي 

زنقة سبة الطابق 2 رقم 8 - 23333 

لنظرا  نتيجة  املغرب  البيضاء  الدار 

للوضع االقتصاسي ج العجز الدائم..

ج عين:

 COX  ANTHONY الديد)ة) 

 RISTWICK عنوانه)ا)  ج   JOSEPH

 TUNBRIDGE WELLS  TN4 8NR

)ة)  ك صفي   UK ANGLETERRE

للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

اقامة   7 جفي   2323 نون30   17 بتاريخ 
 -  8 رقم   2 الطابق  سبة  زنقة  رمي 

23333 الدار البيضاء املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 756987.

928I

الحدين فاضيل

BIZZCOIN
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تغيي3 تد ية الشركة

الحدين فاضيل

مكتب رقم 15، املج ع املنهي ،تجزئة 

2 شارع عالل الفا�سي، إقامة حرف 

ب، مراكش ، 43333، مراكش 

املغرب

BIZZCOIN  شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها االأت اعي مكتب رقم 

15، املج ع املنهي ،تجزئة 2 شارع 

عالل الفا�سي، إقامة حرف ب، 

مراكش - 43333 مراكش  املغرب.

تغيي3 تد ية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

136819

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى   

تم تغيي3   2323 نون30   39 املؤرخ في 

 «  BIZZCOIN« تد ية الشركة من 

. «THE SUCCESS CREATORS« 5 إ

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   14 بتاريخ  التجارية ب راكش  

2323 تحت رقم 118537.

929I

DICKSSON BUSINESS & LAW FIRM

LPP PRODUCTIONS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 DICKSSON BUSINESS & LAW

FIRM

 RUE JEAN JAURES 23 23

 RUE JEAN JAURES، 20060،

Casablanca Maroc

LPP PRODUCTIONS  شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 13 ، شارع 

الحرية ، الطابق 3 ، الشقة رقم 5  - 

23333 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

482663

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم   2323 نون30   11

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 LPP  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. PRODUCTIONS

الفن   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جالت3فيه.

 ،  13  : االأت اعي  املقر  عنوان 

شارع الحرية ، الطابق 3 ، الشقة رقم 

5  - 23333 الدار البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 133 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

133.333,33 سرهم، مقدم كالتا ي:

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

هولدنك  بارك  ارت  الشركة 

اللة  شارع   ،39 الرقم  عنوانه)ا) 

  ، الشقة رقم س   ،  5 الطابق   ، ياقوت 

23333 الدارالبيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

مح د  الكتاني  الشريف  الديد 

شارع   ،  11 الرقم  عنوانه)ا)  فهر 

 23333 الخطابي  عبدالكريم 

الداالبيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون30 2323 تحت رقم 869732728.

933I

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID

 TOP TRAVAUX

IMMOBILIER

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين مدي3 أديد للشركة

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID

 N°9 Imm Alaoui Rue Rahal El

 ،Meskini 4 etage  fes vn ، 30000

فاس املغرب

  TOP TRAVAUX IMMOBILIER

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

موالي اسريس رقم 187 محل رقم 

1 سندس جاس فاس - 33333 فاس 

املغرب.

تعيين مدي3 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.51199

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

2323 تم تعيين  37 شتن30  املؤرخ في 

الديد)ة)  للشركة  أديد  مدي3 

النظيفي عبد املنعم ك دي3 آخر

تبعا لقبول استقالة املدي3.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   34 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2323 تحت رقم 2947.

931I
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FOUZMEDIA

EL AYOUNI TOUR
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
EL AYOUNI TOUR شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

منصور الدهبي ع ارة فيكيك الرقم 
14 مكتب رقم 3 - 14333 القنيطرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
57553

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   23
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 EL  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.AYOUNI TOUR
: مقاجل في  غرض الشركة بإيجاز 

نقل املدتخدمين جالنقل الدياحي.
شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
منصور الدهبي ع ارة فيكيك الرقم 
14 مكتب رقم 3 - 14333 القنيطرة 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد أشرف العيوني عنوانه)ا) 
21 تجزئة ابواب سال لعيايدة -- سال 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   
جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد أشرف العيوني عنوانه)ا) 
21 تجزئة ابواب سال لعيايدة -- سال 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 33 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم -.
932I

اءت انية عبد الرحيم

TRANSTONNE
إعالن متعدس القرارات

اءت انية عبد الرحيم
زنقة أبو العالء املعري حي الوحدة 
رقم 9 ، 15333، الخ يدات املغرب

TRANSTONNE »شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: الرقم 32 
زنقة الصحراء املغربية الرقم 263 

جساسية اإلخاء الخ يدات  - 15333 
الخ يدات املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.29125
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 37 سأن30 2323
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل5 مايلي: 
ب وأب محضر استثنائي تقرر تعيين 
 x55681 الديد لكريني العربي ر.ب.ج
أجعدو  الديد  مع  مشارك  ك دي3 

عالل
عل5  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
الديد  بين  املشت3ك  اإلمضاء  مايلي: 
لكريني العربي جالديد أجعدو عالل 
معا هو الذي يقوس الشركة في أ يع 

معامالتها
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 38 ج16: الذي ينص عل5 

مايلي: تعديل
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  بالخ يدات   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 1315.
933I

FOUZMEDIA

BOUNASRI TRANS

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

BOUNASRI TRANS شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

منصور الدهبي ع ارة فيكيك الرقم 

14 مكتب رقم 3 - 14333 القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

57531

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم   2323 نون30   23

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BOUNASRI TRANS

: مقاجل في  غرض الشركة بإيجاز 

نقل املدتخدمين.

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 

منصور الدهبي ع ارة فيكيك الرقم 

14 مكتب رقم 3 - 14333 القنيطرة 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد اسريس بونصري عنوانه)ا) 

 1559 رقم  االس اعيلية  تجزئة 

14333 القنيطرة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   
جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد اسريس بونصري عنوانه)ا) 
 1559 رقم  االس اعيلية  تجزئة 

14333 القنيطرة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 32 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم -.

934I

mohammed boumzebra

 SOCIETE RADIOLOGIE
 ENNAKHIL FKIH BEN

SALAH
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

mohammed boumzebra
 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH
 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
 SOCIETE RADIOLOGIE

 ENNAKHIL FKIH BEN SALAH
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي مراب 

طابق الدفلي ع ارة رقم 31 مج ع 
سكاني رقم 33 مج ع سكاني أوهرة  

- 23233 الفقيه بن صالح املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
4573

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   19
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE RADIOLOGIE  :

.ENNAKHIL FKIH BEN SALAH
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 : بإيجاز  الشركة  غرض 
.CLINIQUE DE RADIOLOGIE

مراب   : االأت اعي  املقر  عنوان 
مج ع   31 طابق الدفلي ع ارة رقم 
سكاني رقم 33 مج ع سكاني أوهرة  

- 23233 الفقيه بن صالح املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأس ال  مبلغ 

133.333,33 سرهم، مقدم كالتا ي:
 1.333   : الديد صفوان خي3 هللا 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد صفوان خي3 هللا عنوانه)ا) 
الفقيه بن   23233 الفقيه بن صالح 

صالح املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
الديد صفوان خي3 هللا عنوانه)ا) 
الفقيه بن   23233 الفقيه بن صالح 

صالح املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  االبتدائية بالفقيه بن صالح  

14 سأن30 2323 تحت رقم 366.

935I

ADYEL & ASSOCIES

LAVSERVICE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ADYEL & ASSOCIES
 bis Boulevard Ain 43

 Taoujtate Résidence les Fleurs
 Appartement N°2، 20000،

casablanca maroc
LAVSERVICE شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 131 شارع 

انفا، الع ارة ازير. الرقم 11 ب 
الدار البيضاء 23333 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

482189

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   27

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.LAVSERVICE

مغدلة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

آلية, كى املالبس, تن يق.

 131  : االأت اعي  املقر  عنوان 

شارع انفا، الع ارة ازير. الرقم 11 ب 

23333 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 13.333 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد مهدي عبد الرح ن الغرفي 

سرهم   133 بقي ة  حصة   133   :

للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد مهدي عبد الرح ن الغرفي 

املحيط  شرفات  إقامة  عنوانه)ا) 

 ، شارع عبد الهاسي بوطالب   6 فيال 

الدار البيضاء 23333  الدار البيضاء 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد مهدي عبد الرح ن الغرفي 

املحيط  شرفات  إقامة  عنوانه)ا) 

 ، شارع عبد الهاسي بوطالب   6 فيال 

الدار البيضاء 23333  الدار البيضاء 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.

936I

HASNAOUIA CONTROLE

 STE TRANS DYAA AL
YASSAMINE

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
حل شركة

HASNAOUIA CONTROLE
 HAY ESSALAM BLOC 07 RES.
 ANNAKHIL APPT 05 ، 14200،

SIDI SLIMANE MAROC
 ste trans dyaa al yassamine

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة)في 
طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 8 زنقة 
73  حي الغ اريين  سيدي سلي ان - 

14233 سيدي سلي ان املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.645

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
2323 تقرر حل  15 سأن30  املؤرخ في 
 ste شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 
مبلغ    trans dyaa al yassamine
جعنوان  سرهم   13.333 رأس الها 
مقرها اإلأت اعي رقم 8 زنقة 73  حي 
 14233  - الغ اريين  سيدي سلي ان 
 : ل  نتيجة  املغرب  سلي ان  سيدي 

االزمة االقتصاسية .
رقم  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
سيدي  الغ اريين   حي    73 زنقة   8
سلي ان  سيدي   14233  - سلي ان 

املغرب. 
ج عين:

ج  ريقش  فاط ة    الديد)ة) 
حي    73 زنقة   8 رقم  عنوانه)ا) 
 14233 سلي ان  سيدي  الغ اريين  
)ة)  سيدي سلي ان املغرب ك صفي 

للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل5 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بديدي سلي ان  بتاريخ 16 

سأن30 2323 تحت رقم 265/2020.

937I

STE COMPTAZUR

 STE LAALEJ ARCHI DESIGN

SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE COMPTAZUR

زنقة جاسي املخازن رقم 17 تازة 

الدفل5 تازة، 35333، تازة املغرب

 STE LAALEJ ARCHI DESIGN

SARL AU   شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

الدلطان ابو الحدن ع ارة اسم 

الطابق الثاني رقم 5  تازة 35333 

تازة امل لكة املغربية

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5679

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم   2323 نون30   19

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 LAALEJ ARCHI DESIGN SARL

.  AU

الهندسة   : غرض الشركة بإيجاز 

املع ارية .

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 

اسم  ع ارة  الحدن  ابو  الدلطان 

الطابق الثاني رقم 5  تازة 35333 تازة 

امل لكة املغربية.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 93.333 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:
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 933   : الديد مح د امين لعلج 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد مح د امين لعلج عنوانه)ا) 

تازة   137 رقم   2 مج وعة   2 املدي3ة 

35333 تازة امل لكة املغربية.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد مح د امين لعلج عنوانه)ا) 

تازة   137 رقم   2 مج وعة   2 املدي3ة 

35333 تازة امل لكة املغربية

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   14 بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

2323 تحت رقم 592.

938I

مقاجلة في الحدابات »أح د املرابطي»

NORJIBA
إعالن متعدس القرارات

مقاجلة في الحدابات »أح د 

املرابطي»

32، شارع مح د الخامس ، 32333، 

الحدي ة املغرب

NORJIBA  »شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة ذات الشريك الوحيد»

جعنوان مقرها االأت اعي: حي 

ت دقيذات أأدير العليا - 32333 

الحدي ة املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.2351

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 16 نون30 2323

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل5 مايلي: 

 133.333 من  الشركة  راس ال  رفع 

سرهم ا 5 633.333 سرهم

قرار رقم 2: الذي ينص عل5 مايلي: 

للشركة من  تحويل املقر االأت اعي  

ا 5  العليا  اأدير  ت دقيذانت  حي 

اقامة الخزامة ع ارة   ، مدينة باسس 

38 رقم 39 - 32333 الحدي ة

قرار رقم 3: الذي ينص عل5 مايلي: 
تحيين القانون االسا�سي للشركة 

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 4: الذي ينص عل5 مايلي:  
مدينة   : للشركة  االأت اعي   املقر 
باسس ، اقامة الخزامة ع ارة 38 رقم 

39 - 32333 الحدي ة
بند رقم 7: الذي ينص عل5 مايلي: 
ست ائة  في  الشركة  راس ال  حدس 
مقد ة  )633.333س)  سرهم  الف 
سرهم   133 يقي ة  حصة   6333 ا 5 
للحصة تعوس كلية للشريك الوحيد 

الديد مح د الجيال ي
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  بالحدي ة   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 573.

939I

املحاسب إلياس ع راني

ERRACHIDI TRAV
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

املحاسب إلياس ع راني
تجزئة اممي3ة شارع املوحدين الطابق 

امجل رقم 32 ، 93133، الفنيدق 
MAROC

ERRACHIDI TRAV شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار عين 

لين أ اعة عين لين  - 93233 
املضيق  املغرب .

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.23345
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر   2323 أكتوبر   19 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 
مبلغ رأس الها    ERRACHIDI TRAV
مقرها  جعنوان  سرهم   133.333
اإلأت اعي سجار عين لين أ اعة عين 
لين  - 93233 املضيق  املغرب  نتيجة 
عدم جأوس سيولة كافية لشراء   : ل 

املعدات ج امليات .

سجار  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

 93233  - عين لين أ اعة عين لين  

املضيق  املغرب . 

ج عين:

ج  الراشدي  سعيد    الديد)ة) 

أ اعة  لين  عين  سجار  عنوانه)ا) 

املغرب   املضيق    93233 لين   عين 

ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل5 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   19 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2323 تحت رقم 5978.

943I

REVI-CO CONSEIL ET FORMATION

 PARTNERS AVOCADO
INVEST SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

 REVI-CO CONSEIL ET

FORMATION

 AVENUE PRINCE MOULAY 23

 ABDELLAH 4 EME ETAGE

 BUREAU 7V.N. MEKNES ،

50000، meknes maroc

 PARTNERS AVOCADO INVEST

SARL شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شقة 1 

بيس ع ارة B31 املنصور 3 - 53333 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

51467

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 أكتوبر   22

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 PARTNERS AVOCADO INVEST

.SARL

غرض الشركة بإيجاز : االستغالل 

الزراعي

استي3اس جتصدير.

 1 شقة   : عنوان املقر االأت اعي 

بيس ع ارة B31 املنصور 3 - 53333 

مكناس املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 333   : بوزملاط  هشام  الديد 

حصة بقي ة 33.333 سرهم للحصة .

 333   : الديد عبد الرحيم ازك و 

حصة بقي ة 33.333 سرهم للحصة .

حصة   333   : الديد نديم بامو 

بقي ة 33.333 سرهم للحصة .

حصة   1   : الديد توفيق صالحي 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  صالحي  توفيق  الديد 

رياض  تجزئة   31 سكتور   237 رقم 

اجالس امطاع  12333 ت ارة املغرب.

رقم  الديد نديم بامو عنوانه)ا) 

تجزئة حفيظة مرأان   2 الطابق   48

2 53333 مكناس املغرب.

عنوانه)ا)  بوزملاط  هشام  الديد 

 3 املنظر الج يل   3 شقة   45 ع ارة 

53333 مكناس املغرب.

ازك و  الرحيم  عبد  الديد 

عنوانه)ا) 9 زنقة 35 سرب جلد فاط ة 

حي الفتح 25333 خريبكة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  بوزملاط  هشام  الديد 

 3 املنظر الج يل   3 شقة   45 ع ارة 

53333 مكناس املغرب
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عنوانه)ا)  صالحي  توفيق  الديد 

توفيق صالحي 12333 ت ارة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   33 بتاريخ  ب كناس   التجارية 

2323 تحت رقم 3963.

941I

FLASH ECONOMIE

GARDENIA CD

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

GARDENIA CD

شركة ذات مدؤجلية محدجسة

ذات الشريك الوحيد

تأسيس

بالدار  جقع  عرفي  لعقد  طبقا 

تم   01/12/2020 بتاريخ  البيضاء 

تأسيس قوانين شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

التد ية : كارسينيا سد   

ذات  شركة   : القانونية   الصفة 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد 

مؤسدة  تشغيل   : الهدف   

جالكي  الشحوم  جإزالة  للتبييض 

بالع ليات امليكانيكية 

املدة         :     محدسة في 99 سنة. 

الرأس ال       :  محدس في 133.333 

سرهم.

 االندة شي اء اضريفي 133333 

سرهم.               

ستدي3 الشركة من طرف االندة 

شي اء اضريفي. 

:   مج وعة التقدم م س  املقر   

17-2 الطابق الثاني سيدي ال30نو�سي 

الدارالبيضاء 

باملحك ة  التجاري  السجل  تم 

رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجارية 

482975 بتاريخ 15/12/2020

942I

FIDUBAM

كالص ناد
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUBAM

 N°3 Bd PRINCE SIDI

 MOHAMED  NADOR N°3

  Bd PRINCE SIDI MOHAMED

 NADOR، 62000، NADOR

MAROC

كالص ناس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 

املسجد شارع طرابلس بني انصار  - 

62333 الناضور املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3758

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم   2323 نون30   19

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

: كالص  ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

ناس.

تقطيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الزأاج-الخدمات متنوعة .

حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 - املسجد شارع طرابلس بني انصار  

62333 الناضور املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : الديد اس اعيل ريحان 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد اس اعيل ريحان عنوانه)ا) 

حي املسجد شارع طربلس بني انصار 

62333 الناظور املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد اس اعيل ريحان  عنوانه)ا) 

 62333 حي املسجد شارع طرابلس  

الناظور  املغرب 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 3758.

943I

HASNAOUIA CONTROLE

 STE TRANS DYAA AL

YASSAMINE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

HASNAOUIA CONTROLE

 HAY ESSALAM BLOC 07 RES.

 ANNAKHIL APPT 05 ، 14200،

SIDI SLIMANE MAROC

 ste trans dyaa al yassamine

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : رقم 

8 زنقة 73 حي الغ اريين سيدي 

سلي ان - 14233 سيدي سلي ان 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.645

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر   2323 سأن30   15 في  املؤرخ 

 ste trans dyaa al yassamine حل 

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة مبلغ 

جعنوان  سرهم   13.333 رأس الها 

73 حي  8 زنقة  مقرها اإلأت اعي رقم 

 14233  - الغ اريين سيدي سلي ان 

سيدي سلي ان املغرب نتيجة الالزمة 

االقتصاسية.

ج عين:
ج  ريقش  فاط ة    الديد)ة) 
حي   73 زنقة   8 رقم  عنوانه)ا) 

 14233 سلي ان  سيدي  الغ اريين 

)ة)  سيدي سلي ان املغرب ك صفي 

للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

رقم  جفي   2323 سأن30   15 بتاريخ 
سيدي  الغ اريين  حي   73 زنقة   8

سلي ان  سيدي   14233  - سلي ان 

املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بديدي سلي ان  بتاريخ 16 

سأن30 2323 تحت رقم 266/2020.

944I

FIDUCIAIRE EL MOUDDEN

 INGENIERIE CONSEIL
MULTI SERVICES

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
حل شركة

FIDUCIAIRE EL MOUDDEN

 AV ALLAL EL FASSI RES

 YASMINE WILAYA B1 BLOC

 B1 ENTRE SOL N°5 ، 93040،

TETOUAN MAROC

 INGENIERIE CONSEIL MULTI

SERVICES شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي كلم 

2 طريق جاس الج - 93333 تطوان 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.21113

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر   2323 أكتوبر   27 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

 INGENIERIE CONSEIL MULTI

 1.333 رأس الها  مبلغ    SERVICES

سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي كلم 2 

طريق جاس الج - 93333 تطوان املغرب 

تحقيق  إمكانية  عدم   : ل  نتيجة 

الهدف.
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كلم  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

تطوان   93333  - الج  جاس  طريق   2

املغرب. 

ج عين:

ج  املوفق  محاسن   الديد)ة) 

شارع مح د الخراز إقامة  عنوانه)ا) 

اممان ب ط 3 شقة 5 93333 تطوان 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.

الدايح  سيدي مح د   الديد)ة) 

زنقة نكوط برج الريحان  ج عنوانه)ا) 

طنجة   93363  27 شقة   3 طابق 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.

الحدجس  اإلقتضاء  جعند   

املخولة  الصالحيات  عل5  املفرجضة 

تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 

العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية 

: كلم 2 طريق جاس الج

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   19 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2323 تحت رقم 5983.

945I

JURISMAG SARL

 FLO RETAIL & SHOES MA

SARL-AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل مكان فرع تابع للشركة

JURISMAG SARL

 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire

 Abdelmoumen(, Appt N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،

Casablanca Maroc

 FLO RETAIL & SHOES MA

SARL-AU »شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد»

جعنوان مقرها االأت اعي محل 

رقم L1-383 ، الطابق امر�سي، 

مركز الدار البيضاء املارينا للتدوق 

، أ اعة سيدي بليوط  - 23333 

الدار البيضاء املغرب.

»تحويل مكان فرع تابع للشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.131619
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
تقرر   2323 أكتوبر   39 في  املؤرخ 
 FLO تحويل مكان فرع تابع لشركة 
RETAIL & SHOES MA SARL-
مرأان   ،  MS34 من محل رقم    AU
كلم  الرباط  طريق  املدينة،  طنجة 
5.6 - 93363 طنجة املغرب إ 5 محل 
رقم  MS.34 ، مرأان طنجة املدينة، 
 93363  -  5.6 كلم  الرباط  طريق 

طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   39 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2323 تحت رقم 236939.

946I

MARCHICA CONSEIL

LAM WEST IMMO
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MARCHICA CONSEIL
44 ، شارع طوكيو، الطابق 1، شقة 

1، الناظور. ، 62333، الناظور 
املغرب

LAM WEST IMMO شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي تعاجنية 

الفتح, زنقة رقم :433, ارك ان 
الناظور. - 62352 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
21331

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 أكتوبر   13
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 LAM  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.WEST IMMO
غرض الشركة بإيجاز : 1. تجارة ج 

كراء العقارات.
 ’ الفالحية  االرا�سي  تجارة   .2

االستث ار ج االستغالل.
3. االنعاش العقاري..

تعاجنية   : املقر االأت اعي  عنوان 
ارك ان   ,433: رقم  زنقة  الفتح, 

الناظور. - 62352 الناظور املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
 1.333   : املريني  رشيد  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
ارك ان  عنوانه)ا)   62352 الديد 
الناظولر   62352  . املركز،الناظور 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  املريني  رشيد  الديد 
 62352  . املركز،الناظور  ارك ان 

الناظور املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 24 نون30 

2323 تحت رقم 3618.

947I

MARCHICA CONSEIL

BEST QUALITY TRANDING 
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

MARCHICA CONSEIL
44 ، شارع طوكيو، الطابق 1، شقة 

1، الناظور. ، 62333، الناظور 
املغرب

 BEST QUALITY TRANDING 
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 
الخطابي، زنقة 34 ، رقم 35 

،الناضور - 62333 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

21379

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون   2323 أكتوبر   18

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 BEST   : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها 

.QUALITY TRANDING

االستي3اس   : غرض الشركة بإيجاز 

ج التصدير.

حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 35 رقم   ،  34 زنقة  الخطابي، 

،الناضور - 62333 الناظور املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : الديد مح د ازطوط  

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الديد مح د ازطوط  

رقم   ،24 زنقة  سيبان،  بن  حي 

الفنيدق   االر�سي،  37،الطابق 

93313 الفنيدق املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  الديد مح د ازطوط  

رقم   ،24 زنقة  سيبان،  بن  حي 

الفنيدق   االر�سي،  37،الطابق 

93313 الفنيدق املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 3666.

948I
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Chtita ayyoub

STE HIGH SECURITE KC

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Chtita ayyoub

 hay saada ain taoujdate ، 16

51100، Ain taoujdate Maroc

STE HIGH SECURITE KC شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

أح د بقال رقم 1438 تطوان - 

93333 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

27457

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم   2323 يونيو   23

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.HIGH SECURITE KC

: مقاجل في  غرض الشركة بإيجاز 

مجال اممن جالحراسة.

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 - تطوان   1438 رقم  بقال  أح د 

93333 تطوان املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : الخليفي  فريد  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الخليفي  فريد  الديد 

تطوان   1438 شارع أح د بقال رقم 

93333 تطوان املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  الخليفي  فريد  الديد 

تطوان   1438 شارع أح د بقال رقم 

93333 تطوان املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

32 شتن30  بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2323 تحت رقم 2853.

949I

MARCHICA CONSEIL

BOUHALAOUIT COMPANY
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

MARCHICA CONSEIL

44 ، شارع طوكيو، الطابق 1، شقة 

1، الناظور. ، 62333، الناظور 

املغرب

 BOUHALAOUIT COMPANY

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي  حي عبد  

املومن, بني انصار, الناظور -  

62353 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

21381

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 أكتوبر   19

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BOUHALAOUIT COMPANY

غرض الشركة بإيجاز : التصدير ج 

االستي3اس.

:  حي عبد   عنوان املقر االأت اعي 
املومن, بني انصار, الناظور -  

62353 الناظور املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
  : بوحالجيت   حكي ة  الديدة 
سرهم   133 بقي ة  حصة   1.333

للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
بوحالجيت   حكي ة  الديدة 
عنوانه)ا) حي  عبد املومن, بني انصار, 

62353 الناظور املغرب. الناظور   
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
بوحالجيت   حكي ة  الديدة 
عنوانه)ا) حي  عبد املومن, بني انصار, 

62353 الناظور املغرب الناظور   
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 31 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 3667.
953I

مكتب املحاسبة الصالحي

SOCIETE NOURBETAIL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

مكتب املحاسبة الصالحي
زنقة املدينة املنورة ع ارة اليعقوبي 

الطابق الثالث الشقة رقم 6 ، 
63333، جأدة املغرب

SOCIETE NOURBETAIL شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي النهار 
الزنقة 24 الرقم 1 -كراج. - 63333 

جأدة املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

36117
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   23
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE NOURBETAIL
بيع   /1  : بإيجاز  الشركة  غرض 

امعالف جتغدية املوا�سي.
الفالحية  املواس  جشراء  بيع   /2

جاالالت الفالحية.
3/التصدير جاالستي3اس.

4/كراء االالت جاالسجات  الفالحية 
5/ سراسة املشاريع الفالحية.

حاملي  جمتابعة  6/مصاحبة 
املشاريع الفالحية..

عنوان املقر االأت اعي : حي النهار 
 63333  - -كراج.   1 الرقم   24 الزنقة 

جأدة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
الشركة:   رأس ال  مبلغ 

133.333,33 سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد عبد الرحيم بن عزة :  533 
حصة بقي ة 133,33 سرهم للحصة .

 533   : الديد نورالدين مختاري 
حصة بقي ة 133,33 سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
عزة  بن  عبدالرحيم  الديد 
عنوانه)ا) الحي املح دي تجزئة النهار 

رقم432  63333 جأدة املغرب.
مختاري  نورالدين  الديد 
تجزئة بدر بني سرار املركز  عنوانه)ا) 

63333 جأدة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
عزة  بن  عبدالرحيم  الديد 
عنوانه)ا) الحي املح دي تجزئة النهار 

رقم432  63333 جأدة املغرب
مختاري  نورالدين  الديد 
تجزئة بدر بني سرار املركز  عنوانه)ا) 

63333 جأدة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   37 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

2323 تحت رقم 2865.

951I
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فيديدي3 بد ة شركة سات املدؤجلية املحدجسة سات 

الشريك الوحيد

ڭيزاد امپور
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

فيديدي3 بد ة شركة سات 
املدؤجلية املحدجسة سات الشريك 

الوحيد
تجزئة عث ان زنقة 12 رقم 39-37 

عين الشق الدار البيضاء ، 23473، 
الدار البيضاء املغرب

ڭيزاس امپور شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 559 
رقم 16 حي الجرف - 86353 انزكان   

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.6733

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2323 نون30   16 في  املؤرخ 

املصاسقة عل5 :
عث ان كيزاس  )ة)   تفويت الديد 
أصل  من  اأت اعية  حصة   133
133 حصة لفائدة  الديد )ة) بوزيد  

فيليبس بتاريخ 16 نون30 2323.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
سأن30   11 بتاريخ  االبتدائية بانزكان  

2323 تحت رقم 2213.
952I

مكتب الدراسات كنتوس

ELITE PETRO
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب الدراسات كنتوس
13، زنقة جاس زيز، رقم 4، أكدال 
الرباط ، 13393، الرباط املغرب

ELITE PETRO شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي الطرق 
الوطنية رقم PK 57 ،6+933، فدان 

ترابوبليك، سجار ايت مو�سى، ايت 
بويحيى، لحجامة، تيفلت. - 15433 

تيفلت املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

645

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   33

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 ELITE  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.PETRO

غرض الشركة بإيجاز : محطة بيع 

الوقوس.
الطرق   : االأت اعي  املقر  عنوان 

الوطنية رقم PK 57+900 ،6، فدان 

ايت  مو�سى،  ايت  سجار  ترابوبليك، 

 15433  - تيفلت.  لحجامة،  بويحيى، 

تيفلت املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : خورتال  عاسل  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  خورتال  عاسل  الديد 

  24 فيال  جالزرقاء،  اليدرى  تجزئة 

11153 سال املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  خورتال  عاسل  الديد 

  24 فيال  جالزرقاء،  اليدرى  تجزئة 

11153 سال املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

39 سأن30  بتاريخ  االبتدائية بتيفلت  

2323 تحت رقم 246.

953I

الع وري استشارة

 societe EL QANDIL

M›HAMMED ET FILS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

الع وري استشارة
زنقة فاس رقم  11 تازة، 35333، 

تازة املغرب

 societe EL QANDIL

M›HAMMED ET FILS شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي بين سطاير 
رقم  2مكرر تازة العليا تازة - 35333 

تازة املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5667

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 أكتوبر   22

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 societe : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

 EL QANDIL M’HAMMED ET

.FILS

استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

املقالع.

بين   : االأت اعي  املقر  عنوان 

2مكرر تازة العليا تازة -  سطاير رقم  

35333 تازة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 633   : امح د  قنديل  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

الديد قنديل هشام :  233 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

الديد قنديل عصام :  233 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  امح د  قنديل  الديد 
العليا  تازة  2مكرر  بين سطاير رقم  

تازة 35333 تازة املغرب.
عنوانه)ا)  هشام  قنديل  الديد 
العليا  تازة  2مكرر  بين سطاير رقم  

تازة 35333 تازة املغرب.
عنوانه)ا)  عصام  قنديل  الديد 
العليا  تازة  2مكرر  بين سطاير رقم  

تازة 35333 تازة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  عصام  قنديل  الديد 
العليا  تازة  2مكرر  بين سطاير رقم  

تازة 35333 تازة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   39 بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

2323 تحت رقم 954.

954I

STE AGEFICO SARL

SAVEURS EXPRESS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

STE AGEFICO SARL
12 شارع ع ر الخيام الطابق الثاني 

رقم 4 ، 93333، طنجة املغرب
SAVEURS EXPRESS شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 33 زنقة 
46 ب اممل 3 تجزئة رقم 12 كراج 

رقم 2 - 93333 طنجة املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.88133

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تم   2323 نون30   26 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
 13.333« أي من  سرهم»   393.333«
عن  سرهم»   433.333« إ 5  سرهم» 
أج  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   13 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2323 تحت رقم 236959.

955I

RAIS AUDIT&CONSEIL

PATRIMOINE PREMIUM
تأسيس شركة املداه ة

PATRIMOINE PREMIUM
هـيئـة الـتوظـيـف الـجـ ـاعي العـقـاري  

خـاضـعـة لـلـقـانـون رقم 73-14

مقر ها اال أت ا عي : الدا ر البيضا ءـ  

13 زنقة إبن طفيل

إ عت اس من طرف الهيئة املغربية 

 « AMMC « لدوق الرساميل

  2323/AG/SPI/003  تـحـت رقـم

بتـاريـخ 34.12.2323

 AFRICA STONE : شــركـة الـتـدبـيـر

MANAGEMENT S.A

 إ عـــال   ن   بـــتــأ سـيـس  شــر كــة  

في  عـر  عــقـد  بـ ـقـتـ�سى   .I

مـنجـز  بتا ريخ  11 سيد 30 2323  ثم 

تـأ ســيس  شـركـة  م يزاتها كالتا  ي  :

 PATRIMOINE   : التد ية 

PREMIUM

الـتوظـيـف  هـيئـة   : الشــكل  
الـجـ ـاعي العـقـاري  خـاضـعـة لـلـقـانـون 
كشركة  تأسيدها   ثم   ،14-73 رقم 

إ   ، متغي3  رأس ال  ذات  مداه ة 

املغربية  الهيئة  طرف  من  عت اس 

لدوق الرساميل » AMMC »   تحت 
بتاريخ   AG/SPI/003/2020 رقم  

34.12.2323

 AFRICA  : الـتـدبـيـر  شــركـة 

STONE MANAGEMENT S.A

الهد ف : هيئة التوظيف الج اعي 
العقاري 

الرئي�سي   اإلأت اعي  هدفها 

التي   عقارية  أصول  في  اإلستث ار 

بهدف  بناؤها  ثم  التي  أج  تدتأأرها 

تأأي3ها  ج اللتي ت تلكها بشكل مباشر 

أج غي3 مباشر 

املقر اال أت ا عي :  الدا ر البيضا ء 
ـ  13 ، زنقة أبن طفيل

املـــــد ة : 99  سنة   إ بتد ا ء  من  تا 

ر يخ  تأ سيدها  النها ئي .

  : الر أ س ا ل اإل أت ا عي امج ي 

1.333.955.733  س رهم مقـدــم إ لــى  

13.339.557  ســهــم  من فئة  133  س 

ر هم لــلــدــــهم  مكــتـتـبـة بكــا مـلها.   

تــد بــــي3 الــشر كــة  : 

يــتكو ن  الــ ــجـلس  اإل س ا ر ي  من  :

البنك الشعبي املركزي، م ثل من 

طرف الديد مح د ك ال  مقداس

البنك الشعبي  للرباط-القنيطرة ، 

م ثل من طرف  الديدة  بشرى  براسة

لفاس-مكناس  الشعبي   البنك 

الحدن  الديد  طرف   من  م ثل   ،

العطار الصوفي

 ، لطنجة-تطوان   البنك الشعبي  

م ثل من طرف  الديد س ي3  كالجة 

اإل س ا ر ة  الــعــا مـة  :  

إ ن  املــجــلس  اإل س ا ري  املنــعقــد  

2323 سيد 30   11 يــخ  ر  بتــا   أيضا  

   قد :

 ، املركزي،  الشعبي  البنك  عــين  

كــرئيــس  لـ جـــلس  اإل س ا ر ة م ثل من 

طرف الديد مح د ك ال  مقداس،

 AFRICA STONE الشركة   عين 

عــام  يــر  ك د   ،MANAGEMENT

الديد   طرف  من  م ثلة  للشركة 

مح د زين ، معين ك  ثل سائم .

مــد قـــق  الــحدا بــا ت  :  

 ،MAZARS AUDIT&CONSEIL

م ثـلة من طـرف الديـــد  عبدج سوالي 

سيوب.

  تو زيع  ام ر با ح :  

امرباح حدب قوانين  توزيع  يتم 

هيئات التوظيف الج اعي العقاري.

ثـــم  اإل  يد ا ع  القا نو ني   .II

بالد ا ر  الــتــجــا رية   املــحــكــ ة   لد ى  

البيضا ء، بتا ريــخ 16 سيد 30 2323 

تــحــت  عـــد س 757637.

 مقتطف  من  أ أل  اال شها ر

956I

CAB ASSISTANCE

KH SNOR

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأس ال الشركة

CAB ASSISTANCE

 ROUTE DE TETOUAN 76

 RESIDENCE NABIL 1ER

 ETAGE N° 3 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

KH SNOR شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 

تارجسانت مركب ابراج طنجة بلوك 6 

مكتب رقم 13 بيس - 93333 طنجة 

املغرب.

رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.139575

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تم   2323 نون30   24 في  املؤرخ 

قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

»933.333 سرهم» أي من »133.333 

عن  سرهم»   1.333.333« إ 5  سرهم» 

أج  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   14 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2323 تحت رقم 237365.

957I

ACO CONSULTING

SQABER BUILDING

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

ACO CONSULTING

 rue libourne - résidence du ,73

 centre - 4ème étage- Apt.14- ،

20500، casablanca maroc

SQABER BUILDING شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 36، محج 

صالح الدين االيوبي - اقامة الوفاء 

- مكتب 4    - 14333 القنيطرة  

املغرب.

تحويل  املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.39615

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 13 أكتوبر 2323 تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 

 - االيوبي  الدين  صالح  محج   ،36«

 14333  -     4 مكتب   - اقامة الوفاء 

القنيطرة  املغرب» إ 5 » الدائرة 4 - م 

  13133  - - حي رياض  - محج االرز   1

الرباط   املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 83526.

958I

ائت انية مومن

CHKA  شركة
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

ائت انية مومن

32 زنقة سبتة بوعرفة، 61233، 

بوعرفة املغرب

شركة  CHKA شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

بركان رقم 32 - 61132 بني تجيت 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.751

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2323 أكتوبر   21 في  املؤرخ 

املصاسقة عل5 :

شربوب  عزيز  )ة)  الديد  تفويت 

333 حصة اأت اعية من أصل 333 

حصة لفائدة  الديد )ة) مح د أمين 

قاسمي بتاريخ 21 أكتوبر 2323.
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تفويت الديد )ة) الطيب شربوب 

333 حصة اأت اعية من أصل 333 

حصة لفائدة  الديد )ة) مح د أمين 

قاسمي بتاريخ 21 أكتوبر 2323.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

سأن30   15 بتاريخ  االبتدائية بفجيج  

2323 تحت رقم 2020/226.

959I

s2s consulting

LOGIFAN
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

s2s consulting

ع ارة AFA رقم 147 الطابق الثاني 

الشقة 22 شارع املقاجمة البيضاء ، 

23333، البيضاء املغرب

LOGIFAN شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 83 شارع 

الهاشمي الفيال ي بولو الدار البيضاء 

- 33233 البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

482193

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 أكتوبر   23

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.LOGIFAN

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع جاملواس البت3جلية جالك يائية.

83 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 

الهاشمي الفيال ي بولو الدار البيضاء - 

33233 البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  
سرهم، مقدم كالتا ي:

1.333 حصة    : الشركة بت3جفان 
بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  
جصفات جمواطن الشركاء :

 83 عنوانه)ا)  بت3جفان  الشركة 
الدار  بولو  الفيال ي  الهاشمي  شارع 

البيضاء 23333 البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  فاضل  ابراهيم  الديد 
تجزئة موالي اس اعيل فيال مريم   6

كاليفورنيا 23333 البيضاء املغرب
عنوانه)ا)  نيشان  ياسين  الديد 
29 تجزئة رياض االندلس اقامة املي3يا 

كاليفورنيا  23333 البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 38 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم -.
963I

ائت انية مومن

CHKA شركة
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تغيي3 تد ية الشركة

ائت انية مومن
32 زنقة سبتة بوعرفة، 61233، 

بوعرفة املغرب
شركة CHKA شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها االأت اعي شارع 

بركان رقم 32 - 61132 بني تجيت 
املغرب.

تغيي3 تد ية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 751

 ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
2323 تم تغيي3  21 أكتوبر  املؤرخ في 
 «CHKA تد ية الشركة من »شركة 

. «MAK-C« 5 إ
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   15 بتاريخ  االبتدائية بفجيج  

2323 تحت رقم 2020/226.
961I

FIDUCIAIRE OTHMANE

ALALAM 24

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE OTHMANE

 kenitra ، 14000، KENITRA

MAROC

ALALAM 24 شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة زمزم 

اقامة زمزم 34 الطابق االجل مكتب 

رقم 32  - 14333 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

57785

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون   2323 سأن30   32

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ALALAM 24

جكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املجلة  الع ولة-طبعة  أنباء-جكالة 

اإللكت3جنية

عنوان املقر االأت اعي : زنقة زمزم 

الطابق االجل مكتب   34 اقامة زمزم 

رقم 32  - 14333 القنيطرة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

العطالتي  هللا  رضوان  الديد 

سرهم   133 بقي ة  حصة   1.333   :

للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

العطالتي  هللا  رضوان  الديد 

حي   56 رقم   19 زنقة  عنوانه)ا) 

القنيطرة   14333 مع ورة القنيطرة 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

العطالتي  هللا  رضوان  الديد 

حي   56 رقم   19 زنقة  عنوانه)ا) 

القنيطرة   14333 مع ورة القنيطرة 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم -.

962I

KAMAR BENOUNA

CHAOUI UNION  ش م م

إعالن متعدس القرارات

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca MAROC

CHAOUI UNION  ش م م  »شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: كلم 

9 طريق مديونة  - 29493 

الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.329923

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 29 نون30 2323

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل5  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

باع  الشاجي  املدني  الديد  مايلي: 

في  ي تلك  التي  الحصص  مج وع 

ش   «CHAOUI UNION« الشركة 

سرهم اي   2.333.333 م م راس الها 

ياسين  الديد  ا ي  حصة   13.333

الشاجي 
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قرار رقم 2: الذي ينص عل5 مايلي: 
سأن30   32 في  املؤرخ  العام  الج ع 
2323 قرر املصاسقة عل5 بيع 13.333 
حصة لفائدة ياسين الشاجي مع تغيي3 

البند الواحد ج الدابع من القوانين 
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 3: الذي ينص عل5 مايلي: 

3
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 757427.

963I

ائت انية مومن

MAK-C شركة
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل الشكل القانوني للشركة

ائت انية مومن
32 زنقة سبتة بوعرفة، 61233، 

بوعرفة املغرب
شركة MAK-C شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
ج عنوان مقرها االأت اعي شارع 

بركان رقم 32 - 61132 بني تجيت .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.751

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 21 أكتوبر 2323 تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة» إ 5 »شركة 
ذات مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   15 بتاريخ  االبتدائية بفجيج  

2323 تحت رقم 2020/226.

964I

STE ANGLE DE GESTION SARL

 COMPANY OF INTERESTS
SERVICES

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL

شارع أح د الحريزي تجزئة 

الت د اني رقم 6 اقامة باريس- أ 

تطوان ، 93333، تطوان املغرب

 COMPANY OF INTERESTS

SERVICES شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

أح د الحريزي تجزئة الت د اني 

رقم 6 تطوان 93333 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

28253

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون   2323 سأن30   33

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 COMPANY OF INTERESTS

.SERVICES

است3اس ج   : غرض الشركة بإيجاز 

بيع املنتجات االلكت3جنية.

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 

الت د اني  تجزئة  الحريزي  أح د 

رقم 6 تطوان 93333 تطوان املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : الديدة هدى الع راني 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الديدة هدى الع راني عنوانه)ا) 

 2 رقم   1 ط   7 ماي ع ارة   13 شارع 

93333 تطوان املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  الطيار  املنتصر  الديد 

شارع عبد هللا ابراهيم تجزئة العلوي 

 93333  2 رقم   1 اقامة ش س زنقة 

تطوان املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

16 سأن30  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

2323 تحت رقم 6191.

965I

FIDU.PRO CONSULTING

UNIVERSAL EXPERT

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأس ال الشركة

FIDU.PRO CONSULTING

ملتقى شارع اميل زجال ج زنقة غيثل 

الطابق11 رقم 29  الدار البيضاء ، 

3، الدار البيضاء املغرب

UNIVERSAL EXPERT شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

الزرقطوني، زنقة سبتة رقم 7 

ع ارة رامي مكتب رقم 8 - 33333  

الدارالبيضاء املغرب.

رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

رفع  تم   2319 أبريل   32 في  املؤرخ 

رأس ال الشركة ب بلغ قدره »93.333 

إ 5  سرهم»   13.333« أي من  سرهم» 

»133.333 سرهم» عن طريق :  تقديم 

حصص نقدية أج عينية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 33 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أبريل 2319 تحت رقم 1222793.

966I

CABINET EL HAOUZI

RS3M

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

CABINET EL HAOUZI

 Boite postale 89 sidi bouzid

 el jadida، 24000، EL JADIDA

MAROC

RS3M شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : اجالس 

ح دان بالس الدار - 24323 الجديدة 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.13989

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تقرر   2323 أكتوبر   19 في  املؤرخ 

مدؤجلية  ذات  شركة   RS3M حل 

محدجسة ذات الشريك الوحيد مبلغ 

جعنوان  سرهم   133.333 رأس الها 

مقرها اإلأت اعي اجالس ح دان بالس 

املغرب  الجديدة   24323  - الدار 

نتيجة لتواأه الشركة صعوبات في

تدويق خدماتها.

ج عين:

ج  منصور  املهدي   الديد)ة) 

عنوانه)ا) سجار املجاسبة اجالس ح دان 

24323 الجديدة املغرب ك صفي )ة) 

للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

اجالس  جفي   2323 سأن30   37 بتاريخ 

ح دان بالس الدار - 24323 الجديدة 

املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ  بالجديدة   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 25736.

967I
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فيديدي3 بد ة شركة سات املدؤجلية املحدجسة سات 

الشريك الوحيد

سوالري امپور
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

فيديدي3 بد ة شركة سات 

املدؤجلية املحدجسة سات الشريك 

الوحيد

تجزئة عث ان زنقة 12 رقم 39-37 

عين الشق الدار البيضاء ، 23473، 

الدار البيضاء املغرب

سوالري امپور شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 551 

رقم 24 مددجرة إنزكان - 86353 

انزكان   املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.9573

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2323 نون30   16 في  املؤرخ 

املصاسقة عل5 :

سعيد الحيان  )ة)  تفويت الديد 

أصل  من  اأت اعية  حصة   233

233 حصة لفائدة  الديد )ة)  بوزيد 

فيليبس بتاريخ 16 نون30 2323.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

سأن30   14 بتاريخ  االبتدائية بانزكان  

2323 تحت رقم 2277.

968I

LE PREMIER CONSEIL

MODE ARCHI
إعالن متعدس القرارات

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

MODE ARCHI »شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد»

جعنوان مقرها االأت اعي: الشقة 
رقم 21 ع ارة النخيل زنقة أم الربيع 

كليز  - 43333 مراكش املغرب.
»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.79439

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 24 نون30 2323

تم اتخاذ القرارات التالية: 
عل5  ينص  الذي   :31 رقم  قرار 
الشريك  يقرر   ، عاسي  بقرار  مايلي: 
الوحيد تحريرما تبقى من رأس املال ، 
أي 375333 سرهم )ثالث ائة جخ دة 

جسبعون ألف سرهم) .
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
عل5  ينص  الذي   :36 رقم  بند 
مايلي: يقوم الشريك الوحيد بتقديم 
الديد   - املداه ة النقدية التالية:  
 533.333.33 ب بلغ  الكدري  أليل 
في  سرهم)   ألف  )خ د ائة  سرهم 
)خ د ائة  سرهم   533.333 املج وع 
الشريك الوحيد يجلب  ألف سرهم). 
سرهم   533.333.33 مبلغ  للشركة 

)خ د ائة ألف سرهم).
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   13 بتاريخ  التجارية ب راكش  

2323 تحت رقم 118333.

969I

A. SAAIDI CONSULTANTS

 CREDIT DU MAROC
 OFFSHORE - BANQUE

OFFSHORE
شركة املداه ة

مالءمة النظام امسا�سي للشركة

 CREDIT DU MAROC«
«OFFSHORE

BANQUE OFFSHORE
شركة مداه ة رس الها 1.655.333 

سجالر أمريكي
الكائن مقرها : شارع مح د الخامس 

جزنقة مو�سى بن نصي3 - طنجة
قرار جزير املالية رقم  1121-92
السجل التجاري رقم  9391 

مالءمــة النظام امساسـي 

العامة  الج عية  قررت    –  I

املختلطة املنعقدة في 15 مايو 2323، 

باقت3اح من مجلس اإلسارة:

امسا�سي  النظام  مالءمة   •

 19-23 ج   12-78 القانونين  مع 

 95-17 للقانون  جاملك لين  املعدلين 

املتعلق بشركات املداه ة؛

تـم القيـام باإليداع القانوني   –  II

املحك ة  لدى  الضبط  بكتابة 

سأنبـر   11 بتاريخ  لطنجة  التجارية 

2323 تحت رقم 237325. 

عن املدتخلص جالبيانات

973I

FARAH CONSEILS

DEZIGN BY ZC

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

FARAH CONSEILS

 RUE AHMED FARIS ، 20000، 28

CASABLANCA MAROC

DEZIGN BY ZC شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : 7 اقامة 

رمي زنقة سبة الطابق 2 رقم 8 - 

23333 الدار البيضاء املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.237165

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر   2323 نون30   17 في  املؤرخ 

ذات  شركة   DEZIGN BY ZC حل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد مبلغ رأس الها 13.333 سرهم 

جعنوان مقرها اإلأت اعي 7 اقامة رمي 

زنقة سبة الطابق 2 رقم 8 - 23333 

لنظرا  نتيجة  املغرب  البيضاء  الدار 

للوضع االقتصاسي ج العجز الدائم..

ج عين:
ج  الشفاعي  زينب   الديد)ة) 
عنوانه)ا) 223 تجزئة لبيدة الشراكي 
املغرب  برشيد   26333 الداحل 

ك صفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
اقامة   7 جفي   2323 نون30   17 بتاريخ 
 -  8 رقم   2 الطابق  سبة  زنقة  رمي 

23333 الدار البيضاء املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 756986.
971I

FREE COMPTA SARL

 ORGANISATION
 SERVICES ET TRANSPORT

MAROCAINS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FREE COMPTA SARL
 AV.CADI AYAD & MAGNOLIAS
 IMMB.ABA SOFIANE 3° ETAGE

 N°17 ، 90020، TANGER
MAROC

 ORGANISATION SERVICES
 ET TRANSPORT MAROCAINS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)
 Angle جعنوان مقرها اإلأت اعي

 Avenue Cadi Ayad et Magnolias
 3° Etage n° 17 Angle Avenue

 Cadi Ayad et Magnolias 3° Etage
.n° 17 90060 TANGER MAROC

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.53431
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
2312 تقرر حل  18 سأن30  املؤرخ في 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
 ORGANISATION الشريك الوحيد 
 SERVICES ET TRANSPORT
رأس الها  مبلغ    MAROCAINS
مقرها  جعنوان  سرهم   13.333
 Angle Avenue Cadi اإلأت اعي 
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 Ayad et Magnolias 3° Etage n°
 17 Angle Avenue Cadi Ayad et
 Magnolias 3° Etage n° 17 93363
حل   : نتيجة ل   TANGER MAROC

شركة.
 Angle ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
 Avenue Cadi Ayad et Magnolias
 3° Etage n° 17 - 93363 TANGER

 .MAROC
ج عين:

 JAMAL  ZNAGUI الديد)ة) 
 HAY EL BOUGHAZ عنوانه)ا)  ج 
 RUE MOHAMED AHMED EL
 HAYANI N°48 9333 TANGER

MAROC ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل5 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   11 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2312 تحت رقم 5136   .
972I

FIGEC

BOUCHERIE EL HOUARI
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIGEC
 N°3 IMM. NASR CITE DAKHLA

 AGADIR AGADIR، 80000،
AGADIR MAROC

BOUCHERIE EL HOUARI شركة 
ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 84 
بلوك اج13 حي الداخلة - 83333 

اكاسير املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
45391

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 غشت   13
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BOUCHERIE EL HOUARI

: مجزرة ج  غرض الشركة بإيجاز 

شواية.
 84 رقم   : عنوان املقر االأت اعي 

 83333  - الداخلة  حي  اج13  بلوك 

اكاسير املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الرح ان  عبد  الهواري  الديد 

سرهم   133 بقي ة  حصة   1.333   :

للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الرح ان  عبد  الهواري  الديد 
حي   5 رقم  اج13  بلوك  عنوانه)ا) 

الداخلة 83333 اكاسير املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الرح ان  عبد  الهواري  الديد 
حي   5 رقم  اج13  بلوك  عنوانه)ا) 

الداخلة 83333 اكاسير املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   14 بتاريخ  باكاسير   التجارية 

2323 تحت رقم 97462.

973I

FLASH ECONOMIE

QUALIMANAGEMENT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

شركة كالي انج نت ش م م ذات 

الشريك الواحد

 Sté QUALIMANAGEMENT

SARL AU

شركة محدجسة املدؤجلية ذات 

الشريك الواحد 

رأس الها: 133.333,33 سرهم

املقر االأت اعي: 39 شارع اللة 

الياقوت الطابق الخامس الشقة س 

الدار البيضاء.

ب وأب عقد عرفي مؤرخ بالبيضاء 

الشريك  قرر   19/10/2020 بتاريخ 

الوحيد لشركة كالي انج نت شركة 

الشريك  ذات  املدؤجلية  محدجسة 

الواحد ما يلي:

- تصفية الشركة.

تعيين  الوحيد  الشريك  -قرر 

االله  عبد  االندل�سي  عباس  الديد 

للقيام بالتصفية.

- مقر التصفية هو: 39 شارع اللة 

س  الشقة  الخامس  الطابق  الياقوت 

الدار البيضاء.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

تحت   01/12/2020 في  بالبيضاء 

عدس 755723.

974I

SOCIETE FIDAV SARL

STE PUNJAB CAFE SARL AU
إعالن متعدس القرارات

SOCIETE FIDAV SARL

زنقة الدعديين ع ارة 13 شقة 3 

املدينة الجديدة ، 53333، مكناس 

املغرب

 STE PUNJAB CAFE SARL AU

»شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

ذات الشريك الوحيد»

جعنوان مقرها االأت اعي: كراج 

رقم 2 ع ارة 38 اقامة أليديا شارع 

االمي3 عبد القاسر املدينة الجديدة  - - 

مكناس  املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 47135

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 25 نون30 2323

تم اتخاذ القرارات التالية: 

الشركة:  مدي3  تغيي3  رقم  قرار 

استقالة  مايلي:  عل5  ينص  الذي 

الديد  جتعيين  زاكي  سامي  الديد 

امين موساجي ك دي3 جحيد للشركة 

جاإلمضاء لدامي زاكي

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

عل5  ينص  الذي   :16 رقم  بند 

مايلي: التديي3جاالمضاء

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   14 بتاريخ  التجارية ب كناس  

2323 تحت رقم 4254 .

975I

PLURIDIS

THE ARAB CONTRACTRS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

PLURIDIS

تقاطع شارع بئ3 أنزران ج زنقة القائد 

امشطر ع ارة ربح A، الطابق الرابع، 

الشقة رقم 16 - املعاريف ، 23373، 

الدار البيضاء املغرب

 THE ARAB CONTRACTRS

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 2 شارع 

حدن الدكتاني  - 23353 الدار 

البيضاء املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.125767

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تم   2323 سأن30   32 في  املؤرخ 

قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

من  أي  سرهم»   1.533.333«

»5.333.333 سرهم» إ 5 »6.533.333 

مقاصة  إأراء    : طريق  عن  سرهم» 

مع سيون الشركة املحدسة املقدار ج 

املدتحقة.
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 31528.
976I

 SOCIETE MORAD DE BATIMENT ET TRAVAUX

DIVERS - SOMOBAT

 SOCIETE MORAD DE
 BATIMENT ET TRAVAUX

DIVERS - SOMOBAT
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

 SOCIETE MORAD DE
 BATIMENT ET TRAVAUX

DIVERS - SOMOBAT
 1A رقم 391 تجزئة الزهور 2 سكان

ص.ب 12353 عين ايطي ، 43363، 
مراكش املغرب

 SOCIETE MORAD DE
 BATIMENT ET TRAVAUX

DIVERS - SOMOBAT شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 391 

تجزئة الزهور 2 سكان A1 ص.ب 
12353 عين ايطي  - 43363 مراكش 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.11211

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
 2323 أكتوبر   31 في  املؤرخ 
املدؤجلية  ذات  شركة  حل  تقرر 
 SOCIETE MORAD املحدجسة 
 DE BATIMENT ET TRAVAUX
مبلغ    DIVERS - SOMOBAT
جعنوان  سرهم   133.333 رأس الها 
تجزئة   391 رقم  اإلأت اعي  مقرها 
 12353 ص.ب   A1 سكان   2 الزهور 
43363 مراكش املغرب   - عين ايطي  
في  الشديدة  املنافدة   : ل  نتيجة 

الدوق جارتفاع تكاليف البناء.
ج حدس مقر التصفية ب رقم 391 
ص.ب   A1 سكان   2 الزهور  تجزئة 
12353 عين ايطي  - 43363 مراكش 

املغرب. 

ج عين:

فاضل  موالي الحدن   الديد)ة) 
العرجس  رياض  عنوانه)ا)  ج  فاضل 

سرب الفران رقم 75 43333 مراكش 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل5 

املخابرة ج محل تبليغ العقوس ج الوثائق 
املتعلقة بالتصفية : رقم 391 تجزئة 

 12353 ص.ب   A1 سكان   2 الزهور 

عين ايطي مراكش 43363 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   14 بتاريخ  التجارية ب راكش  

2323 تحت رقم 118468.

977I

 centre de developpment profesionnel des

competences

COIF TOOLS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 centre de developpment

profesionnel des competences

 n° 129 avenue omar el

 mokhrtar laayoune، 70000،

laayoune maroc

COIF TOOLS شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي خط 

الرملة 32 زنقة النكد رقم 19 

العيون - 73333 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

34157

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 سأن30   33

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 COIF  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.TOOLS

شراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تدويق مبيعات منتجات التج يل.

: حي خط  عنوان املقر االأت اعي 
الرملة 32 زنقة النكد رقم 19 العيون 

- 73333 العيون املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 513   : الديد عبد العاطي زهي3 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

 493   : الصدجقي  الهام  الديدة 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

زاهي3  العاطي  عبد  الديد 
حي    18 ت ناررقم  زنقة  عنوانه)ا) 

الوحدة 31 23234 الفقيه بن صالح 

املغرب.

الديدة الهام الصدجقي عنوانه)ا) 
حي خط الرملة    18 زنقة ت ناررقم 

31 23234 الفقيه بن صالح املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

زاهي3  العاطي  عبد  الديد 
حي    18 ت ناررقم  زنقة  عنوانه)ا) 

الوحدة 31 23234 الفقيه بن صالح 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 37 سأن30 

2323 تحت رقم 2978/2020.

978I

شركة اإلئت انية الواسطية

 MOSART THE ART OF
MOSAIC

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
حل شركة

شركة اإلئت انية الواسطية

13 زنقة انتدرابي رقم 3 م.ج ، 

53333، مكناس املغرب

 MOSART THE ART OF MOSAIC

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة)في 

طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار أيت 
محند أيت بوبيدمان - 53333 

الحاأب املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.42391

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
2323 تقرر حل  13 سأن30  املؤرخ في 
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 
  MOSART THE ART OF MOSAIC
سرهم   133.333 رأس الها  مبلغ 
أيت  سجار  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 
 53333  - بوبيدمان  أيت  محند 
اغالق   : ل  نتيجة  املغرب  الحاأب 

الشركة.
سجار  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
 53333  - أيت محند أيت بوبيدمان 

الحاأب املغرب. 
ج عين:

الديد)ة) خالد  مزيان ج عنوانه)ا) 
املغرب  مكناس   53333 مكناس 

ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل5 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   13 بتاريخ  التجارية ب كناس  

2323 تحت رقم 634.

979I

BUSINESS AUDITAX

SOULMATRAV
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

BUSINESS AUDITAX
 RUE TABARI RESIDENCE MLY 7

 ALI CHERIF B N17 ، 90010،
TANGER MAROC

SOULMATRAV شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : زنقة 
سجل اسة ع ارة موالي علي 

الشريف رقم 17 ـ   - 93333 طنجة 
امل لكة املغربية.
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قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.53499
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر   2323 ف30اير   25 في  املؤرخ 
ذات  شركة   SOULMATRAV حل 
رأس الها  مبلغ  املحدجسة  املدؤجلية 
مقرها  جعنوان  سرهم   133.333
ع ارة  سجل اسة  زنقة  اإلأت اعي 
 - ـ     17 رقم  الشريف  علي  موالي 
93333 طنجة امل لكة املغربية نتيجة 

اللتصفية القبلية .
ج عين:

ج  سفياني  مح د   الديد)ة) 
فرج  جلد  بوح يد  سجار  عنوانه)ا) 
الجديدة   24333 س اعيل  سيدي 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
زنقة  جفي   2323 مارس   33 بتاريخ 
علي  موالي  ع ارة  سجل اسة 
طنجة   93333  - ـ    17 الشريف رقم 

امل لكة املغربية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   14 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2323 تحت رقم 237383.

983I

LARAGESTION S.A.R.L

K.N.F TRANS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LARAGESTION S.A.R.L
شارع ابن الخطيب رقم 25 الطابق 
الثاني العرائش شارع ابن الخطيب 

رقم 25 الطابق الثاني العرائش، 
92333، العرائش املغرب

K.N.F TRANS شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع ابن 

الخطيب رقم 25 الطابق الثاني 
العرائش  شارع ابن الخطيب رقم 

25 الطابق الثاني العرائش 92333 
العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5627

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 أكتوبر   23

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 K.N.F  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لحداب  جالبضائع  املدتخدمين 

الغي3.

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 

الطابق الثاني   25 ابن الخطيب رقم 

رقم  الخطيب  ابن  شارع  العرائش  

 92333 العرائش  الثاني  الطابق   25

العرائش املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : القنفوس مح د  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد القنفوس مح د عنوانه)ا) 
 92333 اصيلة   14 زنقة طنجة رقم 

العرائش املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد القنفوس مح د عنوانه)ا) 
 92333 اصيلة   14 زنقة طنجة رقم 

العرائش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعرائش  بتاريخ 34 نون30 

2323 تحت رقم 885.

981I

COFISCOM

SOCIETE AIT BENSAID
إعالن متعدس القرارات

COFISCOM
 N°6 BD MED VI HAY EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE
MAROC

SOCIETE AIT BENSAID »شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: 8 زنقة 
رقم 452 حي الزالقة   - 63333 

بركان املغرب.
»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.747

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 31 سأن30 2323

تم اتخاذ القرارات التالية: 
عل5  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
الشركة:تقرر  رأس ال  رفع  مايلي: 
من  الحا ي  الشركة  راس ال  رفع 
ا 3.333.3335  سرهم    1.533.333
حصة   15.333 بانشاء  جذلك 
كالتا ي:  مقد ة  أديدة  اأت اعية 
3.333 حصة اأت اعية مقدمة نقدا 
باأراء  اأت اعية  حصة   12.333 ج 
املحدسة  الشركة  سيون  مع  مقاصة 

املقدار اج املدتحقة.              
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص عل5 مايلي: 
:الديد:بن  النقدية  املداه ات 
العا ي:1.833.333  عبد  لعليد 
امح د   لعليد  بن  سرهم،الديد 
لعليد  بن  سرهم،الديد   933.333
يوسف:333.333 سرهم                                                  
بند رقم 7: الذي ينص عل5 مايلي: 
الشركة  راس ال  الشركة:  رأس ال 
سرهم مقد ة   3.333.333 محدس في 
حصة اأت اعية بقي ة   33.333 ا 5 
133 سرهم للحصة مخصصة للشركاء 
العا ي  عبد  لعليد  الديد:بن  كالتا ي 
اأت اعية،الديد  حصة   18.333
حصة  امح د:9.333  لعليد  بن 
لعليد  بن  اأت اعية،الديد 
يوسف:3.333 حصة اأت اعية.              

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   15 بتاريخ  ب30كان   االبتدائية 

2323 تحت رقم 523/2020.

982I

MOUSSAOUI HAJJI

ARFOUD CAR
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

MOUSSAOUI HAJJI

 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE

 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC

ARFOUD CAR شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

فلدطين الحي الجديد محل رقم 26 

ارفوس - 52233 أرفوس املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

14365

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 أكتوبر   21

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ARFOUD CAR

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الديارات بدجن سائق.

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 26 فلدطين الحي الجديد محل رقم 

ارفوس - 52233 أرفوس املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

533 حصة    : الديد زياني نع ان 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

الديد الع اري عبد الرزاق :  533 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .
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جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  نع ان  زياني  الديد 

ارفوس   52233 ساحة الجيش امللكي 

املغرب.

الرزاق  عبد  الع اري  الديد 

عنوانه)ا) حي الدالم رقم 7  52233 

ارفوس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  نع ان  زياني  الديد 

أرفوس   52233 ساحة الجيش امللكي 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 38 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 1193.

983I

ائت انية لرفيد

AS RAISSOUNI
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائت انية لرفيد

شارع مالك ابن مرحل’ زنقة طنجة, 

ع ارة املحيط, طابق الثاني رقم:14 

، 92333، العرائش املغرب

AS RAISSOUNI شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم: 

43’ مركز ريصانة الش الية ق ج ج 

ريصانة سائرة جاسي املخازن العرائش 

92333 العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5741

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 سأن30   16

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 AS  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.RAISSOUNI
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لحداب الغي3
جنقل  الشخ�سي  النقل 

املدتخدمين
اع ال مختلفة.

 ’43 : رقم:  عنوان املقر االأت اعي 
مركز ريصانة الش الية ق ج ج ريصانة 
سائرة جاسي املخازن العرائش 92333 

العرائش املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد اسريس الريدوني :  1.333 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد اسريس الريدوني عنوانه)ا) 
الش الية  ريصانة  مركز   ’43 رقم: 
ق ج ج ريصانة سائرة جاسي املخازن 

92333 العرائش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
الديد اسريس الريدوني عنوانه)ا) 
الش الية  ريصانة  مركز   ’43 رقم: 
ق ج ج ريصانة سائرة جاسي املخازن 

92333 العرائش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  بالعرائش   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 1152.

984I

FIDUBAC SARL

 SOCIETE OULED
 SETTOUT TRANSPORT

INTERNATIONAL
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

FIDUBAC SARL
162مكرر شارع يوسف ابن تاشفين 
 NADOR، الشقة رقم 11 الناضور

62000، nador maroc
 SOCIETE OULED SETTOUT

 TRANSPORTINTERNATIONAL
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها االأت اعي تجزئة 

الع ران رقم 2915 سلوان الناظور - 
62333  الناظور املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.23247
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
ت ت   2323 سأن30   16 في  املؤرخ 
نشاط  إ 5  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي :
النقل الوطني جالدج ي لآلخرين.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 17 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 3773.
985I

FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR SARL AU

KYMG TRAVAUX
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

 FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR
SARL AU

 AV EL MOUTANABI RUE 1
 N°183 2EME  ETAGE ، 23000،

BENI MELLAL MAROC
KYMG TRAVAUX شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي الفجر 
بلوك 6 الرقم 32 - 23333 بني مالل 

املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5447

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تم   2323 سأن30   39 في  املؤرخ 
ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

من  أي  سرهم»   933.333« قدره 

»4.133.333 سرهم» إ 5 »5.333.333 

تقديم حصص    : عن طريق  سرهم» 

نقدية أج عينية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 995.

986I

سيوان امستاذة االسري�سي التدافي فاطي ة

SCI-ABI
إعالن متعدس القرارات

سيوان امستاسة اإلسري�سي التدافي 

فاطي ة،

 موثقة بتازة شارع عالل بن عبد 

هللا ع ارة نرأس 1 مكتب رقم 8  

الطابق امجل - تازة

هاتف رقم : 3535673646

SCI-ABI ** شركة

* هبة  حصص اأت اعية ، 

تلقته  رسمي  عقد  ب قت�سى   -  1

امستاسة اإلسري�سي التدافي فاطي ة ، 

موثقة بتازة، املغرب ، بتاريخ 32 ج24 

جهب الديد ايقدجرن   ،2323 نون30 

ايقدجرن  الديد  لفائدة  ابراهيم 

الحصص   من  حصة   32.333 عزيز 

االأت اعية التي ي تلكها في الشركة  

 * SCI-ABI * املدنية العقارية املد اة

، رأس الها ثالثة ماليين ج مائتان ألف 

سرهم مقرها االأت اعي   3.233.333

ع ارة الن3أس 1 الطابق امجل شارع 

عالل بن عبد هللا تازة. 

2 - ب قت�سى محضر الج ع العام 

االستثنائي لشركاء الشركة  املذكورة 

نون30  ج24   32 املنعقد بتاريخ  أعاله، 

2323، تقرر ما يلي :

الديد  استقالة  عل5  املوافقة   -

إبراءا  منحه  مع  ابراهيم  ايقدجرن 

كامال جنهائيا عن مدة تديي3ه للشركة.

- هبة أ يع الحصص االأت اعية 

التي ي لكها الديد ايقدجرن ابراهيم 

لفائدة الديد ايقدجرن عزيز .
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عزيز  ايقدجرن  الديد  تعيين   *

غي3  ملدة  للشركة  مدي3ا  بصفته 

محدجسة.                         

جقد ت ت التغي3ات املرتبطة بذلك 

في القانون امسا�سي للشركة. 

لدى  القانوني  اإليداع  تم     2-

االبتدائية  باملحك ة  الضبط  كتابة 

تحت   2323 سأن30   34 بتاريخ  بتازة 
رقم 577. 

من األ اإليداع جالنشر 

سيوان امستاذ ة اإلسري�سي التدافي فاطي ة،

موثقة

987I

املركز الجهوي لالستث ار لجهة العيون الداقية 

الح راء

ULTRAPHENIX
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستث ار لجهة 

العيون الداقية الح راء

صندجق ال30يد 2266 ، 73333، 

العيون املغرب

ULTRAPHENIX شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 485 

شقة 4  بلوك ج تجزئة الوحدة - 

73333 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

332666335333327

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   33

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ULTRAPHENIX

استي3اس   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جتصدير

- التدويق االلكت3جني

- إنتاج سين ائي

- التجارة اإللكت3جنية

- تاأر أ لة جتاأر تجزئة

- خدمات توصيل

- خدمات الدعاية جإنتاج الفيديو

- خدمات مركز االتصال

جالتص يم  ال30مجة  خدمات   -

جتطبيقات  اإللكت3جنية  لل واقع 

الجوال

التعلي ية  الخدمات  ربط   -

بالتجارة اإللكت3جنية جاإلنتاج

سين ائي

أ يع خدمات اإلنتاج الد عي   -

البصري.

عنوان املقر االأت اعي : رقم 485 

 - الوحدة  تجزئة  ج  بلوك    4 شقة 

73333 العيون املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : الداجسي   مراس  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الداجسي   مراس  الديد 

الوحدة   تجزئة  ج  بلوك   485 رقم 

73333 العيون املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  الداجسي   مراس  الديد 

الوحدة  تجزئة  ج  بلوك   485 رقم 

73333 العيون املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 13 سأن30 

2323 تحت رقم 2652/2020.

988I

Afifa BELHANA

 SMART INNOVATION

GREEN TECHNOLOGY
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

Afifa BELHANA

شارع 11 يناير٬ ع ارة اسرار٬1 

الطابق االجل٬ مكتب رقم 3 حي 

الداخلة، 83363، ٲكاسير٬ املغرب

 SMART INNOVATION GREEN

TECHNOLOGY شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شقة رقم 

٬32 بلوك ٬1-2 ع ارة ٬11 الفرح ٬1 

تجزئة 1 - ٬80000 ٲكاسير٬ املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.34343

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

ت ت   2323 نون30   34 في  املؤرخ 

املصاسقة عل5 :

تفويت الديد )ة) اسريس الصالحي  

أصل  من  اأت اعية  حصة   1.333

)ة)  الديد  لفائدة   حصة   1.333

نون30   34 البوبكراجي بتاريخ  لطيفة  

.2323

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

سأن30   13 بتاريخ  باكاسير   التجارية 

2323 تحت رقم 97444.

989I

CABINET ESSADKIA

ACHIHABIA 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CABINET ESSADKIA

 bd bir anzarane n°40 bd bir

 anzarane n° 40، 65450، taourirt

maroc

 ACHIHABIA  شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم97 
تجزئة الوحدة   العيون سيدي 

ملوك 65453  العيون سيدي ملوك 
املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1179

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2321 يوليوز   21
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. ACHIHABIA
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 SONDEUR OU FOREUR
 DE PUITS AVEC MOTEUR

.mécanique
رقم97   : االأت اعي  املقر  عنوان 
تجزئة الوحدة   العيون سيدي ملوك 
65453  العيون سيدي ملوك املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
 1.333   : فؤاس  الصالح  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  فؤاس  الصالح  الديد 
العيون   97 الرقم  الوحدة  تجزئة 
سيدي ملوك 65453 العيون سيدي 

ملوك املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  فؤاس  الصالح  الديد 
العيون   97 الرقم  الوحدة  تجزئة 
سيدي ملوك 65453 العيون سيدي 

ملوك املغرب
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتاجريرت  بتاريخ 13 غشت 

2323 تحت رقم 226.

993I

Mouhcine Bouksim

FIRST PLASTICS
شركة التوصية بامسهم 

رفع رأس ال الشركة

Mouhcine Bouksim
الضح5 1 ع ارة P75 الطابق 

الدفلي شقة رقم 3 الدار البيضاء 
casablanca maroc ،3 ، عين الدبع
FIRST PLASTICS  شركة التوصية 

بامسهم 
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 4 
سوميكا الدار البيضاء - 23333 

الدار البيضاء املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.88137

العام  الج ع  ب قت�سى 
يونيو   28 في  املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة  رأس ال  رفع  تم   2319
سرهم»   34.333.333« قدره  ب بلغ 
إ 5  سرهم»   23.333.333« من  أي 
  : طريق  عن  سرهم»   54.333.333«

تقديم حصص نقدية أج عينية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز 2319 تحت رقم 21592.

991I

CABINET ESSADKIA

HYDRORIENTAL
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET ESSADKIA
 bd bir anzarane n°40 bd bir

 anzarane n° 40، 65450، taourirt
maroc

HYDRORIENTAL شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

الدرفوفي ع ارة سيدي ملوك بلوك 

A الطابق 4 الشقة رقم 432 - 

63332 جأدة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

36347

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 أكتوبر   37

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.HYDRORIENTAL

 TRAVAUX : غرض الشركة بإيجاز

 HYDRAULIQUES AGRICOLE

 / ETUDES HYDRAULIQUES

 AGRICOLES / TRAVAUX DIVERS

. OU DE CONSTRUCTION

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 A الدرفوفي ع ارة سيدي ملوك بلوك

 63332 - 432 4 الشقة رقم  الطابق 

جأدة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : أابي  ابراهيم  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  أابي  ابراهيم  الديد 

الخ يس   طريق  الدالم  تجزءة 

65453 العيون سيدي ملوك  املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  أابي  ابراهيم  الديد 

الخ يس   طريق  الدالم  تجزءة 

65453 العيون سيدي ملوك  املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

26 نون30  االبتدائية بتاجريرت  بتاريخ 

2323 تحت رقم 2727.

992I

Afifa BELHANA

 SMART INNOVATION

GREEN TECHNOLOGY
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مدي3 أديد للشركة

Afifa BELHANA

شارع 11 يناير٬ ع ارة اسرار٬1 
الطابق االجل٬ مكتب رقم 3 حي 

الداخلة، 83363، ٲكاسير٬ املغرب

 SMART INNOVATION GREEN

TECHNOLOGY   شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شقة رقم 

٬32 بلوك ٬1-2 ع ارة ٬11 الفرح ٬1 

تجزئة 1 - ٬80000 ٲكاسير٬ املغرب.

تعيين مدي3 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.34343

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تم تعيين   2323 نون30   34 املؤرخ في 

الديد)ة)  للشركة  أديد  مدي3 

البوبكراجي لطيفة   ك دي3 جحيد

تبعا إلقالة مدي3.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   13 بتاريخ  باكاسير   التجارية 

2323 تحت رقم 97444.

993I

redallah sarl

MATACOF
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

redallah sarl

2 زنقة سوريا الشقة 15 شارع 

الحدن الثاني املدينة الجديدة ، 

33333، فاس املغرب

MATACOF شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 9 
تجزئة ش س بن سوسة - 33333 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
64815

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 شتن30   23
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MATACOF
جرشة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
ج  التقليدي  التطريز  ج  للخياطة 

العصري _ تص يم االزياء.
 9 رقم   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 33333  - سوسة  بن  ش س  تجزئة 

فاس املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
 1.333   : حنان  ماطة  الديدة 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  حنان  ماطة  الديدة 
 33333 حي الوحدة بن سوسة    883

فاس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  حنان  ماطة  الديدة 
 33333 حي الوحدة بن سوسة    883

فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   17 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2323 تحت رقم 3169.
994I
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MARCHICA CONSEIL

EPOCH
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

MARCHICA CONSEIL

44 ، شارع طوكيو، الطابق 1، شقة 

1، الناظور. ، 62333، الناظور 

املغرب

EPOCH شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي ترقاع، 
رقم 28، الناظور. - 62333 الناظور 

املغرب.

تحويل  املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.18967

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

املؤرخ في 13 أكتوبر 2323 تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 

 - الناظور.   ،28 رقم  ترقاع،  »حي 

»حي  إ 5  املغرب»  الناظور   62333

 ،6-1 ،اعراب  املدمى  امللك  املطار، 

الناظور. - 62313 الناظور  املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 37 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 3733.

995I

سيوان امستاذة االسري�سي التدافي فاطي ة

ABIPRO
إعالن متعدس القرارات

سيوان امستاذة االسري�سي التدافي 

فاطي ة

شارع عالل بن عبد هللا ع ارة 

نرأس 1 مكتب رقم 8 الطابق 

TAZA MAROC ،35333 ،امجل

ABIPRO »شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: ع ارة 

الن3أس 1 الطابق امجل شارع 

عالل بن عبد هللا ع ارة الن3أس 1 

الطابق امجل شارع عالل بن عبد هللا 

35333 تازة املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.3589

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 24 نون30 2323

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل5 مايلي: 

االأت اعية  الحصص  أ يع  هبة 

التي ي لكها الديد ايقدجرن ابراهيم 

لفائدة  أخيه الديد ايقدجرن عزيز

قرار رقم 2: الذي ينص عل5 مايلي: 

ابراهيم  ايقدجرن  الديد  استقالة 

كامال جنهائيا عن مدة  مع منحه ابراء 

تديي3ه للشركة

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص عل5 مايلي: 

اأت اع أ يع الحصص اإلأت اعية 

68.333 حصة اأت اعية في  التي هي 

يد الديد إيقدجرن عزيز

بند رقم 2: الذي ينص عل5 مايلي: 

تعيين الديد ايقدجرن عزيز بصفته 

مدي3ا للشركة ملدة غي3 محدجسة

عل5  ينص  الذي   :3 رقم  بند 

مايلي: تغيي3 شكل الشركة من شركة 

ا 5 شركة  ذات املدؤجلية املحدجسة 

الشريك  ذات  املحدجسة  املدؤجلية 

الوحيد

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   34 بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

2323 تحت رقم 576.

996I

EXECUTOR TOUT CORPS D’ETAT

 EXECUTOR TOUT CORPS

D›ETAT
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

 EXECUTOR TOUT CORPS

D›ETAT

39 شارع لال الياقوت،الطابق 5 

الرقمD الدار البيضاء، 23233، 

الدار البيضاء املغرب

 EXECUTOR TOUT CORPS

D›ETAT شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 39 شارع 

لال الياقوت،الطابق 5 الرقمD الدار 

البيضاء 23233 الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.212417

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

2323 تقرر حل  39 شتن30  املؤرخ في 

املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 

 EXECUTOR TOUT CORPS

 133.333 رأس الها  مبلغ    D’ETAT

 39 اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 

 Dالرقم  5 شارع لال الياقوت،الطابق 

23233 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

انتاأية  عدم   : ل  نتيجة  املغرب 

الشركة.

ج حدس مقر التصفية ب 39 شارع 

الدار   Dالرقم  5 لال الياقوت،الطابق 

البيضاء  الدار   23233 البيضاء 

املغرب. 

ج عين:

ج  حدج   ايت  اسريس   الديد)ة) 

اس اعيل  موالي  شارع   1 عنوانه)ا) 

سرج اجه الطابق 1 إقامة بلجي 23233 

)ة)  ك صفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل5 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 33 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون30 2323 تحت رقم 752573.

997I

AMJ MANAGEMENT

C .H .M RENT CAR S.A.R.L
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مدي3 أديد للشركة

AMJ MANAGEMENT

زنقة  االرسن  اقامة يامنة   2 الطابق 

االجل رقم 33   طنجة ، 93333، 

طنجة املغرب

  C .H .M RENT CAR S.A.R.L

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 

الكوارت مشاعلة شطر ثاني تجزئة   - 

93333 طنجة املغرب.

تعيين مدي3 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.139455

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

2323 تم تعيين  33 سأن30  املؤرخ في 

عبد  مدي3 أديد للشركة الديد)ة) 

النبي  ت يم ك دي3 جحيد

تبعا لقبول استقالة املدي3.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   15 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2323 تحت رقم 237122.

998I

FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR SARL AU

IRRI 7 ENERGIE PLUS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

توسيع نشاط الشركة 

 FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR

SARL AU

 AV EL MOUTANABI RUE 1

 N°183 2EME  ETAGE ، 23000،

BENI MELLAL MAROC

IRRI 7 ENERGIE PLUS شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها االأت اعي تجزئة 

سازهرة 1 بقعة رقم 6 شارع الحدن 

الثاني اجالس ح دان  - 23333 بني 

مالل املغرب.
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توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.13533

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2323 سأن30   31 في  املؤرخ 

نشاط  إ 5  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي :

االع ال املختلفة اج البناء.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 11 بتاريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 983.

999I

sofoget

TABACKEY
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

TABACKEY شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي  القنيطرة 

ع ارة س رمانا مرينا 79 شارع مح د 

الديوري ج زنقة مبارك الدكلي محل 

16 - 14333  القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

57743

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   23

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TABACKEY

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الجرائد جاملجالت ج التبغ.

عنوان املقر االأت اعي :  القنيطرة 
ع ارة س رمانا مرينا 79 شارع مح د 
الديوري ج زنقة مبارك الدكلي محل 

16 - 14333  القنيطرة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديدة  زينب العصامي :  1.333 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .
 1333  :  الديدة  زينب العصامي 

بقي ة 133 سرهم.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :
الديدة  زينب العصامي عنوانه)ا) 
القنيطرة   14333 املغرب  القنيطرة 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  القنيطرة  الديدة 
القنيطرة   14333 املغرب  القنيطرة 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 83496.

1333I

SM PARTNERS

FONCIERE ANDAMUS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

SM PARTNERS
33 مج وعة عرسة لكبي3 الطابق 

امر�سيِ  مكتب بِ 1 إمتداس املعاريف 
maroc 23333، الدار البيضاِء ،

FONCIERE ANDAMUS شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 33 تجزئة 
عرست لكبي3 الطابق الدفلي املكتب 

ب1 املعاريف الدار البيضاء - 
23373 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
482531

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   17
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.FONCIERE ANDAMUS
تأأي3   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املباني لالستخدام املنهي ؛
املؤثثة  املهنية  املباني  تأأي3 

جاملجهزة ؛
تأأي3 املباني املؤثثة جاملفرجشة ؛

جالتجارة  جالتصدير  االستي3اس 
جامللحق جما يتصل بذلك ؛.

عنوان املقر االأت اعي : 33 تجزئة 
عرست لكبي3 الطابق الدفلي املكتب 
ب1 املعاريف الدار البيضاء - 23373 

الدارالبيضاء املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
  : أندل�سي  ربيع  مصطفى  الديد 
133 حصة بقي ة 133 سرهم للحصة 
 ASIA INVEST :  900 الشركة 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
أندل�سي  ربيع  مصطفى  الديد 
9 زنقة ابو عبد هللا بلحاج  عنوانه)ا) 

انفا 23373 الدارالبيضاء املغرب.
الشركة ASIA INVEST عنوانه)ا) 
الطابق  لكبي3  عرست  تجزئة   33
الدار  املعاريف  الدفلي املكتب ب1 
الدارالبيضاء   23373 البيضاء 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
أندل�سي  ربيع  مصطفى  الديد 
9 زنقة ابو عبد هللا بلحاج  عنوانه)ا) 

انفا 23373 الدارالبيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم -.

1331I

sofoget

WATER-PLUS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
WATER-PLUS شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي  القنيطرة 
73 ارع إمام علي مكتب 1   14333 

القنيطرة املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.33485

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم   2323 نون30   25 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
من  أي  سرهم»   2.333.333«
»3.333.333 سرهم» إ 5 »5.333.333 
سرهم» عن طريق :  إسماج احتياطي أج 

أرباح أج عالجات إصدار في رأس املال.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 83541.

1332I

ETABBAA LAHCEN

JOULA SAKANE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة 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
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JOULA SAKANE شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي محل 

تجاري رقم 347 تجزئة التدي3 

 BERRECHID 26100 2 برشيد

برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

14389

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 سأن30   38

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 JOULA : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.SAKANE

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

محل   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 2 التدي3  تجزئة   347 رقم  تجاري 

برشيد BERRECHID 26133 برشيد 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : يوسف  أولة  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  يوسف  أولة  الديد 

 26133 سجار الهباطة الفقرة برشيد 

برشيد املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  يوسف  أولة  الديد 

 26133 سجار الهباطة الفقرة برشيد 

برشيد املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   15 بتاريخ  االبتدائية ب30شيد  

2323 تحت رقم 1592.

1333I

STE FIDUCIAIRE D’AUDIT CHARAKA

TRANSATAXE EURO
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE D›AUDIT

CHARAKA

 AV YAKOUB EL MANSOUR

 RESIDENCE AHLAM 1 ENTRÉE

  B BUREAU N° 10 ETAGE 4

 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

marrakech maroc

TRANSATAXE EURO  شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي املكتب 
رقم 15 الطابق امجل رقم 238 

منطقة سيدي غانم طريق آسفي 

مراكش - 43113 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 139429

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 سأن30   38

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. TRANSATAXE EURO

إسارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جخدمات  االتصال  مراكز  جتشغيل 

املعلومات  جتكنولوأيا  الهاتف 

جالخدمات  التصدير  لخدمات 

االستشارية للتصدير..

املكتب   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 238 رقم  امجل  الطابق   15 رقم 
آسفي  طريق  غانم  سيدي  منطقة 

مراكش - 43113 مراكش املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديدة كوينتي3ج بي3يز لورا سافني 
سرهم   133 بقي ة  حصة   1.333   :

للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
الديدة كوينتي3ج بي3يز لورا سافني 
الطابق   15 رقم  املكتب  عنوانه)ا) 
منطقة سيدي غانم   238 امجل رقم 
طريق آسفي 43113 مراكش املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   
جمواطن مدي3ي الشركة:

الديدة كوينتي3ج بي3يز لورا سافني 
الطابق   15 رقم  املكتب  عنوانه)ا) 
منطقة سيدي غانم   238 امجل رقم 

طريق آسفي 43113 مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   16 بتاريخ  التجارية ب راكش  

2323 تحت رقم 118619.
1334I

MARCHICA CONSEIL

SJM GROUP
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

MARCHICA CONSEIL
44 ، شارع طوكيو، الطابق 1، شقة 

1، الناظور. ، 62333، الناظور 
املغرب

SJM GROUP شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي لعري 
الشيخ ،زنقة 88، رقم 12، الناظور. 

- 62333 الناظور املغرب.
تحويل  املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.17577

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 13 أكتوبر 2323 تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 

»حي لعري الشيخ ،زنقة 88، رقم 12، 

الناظور املغرب»   62333  - الناظور. 

إ 5 »حي املطار، امللك املدمى ،اعراب 

الناظور    62313  - الناظور.   ،6-1

املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 37 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 3734.

1335I

NOTAIRE

HOTEL PLAZA
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

NOTAIRE

 haj omar riffi etage 1 ، 83

20500، Casablanca MAROC

HOTEL PLAZA شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 18 

شارع مح د الحنصا ي - 23533 

الدارالبيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.23199

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2323 أكتوبر   35 في  املؤرخ 

املصاسقة عل5 :

عزيز  مهدي  )ة)  الديد  تفويت 

حصة   1.323 التوزاني  مح د 

حصة   2.643 أصل  من  اأت اعية 

لفائدة  الديد )ة) مح د هابي بتاريخ 

35 أكتوبر 2323.

عزيز  مهدي  )ة)  الديد  تفويت 

حصة   1.323 التوزاني  مح د 

حصة   2.643 أصل  من  اأت اعية 

هابي  اسلي ان  )ة)  الديد  لفائدة  

بتاريخ 35 أكتوبر 2323.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 38 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر 2323 تحت رقم 748989.

1336I
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prism conseils

 FATYMEK CAR فاتيميك كار

SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

prism conseils

 rue abou el hassan lmarini

 résidence amira 2 appt 25 ،

50000، meknès maroc

 FATYMEK CAR SARL فاتي يك كار

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 135 املحل 

1 تجزئة لوبابة 2  مكناس - 53333 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

53921

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 شتن30   33

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.FATYMEK CAR SARL فاتي يك كار

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الديارات بدجن سائق .

 135  : االأت اعي  املقر  عنوان 

 - مكناس    2 تجزئة لوبابة   1 املحل 

53333 مكناس املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 533.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

  : الديدة الشيخ فاط ة الزهراء  

سرهم   133,33 بقي ة  حصة   2.533

للحصة .

 2.533   : ك ال   اسهيك  الديد 

حصة بقي ة 133,33 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الزهراء  فاط ة  الشيخ  الديدة 

عنوانه)ا) 135 طابق 2 شقة 2 تجزئة 

مكناس   53333 مكناس   2 لوبابة 

املغرب.

عنوانه)ا)  ك ال   اسهيك  الديد 

قاعدة مدارس القوات امللكية الجوية 

مراكش  43333 مراكش املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الزهراء  فاط ة  الشيخ  الديدة 

 2 شقة   2 طابق    135 عنوانه)ا) 

 53333 مكناس   2 لوبابة  تجزئة 

مكناس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

12 أكتوبر  بتاريخ  التجارية ب كناس  

2323 تحت رقم 3238.

1337I

LZ EXPERTS

)SERENGETI( سرنكيتي
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة مدنية عقارية

LZ EXPERTS

 rue Ibn Al Moualim ، 20050، ,4

Casablanca Maroc

سرنكيتي )SERENGETI) »شركة 

مدنية عقارية»

جعنوان مقرها اإلأت اعي: 23 زنقة 

أكل ان سيدس علي أكدال - الرباط 

املغرب

»تأسيس شركة مدنية عقارية»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

33/33

ب قت�سى  عقد عرفي مؤرخ في 13 

شركة  تأسيس  تقرر   2323 سأن30 

مدنية عقارية ذات البيانات التالية:

متبوعة  تد ية الشركة،          -

تد يتها:  ب ختصر  اإلقتضاء،  عند 

(SERENGETI( سرنكيتي

بإيجاز:  الشركة  غرض          -

اقتناء أرض لبناء مج ع عقاري قصد 

استع اله كدكن رئي�سي للشركاء

-        عنوان املقر االأت اعي: 23 
 - أكدال  علي  سيدس  أكل ان  زنقة 

الرباط املغرب

-        املدة التي تأسدت من أألها 

الشركة )سنة): 13

 12.333 مبلغ رأس ال الشركة:   -

سرهم

- مبلغ الحصص النقدية: 12.333 

سرهم

مع  العينية  الحصص  مبلغ   -

جصف موأز لها جتقييم لها: - سرهم، -

-        بيانات حول الشركاء

 امشخاص الطبيعيون: 

إهاب  العلمي  الديد)ة)   -

بصفته)ا) شريك جالكائن عنوانه ب: 

92 شارع أورسان - باريس فرندا

مريم  علوي  سيدي  الديد)ة)   -

بصفته)ا) شريك جالكائن عنوانه ب: 

92 شارع أورسان - باريس فرندا

بيديرمريم بصفته)ا)  الديد)ة)   -

تجزئة  ب:  عنوانه  جالكائن  شريك 
كيني ي3 زنقة 1 رقم 14 الطابق امجل 

شقة 14 - الدار البيضاء املغرب

قشيع  يونس  الديد)ة)   -

بصفته)ا) شريك جالكائن عنوانه ب: 
تجزئة كيني ي3 زنقة 1 رقم 14 الطابق 

امجل شقة 14 - الدار البيضاء املغرب
غدان  رشيد  الديد)ة)   -

بصفته)ا) شريك جالكائن عنوانه ب: 

 -  2 4 حي النهضة  إقامة الي امة رقم 

الرباط املغرب
رشيد فهد بصفته)ا)  الديد)ة)   -

إقامة  ب:  عنوانه  جالكائن  شريك 

الي امة رقم 4 حي النهضة 2 - الرباط 

املغرب

 امشخاص املعنويون: 

»شركة ذات مدؤجلية  ال �سيء   -

الوحيد»  الشريك  ذات  محدجسة 

مقرها  جالكائن  �سيء  ال  بصفتها 

اإلأت اعي ب: ال �سيء - ال �سيء ال �سيء
عند  التجاري  السجل  رقم 

االقتضاء: -

امل ثل الدائم: ال �سيء

-        امس اء الشخصية جالعائلية 

جصفات جمواطن جصفات الشركاء أج 

امغيار الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجاه الغي3:

 امشخاص الطبيعيون: 

إهاب  العلمي  الديد)ة)   -

جالكائن  مشارك  مدي3  بصفته)ا) 

عنوانه ب: 92 شارع أورسان - باريس 

فرندا

بيديرمريم بصفته)ا)  الديد)ة)   -

ب:  عنوانه  جالكائن  مشارك  مدي3 
تجزئة كيني ي3 زنقة 1 رقم 14 الطابق 

امجل شقة 14 - الدار البيضاء املغرب
غدان  رشيد  الديد)ة)   -

جالكائن  مشارك  مدي3  بصفته)ا) 

حي   4 إقامة الي امة رقم  عنوانه ب: 

النهضة 2 - الرباط املغرب

 امشخاص املعنويون: 

»شركة ذات مدؤجلية  ال �سيء   -

الوحيد»  الشريك  ذات  محدجسة 

مقرها  جالكائن  �سيء  ال  بصفتها 

اإلأت اعي ب: ال �سيء ال �سيء ال �سيء 

ال �سيء
عند  التجاري  السجل  رقم 

االقتضاء: -
التجاري  السجل  في  التقييد  تم  

بتاريخ - تحت رقم 00/00.

1338I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

JIHAZ HOME
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

JIHAZ HOME شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
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جعنوان مقرها اإلأت اعي 147 
تجزئة االندلس القطب الحضري 

ا/س الطابق 1 - 33333 فاس 
املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
62659

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 مارس   34
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 JIHAZ  : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها 

.HOME
غرض الشركة بإيجاز : - االنعاش 

العقاري.
 147  : االأت اعي  املقر  عنوان 
الحضري  القطب  االندلس  تجزئة 
فاس   33333  -  1 الطابق  ا/س 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
 1.333   : الديدة أ يلة اأبيلو 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
الديدة أ يلة اأبيلو عنوانه)ا) 
الناظور   161 رقم  املدي3ة  شارع 

62333 الناظور املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
الديدة أ يلة اأبيلو عنوانه)ا) 
الناظور   161 رقم  املدي3ة  شارع 

62333 الناظور املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   13 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2323 تحت رقم 1203/2020.

1339I

TOPBULL FRERE TRAVAUX SARL AU  

TOPBULL
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 TOPBULL FRERE TRAVAUX

SARL AU

بركون زنقة ركراكة إقامة الكورنيش 

شقة 31 الطابق الدفلي إقامة 

2 الدار البيضاء، 23343، الدار 

البيضاء املغرب

TOPBULL شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي بركون 

زنقة ركراكة إقامة الكورنيش شقة 

1 الطابق الدفلي ع ارة 2  الدار 

البيضاء 23343 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

369/482

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم   2323 نون30   17

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TOPBULL

امنشطة   : غرض الشركة بإيجاز 

مختلفة أج البناء.

بركون   : االأت اعي  املقر  عنوان 

زنقة ركراكة إقامة الكورنيش شقة 

الدار    2 ع ارة  الدفلي  الطابق   1

البيضاء  الدار   23343 البيضاء 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 
13.333.333 سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : الشركة فضول عصام 
حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

 1333  : الشركة فضول عصام   
بقي ة 133 سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   
جصفات جمواطن الشركاء :

الشركة فضول عصام عنوانه)ا) 
بركون زنقة ركراكة إقامة الكورنيش 
 2 ع ارة  الدفلي  الطابق   1 شقة 
23343 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  عصام  فضول  الديد 
بركون زنقة ركراكة إقامة الكورنيش 
 2 ع ارة  الدفلي  الطابق   1 شقة 
23343 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 37 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم -.
1313I

FACE FIDUCIAIRE

 CENTRE DE TRAVAUX ET
TRANSPORT

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تعيين مدي3 أديد للشركة

FACE FIDUCIAIRE
239 شارع مصطفى املعني الطابق 

الثالث رقم 6 ، 23133، الدار 
البيضاء املغرب

 CENTRE DE TRAVAUX ET
TRANSPORT  شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 25 زنقة 

خالد شارع مح د  - 26123 سطات 
املغرب.

تعيين مدي3 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3387
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   2323 نون30   12 املؤرخ في 
الديد)ة)  للشركة  أديد  مدي3 

الرايس عبد العزيز ك دي3 جحيد

تبعا لقبول استقالة املدي3.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بدطات  بتاريخ 15 سأن30 

2323 تحت رقم 15378.

1311I

PNEUMATIQUE OULARABI ET ACCESSOIRES

 PNEUMATIQUE OULARABI
ET ACCESSOIRES

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
قفل التصفية

 PNEUMATIQUE OULARABI ET

ACCESSOIRES

 75LOT AL HIZAM ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

 PNEUMATIQUE OULARABI

ET ACCESSOIRES شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : 75 تجزئة 

الحزام - 45333 جرزازات املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.319/116

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2323 نون30   35 املؤرخ في 

 PNEUMATIQUE OULARABI

ذات  شركة   ET ACCESSOIRES

رأس الها  مبلغ  املحدجسة  املدؤجلية 

مقرها  جعنوان  سرهم   833.333

اإلأت اعي 75 تجزئة الحزام - 45333 

جرزازات املغرب نتيجة لتوافقية.

ج عين:

ج  العربي  مح د   الديد)ة) 
 13 رقم  »س»   1 املدي3ة  عنوانه)ا) 

)ة)  43343 مراكش املغرب ك صفي 

للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

بتاريخ 35 نون30 2323 جفي 75  تجزئة 

الحزام - 45333 جرزازات املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

19 نون30  بتاريخ  االبتدائية بورزازات  

2323 تحت رقم 633.

1312I
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MOUSSAOUI HAJJI

ERFOUD SOLUTION
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MOUSSAOUI HAJJI

 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE

 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC

ERFOUD SOLUTION شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي قصر 

لكالكلة أ اعة الديفا - 52233 

ارفوس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.13755

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تقرر حل   2323 نون30   16 املؤرخ في 

محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة 

 ERFOUD الوحيد  الشريك  ذات 

رأس الها  مبلغ    SOLUTION

مقرها  جعنوان  سرهم   133.333

أ اعة  لكالكلة  قصر  اإلأت اعي 

الديفا - 52233 ارفوس املغرب نتيجة 

ل : ازمة في القطاع.

قصر  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

 52233  - الديفا  أ اعة  لكالكلة 

ارفوس املغرب. 

ج عين:

ج  مغراجي  حدن   الديد)ة)  

الديفا  الكالكلة  قصر  عنوانه)ا) 

ارفوس   52233 زيز  الصباح  عرب 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل5 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 375.

1313I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

SEVREX SA
تأسيس شركة املداه ة

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
62 شارع سيدي عبد الرح ان ، 

23233، الدار البيضاء املغرب
SEVREX SA »شركة املداه ة» 

جعنوان مقرها االأت اعي: 29 إقامة 
ميديتي3اني يوسف بن تاشفين 

الطابق 8 رقم 45 -، 93333 طنجة 
املغرب

إعالن عن تأسيس » شركة 
املداه ة»

رقم التقييد في السجل التجاري 
.113891

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   25
امسا�سي لشركة املداه ة بامل يزات 

التالية:
شكل الشركة : شركة املداه ة .

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SEVREX SA
أي   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
نشاط من أنشطة التعقيم جاملعالجة 
أنواعها  بج يع  لل نتجات  بالتأين 

جالخدمات ذات الصلة ؛
أي صقل أج تحدين أج معالجة   -
املنتجات من أ يع امنواع باستخدام 
ذات  الخدمات  جكذلك   ، اإلشعاع 

الصلة ؛
- أي نشاط بحثي أج تطوير أج ابتكار 
أج  التحدين  أج  التنقية  مجاالت  في 

املعالجة باستخدام اإلشعاع ؛
الع ليات  أ يع  عامة  جبصفة   -
جالصناعية  جاملالية  التجارية 
مباشرة  صفة  لها  التي  جالعقارية 

بالهدف االأت اعي للشركة..
 29  : االأت اعي  املقر  عنوان 
إقامة ميديتي3اني يوسف بن تاشفين 
طنجة   93333  -  45 رقم   8 الطابق 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة.

 333.333 جيبلغ رأس ال الشركة 
سرهم،

مقدم كالتا ي:
حصة   2.249   : الشركة كدار  

بقي ة 133 سرهم للحصة .
 748   : الديدة اإلسري�سي س ي3ة 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .
الديد إيريك لوتورنيل :  1 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .
الديد اإلسري�سي يوسف :  1 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .
الشركة إيونيس مارجك :  1 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .
مجلس  أعضاء  أج  املتصرفون 

الرقابة: 
 IDRISSI SAMIRA الديدة 
اإلسارة  مجلس  رئيس  بصفته)ا) 
  4 رقم  3ب  زنقة  م30جكة  عنوانه)ا) 

93333 طنجة املغرب
 QUASAR SAS الشركة 
اإلسارة  مجلس  عضو  بصفته)ا) 
عنوانه)ا) 23 زنقة برانديبال 67117 

هاندشوهيم فرندا
 ERIC LETOURNEL الديد 
اإلسارة  مجلس  عضو  بصفته)ا) 
 67117 زنقة سي شا ي   2 عنوانه)ا) 

إتنهيم فرندا
مراقب أج مراقبي الحدابات :

 UNION الشركة 
 INTERNATIONALE DES
)ا)بصفته   EXPERTS AUDITEURS
 62 عنوانه)ا)  الحدابات  مراقب 
 23233 شارع سيدي عبد الرح ان 

الدار البيضاء املغرب

امسا�سي  النظام  مقتضيات 
توزيع  ج  االحتياطي  بتكوين  املتعلقة 

امرباح :
 5٪ مبلغ  يؤخذ  امرباح  من 

لالحتياطي القانوني..
املنصوص  الخاصة  اإلمتيازات 

عليها لكل شخص :
الديدة  اإلسارة  مجلس  ي نح 
مجلس  كرئيس  س ي3ة  اإلسري�سي 
إلسارة  الصالحيات  أ يع  اإلسارة 

الشركة جإسارة مصالحها..

بقبول  متعلقة  مقتضيات 

تفويت  لهم  املخول  امشخاص 
امسهم جتعيين أهاز الشركة املخول 

له البث في طلبات القبول :

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   16 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2323 تحت رقم -.

1314I

SAGASUD

DEUX AMIS TRANS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

SAGASUD

شارع االمي3 موالي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب

DEUX AMIS TRANS شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

مدينة الوحدة بلوك C رقم 134 

العيون - 73333 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

34297

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 سأن30   13

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 DEUX  : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها 

.AMIS TRANS

ما  كل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

نقل  البضائع،  نقل  بالنقل،  يتعلق 

محلي  نقل  الغي3،  لحداب  البضائع 

جسج ي لج يع البضائع ....

تجزئة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 134 رقم   C بلوك  الوحدة  مدينة 

العيون - 73333 العيون املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 533   : هباتي  الدين  نور  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

  : هش اجي  هشام  موالي  الديد 

533 حصة بقي ة 133 سرهم للحصة 

 533  : هباتي  الدين  نور  الديد   

بقي ة 133 سرهم.

 : هش اجي  هشام  موالي  الديد 

533 بقي ة 133 سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد نور الدين هباتي عنوانه)ا) 
زنقة الجديدة رقم 18 املر�سى العيون 

العيون 73333 العيون املغرب.
هش اجي  هشام  موالي  الديد 

الرابع  الطابق   17 الشقة  عنوانه)ا) 

الخيام  ع ر  زنقة  االشكر  ع ارة 
العيون   83333 اكاسير  امدي3نات 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد نور الدين هباتي عنوانه)ا) 
زنقة الجديدة رقم 18 املر�سى العيون 

العيون 73333 العيون املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 15 سأن30 

2323 تحت رقم 3083/2020.

1315I

FITARCO

مقهى النصر
عقد تديي3 حر مصل تجاري )امشخاص 

املعنويون)

عقد تديي3 حر مصل تجاري

مقهى النصر 

قي  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

مؤسدة  أعطى   2319 سأن30   31
التجاري  بالسجل  املسجل  بوزرج  

بتيزنيت  االبتدائية  باملحك ة   671
التجاري  لألصل  الحر  التديي3  حق 

الكائن ب ع ارة النصر شارع الحدن 

املغرب   تيزنيت    85333  - الثاني 

1 سنة  ملدة  لفائدة بوزيت الحدين  
تبتدئ من 31 يناير 2323 ج تنتهي في 
مقابل مبلغ شهري   2323 سأن30   31

قي ته 533.333 سرهم.

1316I

FITARCO

LAHNA  CAR
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

FITARCO
 33BD ALI DERKAOUI  CITE

 YOUSSOUFIA TIZNIT ، 85000،
TIZNIT MAROC

LAHNA  CAR شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
مح د الخامس  - 85233 سيدي 

افني  املغرب .
تحويل  املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2379

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 26 أكتوبر 2323 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
 85233  - الخامس   مح د  »شارع 
  31 »رقم  إ 5   « املغرب  سيدي افني  
الطابق االر�سي  ع ارة 6  زنقة الرباط  

85233 سيدي افني   املغرب ».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون30   24 بتاريخ  االبتدائية بتيزنيت  

2323 تحت رقم 757.

1317I

NADOR CEREALES

NADOR CEREALES
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

NADOR CEREALES
 ZONE INDUSTRIELLE PORT
 DE NADOR BP N°401 BENI

 ENSAR، 62000، NADOR
MAROC

NADOR CEREALES شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

 ZONE جعنوان مقرها اإلأت اعي

 INDUSTRIELLE PORT DE

 NADOR B.P 401 BENI ENSAR

.62000 NADOR MAROC

رفع رأس ال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4325

العام  الج ع  ب قت�سى 

سأن30   37 في  املؤرخ  اإلستثنائي 

الشركة  رأس ال  رفع  تم   2323

سرهم»   13.333.333« قدره  ب بلغ 

إ 5  سرهم»   37.333.333« من  أي 

  : طريق  عن  سرهم»   53.333.333«

أرباح أج عالجات  أج  إسماج احتياطي 

إصدار في رأس املال.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 3732.

1318I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

AD CONCEPT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

8 شارع فاس الطابق امجل رقم 1 ، 

93333، طنجة املغرب

AD CONCEPT شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 7 شارع 

طارق بن زياس الطابق 1 الدريدية 2 

- 93333 طنجة امل لكة املغربية

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

113669

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   23

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 AD  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.CONCEPT

مكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

سراسات.

شارع   7  : عنوان املقر االأت اعي 

طارق بن زياس الطابق 1 الدريدية 2 - 

93333 طنجة امل لكة املغربية.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : العزجزي  ياسر  الديد 

حصة بقي ة 1.333 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  العزجزي  ياسر  الديد 

طنجة   93333 برشلونة  شارع   25

امل لكة املغربية.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  العزجزي  ياسر  الديد 

طنجة   93333 برشلونة  شارع   25

امل لكة املغربية

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   13 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2323 تحت رقم 236988.

1319I

مكتب الحدابات مالكي

DROGUERIE MATERIAUX
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب الحدابات مالكي

291 شارع الكرامة منفلوري فاس ، 

33333، فاس املغرب

 DROGUERIE MATERIAUX

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
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جعنوان مقرها اإلأت اعي بلوك 24 
رقم 5 حي القدس  - 33333 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

64357

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 يوليوز   39

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.DROGUERIE MATERIAUX

بيع    : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاقي3.

 24 عنوان املقر االأت اعي : بلوك 
فاس   33333  - حي القدس    5 رقم 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
الخضراجي  اللطيف  عبد  الديد 
سرهم   133 بقي ة  حصة   1.333   :

للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
الخضراجي  اللطيف  عبد  الديد 
عنوانه)ا) رقم178 مكرر بلوك س حي 

زجاغة العليا 33333 فاس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
الخضراجي  اللطيف  عبد  الديد 
عنوانه)ا) رقم178 مكرر بلوك س حي 

زجاغة العليا 33333 فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   19 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2323 تحت رقم 1762/20.

1323I

s2s consulting

PROMOFAN

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

s2s consulting

ع ارة AFA رقم 147 الطابق الثاني 

الشقة 22 شارع املقاجمة البيضاء ، 

23333، البيضاء املغرب

PROMOFAN شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 83 شارع 

الهاشمي الفيال ي بولو الدار البيضاء 

- 33233 البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

482195

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم   2323 نون30   23

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.PROMOFAN

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

83 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 

الهاشمي الفيال ي بولو الدار البيضاء - 

33233 البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

1.333 حصة    : الشركة بت3جفان 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  
جصفات جمواطن الشركاء :

 83 عنوانه)ا)  بت3جفان  الشركة 
شارع الهاشمي الفيال ي بولو  33233 

البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  فاضل  ابراهيم  الديد 
تجزئة موالي اس اعيل فيال مريم   6

كاليفورنيا 23333 البيضاء املغرب
عنوانه)ا)  نيشان  ياسين  الديد 
29 تجزئة رياض االندلس اقامة املي3يا 

كاليفورنيا 23333 البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 38 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم -.
1321I

SNMB « SARL     أس أن أم بي    ش.م.م

 SNMB    أس أن أم بي  ش.م.م
« SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
إغالق فرع تابع لشركة تجارية يوأد 

مقرها االأت اعي باملغرب

 SNMB «     أس أن أم بي    ش.م.م
SARL

79، زنقة أبو سلط امندلو�سي، 
أملعاريف،  الدار البيضاء. ، 23333، 

الدار البيضاء. املغرب.
 SNMB    أس أن أم بي  ش.م.م
SARL » »شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة»
جعنوان مقرها االأت اعي: 79، زنقة 

أبو سلط امندلو�سي، أملعاريف،  
الدار البيضاء.  - 23333 الدار 

البيضاء. املغرب..
»إغالق فرع تابع لشركة تجارية 
يوأد مقرها االأت اعي باملغرب»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.69535

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 28 شتن30 2323 تقرر إغالق 
فرع تابع لشركة أس أن أم بي  ش.م.م    
تد يته أس أن أم   SNMB « SARL
بي   SNMB   جالكائن عنوانه في : محل 
رقم 3.18 املركز ألتجاري منارة مول، 

مراكش. - 43163 مراكش. املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
سأن30   16 بتاريخ  التجارية ب راكش  
مراكش118634  رقم  تحت   2323
في   753412 البيضاء  الدار  ج 

. 19/10/20

1322I

FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

FM2B
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

 FIDUCIAIRE FIDBOSS
Comptable Agréé

 appt 4 Lot RIZANA ;
 RESIDENCE LAHRECH N° 6
 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC
FM2B شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي : رقم 49، 
تجزئة املنزه 31، بوفكران - 53332 

مكناس. املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.48781

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2323 نون30   39 في  املؤرخ 

املصاسقة عل5 :
بوزير   شاسي   )ة)  تفويت الديد 
أصل  من  اأت اعية  حصة   333
333 حصة لفائدة  الديد )ة) عاسل 

بلبصي3  بتاريخ 39 نون30 2323.
بوزير   عدي  )ة)  الديد  تفويت 
أصل  من  اأت اعية  حصة   173
333 حصة لفائدة  الديد )ة) عاسل 

بلبصي3 بتاريخ 39 نون30 2323.
بوزير   عدي  )ة)  الديد  تفويت 
163 حصة اأت اعية من أصل 333 
الدعدية   )ة)  الديد  لفائدة   حصة 

البيا�سي بتاريخ 39 نون30 2323.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
سأن30   16 بتاريخ  التجارية ب كناس  

2323 تحت رقم 4334.

1323I
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transparence fiscale

AMIYA SIGNATURE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

transparence fiscale

 bis av med slaoui ، 30000، 38

fes maroc

AMIYA SIGNATURE شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع عبد 

الكريم الخطابي ع ارة بن مو�سى 

ال كواش الطابق 2   33333 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

65325

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون   2323 سأن30   16

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 AMIYA : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.SIGNATURE

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

عنوان املقر االأت اعي : شارع عبد 

مو�سى  بن  ع ارة  الخطابي  الكريم 

فاس   33333    2 ال كواش الطابق 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

1.333 حصة    : الديد براسة بدر 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد براسة بدر عنوانه)ا) حي جالس 

براهيم اقامة مارينا الطابق 4 62313 

الناضور املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد براسة بدر عنوانه)ا) حي جالس 

براهيم اقامة مارينا الطابق 4 62313 

الناضور املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   16 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2323 تحت رقم 3637.

1324I

PHONE GAGDETS

PHONE GADGETS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PHONE GAGDETS

61 شارع اللة ياقوت زاجية مصطفى 

املعاني الطابق 2 الرقم 85 ، 

23393، الدار البيضاء املغرب

PHONE GADGETS شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 61 شارع 

اللة ياقوت زاجية مصطفى املعاني 

الطابق 2 الرقم 85  - 23393 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

483337

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   26

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.PHONE GADGETS
استي3اس   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املنتجات جاملعدات اإللكت3جنية.
61 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 
املعاني  مصطفى  زاجية  ياقوت  اللة 
الدار   23393 -   85 الرقم   2 الطابق 

البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
الذاكري  الرحيم  عبد  الديد 
سرهم   133 بقي ة  حصة   1.333   :

للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
الذاكري  الرحيم  عبد  الديد 
26 رقم  عنوانه)ا) تجزئة ال30كة زنقة 
31 اهل الغالم سيدي مومن  23333 

الدار البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
الذاكري  الرحيم  عبد  الديد 
26 رقم  عنوانه)ا) تجزئة ال30كة زنقة 
31 اهل الغالم سيدي مومن  23333 

الدار البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 757536.

1325I

N2M CONSEIL-SARL

MILA›S WORKS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR
MAROC

MILA›S WORKS شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 
الع ران رقم 1649 سلوان  - 62333 

الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
21167

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 سأن30   39
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 MILA’S : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.WORKS
توزيع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

مواس التنظيف.
- التصدير ج االستي3اس.

- التجارة.
تجزئة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
الع ران رقم 1649 سلوان  - 62333 

الناظور املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
 1.333   : الديد محاندي ح يد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد محاندي ح يد عنوانه)ا) 
سلوان    1649 رقم  الع ران  تجزئة 

62333 الناظور املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
الديد محاندي ح يد عنوانه)ا) 
سلوان    1649 رقم  الع ران  تجزئة 

62333 الناظور املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 3743.

1326I
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سيوان االستاذ رضوان ابرايم موثق

RIAD AL HAKIM رياض 

الحكيم
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

سيوان االستاذ رضوان ابرايم موثق

7 تجزئة اليدر شارع مح د الخامس 

الطابق االجل ، 26133، برشيد 

املغرب

RIAD AL HAKIM رياض الحكيم 

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 13 زنقة 

الحرية، الطابق الثالث، الشقة رقم 

35 - 23123 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

482915

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون   2323 سأن30   32

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 RIAD  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

AL HAKIM رياض الحكيم.

غرض الشركة بإيجاز : بيع ج شراء 

العقار، منعش ج مجزئ عقاري.

زنقة   13  : عنوان املقر االأت اعي 

الشقة رقم  الطابق الثالث،  الحرية، 

35 - 23123 الدار البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : مع اه  أ ال  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  
جصفات جمواطن الشركاء :

الديد أ ال مع اه عنوانه)ا) 54 
8،كالفورنيا  زنقة  فلوريدا،  تجزئة 

23153 الدار البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
الديد أ ال مع اه عنوانه)ا) 54 
8،كالفورنيا  زنقة  فلوريدا،  تجزئة 

23153 الدار البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 757633.

1327I

ripartners sarl

S.G.M.E ENERGIE EVENT
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

ripartners sarl
 LOT 17 BOUZOUBAA APPT C
 NIVEAU 01 QU PLATEAU SAFI
 LOT 17 BOUZOUBAA APPT C

 NIVEAU 01 QU PLATEAU SAFI،
46000، safi maroc

S.G.M.E ENERGIE EVENT شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي ع ارة 
اشعيبة الطابق الثاني رقم الشقة 4 
حي البالطو  - 46333 اسفي املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
13943

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 أكتوبر   31
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.S.G.M.E ENERGIE EVENT
غرض الشركة بإيجاز : جكالة أنباء

شركة إنتاج

إنشاء املوقع

تنظيم امحداث.

ع ارة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 4 اشعيبة الطابق الثاني رقم الشقة 

حي البالطو  - 46333 اسفي املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد مح د طه الجامعي  :  533 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

الديد عبد االله الفوهي3ي :  533 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الجامعي   طه  مح د  الديد 

 1 حي سعيدة   11 بلوك   3 عنوانه)ا) 

اسفي 46333 اسفي املغرب.

الفوهي3ي  االله  عبد  الديد 

زنقة   6 الشقة   5 ع ارة  عنوانه)ا) 

امين  البارجسي تجزئة  بلحاج  مح د 

اسفي  بوكدرة   46333 الجديدة  

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الجامعي   طه  مح د  الديد 

 1 حي سعيدة   11 بلوك   3 عنوانه)ا) 

اسفي 46333 اسفي املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   34 بتاريخ  بآسفي   االبتدائية 

2323 تحت رقم -.

1328I

fiduciairelaperformance

اصوف تيليكوم
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين مدي3 أديد للشركة

fiduciairelaperformance

 rue safi hay nasr meknes

meknes، 50000، meknes maroc

اصوف تيليكوم  شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 15 

م ر ناهد ع ارة ناهد شارع اسفي 

 meknes 53333 - .م ج مكناس

املغرب.

تعيين مدي3 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.39893

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

2323 تم تعيين  36 يوليوز  املؤرخ في 

الديد)ة)  للشركة  أديد  مدي3 

سعبيط هشام  ك دي3 جحيد

تبعا لقبول استقالة املدي3.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   13 بتاريخ  التجارية ب كناس  

2323 تحت رقم 1957.

1329I

F.M CONSULTING

إليكترومبكانيك إنيرجي
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين مدي3 أديد للشركة

F.M CONSULTING

 BD RAHAL EL MESKINI

 2EME ETAGE APPT.2 N°54

 CASABLANCA ، 20130،

CASABLANCA MAROC

إليكت3جمبكانيك إني3جي  شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي منطقة 

التصدير الحرة، قد ة 24ب  قد ة 

أ1- - 93363 طنجة املغرب.

تعيين مدي3 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.33891

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم تعيين   2319 23 ف30اير  املؤرخ في 

الديد)ة)  للشركة  أديد  مدي3 

جشاري طارق  ك دي3 جحيد

تبعا لقبول استقالة املدي3.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   28 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2319 تحت رقم 222551.

1333I
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ORIENTAL MASDAR

ORIENTAL MASDAR
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

ORIENTAL MASDAR

 ZONE INDUSTRIELLE

  SELOUANE KM2 ROUTE DE

 TAOURIRT NADOR BP BENI

 ENSAR N271، 62000، NADOR

MAROC

ORIENTAL MASDAR شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

 ZONE جعنوان مقرها اإلأت اعي

 INDUSTRIELLE ROUTE DE

 TAOURIRT SELOUANE B.P

 N 271 BENI ENSAR 62000

.NADOR MAROC

رفع رأس ال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.9929

العام  الج ع  ب قت�سى 

سأن30   37 في  املؤرخ  اإلستثنائي 

الشركة  رأس ال  رفع  تم   2323

سرهم»   4.333.333« قدره  ب بلغ 

إ 5  سرهم»   36.333.333« من  أي 

  : طريق  عن  سرهم»   43.333.333«

أرباح أج عالجات  أج  إسماج احتياطي 

إصدار في رأس املال.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 3731.

1331I

FIDERSER

 STE BEN OTMANE

D›EQUIPEMENT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDERSER

 BLOC 14 N° 155 HAY ESSALAM

 ، 14200، SIDI SLIMANE

MAROC

 STE BEN OTMANE

D›EQUIPEMENT  شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي الدالم 

بلوك ب رقم 4  - 14233 سيدي 

سلي ان املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2995

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 يوليوز   22

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 BEN OTMANE D’EQUIPEMENT

غرض الشركة بإيجاز : بيع جشراء 

املختلفة  االشغال   . املنزلية  االثاث 

للبناء . التجارة.

حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 14233  -   4 رقم  ب  بلوك  الدالم 

سيدي سلي ان املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد مصطفى بنعث ان :  1.333 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

بنعث ان  مصطفى  الديد 
  39 رقم   33 حي بام بلوك  عنوانه)ا) 

14233 سيدي سلي ان املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

بنعث ان  مصطفى  الديد 
  39 رقم   33 حي بام بلوك  عنوانه)ا) 

14233 سيدي سلي ان املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بديدي سلي ان  بتاريخ 31 

سأن30 2323 تحت رقم 258/2020.

1332I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

MOZA PROMOTION
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

8 شارع فاس الطابق امجل رقم 1 ، 

93333، طنجة املغرب

MOZA PROMOTION شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 8 شارع 

فاس الطابق امجل رقم 1 طنجة 

93333 طنجة امل لكة املغربية

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

113731

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 سأن30   16

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 MOZA : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.PROMOTION

االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.

شارع   8  : عنوان املقر االأت اعي 

طنجة   1 رقم  امجل  الطابق  فاس 

93333 طنجة امل لكة املغربية.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 533   : الزجأال  مح د  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

  : الحداسي  املجيد  عبد  الديد 

533 حصة بقي ة 133 سرهم للحصة

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  
جصفات جمواطن الشركاء :

الديد مح د الزجأال عنوانه)ا) 
 RUE DU PRETOIRE 47 1373

أندرليخت بلجيكا.
الحداسي  املجيد  عبد  الديد 
 DOLOMIETENLAAN عنوانه)ا) 

5322JM 158 تيلبورغ هولندا.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
الديد مح د الزجأال عنوانه)ا) 
 RUE DU PRETOIRE 47 1373

أندرليخت بلجيكا
الحداسي  املجيد  عبد  الديد 
 DOLOMIETENLAAN عنوانه)ا) 

5322JM 158 تيلبورغ هولندا
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   11 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2323 تحت رقم 237335.
1333I

KPM CONSULTING

DH PAPIER
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KPM CONSULTING
 81BD LA RESISTANCE 2EME
 ETAGE N°4 CASABLANCA ،

20450، CASABLANCA MAROC
DH PAPIER شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
 Bd 96 جعنوان مقرها اإلأت اعي
 D’Anfa Etg N° 09 Appt N° 91

  Résidence Le Printemps D’Anfa
CASABLANCA. - 20220 البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
482945

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   23
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 DH  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.PAPIER

إعاسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تدجير نفايات الورق.

 Bd  96  : االأت اعي  املقر  عنوان 

 D’Anfa Etg N° 39 Appt N° 91

  Résidence Le Printemps D’Anfa

البيضاء   CASABLANCA. - 23223

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

133.333,33 سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : الديدة الفاتحي رشيدة 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

رشيدة  الفاتحي  الديدة 

 KASBAH RUE 26 NR عنوانه)ا) 

 5 MOHAMMEDIA  23633

املح دية املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

رشيدة  الفاتحي  الديدة 

 KASBAH RUE 26 NR عنوانه)ا) 

 5 MOHAMMEDIA  23633

املح دية املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 757523.

1334I

FIDUCIAIRE HM COMPTA SNC

 SALON    قاعة الشاي الوحدة
DE THE AL WAHDA

إعالن متعدس القرارات

FIDUCIAIRE HM COMPTA SNC

 RUE NAPLES IMMEUBLE

 DAWHA E/S N°6 ، 90000،

TANGER MAROC

 SALON DE    قاعة الشاي الوحدة

THE AL WAHDA »شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد»

جعنوان مقرها االأت اعي: تجزئة 

الوحدة قطعة 156 الطابق االر�سي 

العلوي - 93333 طنجة املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.85347

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 32 نون30 2323

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل5  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

الف  تفويت  عل5  املصاسقة  مايلي: 

حصة اأت اعية بقي ة مائة   1333

من  الواحدة  للحصة  سرهم   133

طرف الديد مح د الوهابي الحامل 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

لفائدة الديد املصطفى   K256323

التعريف  ابطاقة  الحامل  الشلي 

.LA39854 الوطنية رقم

قرار رقم 2: الذي ينص عل5 مايلي: 

الوهابي  مح د  الديد  استقالة 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

من منصبه ك دي3   K256323 رقم 

جحيد للشركة 

عل5  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 

مايلي: تعيين الديد املصطفى الشلي 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

رقم LA39854 ك دي3 جحيد للشركة 

جذلك ملدة غي3 محدجسة.

قرار رقم 4: الذي ينص عل5 مايلي: 

تحيين القانون االسا�سي للشركة

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 6.7 .12 ج14: الذي ينص 

عل5 مايلي: تغيي3 البنوس التالية

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   39 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2323 تحت رقم 7235.

1335I

MARCHICA CONSEIL

AMZILNAD TRAVAUX
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

MARCHICA CONSEIL

44 ، شارع طوكيو، الطابق 1، شقة 

1، الناظور. ، 62333، الناظور 

املغرب

AMZILNAD TRAVAUX شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

تاجي ة ،ع ارة الم ف 6 ،  الناظور. -  

62323 الناظور املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.17863

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم   2323 أكتوبر   12 في  املؤرخ 

قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

من  أي  سرهم»   2.533.333«

 2.633.333« إ 5  سرهم»   133.333«

تقديم حصص    : عن طريق  سرهم» 

نقدية أج عينية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 37 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 3735.

1336I

ACCOMPT CONSULTING

 TOP MULTISERVICES

ORIENT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ACCOMPT CONSULTING

 BD MOHAMED ABDOU N° 18

 BIS RESIDENCE HAMZA 3EME

 ETAGE BUREAU N° 11 OUJDA ،

60000، OUJDA MAROC

 TOP MULTISERVICES ORIENT

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 

الجامعة تجزئة النخيل رقم 12 

اقامة الطابق االر�سي جأدة جأدة 

63333 جأدة املغرب 

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

36183

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون   2323 سأن30   34

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 TOP  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MULTISERVICES ORIENT

أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة

استي3اس جتصدير

التجارة.

زنقة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

الجامعة تجزئة النخيل رقم 12 اقامة 

 63333 الطابق االر�سي جأدة جأدة 

جأدة املغرب .

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 TOP MULTISERVICES الشركة 

ORIENT :  1.000 حصة بقي ة 133 

سرهم للحصة .

 TOP MULTISERVICES الشركة 

 133.333 بقي ة   ORIENT : 1000

سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد زكرياء هالة عنوانه)ا) ظهر 
املحلة تجزئة الدالم 2 زنقة أ 27 رقم 

18 جأدة 63333 جأدة املغرب.
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جالعائلية  الشخصية  امس اء   
جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد زكرياء هالة عنوانه)ا) ظهر 
املحلة تجزئة الدالم 2 زنقة أ 27 رقم 

18 جأدة 63333  جأدة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   15 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

2323 تحت رقم 2974.

1337I

ste cofiguer sarl

OUABID CHANGE SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ste cofiguer sarl
 av guennad tayeb 1 etage n3
guercif ، 35100، guercif maroc
 OUABID CHANGE SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : شارع 
عبد الكريم الخطابي رقم 58 

أرسيف - 35133 أرسيف املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.1145

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر   2319 سأن30   26 في  املؤرخ 
 OUABID CHANGE SARL حل 
محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة   AU
ذات الشريك الوحيد مبلغ رأس الها 
مقرها  جعنوان  سرهم   53.333
اإلأت اعي شارع عبد الكريم الخطابي 
رقم 58 أرسيف - 35133 أرسيف 
امهداف  تحقق  للم  نتيجة  املغرب 

التي أسدت من أألها .
ج عين:

الديد)ة) نورة  جعبيد ج عنوانه)ا) 
حي النجد أرسيف 35133 أرسيف  

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
بتاريخ 26 سأن30 2319 جفي شارع عبد 
 - أرسيف   58 الكريم الخطابي رقم 

35133 أرسيف املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ  بجرسيف   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 946/2020.

1338I

MARCHICA CONSEIL

AMZILNAD TRAVAUX
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

توسيع نشاط الشركة 

MARCHICA CONSEIL

44 ، شارع طوكيو، الطابق 1، شقة 

1، الناظور. ، 62333، الناظور 

املغرب

AMZILNAD TRAVAUX شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها االأت اعي شارع 

تاجي ة ،ع ارة الم ف 6 ،  الناظور. -  

62323 الناظور املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.17863

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2323 أكتوبر   12 في  املؤرخ 

نشاط  إ 5  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي :

التجارة..

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 37 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 3735.

1339I

KPM CONSULTING

FRIGO EL HAMD
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KPM CONSULTING

 81BD LA RESISTANCE 2EME

 ETAGE N°4 CASABLANCA ،

20450، CASABLANCA MAROC

FRIGO EL HAMD شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

 Bd 96 جعنوان مقرها اإلأت اعي

 D’Anfa Etg N° 09 Appt N° 91

  Résidence Le Printemps D’Anfa

CASABLANCA. - 20220 البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

483329

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 سأن30   37

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 FRIGO : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.EL HAMD

التخزين   : غرض الشركة بإيجاز 

التعبئة ج التغليف.

 Bd  96  : االأت اعي  املقر  عنوان 

 D’Anfa Etg N° 39 Appt N° 91

  Résidence Le Printemps D’Anfa

البيضاء   CASABLANCA. - 23223

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

133.333,33 سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد سليم هشام :  1.333 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

 12 الديد سليم هشام عنوانه)ا) 
فال   11 الشقة   4 زنقة مالرم طابق 

فلوري 23393 البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)   هشام  سليم  الديد 
فال   11 الشقة   4 زنقة مالرم طابق 

فلوري 23393 البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 757535.

1343I

KPM CONSULTING

DALIM TRANS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KPM CONSULTING

 81BD LA RESISTANCE 2EME

 ETAGE N°4 CASABLANCA ،

20450، CASABLANCA MAROC

DALIM TRANS شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

 Bd 96 جعنوان مقرها اإلأت اعي

 D’Anfa Etg N° 09 Appt N° 91

  Résidence Le Printemps D’Anfa

CASABLANCA. - 20220 البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

482943

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   23

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 DALIM : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدلع.

 Bd  96  : االأت اعي  املقر  عنوان 

 D’Anfa Etg N° 39 Appt N° 91

  Résidence Le Printemps D’Anfa

البيضاء   CASABLANCA. - 23223

املغرب.
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أألها  من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 
133.333,33 سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد سليم طارق :  1.333 حصة 
بقي ة 133 سرهم للحصة .

جصفات  جالعائلية  الشخصية   -
جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  طارق  سليم  الديد 
 DR  OD ALI BOUGHANEM
 ZAOUIAT SAISS EL JADIDA

24333 الجديدة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  طارق  سليم  الديد 
 DR  OD ALI BOUGHANEM
 ZAOUIAT SAISS EL JADIDA

24333 الجديدة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 757517.
1341I

SAFA-AUDITS

BAROMETAL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

SAFA-AUDITS
التقدم الحي املح دي اقامة غقبة 

بن نافع ع ارة J رقم 1  صندةق 
ال30يد 5515 ، 5515، الدار البيضاء 

املغرب
BAROMETAL شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي : 96 

 Pierre (شارع بيار بارأ الدار البيضاء
 Parent ( - 20250 CASABLANCA

.MAROC
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.  275967

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر   2319 سأن30   37 في  املؤرخ 
ذات  شركة   BAROMETAL حل 
رأس الها  مبلغ  املحدجسة  املدؤجلية 
مقرها  جعنوان  سرهم   13.333

الدار  بارأ  بيار  شارع   96 اإلأت اعي 

 Pierre Parent ( - 23253 البيضاء) 

نتيجة   CASABLANCA MAROC

لقرار الشركاء.

ج عين:

ج  بنحنة  الغزجاني   الديد)ة) 

نافع  بن  عقبة  اقامة  عنوانه)ا) 
ع ارة J  رقم 1 البيضاء 23573 الدار 

البيصاء املغرب ك صفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

بتاريخ 32 سأن30 2323 جفي  شارع بيار 

 Pierre Parent ( - (بارأ الدار البيضاء

23253 الدار البيضاء املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2319 تحت رقم 725165.

1342I

KPM CONSULTING

T.I.N TRANSPORT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KPM CONSULTING

 81BD LA RESISTANCE 2EME

 ETAGE N°4 CASABLANCA ،

20450، CASABLANCA MAROC

T.I.N TRANSPORT شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

 Bd 96 جعنوان مقرها اإلأت اعي

 D’Anfa Etg N° 09 Appt N° 91

  Résidence Le Printemps D’Anfa

CASABLANCA. - 20220 البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

483339

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   37

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 T.I.N  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.TRANSPORT
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع.
 Bd  96  : االأت اعي  املقر  عنوان 
 D’Anfa Etg N° 39 Appt N° 91
  Résidence Le Printemps D’Anfa
البيضاء   CASABLANCA. - 23223

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأس ال  مبلغ 

133.333,33 سرهم، مقدم كالتا ي:
 1.333   : جأاط  جساس  الديدة 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  جأاط  جساس  الديدة 
 Rue Mallarme ETG 4 Appt  12
 11 Val Fleuri Casablanca 23953

املح دية املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  جأاط  جساس  الديدة 
 Rue Mallarme ETG 4 Appt  12
 11 Val Fleuri Casablanca 23953

املح دية املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 757521.
1343I

مكتب املحاسبة الصالحي

 SOCIETE KADDOURI
LITAAMIR

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

مكتب املحاسبة الصالحي
زنقة املدينة املنورة ع ارة اليعقوبي 

الطابق الثالث الشقة رقم 6 ، 
63333، جأدة املغرب

 SOCIETE KADDOURI LITAAMIR
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي : رقم58 
تجزئة الع راني حي الريا�سي طريق 

عين بني مطهر - 63333 جأدة 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.33511
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر حل   2323 نون30   13 املؤرخ في 
 SOCIETE KADDOURI LITAAMIR
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
رأس الها  مبلغ  الوحيد  الشريك 
مقرها  جعنوان  سرهم   133.333,33
الع راني  تجزئة  رقم58  اإلأت اعي 
مطهر  بني  عين  طريق  الريا�سي  حي 
جأدة املغرب نتيجة ل1/   63333  -

الفشل في استقطاب الزبناء.
2/ الوضعية االقتصاسية جالركوس 

الدي يعرفه قطاع البناء.
ج عين:

ج  قدجري  الهواري   الديد)ة) 
حي  الع راني  تجزئة   58 عنوانه)ا) 
مطهر  بني  عين  طريق  الريا�سي 
)ة)  ك صفي  املغرب  جأدة   63333

للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
رقم58  جفي   2323 نون30   13 بتاريخ 
طريق  الريا�سي  حي  الع راني  تجزئة 
جأدة   63333  - مطهر  بني  عين 

املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   37 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

2323 تحت رقم 2873.

1344I

TRANS MOUHCINE MZ SUD

 TRANS MOUHCINE MZ
SUD

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

TRANS MOUHCINE MZ SUD
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 Résidentiel parc Al Yasmine

 Immeuble 2 Groupe 21

 Entrée 18 Appartements N°17

 Tamansourt Marrakech ،

Marrakech ،40000 املغرب

 TRANS MOUHCINE MZ SUD

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي اقامة 

الياس ين املج وعة رقم21، الع ارة 

رقم2، املدخل18، الطابق4، الشقة 

رقم17، تامنصورت مراكش - 

43333 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

138427

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم   2323 نون30   13

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 TRANS : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.MOUHCINE MZ SUD

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحداب الغي3.

اقامة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

الياس ين املج وعة رقم21، الع ارة 

الشقة  الطابق4،  املدخل18،  رقم2، 

 - مراكش  تامنصورت  رقم17، 

43333 مراكش املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 2119 سنة .

 13.333 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

محدن  العرابي  ايت  الديد 

سجار شعوف العياسي رقم  عنوانه)ا) 

15 مراكش 43173 مراكش املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

محدن  العرابي  ايت  الديد 

سجار شعوف العياسي رقم  عنوانه)ا) 

15 مراكش 43173 مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية ب راكش  بتاريخ - تحت رقم 

.-

1345I

HORICOM

ZAGHDIDI TRAVAUX
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

HORICOM

21AV HASSAN II APPT N°4 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

ZAGHDIDI TRAVAUX  شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 21 

شقة رقم 4 شارع الحدن الثاني م.ج 

- 53333 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

46725

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم   2318 نون30   29

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. ZAGHDIDI TRAVAUX

االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.
 21 رقم   : عنوان املقر االأت اعي 

شقة رقم 4 شارع الحدن الثاني م.ج 

- 53333 مكناس املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الزغديدي  سعيد  الديد 

سجار اجالس بالغا ي املكاندة  عنوانه)ا) 

القرية  53333 تاجنات املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الزغديدي  سعيد  الديد 

سجار اجالس بالغا ي املكاندة  عنوانه)ا) 

القرية  53333 تاجنات املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   28 بتاريخ  ب كناس   التجارية 

2319 تحت رقم 462.

1346I

FOUZMEDIA

CarriMAG
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

CarriMAG شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 23 شارع 

انوال ع ارة فلوري 11 مكتب رقم 

4 - 14333 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

57521

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   13
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.CarriMAG
غرض الشركة بإيجاز : - 

استغالل املقالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع.
الشراء  ـ  امليات  استيــراس   -

البيع لج يع مواس البناء.
امشغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال الع ومية.  -

أخد املشاركة أج املنفعة في   -
املتعلقة  جاملقاجالت  الشركات  أ يع 

بامهداف املذكورة
أـ ـيــع  عـامـــة  بـصـفـة  ج   -
املــــــالية   ، التـجـاريـة  الــعـ ـلــيـات 
ارتباط  لــهـــا  الــتــــي  الــصـنـاعــيــة،    ،
بـامهـداف   مــبــاشــر  غــيــر  أج  مــبــاشــــــــــــر 
الدـــــالفـــــة الــــــــذكر أج قــاسرة أن تيــدر 

ن ـــو الشــركــة 
23 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 
انوال ع ارة فلوري 11 مكتب رقم 4 

- 14333 القنيطرة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
الديدة العرا�سي سعاس عنوانه)ا) 
14333 القنيطرة  بئ3 رامي    164 رقم 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
الديدة العرا�سي سعاس عنوانه)ا) 
رقم 164 بئ3 رامي  14333 القنيطرة, 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 32 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم -.
1347I
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مكتب املحاسبة الصالحي

 SOCIETE OUJDA

DISTRIBUTION
إعالن متعدس القرارات

مكتب املحاسبة الصالحي

زنقة املدينة املنورة ع ارة اليعقوبي 

الطابق الثالث الشقة رقم 6 ، 

63333، جأدة املغرب

 SOCIETE OUJDA

DISTRIBUTION »شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: رقم 763 

تجزئة ليزيريس - 63333 جأدة 

املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.18527

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 19 أكتوبر 2323

تم اتخاذ القرارات التالية: 

الشركة:  است رار   /1 رقم  قرار 

جفاة  بعد  مايلي:  عل5  ينص  الذي 

العام  الج ع  قرر  املداه ين  احد 

االستثنائي است رار الشركة مع جرثة 

املداهم املتوف5.

الذي  الرأس ال:   /2 رقم  قرار 

توزيع  اعيد  مايلي:  عل5  ينص 

عل5  للشركة  الرأس االالأت اعي 

الشركاء جسلك بتوزيع حصص املتوف5 

عل5 الورثة

3/ تعيين مدي3 مداعد:  قرار رقم 

تعيين  تم  مايلي:  عل5  ينص  الذي 

زجأها  مكان  املتوف5  املداهم  زجأة 

ك داعدة لل دي3.

النظام  تحيين   /4 رقم  قرار 

عل5  ينص  الذي  للشركة:  امسا�سي 

تحيين  عل5  املصاسقة  ت ت  مايلي: 

جتعديل  للشركة  امسا�سي  النظام 

أ يع الفصول التي خضعت للتغيي3.

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

الداسس:  الفصل  رقم  بند 

حدس  مايلي:  عل5  ينص  الذي 
 133.333,33 في  الشركة  رأس ال 

من  حصة   1333 ا 5  سره  قد ة 

موزعة  للحصة  سرهم   133,33 فئة 

عل5 الشركاء عالشكل االتي 1/ الديد 

بن حدج مح د 333 حصة 2/ الديد 
مح د الصوان 343 حصة .3/زليجي 

زليجي  /الديد   4 حصة   66 يوسف 

الديدة   /5 حصة   66 االاله  عبد 

حصة.6/الديدة   53 عبدجن زبيدة  
الديدة  حصة.7/   37 هاأر  زليجي 
الديدة  حصة.8/   37 شي اء  زليجي 
الديدة   /9 حصة   37 سارة  زليجي 

زليجي مريم 37 حصة.

الذي  الدابع:  الفصل  رقم  بند 

ينص عل5 مايلي: حدس رأس ال الشركة 

ا 5  سره  قد ة   133.333,33 في 

133,33 سرهم  1333 حصة من فئة 

عل5  موزعة  ب داه ات  للحصة 

1/ الديد  الشركاء عل5 الشكل االتي 

 /2 33333,33 سرهم  بن حدج مح د 

 34.333,33 الصوان  مح د  الديد 
 6.633,33 يوسف  3/زليجي  سرهم 

االاله  عبد  زليجي  /الديد   4 سرهم 
الديدة عبدجن  سرهم.5/   6.633,33
سرهم.6/الديدة    5.333,33 زبيدة  
سرهم.7/   3.733,33 هاأر  زليجي 

 3.733,33 شي اء  زليجي  الديدة 

سارة  زليجي  الديدة   /8 سرهم. 

زليجي  الديدة   /9 سرهم   3.733,33

مريم 3.733,33 سرهم.

بند رقم الفصل الخامس عشر: 

تعيين  تم  مايلي:  عل5  ينص  الذي 

الحامل  مح د  حدج  بن  الديد 

ف143868  رقم  الوطنية  للبطاقة 
عبدجن  جالديدة  للشركة  ك دي3 

الوطنية  للبطاقة  الحاملة  زجبيدة 
رقم ف281934 ك داعدة لل دي3

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   39 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

2323 تحت رقم 2931.

1348I

صولزير

صولزير

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

صولزير

168 شارع مح د الخامس الطابق 2 

، 86155، ايت ملول املغرب

صولزير شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 168 شارع 

مح د الخامس الطابق 2 - 86155 

ايت ملول املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

21741

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون   2323 أكتوبر   31

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

صولزير.

سراسة ج   : غرض الشركة بإيجاز 

تص يم الطاقة املتجدسة استي3اس ج 

تصدير.

 168  : االأت اعي  املقر  عنوان 

 -  2 الطابق  الخامس  مح د  شارع 

86155 ايت ملول املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديدة الشويحي لطيفة :  1.333 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

لطيفة  الشويحي  الديدة 

اسريس  موالي  شارع   116 عنوانه)ا) 

حي   4 طابق  جفاء  إقامة  امجل 

البيضاء  الدار   23363 املدتشفيات 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

لطيفة  الشويحي  الديدة 

اسريس  موالي  شارع   116 عنوانه)ا) 

حي   4 طابق  جفاء  إقامة  امجل 

البيضاء  الدار   23363 املدتشفيات 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   23 بتاريخ  بانزكان   االبتدائية 

2323 تحت رقم 1741.

1349I

LOUYTOU TEX SARL

SOCIETE LOUYTOU TEX
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

LOUYTOU TEX SARL

 AVENUE MERS SULTAN, 26

 APPT 03 ETAGE 1 CASABLANCA

 ، 20130، CASABLANCA

MAROC

SOCIETE LOUYTOU TEX  شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 26، شارع 

مرس الدلطان، الطابق 31 شقة 33 

الدارالبيضاء - 23336 الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

481941

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم   2323 نون30   16

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. SOCIETE LOUYTOU TEX

غرض الشركة بإيجاز : بائع يقوم 

باالستي3اس ج التصدير ج بائع أق شة 

بالتقديط.

عنوان املقر االأت اعي : 26، شارع 

مرس الدلطان، الطابق 31 شقة 33 

23336 الدارالبيضاء  الدارالبيضاء - 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

133.333,33 سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد بوتزرزايت مصطفى :  953 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

 53   : أس اء  بوتزرزايت  الديدة 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

مصطفى  بوتزرزايت  الديد 

س ارة  شارع  امسرة  حي  عنوانه)ا) 

رقم 439 عين الشق البيضاء 23483 

الدارالبيضاء املغرب.

أس اء  بوتزرزايت  الديدة 

رقم  ح رية  تجزئة  عنوانه)ا) 

 23153 البيضاء  كاليفورنيا   92

الدارالبيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

مصطفى  بوتزرزايت  الديد 

س ارة  شارع  امسرة  حي  عنوانه)ا) 

رقم 439 عين الشق البيضاء 23483 

الدارالبيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 38 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 756355.

1353I

FOUZMEDIA

EPILIA

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

EPILIA شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي مكتب 

رقم 4 ع ارة رقم 383 شارع مح د 

الخامس - 14333 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

51651

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون   2323 مارس   11

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

.EPILIA : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

غرض الشركة بإيجاز : مزينة

االستي3اس.

مكتب   : االأت اعي  املقر  عنوان 

شارع مح د   383 ع ارة رقم   4 رقم 

الخامس - 14333 القنيطرة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 13.333 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  امنوح  نعي ة  الديدة 

 13 الشقة  زنقة اكي دن   33 ع ارة 

اكدال 23333 الرباط املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   
جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  امنوح  نعي ة  الديدة 
 13 الشقة  زنقة اكي دن   33 ع ارة 

اكدال 23333 الرباط املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

ف30اير 2319 تحت رقم -.

1351I

CABINET OUASSI

DISCORSE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET OUASSI
ع ارة كومرزيد شارع الحرية طابق 
االجل مكتب رقم 3 املدينة الجديدة 

، 46333، اسفي املغرب
DISCORSE شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي بقعة 16 

تجزئة القدس  - 46333 أسفي 
املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
11377

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 سأن30   32
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.DISCORSE
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جتوزيع املنتجات الغذائية.
بقعة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
أسفي   46333  - تجزئة القدس    16

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : الديد عث ان شرجج  

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  شرجج  عث ان  الديد 

سجار الكراجطة بوكدرة أسفي 46333 

أسفي املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  شرجج  عث ان  الديد 

سجار الكراجطة بوكدرة أسفي 46333 

أسفي املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   13 بتاريخ  االبتدائية بآسفي  

2323 تحت رقم 2283.

1352I

FOUZMEDIA

AMAWAL TRANS SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 AMAWAL TRANS SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

 GH3 جعنوان مقرها اإلأت اعي بلوك

ع ارة 8  الرقم 2 مشرجع التوفيق - 

14333 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

57781

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 سأن30   11

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.AMAWAL TRANS SARL AU
مقاجل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

في نقل الدلع عل5 املدتوى الوطني 

جالدج ي

التصدير جاالستي3اس.

بلوك   : االأت اعي  املقر  عنوان 

مشرجع   2 الرقم    8 ع ارة   GH3

التوفيق - 14333 القنيطرة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ح يد  أزناك  الديد 

الرقم 46 تجزئة الكومية الشقة 3 بئ3 

الرامي 14333 القنيطرة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  ح يد  أزناك  الديد 

الرقم 46 تجزئة الكومية الشقة 3 بئ3 

الرامي 14333 القنيطرة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم -.

1353I

NOUVAFISC

WCN TRANSPORT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NOUVAFISC

ع ارة بولهدير شارع املقاجمة ايت 

ملول انزكان ، 83653، انزكان 

املغرب

WCN TRANSPORT شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي الطريق 

الرئيدية مركز سيدي بيبي سرايد 
شتوكة ايت بها - 87352 بيوكرى 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

21385

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 شتن30   21

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 WCN  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.TRANSPORT

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحداب الغي3.

الطريق   : االأت اعي  املقر  عنوان 

سرايد  بيبي  سيدي  مركز  الرئيدية 
بيوكرى   87352  - بها  ايت  شتوكة 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد سعيد الخضراجي :  1.333 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
الخضراجي  سعيد  الديد 
الحي   972 رقم   21 زنقة  عنوانه)ا) 

ايت   83333 ملول  ايت  الصناعي 

ملول املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
الخضراجي  سعيد  الديد 
الحي   972 رقم   21 زنقة  عنوانه)ا) 

ايت   83333 ملول  ايت  الصناعي 

ملول املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   12 بتاريخ  االبتدائية بانزكان  

2323 تحت رقم 1739.

1354I

FUDICAIRE ISMAILI

Societe Nassim Salwan

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي التقم بلوك 2 رقم 37 الد ارة ، 

ES-SMARA MAROC ،72333

Societe Nassim Salwan  شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

 BD جعنوان مقرها اإلأت اعي

 HASSAN II BLOC III N° 14 ES

SEMARA - 72000 الد ارة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2121

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون   2323 سأن30   39

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. Societe Nassim Salwan

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

العامة .

 BD  : االأت اعي  املقر  عنوان 

 HASSAN II BLOC III N° 14 ES

SEMARA - 72333 الد ارة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد ع ر عدلني :  1.333 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد ع ر عدلني عنوانه)ا) الحي 

الد ارة   23 رقم   33 بلوك  الجديد 

72333 الد ارة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد ع ر عدلني عنوانه)ا) الحي 

الد ارة   23 رقم   33 بلوك  الجديد 

72333 الد ارة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالد ارة  بتاريخ 16 سأن30 

2323 تحت رقم 192/2020.

1355I

WAY CONSEIL

S PRESTIGE IMMO
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

WAY CONSEIL

 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC

S PRESTIGE IMMO شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع عبد 

الكريم اقامة أواس ع ارة 139 شقة 

رقم 43 الطابق 3 - 43163 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

139353

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 سأن30   16

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 S  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.PRESTIGE IMMO
: مقاجل في  غرض الشركة بإيجاز 

العقارات ج مختلف االشغال.
عنوان املقر االأت اعي : شارع عبد 
الكريم اقامة أواس ع ارة 139 شقة 
مراكش   43163  -  3 الطابق   43 رقم 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
سؤسان  ايت  حدين  الديد 
سرهم   133 بقي ة  حصة   1.333   :

للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
سؤسان  ايت  حدين  الديد 
عنوانه)ا) زنقة حافظ ابراهيم اقامة 
 43163 الشتوي   الحي  أيني3جزا 

مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
سؤسان  ايت  حدين  الديد 
عنوانه)ا) زنقة حافظ ابراهيم اقامة 
 43163 الشتوي   الحي  أيني3جزا 

مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   15 بتاريخ  التجارية ب راكش  

2323 تحت رقم 118533.

1356I

FOUZMEDIA

RIDAKA
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
RIDAKA شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي مكتب رقم 

1 زاجية موالي اس اعيل جاسريس 

االك30 إقامة شي اء - 14333 

القنيطرة املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.46547

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم   2323 نون30   35 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

من  أي  سرهم»   2.333.333«

»3.533.333 سرهم» إ 5 »4.533.333 

مقاصة  إأراء    : طريق  عن  سرهم» 

مع سيون الشركة املحدسة املقدار ج 

املدتحقة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 37 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 83432.

1357I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

ANISFA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

8 شارع فاس الطابق امجل رقم 1 ، 

93333، طنجة املغرب

ANISFA شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 75 شارع 

املكديك - 93333 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

113237

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 شتن30   21

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ANISFA

اللوازم ج   : غرض الشركة بإيجاز 

التجهيزات املكتبية.

75 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 

املكديك - 93333 طنجة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

1.333 حصة    : الديد هنتي علي 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عين  عنوانه)ا)  علي  هنتي  الديد 

 93333  14 رقم   2 سراسب  الحياني 

طنجة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عين  عنوانه)ا)  علي  هنتي  الديد 

 93333  14 رقم   2 سراسب  الحياني 

طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   31 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2323 تحت رقم 236185.

1358I

mohammed boumzebra

STE 2CH TRAVAUX
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جفاة شريك

mohammed boumzebra

 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH

 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

STE 2CH TRAVAUX  شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي توطين 

في شارع مدي3ة خضراء رقم 162  - 

23233 الفقيه بن صالح املغرب.

جفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 

.4375

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 14 سأن30 2323 تم اإلعالم 

بوفاة الشريك مح د يشهاب ج توزيع 

لرسم   
ً
تبعا الورثة  عل5  حصصه 

 2323 سأن30   37 في  املؤرخ  اإلراثة 

بالشكل امتي :

الديد)ة) املعطي  يشهاب  ،  833 

حصة .

 625   ، نجاة الهالجي   الديد)ة) 

حصة .

 885   ، الديد)ة) توفيق يشهاب  

حصة .

 885   ، يشهاب   الديد)ة) زكرياء 

حصة .

 443   ، يشهاب   هند  الديد)ة) 

حصة .

 443   ، مينة يشهاب   الديد)ة) 

حصة .
 443   ، زينب يشهاب   الديد)ة) 

حصة .

 443   ، يشهاب   تريا  الديد)ة) 

حصة .

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  االبتدائية بالفقيه بن صالح  

16 سأن30 2323 تحت رقم 372.

1359I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE FLOUSSY SAHARA
SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي التقم بلوك 2 رقم 37 الد ارة ، 

ES-SMARA MAROC ،72333

 STE FLOUSSY SAHARA SARL

AU  شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

ذات الشريك الوحيد

 LOT جعنوان مقرها اإلأت اعي

 FATH III AV MAKA N° 16 ES

SEMARA - 72000 الد ارة املغرب
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تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2125

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون   2323 سأن30   39

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. FLOUSSY SAHARA SARL AU

تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االموال .

 LOT  : االأت اعي  املقر  عنوان 

 FATH III AV MAKA N° 16 ES

SEMARA - 72333 الد ارة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

سيدة  حدان  سيدي  الديد 

سرهم   133 بقي ة  حصة   1.333   :

للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

سيدة  حدان  سيدي  الديد 

رقم  امللكي  الجيش  شارع  عنوانه)ا) 

88 الد ارة 72333 الد ارة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

سيدة  حدان  سيدي  الديد 

رقم  امللكي  الجيش  شارع  عنوانه)ا) 

88 الد ارة 72333 الد ارة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالد ارة  بتاريخ 17 سأن30 

2323 تحت رقم 194/2020.

1363I

WAY CONSEIL

SOUSSANE IMMO SERVICE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

WAY CONSEIL

 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC

  SOUSSANE IMMO SERVICE

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع عبد 

الكريم اقامة أواس ع ارة 139 شقة 

رقم 43 الطابق 3 - 43163 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

139351

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   17

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. SOUSSANE IMMO SERVICE

: مقاجل في  غرض الشركة بإيجاز 

العقار ج االشغال املختلفة.

عنوان املقر االأت اعي : شارع عبد 

الكريم اقامة أواس ع ارة 139 شقة 

مراكش   43163  -  3 الطابق   43 رقم 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

سؤسان  ايت  حدين  الديد 

سرهم   133 بقي ة  حصة   1.333   :

للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

سؤسان  ايت  حدين  الديد 

عنوانه)ا) زنقة حافظ ابراهيم اقامة 

 43163 الشتوي  الحي  أيني3جزا 

مراكش املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

سؤسان  ايت  حدين  الديد 

عنوانه)ا) زنقة حافظ ابراهيم اقامة 

 43163 الشتوي  الحي  أيني3جزا 

مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   16 بتاريخ  التجارية ب راكش  

2323 تحت رقم 118532.

1361I

FOUZMEDIA

TRANSCAR GHARB SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

توسيع نشاط الشركة 

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

TRANSCAR GHARB SARL شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها االأت اعي الوفا 

4 الرقم 257  - 14333 القنيطرة 

املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.44323

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2323 يونيو   31 في  املؤرخ 

نشاط  إ 5  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي :

الدائل  الوقوس  أج  الوقوس  بيع 

بالج لة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 37 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 83398.

1362I

LZ EXPERTS

 AFRICA OFFSHORING

SERVICES

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

LZ EXPERTS

 rue Ibn Al Moualim ، 20050، ,4

Casablanca Maroc

 AFRICA OFFSHORING

SERVICES شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 4 زنقة إبن 

املعلم الطابق الثاني الشقة 13 - 

23353 البيضاء امل لكة املغربية

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

482645

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم   2323 نون30   24

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 AFRICA : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.OFFSHORING SERVICES

توريد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

خدمات الشركة من الخارج.

زنقة   4  : االأت اعي  املقر  عنوان 

إبن املعلم الطابق الثاني الشقة 13 - 

23353 البيضاء امل لكة املغربية.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد ازجيتيني عبد الص د :  53 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

حصة   953   : صوفياز  الشركة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .
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جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الص د  عبد  ازجيتيني  الديد 

 1 زنقة  كيني ي3  تجزئة  عنوانه)ا) 

 13 الشقة  امجل  الطابق   14 الرقم 

23333 البيضاء املغرب.

 46 عنوانه)ا)  صوفياز  الشركة 

البيضاء   23133 الزرقطوني  شارع 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الص د  عبد  ازجيتيني  الديد 

 1 زنقة  كيني ي3  تجزئة  عنوانه)ا) 

 13 الشقة  امجل  الطابق   14 الرقم 

23333 البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 757276.

1363I

FOUZMEDIA

ELECTRO REDA
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين مدي3 أديد للشركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

  ELECTRO REDA

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 34 زنقة 
زمزم إقامة زمزم مكتب رقم 17 

مي وزا - 14333 القنيطرة املغرب.

تعيين مدي3 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.43767

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم تعيين   2323 نون30   33 املؤرخ في 

مدي3 أديد للشركة الديد)ة) اطنجي 

إلقالة  تبعا  جحيد  ك دي3  العربي 

مدي3.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 37 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 83399.

1364I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE TRANSPORTISTAS

SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي التقم بلوك 2 رقم 37 الد ارة ، 

ES-SMARA MAROC ،72333

 STE TRANSPORTISTAS SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

 HAY EL جعنوان مقرها اإلأت اعي

 HASSANI RUE LAABIDI OULD

 HMAIM N° 11 ES SEMARA -

72333 الد ارة املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2127

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون   2323 سأن30   37

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TRANSPORTISTAS SARL

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لحداب الغي3.

 HAY EL  : عنوان املقر االأت اعي 

 HASSANI RUE LAABIDI OULD

 HMAIM N° 11 ES SEMARA -

72333 الد ارة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 533   : الديد سيدي ح د عزات 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

الديد موالي لح اس عزات :  533 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  
جصفات جمواطن الشركاء :

عزات  ح د  سيدي  الديد 
عنوانه)ا) قطاع حوزة سائرة ج ع الة 

الد ارة 72333 الد ارة املغرب.
عزات  لح اس  موالي  الديد 
عنوانه)ا) تجزئة اقامة املركز طابق 3 
 28833 املح دية   9 ع الرة ب شقة 

املح دية املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
عزات  ح د  سيدي  الديد 
عنوانه)ا) قطاع حوزة سائرة ج ع الة 

الد ارة 72333 الد ارة املغرب
عزات  لح اس  موالي  الديد 
عنوانه)ا) تجزئة اقامة املركز طابق 3 
 28833 املح دية   9 ع الرة ب شقة 

املح دية املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالد ارة  بتاريخ 17 سأن30 

2323 تحت رقم 195/2020.

1365I

CHAMI CONSEILS

LAND ROAD VM
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

CHAMI CONSEILS
حي الفتح شارع محج مح د 

الداسس ع ارة ارينا الطابق الرابع 
شقة 38 ، 73333، العيون املغرب
LAND ROAD VM شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي الفتح 
شارع مح د الداسس ع ارة ارينا 
الطابق الرابع رقم 38 - 73333 

العيون  املغرب 
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

34337
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 سأن30   14
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 LAND : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.ROAD VM

اعداس   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بناء  التحتية  البنيات  ج  الطرق 

املنشات ج املباني .

عنوان املقر االأت اعي : حي الفتح 

ارينا  ع ارة  الداسس  مح د  شارع 

 73333  -  38 رقم  الرابع  الطابق 

العيون  املغرب .

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

كورمان   زاكي  الكدندر  الديد 

سرهم   133 بقي ة  حصة   1.333   :

للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

كورمان  زاكي  الكدندر  الديد 

فاليي3    لويس  شارع   2 عنوانه)ا) 

84333 افينيون  فرندا .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

كورمان  زاكي  الكدندر  الديد 

فاليي3   لويس  شارع   2 عنوانه)ا) 

84333 افينيون  فرندا 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 16 سأن30 

2323 تحت رقم 3088/2020.

1366I

Ste Abdoune Conseil

HOTEL TIDGHINE KETAMA
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين مدي3 أديد للشركة

Ste Abdoune Conseil
رقم 4 إقامة فاط ة شارع موالي 

رشيد امطلس طريق صفرج فاس ، 

33333، فاس املغرب

  HOTEL TIDGHINE KETAMA

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
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جعنوان مقرها اإلأت اعي ايداكن 
املركز تاركيدت إقليم الحدي ة - 

32333 الحدي ة املغرب.
تعيين مدي3 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.759

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   2323 نون30   19 املؤرخ في 
مدي3 أديد للشركة الديد)ة)  الثلث 

عبد الدالم ك دي3 جحيد
تبعا لقبول استقالة املدي3.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 38 بتاريخ  بالحدي ة   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 565.

1367I

OMYKOM

OMYKOM
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

OMYKOM
 67RUE CHEVALIER BAYARD

 5EME ETAGE N°16 BELVEDERE
الدار البيضاء، 23233، الدار 

البيضاء املغرب
OMYKOM شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة)في طور التصفية)
 67RUE جعنوان مقرها اإلأت اعي
 CHEVALIER BAYARD 5EME

ETAGE N°16-BELVEDERE الدار 
البيضاء 23233 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.262157

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
2318 تقرر حل  31 سأن30  املؤرخ في 
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 
OMYKOM  مبلغ رأس الها 13.333 
اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 
 67RUE CHEVALIER BAYARD
 5EME ETAGE N°16-BELVEDERE
23233 الدار البيضاء  الدار البيضاء 
انتاأية  عدم   : ل  نتيجة  املغرب 

الشركة.

 67RUE ج حدس مقر التصفية ب 

 CHEVALIER BAYARD 5EME

الدار   ETAGE N°16 BELVEDERE

البيضاء  الدار   23233 البيضاء 

املغرب. 

ج عين:

ج  عكاشة  عائشة    الديد)ة) 
 23233 زنقة كيل بولو   9 عنوانه)ا) 

)ة)  ك صفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل5 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 38 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر 2323 تحت رقم 748928.

1368I

COMPTE A JOUR

AKLOUD
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

COMPTE A JOUR

 BP N° 5173  OLD MILMOUN

 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC

AKLOUD شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 

اكوناف - 62333 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

21321

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   33

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.AKLOUD

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع للغي3 .

حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 

اكوناف - 62333 الناظور املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد اكلوس سعيد :  533 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

 533   : الديد الفخضاجي مح د 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  سعيد  اكلوس  الديد 
14 62333 الناظور  حي اكوناف رقم 

املغرب.

مح د  الفخضاجي  الديد 

 188 رقم  اكوناف  حي  عنوانه)ا) 

62333 الناظور املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  سعيد  اكلوس  الديد 
14 62333 الناظور  حي اكوناف رقم 

املغرب

مح د  الفخضاجي  الديد 

 188 رقم  اكوناف  حي  عنوانه)ا) 

62333 الناظور املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 23 نون30 

2323 تحت رقم 3636.

1369I

FIDEL AUDIT

تينيكا أنسبيكسيون
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مدي3 أديد للشركة

FIDEL AUDIT

 BD LAGIRONDE RES 2000 ،

20000، CASABLANCA MAROC

تينيكا أندبيكديون  شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

الخي3 أزء  I4FB تجزئة رقم 48 

املنطقة الصناعية أجالس صالح 

بوسكورة - 27182 الدار البيضاء 

املغرب.

تعيين مدي3 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.354753

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 19 أكتوبر 2323 تم تعيين 

مدي3 أديد للشركة الديد)ة) حرير 

لطيفة ك دي3 جحيد

تبعا لقبول استقالة املدي3.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 757233.

1373I

World invest group

TRENDY VISION
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

World invest group

 av lalla yacout anglr mustafa 61

 elmaani 1er etg n 56 casa 61

 av lalla yacout anglr mustafa

 elmaani 1er etg n 56 casa،

20000، Casa Maroc

TRENDY VISION شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 61 شارع 

اللة ياقوت تقاطع مصطفى املعاني 

الطابق االجل رقم 56 - 23333 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

482923

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   26

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
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عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TRENDY VISION

جسيط   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لالستي3اس ج التصدير

أشغال الزأاج.

61 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 

اللة ياقوت تقاطع مصطفى املعاني 

الطابق االجل رقم 56 - 23333 الدار 

البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد عبد الغفور الورسي :  533 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

حصة   533   : الديد عزيز قاف 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

 الديد عبد الغفور الورسي : 533 

بقي ة 133 سرهم.

بقي ة   533  : قاف  عزيز  الديد 

133 سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :

الورسي  الغفور  عبد  الديد 
ج  ق   1 رقم   15 بلوك  عنوانه)ا) 

البيضاء  الدار   23333 البيضاء 

املغرب.

عنوانه)ا)  قاف  عزيز  الديد 
85 ق ج   23 رقم  2 زنقة  قصر البحر 

23333 الدار البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الورسي  الغفور  عبد  الديد 
ج  ق   1 رقم   15 بلوك  عنوانه)ا) 

البيضاء  الدار   23333 البيضاء 

املغرب

عنوانه)ا)  قاف  عزيز  الديد 
85 ق ج   23 رقم  2 زنقة  قصر البحر 

23333 الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 757533.

1371I

FIDUCIAIRE LABEMA ASSISTANCE

موالدهارا إيييسياتيف
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE LABEMA

ASSISTANCE

 Av, Youssef Ibn Tachafine

 Résidence Mounia Etg 2 Appt 8

، 90040، Tanger MAROC

موالسهارا إيييدياتيف شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

 ،33 جعنوان مقرها اإلأت اعي  

شارع الفاييط إقامة النصر الطبق 

الثاني شقة 1 طنجة - 93343 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

113733

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم   2323 نون30   39

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

موالسهارا إيييدياتيف.

سار   : بإيجاز  الشركة  غرض 

 – الدياحي  اإلنعاش   ، الضيافة 

تنظيم الخرأات  عل5 مدتوى أ يع 

الجهات جاملواقع الدياحية باملغرب. .

 ،3 3 عنوان املقر االأت اعي :  

الطبق  النصر  إقامة  الفاييط  شارع 

الثاني شقة 1 طنجة - 93343 طنجة 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 133   : عداس  زجهرة  الديدة 

حصة بقي ة 1.333 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الديدة زجهرة عداس عنوانه)ا) 

 ،14 بالنتدوين  ليك  سير  فان  بارت 

1361 ف ل أمدت3سام بلجيكا 33332 

أمد30سام بلجيكا.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديدة زجهرة عداس عنوانه)ا) 

 ،14 بالنتدوين  ليك  سير  فان  بارت 

1361 ف ل أمدت3سام بلجيكا 33332 

أمد30سام بلجيكا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بطنجة   التجارية 

رقم  تحت   2323 سأن30   11

.43611123327417

1372I

mohammed boumzebra

RIFAQ TRANSPORT
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جفاة شريك

mohammed boumzebra

 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH

 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

RIFAQ TRANSPORT  شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

مدي3ة الخضراء رقم 162  - 23233 

فقيه بن صالح املغرب.

جفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1961

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 14 سأن30 2323 تم اإلعالم 

بوفاة الشريك مح د يشهاب ج توزيع 

لرسم   
ً
تبعا الورثة  عل5  حصصه 

 2323 سأن30   37 في  املؤرخ  اإلراثة 

بالشكل امتي :

  ، يشهاب   املعطي   الديد)ة) 

1.666 حصة .

الديد)ة) نجاة الهالجي  ،  1.254 

حصة .

الديد)ة) توفيق يشهاب  ،  1.773 

حصة .

الديد)ة) زكرياء يشهاب  ،  1.773 

حصة .

 885   ، يشهاب   هند  الديد)ة) 

حصة .

 885   ، مينة يشهاب   الديد)ة) 

حصة .
 885   ، زينب يشهاب   الديد)ة) 

حصة .

 885   ، يشهاب   تريا  الديد)ة) 

حصة .

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  االبتدائية بالفقيه بن صالح  

16 سأن30 2323 تحت رقم 373.

1373I

ficogedek sarl au

BELOM EXPO SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

ficogedek sarl au

 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes

maroc

BELOM EXPO SARL شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي محل 
رقم 133 زنقة 2 جسالن - 53353 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

51717

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 شتن30   11

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
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عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BELOM EXPO SARL

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الغي3،االشغال  لحداب  البضائع 

العامة،جسيط.

عنوان املقر االأت اعي : محل رقم 

133 زنقة 2 جسالن - 53353 مكناس 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد ع ر بلحبيب :  533 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

 533   : بلحبيب  أح د  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بلحبيب  ع ر  الديد 

اجالس ازباير املركز  . تازة املغرب.

عنوانه)ا)  بلحبيب  أح د  الديد 

اجالس ازباير املركز  . تازة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  بلحبيب  ع ر  الديد 

اجالس ازباير املركز  . تازة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   15 بتاريخ  التجارية ب كناس  

2323 تحت رقم 4283.

1374I

KAMAR BENOUNA

OPTIMA ش م
إعالن متعدس القرارات

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca MAROC

OPTIMA ش م  »شركة  املداه ة»

جعنوان مقرها االأت اعي: زنقة سي 

ترجى الحي الصناعي عين الدبع  - 

23583 الدارالبيضاء  املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.na17397

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 13 غشت 2323

تم اتخاذ القرارات التالية: 
عل5  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
ب قدار  راس ال  في  الزياسة  مايلي: 
23.333.333 سرهم لي3تفع  املبلغ من 
سرهم   29.757.333 ا 5   9.757.333
 13 في  العام  الج ع  طرف  من  قرر 
غشت ج املعاينة من املجلس االساري 

في 32 نون30 2323
قرار رقم 2: الذي ينص عل5 مايلي: 

تعديل متالزم للقوانين 
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 3: الذي ينص عل5 مايلي: 

3
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 757729.

1375I

mohammed boumzebra

MOULIN ADDAHABIA
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جفاة شريك

mohammed boumzebra
 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH
 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
MOULIN ADDAHABIA  شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي مراب 

طريق الوطنية رقم 11 اجالس بوخدج - 
23233 الفقيه بن صالح املغرب.

جفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3741
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 14 سأن30 2323 تم اإلعالم 
بوفاة الشريك مح د يشهاب ج توزيع 
لرسم   

ً
تبعا الورثة  عل5  حصصه 

 2323 سأن30   37 في  املؤرخ  اإلراثة 
بالشكل امتي :

الديد)ة) املعطي يشهاب  ،  833 
حصة .

 629   ، نجاة الهالجي   الديد)ة) 
حصة .

الديد)ة) توفيق يشهاب  ،  3.385 
حصة .

الديد)ة) زكرياء يشهاب  ،  3.385 
حصة .

 442   ، يشهاب   هند  الديد)ة) 
حصة .

 442   ، مينة يشهاب   الديد)ة) 
حصة .

 442   ، زينب يشهاب   الديد)ة) 
حصة .

 442   ، يشهاب   تريا  الديد)ة) 
حصة .

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  االبتدائية بالفقيه بن صالح  

16 سأن30 2323 تحت رقم 375.
1376I

hamzafid

OUEZZANE TEX -S.A.R.L-
AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

hamzafid
 BOITE POSTALE VILLE

 NOUVELLE HAMRIA N°867
 MEKNES ، 50000، meknes

maroc
 OUEZZANE TEX -S.A.R.L-AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 
تجزئةإكرام شارع  عبد هللا 

شفشاجني رقم 9. - 16233 جزان 
املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1681

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 سأن30   38
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 
بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.OUEZZANE TEX -S.A.R.L-AU
صناعة    : غرض الشركة بإيجاز 

املندوأات.
لل البس  الصناعي  التصنيع   -
أ يع  جفي  أنواعها  بج يع  جاملالبس 
جتأأي3  جبيع جبناء  جشراء   ، امق شة 
جاملصانع  الورش  أ يع  جتشغيل 
صناعة  املغرب.  نطاق  في  الواقعة 
املالبس جاملالبس أج أ يع الصناعات 

ذات الصلة.
 استي3اس جتصدير أ يع املنتجات 
املهت ة  جاآلالت  جامسجات  جاملواس 
بشكل مباشر أج غي3 مباشر باملالبس 

الصناعية.
براءات  أ يع  عل5  الحصول   -
التجارية  جالعالمات  االخت3اع 
املتعلقة  جالع ليات  جالت3اخيص 
جتشغيلها  جمنحها  الشركة  بأغراض 

جتنازل عنها.
استث ارات  أي   ، أعم  جبشكل   
أج  منقولة  أج  صناعية  أج  تجارية 
عقارية أج مالية أج استث ارات في رأس 
املال أج ع ليات مداعدة أج ع ليات 
غي3  أج  مباشر  بشكل  تتعلق  م اثلة 
مباشر بال�سيء أعاله أج التي قد ترجج 

له..
 : االأت اعي  املقر  عنوان 
تجزئةإكرام شارع  عبد هللا شفشاجني 

رقم 9. - 16233 جزان املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
  : القاسر   عبد  ال30ن�سي  الديد 
سرهم   133 بقي ة  حصة   1.333

للحصة .
 : القاسر   عبد  ال30ن�سي  الديد   

1333 بقي ة 133 سرهم.
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جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :

القاسر   عبد  ال30ن�سي  الديد 
عنوانه)ا) رقم 43 راس أغيل بيل فيو  

م.ج.  53333 مكناس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

القاسر  عبد  ال30ن�سي  الديد 
عنوانه)ا) رقم 43 راس أغيل بيل فيو  

م.ج.  53333 مكناس ملغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   14 بتاريخ  بوزان   االبتدائية 

2323 تحت رقم 2917.

1377I

la marocaine des bilans

STYLE ELITE 08
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

la marocaine des bilans

محج 11 يناير مكتب رقم 8 ع ارة 

أسرار حي الداخلة ، 83363، أكاسير 

املغرب

STYLE ELITE 08  شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي أيت 

عبدالرح ان القليعة أيت ملول - 

83333 أيت ملول املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

21919

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   33

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STYLE : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

. ELITE 38

مع ل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

خياطة.

حي أيت   : عنوان املقر االأت اعي 

 - ملول  أيت  القليعة  عبدالرح ان 

83333 أيت ملول املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : جليد  رشداجي  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  جليد  رشداجي  الديد 

 83333 حي الباز القليعة أيت ملول 

أيت ملول املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  جليد  رشداجي  الديد 

 83333 حي الباز القليعة أيت ملول 

أيت ملول املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   14 بتاريخ  االبتدائية بانزكان  

2323 تحت رقم 2223.

1378I

صولزير

صوبنيل

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

صوبنيل

93 شارع ابن تاشفين الطابق 1 

الشقة 2 ، 23333، الدار البيضاء 

املغرب

صوبنيل شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 93 شارع 

ابن تاشفين الطابق 1 الشقة 2 - 

23333 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

477823

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون   2323 أكتوبر   31

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

صوبنيل.

الطاقة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املتجدسة استي3اس ج تصدير.

93 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 

 -  2 الشقة   1 الطابق  تاشفين  ابن 

23333 الدار البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديدة الشويحي لطيفة :  1.333 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

لطيفة  الشويحي  الديدة 

اسريس  موالي  شارع   116 عنوانه)ا) 

حي   4 طابق  جفاء  إقامة  امجل 

البيضاء  الدار   23363 املدتشفيات 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

لطيفة  الشويحي  الديدة 

اسريس  موالي  شارع   116 عنوانه)ا) 

حي   4 طابق  جفاء  إقامة  امجل 

البيضاء  الدار   23363 املدتشفيات 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر 2323 تحت رقم 26342.

1379I

CABINET OUASSI

KOUARE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

CABINET OUASSI

ع ارة كومرزيد شارع الحرية طابق 

االجل مكتب رقم 3 املدينة الجديدة 

، 46333، اسفي املغرب

KOUARE شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي كراج رقم 

18 زنقة شهيد أح د بن مح د 

رشيدي حي بالس الجد أسفي - 

46333 أسفي املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

11383

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 سأن30   34

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.KOUARE

مطور   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقارات.

كراج   : االأت اعي  املقر  عنوان 
18 زنقة شهيد أح د بن مح د  رقم 

رشيدي حي بالس الجد أسفي - 46333 

أسفي املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

233 حصة    : الديدة غيثة كوار 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

 233   : كوار  علي  مح د  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

حصة   633   : الديد أح د كوار 

بقي ة 133 سرهم للحصة .
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جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  كوار  أح د  الديد 
مح د  بن  اح د  الشهيد  زنقة   16

 46333 الجد   بالس  حي  الرشيدي 

أسفي املغرب.

سار  الديدة غيثة كوار عنوانه)ا) 

الدعاسة ع ارة ج الشقة 26 الطابق 

5  43333 مراكش املغرب.

الديد مح د علي كوار عنوانه)ا) 
مح د  بن  اح د  الشهيد  زنقة   16

 46333 الجد   بالس  حي  الرشيدي 

أسفي املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  كوار  أح د  الديد 
مح د  بن  اح د  الشهيد  زنقة   16

 46333 الجد   بالس  حي  الرشيدي 

أسفي املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   14 بتاريخ  االبتدائية بآسفي  

2323 تحت رقم -.

1383I

CABINET BENADDI

ASSURANCE ATTACHAROK
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

CABINET BENADDI

قصبة االمين GH4 ،2، ع ارة 1، 

الطابق 2، رقم 8، ليداسفة، ، 

23193، الدارالبيضاء املغرب

 ASSURANCE ATTACHAROK

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي الطريق 

الثانوي 136 الرقم 26 أ اعة 

موالي رشيد  - 23663 الدار 

البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.137533

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2315 أبريل   33 في  املؤرخ 

املصاسقة عل5 :

تفويت الديد )ة) اح د  بويرمان 

أصل  من  اأت اعية  حصة   559

1.333 حصة لفائدة  الديد )ة) زاكي 

لحلو بتاريخ 33 أبريل 2315.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز 2315 تحت رقم 33581389.

1381I

ائت انية يوسف البشاي

YOUSSEF TRAICHING
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تقليص هدف الشركة

ائت انية يوسف البشاي

شارع الحدن الثاني ع ارة لتوليب 

الطبق امجل رقم 3 العرائش ، 

92333، العرائش املغرب

YOUSSEF TRAICHING شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها االأت اعي كل ت3 1 

طريق طنجة - 92333 العرائش 

املغرب.

تقليص هدف الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

3657

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم حذف   2323 نون30   35 املؤرخ في 

امنشطة التالية من نشاط الشركة 

الحا ي :

ج  تــهــيــئــة  الــعــقــاريــة،  الــتــنــ ــيــة  -ـ 
صيانة مراكب الصيد البحري

شـبـكـات  الـتـهـيـئة،  أشـغـال   -

قـنـوات الـ ـاء جقـنـوات الـتـصـريـف

لإلقــامــة  امراضــي  تــهــيــئــة   -

الــ ــجــال  فــي  الــدــكــنــيــة  الــعــ ــارات 

الــدراســات  أــ ــيــع  الــحــضــري، 

جحــدات ســكــنــيــة  الــ ــتــعــلــقــة بإنشاء 

أــ ــيــع  بــيــع  ج  شــراء  جغــيــرهــا، 

الــعــ ــارات جالإلقــامــات ج غــيــرهــا.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعرائش  بتاريخ 27 نون30 

2323 تحت رقم 999.

1382I

ائت انية الراحة

  لباتسور دو كازا
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ائت انية الراحة

48 شارع مح د الخامس تجزئة 

الصافي برشيد برشيد، 26133، 

MAROC برشيد

  لباتدور سج كازا شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

الدرجة رقم 437 الطابق الثاني سرجة 

برشيد 26133 برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

13433

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم   2323 يناير   16

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

   : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

لباتدور سج كازا.

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري - بيع جشراء االرا�سي .

تجزئة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

437 الطابق الثاني سرجة  الدرجة رقم 

برشيد 26133 برشيد املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

امدكرجت  الكريم  عبد  الديد 

سرهم   133 بقي ة  حصة   1.333   :

للحصة .

 : الديد عبد الكريم امدكرجت   

1333 بقي ة 133 سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :

امدكرجت  الكريم  عبد  الديد 

فرندا   93533 فرندا  عنوانه)ا) 

فرندا.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

امدكرجت  الكريم  عبد  الديد 

فرندا   93533 فرندا  عنوانه)ا) 

فرندا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

ف30اير   12 بتاريخ  االبتدائية ب30شيد  

2323 تحت رقم 129.

1383I

GLOBEX CONSEIL  كلوبكس كوندياي

 MEDKARIM AUTO

DETAILIING
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 GLOBEX  كلوبكس كوندياي

CONSEIL

21 شارع الحدن الثاني ، الشقة 

س3 م.ج مكناس، 53333، 

MEKNES املغرب

 MEDKARIM AUTO DETAILIING

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 652 

تجزئة املنصور  - 53333 مكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

51673

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون   2323 أكتوبر   39

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
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عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MEDKARIM AUTO DETAILIING

صيانة ج   : غرض الشركة بإيجاز 

غدل الديارات.

 652  : االأت اعي  املقر  عنوان 

مكناس   53333  - املنصور   تجزئة 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

  : خرموش  كريم  مح د  الديد 

953 حصة بقي ة 133 سرهم للحصة 

الديدة اي ان مفيدي :  53 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

خرموش  كريم  مح د  الديد 

سيدي  رح ة  تجزئة   47 عنوانه)ا) 

سعيد   53333 مكناس املغرب.

مفيدي عنوانه)ا)  اي ان  الديدة 
4 البداتين   15 رقم  قطاع سين زنقة 

53333 مكناس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

خرموش  كريم  مح د  الديد 

سيدي  رح ة  تجزئة   47 عنوانه)ا) 

سعيد   53333 مكناس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   14 بتاريخ  التجارية ب كناس  

2323 تحت رقم 4238.

1384I

PRESTACOMPTA

PROSADU
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

PRESTACOMPTA

الطابق امجل ,تجزئة املدي3ة رقم 

 CHICHAOUA، 373,  شيشاجة

41333، شيشاجة املغرب

PROSADU شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي محل رقم 
15 طريق اكاسير شيشاجة - 41333 

شيشاجة املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1631
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   27
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.PROSADU
-1بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املواس الفالحية
املختلفة  االشغال  في  -2مقاجل 

جالبناء
باالستي3اس  جسيط   أج  -3تاأر 

جالتصدير.
عنوان املقر االأت اعي : محل رقم 
 41333  - طريق اكاسير شيشاجة   15

شيشاجة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد ابراهيم اجبال :  533 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .
 533   : الصافي  سعيد  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .
 الديد ابراهيم اجبال : 533 بقي ة 

133 سرهم.
الديد سعيد الصافي : 533 بقي ة 

133 سرهم.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  اجبال  ابراهيم  الديد 
تاي ة  أجالس  اصاسص  بوغانيم  سجار 

83333 تارجسانت املغرب.
عنوانه)ا)  الصافي  سعيد  الديد 
تجزئة االخالص أ عة سحيم اسفي 

23163 اسفي املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   
جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  اجبال  ابراهيم  الديد 
تاي ة  أجالس  اصاسص  بوغانيم  سجار 

83333 تارجسانت املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  بامنتانوت   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 397/2020.
1385I

FIDSAGE SARLAU

ANWAL TRADE CENTER
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDSAGE SARLAU
149 شارع لال ياقوت الطابق الثالث 
الرقم 71 ، 23383، الدار البيضاء 

املغرب
ANWAL TRADE CENTER شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 182 شارع 
انوال الطابق االجل  الرقم  4 - 
23353 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.266837
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2319 19 مارس  املؤرخ في 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
 ANWAL TRADE الوحيد  الشريك 
 133.333 مبلغ رأس الها    CENTER
 182 سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي 
شارع انوال الطابق االجل  الرقم  4 - 
الدار البيضاء املغرب نتيجة   23353

ل : جقوف مند انشاء الشركة.
 182 ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
شارع انوال الطابق االجل  الرقم  4 - 

23353 الدار البيضاء املغرب. 
ج عين:

بلعباس    شقلرجن  بن  الديد)ة) 
17زنقة  عنوانه)ا)  ج  محدن  مح د 
 23183 الدياب   عين  الق ر  خليج 
)ة)  ك صفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل5 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 33 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

728994- رقم  تحت   2323 يناير 

.3288

1386I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

JANA LOGISTICS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

8 شارع فاس الطابق امجل رقم 1 ، 

93333، طنجة املغرب

JANA LOGISTICS شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 8 شارع 

فاس الطابق امجل رقم 1 - 93333 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

113283

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون   2323 سأن30   16

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 JANA  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.LOGISTICS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحداب الغي3.

شارع   8  : عنوان املقر االأت اعي 

 93333  -  1 فاس الطابق امجل رقم 

طنجة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

533 حصة    : الديد نجيب انقار 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

 533   : اأانا  اس اعيل  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد نجيب انقار عنوانه)ا) زنقة 

املصل5   33 عبد الرح ن أنكاي رقم 

طنجة 93333 طنجة املغرب.

الديد اس اعيل اأانا عنوانه)ا) 

25 شارع املدي3ة الخضراء الطابق 2 

رقم 5 طنجة 93333 طنجة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد نجيب انقار عنوانه)ا) زنقة 

املصل5   33 عبد الرح ن أنكاي رقم 

طنجة 93333 طنجة املغرب

الديد اس اعيل اأانا عنوانه)ا) 

25 شارع املدي3ة الخضراء الطابق 2 

رقم 5 طنجة 93333 طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   32 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2323 تحت رقم 236648.

1387I

الوكالة العامة للخدمات

ISRAE CONSTRUCTION
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الوكالة العامة للخدمات

ساحة العدالة ، 93133، الفنيدق 

املغرب

ISRAE CONSTRUCTION شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي الشبار 

شارع ابن رشد م ر 3 رقم 3 - 

93133 الفنيدق املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التجاري : 

28229

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون   2323 سأن30   33

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 ISRAE  : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها 

.CONSTRUCTION

أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء املختلفة.

عنوان املقر االأت اعي : حي الشبار 

شارع ابن رشد م ر 3 رقم 3 - 93133 

الفنيدق املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : الراجي  أح د  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد أح د الراجي عنوانه)ا) حي 

الشبار شارع مح د الحراق زنقة جاس 

الفنيدق   93133  34 رقم  اللوكوس 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد أح د الراجي عنوانه)ا) حي 

الشبار شارع مح د الحراق زنقة جاس 

الفنيدق   93133  34 رقم  اللوكوس 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

11 سأن30  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

2323 تحت رقم 6162.

1388I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE BISSAL TRAVAUX SARL

AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي التقم بلوك 2 رقم 37 الد ارة ، 

ES-SMARA MAROC ،72333

 STE BISSAL TRAVAUX SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

 LOT EL جعنوان مقرها اإلأت اعي

 WAHDA BLOC A N° 136 BIS ES

SEMARA - 72000 الد ارة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2129

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون   2323 سأن30   37

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BISSAL TRAVAUX SARL AU

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

العامة.

 LOT EL  : عنوان املقر االأت اعي 

 WAHDA BLOC A N° 136 BIS ES

SEMARA - 72333 الد ارة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد علي اجعلي :  1.333 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  
جصفات جمواطن الشركاء :

الديد علي اجعلي عنوانه)ا) تجزئة 
الد ارة   136 رقم  ا  بلوك  الوحدة 

72333 الد ارة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
الديد علي اجعلي عنوانه)ا) تجزئة 
الد ارة   136 رقم  ا  بلوك  الوحدة 

72333 الد ارة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالد ارة  بتاريخ 17 سأن30 

2323 تحت رقم 196/2020.

1389I

CABINET BENADDI

ASSURANCE ATTACHAROK
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

CABINET BENADDI
قصبة االمين GH4 ،2، ع ارة 1، 
الطابق 2، رقم 8، ليداسفة، ، 

23193، الدارالبيضاء املغرب
  ASSURANCE ATTACHAROK

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي الطريق 
الثانوي 136 الرقم 26 أ اعة 

موالي رشيد - 23663 الدار البيضاء 
املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.137533
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تم   2315 أكتوبر   33 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
»123.333 سرهم» أي من »133.333 
عن  سرهم»   253.333« إ 5  سرهم» 
أج  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 
أكتوبر 2315 تحت رقم 33586396.

1393I
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FUDICAIRE ISMAILI

 STE TRANSPORT SENNAD

SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي التقم بلوك 2 رقم 37 الد ارة ، 

ES-SMARA MAROC ،72333

 STE TRANSPORT SENNAD

SARL AU شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

 ESPACE جعنوان مقرها اإلأت اعي

 ESSALAM BLOC C N° 01 ES

SEMARA - 72000 الد ارة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2119

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون   2323 سأن30   37

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 TRANSPORT SENNAD SARL

.AU

نقل    : بإيجاز  الشركة  غرض 

لحداب الغي3.

 ESPACE  : عنوان املقر االأت اعي 

 ESSALAM BLOC C N° 31 ES

SEMARA - 72333 الد ارة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : سناس  ابراهيم  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  سناس  ابراهيم  الديد 

 37 رقم  ب  بلوك  الدالم  توسعة 

الد ارة 72333 الد ارة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  سناس  ابراهيم  الديد 

 37 رقم  ب  بلوك  الدالم  توسعة 

الد ارة 72333 الد ارة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالد ارة  بتاريخ 16 سأن30 

2323 تحت رقم 191/2020.

1391I

ESPACE COMPETENCES  SARL

 SOCIETE BISCODELICE

S.A.R.L
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

ESPACE COMPETENCES  SARL

شارع القي3اجان، ع ارة  33  ، شقة 

 BOITE POSTAL  :     .32، العيون

70000 ، .1349، العيون املغرب

  SOCIETE BISCODELICE S.A.R.L

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي منطقة 

الوحده ، بلوك E ، رقم 434 العيون 

- 73333 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

34257

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون   2323 سأن30   39

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. SOCIETE BISCODELICE S.A.R.L

إنتاج    : بإيجاز  الشركة  غرض 
جمصنع  جالحلويات  البدكويت 

الشوكوالتة.
استي3اس ج تصدير.

منطقة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
الوحده ، بلوك E ، رقم 434 العيون 

- 73333 العيون املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
 533   : الديد براهيم منصوري  

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .
 533   : الديد منصف الخطابي 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
منصوري   براهيم  الديد 
سلي ان  اممل  اقامة   62 عنوانه)ا) 

برشيد 73333 برشيد املغرب.
الخطابي  منصف  الديد 
النواصر  أوهرة  اقامة  عنوانه)ا) 
13 نواصر  4 رقم  1 الطابق  2 ع ارة 
73333 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
منصوري   براهيم  الديد 
سلي ان  اممل  اقامة   62 عنوانه)ا) 

برشيد 73333 برشيد املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 11 سأن30 

2323 تحت رقم 3066/2020.

1392I

NUMBER 1 IN DELIVERY
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 imm.A appt n°15 almansour
 zerka meknes ، 50500، meknes

maroc
number 1 in delivery  شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي املدي3ة 
1 رقم 1316 - 12333  ت ارة  املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

131535

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 غشت   25

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. number 1 in delivery

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 NEGOCIANT

 EFFECTUANT IMPORTATION  

 ET EXPORTATION MARCHAND

.OU INTERMÉDIAIRE

حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
املدي3ة 1 رقم 1316 - 12333  ت ارة  

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 13.333 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

77 حصة    : الديد أناني زكرياء 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

 12   : الحق  مدتورعبد  الديد  

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

الدائم  عبد  بكر  أبو  الديد 

الهاشمي :  7 حصة بقي ة 133 سرهم 

للحصة .

شعبان  الفي  مصطفى  الديد 

الحرازين :  4 حصة بقي ة 133 سرهم 

للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  زكرياء  أناني  الديد 
الرباط  ال30يد  حي   27 رقم   44 زنقة 

13333 الرباط املغرب.

الحق  مدتورعبد  الديد  
 31 مدي3ة  1152حي  رقم  عنوانه)ا) 

ت ارة 12333  ت ارة املغرب.
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الدائم  عبد  بكر  أبو  الديد 

إقامة سيار ع ارة  الهاشمي عنوانه)ا) 

  11333 سال   5 الشقة  الصفصاف 

سال املغرب.

شعبان  الفي  مصطفى  الديد 

بلوك   4 الحرازين عنوانه)ا) سيكتور 

أجه رقم 1 حي الرياض الرباط 13333  

الرباط املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  زكرياء  أناني  الديد 
الرباط  ال30يد  حي   27 رقم   44 زنقة 

13333 الرباط املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   14 بتاريخ  بت ارة   االبتدائية 

2323 تحت رقم 1617.

1393I

LZ EXPERTS

EVEIL BOX
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LZ EXPERTS

 rue Ibn Al Moualim ، 20050، ,4

Casablanca Maroc

EVEIL BOX شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 46 شارع 

الزرقطوني - 23133 الدار البيضاء 

امل لكة املغربية

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

481619

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 أكتوبر   27

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 EVEIL  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.BOX

تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

رعاية  جمواس  منتجات  جتدويق 

امطفال.

46 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 

الدار البيضاء   23133  - الزرقطوني 

امل لكة املغربية.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 13.333 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 133   : الديدة غيثة ابن كي3ان 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الديدة غيثة ابن كي3ان عنوانه)ا) 

كاليفورنيا   427 رقم  امفاق  تجزئة 

البيضاء  الدار   23133 البيضاء 

امل لكة املغربية.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديدة غيثة ابن كي3ان عنوانه)ا) 

كاليفورنيا   427 رقم  امفاق  تجزئة 

البيضاء  الدار   23133 البيضاء 

امل لكة املغربية

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 33 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 755987.

1394I

provalues consulting

ALPHA-TS CONSULTING
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

provalues consulting

 bourgoune casa، 20200،

casablanca maroc

ALPHA-TS CONSULTING شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

48 فال جلد ع ي3 أكدال الرباط - 

13133  الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

147369

 28 عقد حر مؤرخ في  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم   2323 غشت 

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ALPHA-TS CONSULTING

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.CONSULTING

 48 عنوان املقر االأت اعي : شارع 

فال جلد ع ي3 أكدال الرباط - 13133  

الرباط املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : الدياح  أسامة  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

 

 1333  : الدياح  أسامة  الديد 

بقي ة 133 سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الدياح  أسامة  الديد 

شارع 48 فال جلد ع ي3 أكدال الرباط 

13133 الرباط املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  الدياح  أسامة  الديد 

شارع 48 فال جلد ع ي3 أكدال الرباط 

13133 الرباط املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط  بتاريخ - تحت رقم -.

1395I

CHERK BUILDING

الشرق للبناء
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CHERK BUILDING

 Lot ennor rue almakam N 54

 rte alg oujda Lot ennor rue

 almakam N 54 rte alg oujda،

6000، OUJDA Maroc

الشرق للبناء  شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي الحي 

الحدني تجزئة النور زنقة املقام رقم 

54 طريق الجزائر جأدة جأدة 6333 

جأدة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

36177

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 سأن30   15

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
اإلقتضاء ب ختصر تد يتها : الشرق 

للبناء .

البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جامع ال املختلفة

الحي   : االأت اعي  املقر  عنوان 

الحدني تجزئة النور زنقة املقام رقم 

54 طريق الجزائر جأدة جأدة 6333 

جأدة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 93.333 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد ستيت عبدامللك :  1 حصة 

بقي ة 93.333 سرهم للحصة .
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جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  
جصفات جمواطن الشركاء :

عبداملالك   ستيت  الديد 
الحي الحدني تجزئة النور  عنوانه)ا) 
الجزائر  طريق   54 رقم  املقام  زنقة 

جأدة  6333 جأدة  املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
عبداملالك  ستيت  الديد 
الحي الحدني تجزئة النور  عنوانه)ا) 
الجزائر  طريق   54 رقم  املقام  زنقة 

جأدة OUJDA 6333 املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   15 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

2323 تحت رقم 2964.

1396I

MCG

هابيطا أند كو
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MCG
 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.

 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC
هابيطا أند كو شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

عالل الفا�سي الع ارة 12 الشقة رقم 
5، تجزئة سين - 43333 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
139391

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 سأن30   32
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

اإلقتضاء ب ختصر تد يتها : هابيطا 

أند كو.

ج  بناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املباني  تجديد  أج  تطوير  أج  تشييد 

جإنشاء   ، امرا�سي  تجهيز   ، القائ ة 

طرق جاملداحات الخضراء....

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 

عالل الفا�سي الع ارة 12 الشقة رقم 

مراكش   43333  - سين  تجزئة   ،5

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 13.333 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

  : كيوم  أليكداندر  هاكار  الديد 

133 حصة بقي ة 133 سرهم للحصة 

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

كيوم  أليكداندر  هاكار  الديد 

 18115 سجمان  نومبا  عنوانه)ا) 

لي30جفيل الكابون.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

كيوم  أليكداندر  هاكار  الديد 

 18115 سجمان  نومبا  عنوانه)ا) 
لي30جفيل الكابون

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   16 بتاريخ  التجارية ب راكش  

2323 تحت رقم 118575.

1397I

FIDUCIAIRE OTHMANE

EXPEDITIF TRANS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE OTHMANE

 kenitra ، 14000، KENITRA

MAROC

EXPEDITIF TRANS شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 63 زنقة 

ابن ابي زرع الشقة 39 القنيطرة - 

14333 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

57787

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم   2323 نون30   33

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.EXPEDITIF TRANS

مقاجل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

نقل البضائع الوطني جالدج ي.

زنقة   63  : عنوان املقر االأت اعي 

 - القنيطرة   39 ابن ابي زرع الشقة 

14333 القنيطرة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الحدان  الفراج  ابو  الديد 

سرهم   133 بقي ة  حصة   1.333   :

للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الحدان  الفراج  ابو  الديد 

زرع  ابي  ابن  زنقة   63 عنوانه)ا) 

 14333 القنيطرة   39 الشقة 

القنيطرة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الحدان  الفراج  ابو  الديد 

زرع  ابي  ابن  زنقة   63 عنوانه)ا) 

 14333 القنيطرة   39 الشقة 

القنيطرة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 83523.

1398I

SAGASUD

BOUSRANE

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

SAGASUD

شارع االمي3 موالي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب

BOUSRANE شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

الراحة رقك 116 - 73333 العيون 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

33987

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم   2323 نون30   35

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BOUSRANE

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بالنقل  يتعلق  نشاط  كل  البضائع 

الطرقي استي3اس جتصدير تجارة عامة 

كل نشاط تجاري صناعي خدماتي.

تجزئة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

العيون   73333  -  116 الراحة رقك 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
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 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 343   : الديد عز الدين بورقبة 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

 333   : بورقبة  مصطفى  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

 333   : بورقبة  مح د  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد عز الدين بورقبة عنوانه)ا) 

جكيل   بني  مو�سى  سيدي  اجالس  سجار 

63332 جأدة املغرب.

الديد مصطفى بورقبة عنوانه)ا) 

 63332 مو�سى  سيدي  اجالس  سجار 

جأدة املغرب.

عنوانه)ا)  بورقبة  مح د  الديد 

اسلي   مو�سى  سيدي  اجالس  سجار 

63332 جأدة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد عز الدين بورقبة عنوانه)ا) 

جكيل  بني  مو�سى  سيدي  اجالس  سجار 

63332 جأدة املغرب

بورقبة   مصطفى  الديد 

مو�سى  سيدي  اجالس  سجار  عنوانه)ا) 

63332 جأدة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   26 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2323 تحت رقم 2849.

1399I

سنيا صوأيم

 EURAFRICAINE DE

MATERIELS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

سنيا صوأيم

261 شارع عبد املومن الطابق 

امجل رقم 3 الدارالبيضاء ، 2322، 

الدارالبيضاء املغرب

 EURAFRICAINE DE MATERIELS

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 45 ، زنقة 
قطيبة ابن مدلم، الدارالبيضاء . 
261، شارع عبد املومن ، الطابق 
امجل رقم 3، الدارالبيضاء 2322 

الدارالبيضاء املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.32813

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم   2323 أكتوبر   15 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
أي  سرهم»   15.333.333,33«
إ 5  سرهم»   5.333.333,33« من 
عن طريق  سرهم»   23.333.333,33«
:  إسماج احتياطي أج أرباح أج عالجات 

إصدار في رأس املال.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 757718.
1133I

P.M.D

P.M.D
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

P.M.D
تجزئة عين الحياة 1 رقم 139 ، 

12353، الصخي3ات املغرب
P.M.D شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة عين 
الحياة 1 رقم 139 تجزئة عين الحياة 

1 رقم 139 12353 الصخي3ات 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.123489
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
2323 تقرر حل  38 شتن30  املؤرخ في 
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 
 133.333 رأس الها  مبلغ    P.M.D
اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 
تجزئة عين الحياة 1 رقم 139 تجزئة 
 12353  139 رقم   1 الحياة  عين 
الصخي3ات املغرب نتيجة ل : النشاط 

نائم.

تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
 12353  -  139 رقم   1 الحياة  عين 

الصخي3ات املغرب. 

ج عين:

ج  سرجيش  خالد    الديد)ة) 
رقم   1 تجزئة عين الحياة  عنوانه)ا) 

املغرب  الصخي3ات   12353  139

ك صفي )ة) للشركة.

الحدجس  اإلقتضاء  جعند   

املخولة  الصالحيات  عل5  املفرجضة 

تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 

العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   37 بتاريخ  التجارية بالرباط  

2323 تحت رقم 139115.

1131I

FIDEL AUDIT

تيرموفارم
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDEL AUDIT

 BD LAGIRONDE RES 2000 ،

20000، CASABLANCA MAROC

تي3موفارم شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي مركز 

اشراقة إقامة سيامون في3 ع ارة 25 

طريق الجديدة ليداسفة - 23193 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

482537

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   33

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

تي3موفارم.

التصنيع   : غرض الشركة بإيجاز 

جتوزيع  جتغليف  جتصدير  استي3اس 

جمنتجات  التج يل  مدتحضرات 

جتصدير  جاستي3اس  بالجدم  العناية 

جاملك الت  الطبية  امأهزة  جتوزيع 

الغذائية باإلضافة إ 5 التدريب املنهي..

مركز   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 25 اشراقة إقامة سيامون في3 ع ارة 

 23193  - طريق الجديدة ليداسفة 

الدار البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديدة فتح الدين رأاء :  1.333 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الديدة فتح الدين رأاء عنوانه)ا) 

2 ع ارة أ  حي النديم إقامة الحقول 
رقم 5 23193 الدار البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديدة فتح الدين رأاء عنوانه)ا) 

2 ع ارة أ  حي النديم إقامة الحقول 
رقم 5 23193 الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 757142.

1132I

FUTURE CONSEIL

VIDA FER
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL

53 زنقة يوسف بن تاشفين الطابق 

امجل ، 26133، برشيد املغرب

VIDA FER  شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
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جعنوان مقرها اإلأت اعي 13 زنقة 

الحرية الطابق 3 الشقة رقم 5  الدار 

البيضاء  الدارالبيضاء 23123 

Casablanca املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

483371

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   16

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 VIDA  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

. FER

أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الباء املختلفة 

تاأر أج جسيط

استي3اس جتصدير.
زنقة   13  : عنوان املقر االأت اعي 

الحرية الطابق 3 الشقة رقم 5  الدار 

 23123 الدارالبيضاء  البيضاء  

Casablanca املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد  سعيد بن ساللة  :  1.333 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد  سعيد بن ساللة  عنوانه)ا) 

قصر ايت يحيى  احصيا النيف تنغي3 

45833 تنغي3 املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد  سعيد بن ساللة  عنوانه)ا) 

قصر ايت يحيى  احصيا النيف تنغي3 

45833 تنغي3 املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 757662.

1133I

مدتأمنة عالم امرقام

STE BANNE BLADI
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

مدتأمنة عالم امرقام

رقم 139 ساحة كيل الحبوب 

الطابق التاني الفقيه بن صالح ، 

23233، الفقيه بن صالح املغرب

STE BANNE BLADI شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي طريق 

خريبكة كلم 35 اجالس نجاع  - 

23233 الفقيه بن صالح املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

4569

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   24

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BANNE BLADI

: مقاجل في  غرض الشركة بإيجاز 

البناء املعدني

 تاأر.

طريق   : االأت اعي  املقر  عنوان 

خريبكة كلم 35 اجالس نجاع  - 23233 

الفقيه بن صالح املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد س ي3 رسيوس :  513 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

  : الديد موعاس الرياحي االسري�سي 
493 حصة بقي ة 133 سرهم للحصة 
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  رسيوس  س ي3  الديد 
تجزئة أوهرة رقم 47 23233 الفقيه 

بن صالح املغرب.
االسري�سي  الرياحي  موعاس  الديد 
 12 بلوك  الزهور  حي  عنوانه)ا) 
الفقيه بن صالح   23233  372 رقم 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  رسيوس  س ي3  الديد 
أزئة أوهرة رقم 47 23233 الفقيه 

بن صالح املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  االبتدائية بالفقيه بن صالح  

37 سأن30 2323 تحت رقم 363.
1134I

cabinet  AMSN

PLAISANCE 4OLIVERS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

cabinet  AMSN
 N°8 rue antisirabe appt n°11

 3eme etage vn meknes ،
50000، meknes maroc

PLAISANCE 4OLIVERS شركة 
ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 

29 زنقة املرابطين  م.ج مكناس - 
53333 مكناس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.38123
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2323 نون30   26 املؤرخ في 
محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة 
 PLAISANCE الوحيد  الشريك  ذات 
 53.333 مبلغ رأس الها    4OLIVERS
سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 
 - مكناس  م.ج  املرابطين   زنقة   29

53333 مكناس املغرب نتيجة ل : قلة 
املوارس املالية جتراكم الديون.

 29 ج حدس مقر التصفية ب رقم 
زنقة املرابطين  م.ج مكناس - 53333 

مكناس املغرب. 
ج عين:

ج  بوحفصة  بشرى   الديد)ة) 
أنفا  كنيدي  1شارع  رقم  عنوانه)ا)  
23483 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
الحدجس  اإلقتضاء  جعند   
املخولة  الصالحيات  عل5  املفرجضة 
تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية 
: رقم 29 زنقة املرابطين  م.ج مكناس

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   16 بتاريخ  التجارية ب كناس  

2323 تحت رقم 643.
1135I

املركز الجهوي لالستث ار لجهة سرعة تافياللت ملحقة 

جرزازات

 SOCIÉTÉ «OUJRID SERVICE
« SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستث ار لجهة سرعة 
تافياللت ملحقة جرزازات

شارع موالي رشيد ع ارة ساسس 
الطابق االجل جرزازات، 45333، 

جرزازات املغرب
 SOCIÉTÉ «OUJRID SERVICE «
SARL AU  شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي تبدباست 

تغزجت  - 45833 تنغي3 املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
987

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 شتن30   31
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 SOCIÉTÉ «OUJRID SERVICE «

. SARL AU

*البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جاالشغال املختلفة .

عنوان املقر االأت اعي : تبدباست 

تغزجت  - 45833 تنغي3 املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : اح د   حرسان  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  اح د   حرسان  الديد 

تنغي3   45833 تغزجت  تبدباست 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  اح د   حرسان  الديد 

تنغي3   45833 تغزجت  تبدباست 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   16 بتاريخ  االبتدائية بتنغي3  

2323 تحت رقم -.

1136I

ALLEGEANCE CONSULTING

LAMASSAT DECO SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ALLEGEANCE CONSULTING

ساحة الرجسني تقاطع شارع طانطان 

ج شارع لبنان اقامة لينى رقم 51&53 

، 93333، طنجة املغرب

 LAMASSAT DECO SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي املنطقة 

الصناعية اكزناية قطعة رقم  454 

شارع ازيك ا4 مدخل رقم 1 طنجة - 

93333 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.72219

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر   2323 سأن30   38 في  املؤرخ 

محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة  حل 

 LAMASSAT الوحيد  الشريك  ذات 

رأس الها  مبلغ    DECO SARL AU

مقرها  جعنوان  سرهم   133.333

اإلأت اعي املنطقة الصناعية اكزناية 

قطعة رقم  454 شارع ازيك ا4 مدخل 
رقم 1 طنجة - 93333 طنجة املغرب 

نتيجة ل : انخفاض رقم املعامالت.

ج حدس مقر التصفية ب املنطقة 

 454 الصناعية اكزناية قطعة رقم  

1 طنجة -  شارع ازيك ا4 مدخل رقم 

93333 طنجة املغرب . 

ج عين:

ج  بلقاطي   مح د   الديد)ة) 

 1 سي30جنور  تجزئة   37 عنوانه)ا) 

 33333 فاس   الخطيب  ابن  شارع 

فاس  املغرب  ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل5 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   14 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2323 تحت رقم 237372.

1137I

SAMIR FIDUCIAIRE

 TRAVAUX GENIE CIVIL
INVESTISSEMENT TGCI
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

SAMIR FIDUCIAIRE

 RUE GHANA, IMM 8, APPT 3,

 3EME ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC

 TRAVAUX GENIE CIVIL

INVESTISSEMENT TGCI شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 237، 

رياض الزيتون،  - 53333 مكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

51565

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون   2323 أكتوبر   21

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 TRAVAUX GENIE CIVIL  :

.INVESTISSEMENT TGCI

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة ج البناء، االنعاش العقاري، 

املتاأرة.

عنوان املقر االأت اعي : رقم 237، 

مكناس   53333  - الزيتون،   رياض 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

1.333.333 سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد عبد العزيز أبابرة :  1.673 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

 1.673   : أبابرة  ياسين  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

 1.673   : الديد الياس الوسغي3ي 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

 : أبابرة  العزيز  عبد  الديد   

معدات ج االت  بقي ة 133 سرهم.

معدات ج   : الديد ياسين أبابرة 

االت  بقي ة 133 سرهم.

: معدات  الديد الياس الوسغي3ي 

ج االت  بقي ة 133 سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  أبابرة  ياسين  الديد 

الحدي ة   32332 بوأيبار   حي 

املغرب.

الديد الياس الوسغي3ي عنوانه)ا) 
 53533 الزيتون  رياض   27 رقم 

مكناس املغرب.

أبابرة  العزيز  عبد  الديد 

 32332 بوأيبار   حي  عنوانه)ا) 

الحدي ة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  أبابرة  ياسين  الديد 

الحدي ة   32332 بوأيبار   حي 

املغرب

الديد الياس الوسغي3ي عنوانه)ا) 
 53533 الزيتون  رياض   27 رقم 

53533 املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   38 بتاريخ  التجارية ب كناس  

2323 تحت رقم 4139.

1138I

socogese

«ALPHA CUTTER SERVICE«
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

socogese

 Bd. Prince Héritier Résidence

 Mly El-Kamel Fès ، 30000، Fès

Maroc

 «ALPHA CUTTER SERVICE«

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي زاجية شارع 

مح د الخامس ج زنقة ابن الكتي3 

إقامة سجس اريس1 الطابق الخامس 

رقم 52 - 93333 طنجة املغرب.

تحويل  املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.65313
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الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

املؤرخ في 19 أكتوبر 2323 تم  تحويل  

للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 

ج  الخامس  مح د  شارع  »زاجية  من 

الكتي3 إقامة سجس اريس1  ابن  زنقة 

 93333  -  52 الخامس رقم  الطابق 

طنجة املغرب» إ 5 »مج ع تكدنورس، 

الحي الصناعي سكارات - 33333 فاس  

املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   16 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2323 تحت رقم 2020/3629.

1139I

mohammed boumzebra

STE DAR AL KASSAB
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جفاة شريك

mohammed boumzebra

 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH

 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

STE DAR AL KASSAB  شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

مدي3ة الخضراء رقم 162  - 23233 

الفقيه بن صالح املغرب.

جفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1531

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 14 سأن30 2323 تم اإلعالم 

بوفاة الشريك مح د يشهاب ج توزيع 

لرسم   
ً
تبعا الورثة  عل5  حصصه 

 2323 سأن30   37 في  املؤرخ  اإلراثة 

بالشكل امتي :

الديد)ة) املعطي  يشهاب  ،  333 

حصة .

 251   ، نجاة الهالجي   الديد)ة) 

حصة .

 354   ، الديد)ة) توفيق يشهاب  

حصة .

 354   ، يشهاب   الديد)ة) زكرياء 

حصة .

 177   ، يشهاب   هند  الديد)ة) 

حصة .

 177   ، مينة يشهاب   الديد)ة) 

حصة .
 177   ، زينب يشهاب   الديد)ة) 

حصة .

 177   ، يشهاب   تريا  الديد)ة) 

حصة .

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  االبتدائية بالفقيه بن صالح  

16 سأن30 2323 تحت رقم 374.

1113I

DISTRA CONSEILS

BIZI SERVICE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DISTRA CONSEILS
رقم 2 الطابق 2 بلوك 21 الحي 

الحدني ، 43333، مراكش املغرب

BIZI SERVICE شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار القايد 

أ اعة حربيل  - 43333 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

138381

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 أكتوبر   15

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 BIZI  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SERVICE

صاحب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مقهى جمطعم 

مكري محالت مختلفة.

سجار   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 43333  - حربيل   أ اعة  القايد 

مراكش املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

1.318.333 سرهم، مقدم كالتا ي:

 13.183   : الديد الناأيم مح د 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الناأيم مح د عنوانه)ا)  الديد 

 43333 اسفي  طريق  معزجزية   7

مراكش املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الناأيم مح د عنوانه)ا)  الديد 

 43333 اسفي  طريق  معزجزية   7

مراكش  املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   19 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

2323 تحت رقم 117449.

1111I

ficogedek sarl au

AIZ.SERVICE SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ficogedek sarl au

 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes

maroc

AIZ.SERVICE SARL AU شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : صراميتو 

رقم 12 لي3اك  - 53353 مكناس 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.46521

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
2323 تقرر حل  37 سأن30  املؤرخ في 
AIZ.SERVICE SARL AU شركة ذات 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 
 133.333 رأس الها  مبلغ  الوحيد 
اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 
 53353  - لي3اك    12 رقم  صراميتو 
النعدام  نتيجة  املغرب  مكناس 

النشاط التجاري.
ج عين:

الديد)ة) زكية   العلوي اس اعيلي 
ج عنوانه)ا) حي الدالم م س 7 ع ارة 
51 شقة 16 االلفة . البيضاء املغرب 

ك صفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
بتاريخ 37 سأن30 2323 جفي صراميتو 
مكناس   53353  - لي3اك    12 رقم 

املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   15 بتاريخ  التجارية ب كناس  

2323 تحت رقم 638.

1112I

 MOGADOR موكاسجر أسيدت آند سي3فيس

ASSIST AND SERVICES SARL

احجار اي سكيلبتير ابدو
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

موكاسجر أسيدت آند سي3فيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم 2 حي باب سكالة شارع جاس 
املخازن الشقة رقم 3 بالطابق 

الثاني  الصويرة الصويرة، 44333، 
الصويرة املغرب

احجار اي سكيلبتي3 ابدج  شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي محل 

تجاري بالطابق الدفلي الكائن بدجار 
ايت بارا لكداسرة اقليم الصويرة - 

44333 الصويرة املغرب
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تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5485

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم   2323 نون30   33

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

: احجار  اإلقتضاء ب ختصر تد يتها 

اي سكيلبتي3 ابدج .

النحت   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عل5 امحجار

بيع ج صناعة املنوأات التقليدية 

أات االصل الحجري

مقاجل في امشغال العامة ج البناء.

محل   : االأت اعي  املقر  عنوان 

تجاري بالطابق الدفلي الكائن بدجار 

 - الصويرة  اقليم  لكداسرة  بارا  ايت 

44333 الصويرة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 13.333 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد عبد هللا الشويخ عنوانه)ا) 

سجار ايت بارا لكداسرة اقليم الصويرة 

44333 الصويرة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد عبد هللا الشويخ عنوانه)ا) 

سجار ايت بارا لكداسرة اقليم الصويرة 

44333 الصويرة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ  بالصويرة   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 327.

1113I

ESPACE COMPETENCES  SARL

LIBRAIRIE AL IRCHAD 
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

ESPACE COMPETENCES  SARL

شارع القي3اجان، ع ارة  33  ، شقة 

 BOITE POSTAL  :     .32، العيون

70000 ، .1349، العيون املغرب

 LIBRAIRIE AL IRCHAD شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي     

بلوك19، رقم 13، حي موالي رشيد 

العيون 73333 العيون املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2625

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر   2323 أكتوبر   33 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املدؤجلية املحدجسة  

مبلغ    LIBRAIRIE AL IRCHAD

سرهم جعنوان   1.563.333 رأس الها 

رقم  بلوك19،  مقرها اإلأت اعي     

13، حي موالي رشيد العيون 73333 

الحل   : ل  نتيجة  املغرب  العيون 

املدبق.

ب      التصفية  مقر  حدس  ج 

حي موالي رشيد   ،13 رقم  بلوك19، 

العيون 73333 العيون العيون. 

ج عين:

باسا ج عنوانه)ا)  الديد)ة) اح د  

املغرب  العيون   73333 املغرب 

ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل5 

املخابرة ج محل تبليغ العقوس ج الوثائق 

رقم  بلوك19،    : املتعلقة بالتصفية 

13، حي موالي رشيد  العيون

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   26 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2323 تحت رقم 2856.

1114I

STE. FIDUKHAL

 AUTO DES GRANDES

MARQUE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

STE. FIDUKHAL

 IMM 12 APPT 3 RUE MY

 EL HASSAN KHOURIBGA ،

25000، KHOURIBGA MAROC

 AUTO DES GRANDES MARQUE

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار اجالس 

الشيخ رقم 11 طريق الدار البيضاء 

خريبكة  - 25333 خريبكة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5317

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2323 سأن30   38 في  املؤرخ 

املصاسقة عل5 :

)ة) لحدن ارسالن   تفويت الديد 

533 حصة اأت اعية من أصل 533 

شي اء  )ة)  الديد  لفائدة   حصة 

ارسالن بتاريخ 38 سأن30 2323.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بخريبكة  بتاريخ 16 سأن30 

2323 تحت رقم 936.

1115I

 BEPOLYCO  مكتب الدراسات املتعدس االستشارات

ش م م

  STE VIANDALSOUSS SARL

شركة فيوندال سوس ش.م.م
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

مكتب الدراسات املتعدس 

االستشارات  BEPOLYCO ش م م

رقم 113 حي الحدني شارع موالي 

رشيد جرزازات ، 45333، جرزازات 

املغرب

  STE VIANDALSOUSS SARL

شركة فيوندال سوس ش.م.م شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شقة رقم 
9 الطبقة 3 ع ارة شواري زنقة 

االطلس فرق االحباب ترجسانت  - 
8333 ترجسانت املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6579

 33 عقد حر مؤرخ في  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 ف30اير 
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
شركة    VIANDALSOUSS SARL

فيوندال سوس ش.م.م.
بيع    : بإيجاز  الشركة  غرض 

اللحوم بالتقديط .
شقة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
3 ع ارة شواري زنقة  الطبقة   9 رقم 
 - ترجسانت   االحباب  فرق  االطلس 

8333 ترجسانت املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد صابر مح د :  533 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .
 533   : الديد ايت عي�سى حافظ 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد صابر مح د عنوانه)ا) رقم 
 45333 جرزازات   الوحدة  حي   973

جرزازات املغرب.
حافظ  عي�سى  ايت  الديد 
الوحدة  حي   353 رقم  عنوانه)ا) 

جرزازات  45333 جرزازات املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
الديد أواس بن افقي3  عنوانه)ا) 
بنونة ملريجة  زرايب اجالس   134 رقم 

تارجسانت 8333 تارجسانت املغرب
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  بتارجسانت   االبتدائية 

ف30اير 2323 تحت رقم 97.

1116I

STE. FIDUKHAL

 AUTO DES GRANDES

MARQUE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين مدي3 أديد للشركة

STE. FIDUKHAL

 IMM 12 APPT 3 RUE MY

 EL HASSAN KHOURIBGA ،

25000، KHOURIBGA MAROC

  AUTO DES GRANDES MARQUE

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار اجالس 

الشيخ رقم 11 طريق الدارالبيضاء 

خريبكة  - 25333 خريبكة املغرب.

تعيين مدي3 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5317

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

2323 تم تعيين  38 سأن30  املؤرخ في 

الديد)ة)  للشركة  أديد  مدي3 

ارسالن  شي اء ك دي3 جحيد

تبعا إلقالة مدي3.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخريبكة  بتاريخ 16 سأن30 

2323 تحت رقم 936.

1117I

 MOGADOR موكاسجر أسيدت آند سي3فيس

ASSIST AND SERVICES SARL

تاروكي
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

موكاسجر أسيدت آند سي3فيس 

 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم 2 حي باب سكالة شارع جاس 

املخازن الشقة رقم 3 بالطابق 

الثاني  الصويرة الصويرة، 44333، 

الصويرة املغرب

تارجكي  شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي املحل 

التجاري الكائن ب ركز س ي و 

اخ يدن اقليم الصويرة - 44333 

الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5483

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   26

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

اإلقتضاء ب ختصر تد يتها : تارجكي .

اعاسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تدجير نفايات االركان

تاأر بصفة عامة .

املحل   : االأت اعي  املقر  عنوان 

س ي و  ب ركز  الكائن  التجاري 

 44333  - الصويرة  اقليم  اخ يدن 

الصويرة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 13.333 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديدة فاط ة الزهراء ايت زاجيت 

الصويرة   4 تجزئة   538 عنوانه)ا) 

44333 الصويرة املغرب.

زاجيت  ايت  اس اعيل  الديد 

شارع املغرب العربي   538 عنوانه)ا) 

الصويرة   44333 الصويرة   4 تجزئة 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديدة فاط ة الزهراء ايت زاجيت 

الصويرة   4 تجزئة   538 عنوانه)ا) 

44333 الصويرة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ  بالصويرة   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 326.

1118I

T-Mandis

YAKELECTRONICS
شركة املداه ة

رفع رأس ال الشركة

T-Mandis
 Lotissment Lina, Sidi 328

 Maarouf ، 20190، Casablanca
Maroc

YAKELECTRONICS شركة 
املداه ة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 74-73 
 angle rues Mohamed Smiha
et Ouled Ziane - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.171393

العام  الج ع  ب قت�سى 
أكتوبر   22 في  املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة  رأس ال  رفع  تم   2323
سرهم»   23.333.333« قدره  ب بلغ 
إ 5  سرهم»   5.333.333« من  أي 
طريق  عن  سرهم»   25.333.333«
الشركة  سيون  مع  مقاصة  إأراء    :

املحدسة املقدار ج املدتحقة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون30 2323 تحت رقم 755338.

1119I

AMJ MANAGEMENT

BIVINI SERVICES SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

AMJ MANAGEMENT
زنقة  االرسن  اقامة يامنة   2 الطابق 

االجل رقم 33   طنجة ، 93333، 
طنجة املغرب

BIVINI SERVICES SARL  شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي مج ع 
بيت العتيق ب 1 اقامة 12 رقم 24 

طنجة - 93333 طنجة  املغرب.
تحويل  املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.83331

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 31 شتن30 2323 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
اقامة   1 ب  العتيق  بيت  »مج ع 
طنجة    93333  - طنجة   24 رقم   12
املغرب» إ 5 »عين سريج هاي محي3شا 
جزان    16222  - جزان.  المجارا 

املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   16 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2323 تحت رقم 235958.

1123I

CAF MANAGEMENT

LA GRANGE AUX BELLES
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

خفض رأس ال الشركة

CAF MANAGEMENT
الزنقة 37 الرقم 17 حي الهناء ، 

23213، الدار البيضاء املغرب
LA GRANGE AUX BELLES شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 16، زنقة 

شقائق النع ان حي الراحة - 23233 
الدار البيضاء املغرب.

خفض رأس ال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.73983
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم   2323 نون30   24 في  املؤرخ 
ب بلغ  الشركة  رأس ال  خفض 
من  أي  سرهم»   1.333.333« قدره 
»3.233.333 سرهم» إ 5 »2.233.333 
عدس   تخفيض   : طريق  عن  سرهم» 

امسهم.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 756913.

1121I
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FIDUCIAIRE KHALID

STE MHR ENTREPRISE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE KHALID
 RUE DE BERKANE ، 60000، 41

OUJDA MAROC
STE MHR ENTREPRISE شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 68 زنقة 
فكيك  - جأدة - 63333 جأدة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
35841

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 يوليوز   36
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MHR ENTREPRISE
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التوابل ج التصدير ج االستي3اس.
زنقة   68  : عنوان املقر االأت اعي 
جأدة   63333  - جأدة   - فكيك  

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
 1.333   : مح د  ح وتي  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  مح د  ح وتي  الديد 
 63333 جأدة   - فكيك   زنقة   68

جأدة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  مح د  ح وتي  الديد 

 63333 جأدة   - فكيك   زنقة   68

جأدة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   21 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

2323 تحت رقم 2413.

1122I

CAF MANAGEMENT

DINA HOLDING

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

CAF MANAGEMENT

الزنقة 37 الرقم 17 حي الهناء ، 

23213، الدار البيضاء املغرب

DINA HOLDING شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي الهناء 

الزنقة 37 الرقم 17  - 23213 الدار 

البيضاء املغرب .

رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.336139

العام  الج ع  ب قت�سى 

نون30   16 في  املؤرخ  اإلستثنائي 

الشركة  رأس ال  رفع  تم   2323

سرهم»   4.333.333« قدره  ب بلغ 

إ 5  سرهم»   13.333.333« من  أي 

طريق  عن  سرهم»   14.333.333«

الشركة  سيون  مع  مقاصة  إأراء    :

املحدسة املقدار ج املدتحقة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 756937.

1123I

Fidaz

LOUIS XIV
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Fidaz

 hay saidia meknes ، 237

50000، Meknes Maroc

LOUIS XIV شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 15 

زنقة ابن زيدجن املدينة الجديدة 

مكناس - 53333 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

51663

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   11

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 LOUIS : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.XIV

غرض الشركة بإيجاز : مقهى.

 15 رقم   : عنوان املقر االأت اعي 

الجديدة  املدينة  زيدجن  ابن  زنقة 

مكناس - 53333 مكناس املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : مح د  اطنان  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مح د  اطنان  الديد 
مكناس   53333 زنقة بري ة   17 رقم 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  مح د  اطنان  الديد 
مكناس   53333 زنقة بري ة   17 رقم 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   11 بتاريخ  التجارية ب كناس  

2323 تحت رقم 51663.

1124I

KDM COMPTA

DKHISSA CONSULTING
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KDM COMPTA

 BD DERFOUFI IMM DOUHI 57

 1er  ETAGE APPT N°2-OUJDA ،

60000، OUJDA maroc

DKHISSA CONSULTING  شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 46 

تجزئة توفيق طريق بركان  - 63333 

جأدة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

36137

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 أكتوبر   15

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. DKHISSA CONSULTING

مكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدراسة

أع ال هندسية جاستشارية

أع ال متنوعة أج إنشاءات.
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عنوان املقر االأت اعي : تجزئة 46 
 63333 تجزئة توفيق طريق بركان  - 

جأدة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
 1.333   : الديد سخيدة مح د 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  مح د  سخيدة  الديد 
جأدة   63333  46 النهار رقم  تجزئة 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  مح د  سخيدة  الديد 
جأدة   63333  46 النهار رقم  تجزئة 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   39 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

2323 تحت رقم 2896.
1125I

CAF MANAGEMENT

THERMAGHREB
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CAF MANAGEMENT
الزنقة 37 الرقم 17 حي الهناء ، 

23213، الدار البيضاء املغرب
THERMAGHREB شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 125، 
شارع مرس الدلطان - 23333 الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.64239

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2323 نون30   23 املؤرخ في 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
  THERMAGHREB الشريك الوحيد 
سرهم   333.333 رأس الها  مبلغ 

 ،125 اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 

شارع مرس الدلطان - 23333 الدار 

توقف   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 

نشاط الشركة.

 ،125 ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

شارع مرس الدلطان - 23333 الدار 

البيضاء املغرب. 

ج عين:
سجهالد  راججل انطوان   الديد)ة) 

مرس  شارع   ،125 عنوانه)ا)  ج 

البيضاء  الدار   23333 الدلطان 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل5 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 756939.

1126I

سفيد

IRMAROC SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

سفيد

 N 2 RUE ALEXANDRIA NAPPT

 N 2 VN MEKNES ، 50000،

MEKNES املغرب

IRMAROC SARL  شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 79 تجزئة 

املهدي الحاأب  - 53333 الحاأب 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

49355

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 ف30اير   36

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. IRMAROC SARL

مؤأر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ج  الخيام   بائع  معداتها’  ج  الخيام  

معداتها , بائع الخشب.

عنوان املقر االأت اعي : 79 تجزئة 

الحاأب   53333  - املهدي الحاأب  

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

533 حصة    : الديد اتري بوعزة  

بقي ة 53.333 سرهم للحصة .

 533   : اف   - الديد اكس أون 

حصة بقي ة 53.333 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

 37 الديد اتري بوعزة  عنوانه)ا) 

مربك بر   24433 زنقة كلر سيجور  

لبلب  فرندا .

الديد اكس أون - اف عنوانه)ا) 

مزرعة سلوسني طريق هليت  64253 

لوهوسوا  فرندا .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

 37 الديد اتري بوعزة  عنوانه)ا) 

مربك بر   24433 زنقة كلر سيجور  

لبلب  فرندا 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

ف30اير   13 بتاريخ  التجارية ب كناس  

2323 تحت رقم 697.

1127I

االستاس مح د لطفي

«2SFR« شركة
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

االستاس مح د لطفي

36 شارع الجيش امللكي اقامة فضا ء 

2333 الطابق الرابع فاس ، 33333، 

فاس املغرب

شركة »2SFR» شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
الجيش امللكي ع ارة الدعيدي 
مكاتب الفتح الطابق الخامس 

مكتب رقم 25 فاس فاس 33333 
فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
65295

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   32
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
شركة   : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.«2SFR«
االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.
شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
الدعيدي  ع ارة  امللكي  الجيش 
مكاتب الفتح الطابق الخامس مكتب 
فاس   33333 فاس  فاس   25 رقم 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:
 533   : رطل بناني  الديدة سناء 
حصة بقي ة 53.333 سرهم للحصة .
خبيزة  يعقوبي  يوسف  الديد 
سرهم   24.333 حصة بقي ة   243   :

للحصة .
خبيزة  يعقوبي  خديجة  الديدة 
سرهم   13.333 حصة بقي ة   133   :

للحصة .
الديدة سارة يعقوبي خبيزة :  133 
حصة بقي ة 13.333 سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
الديدة سناء رطل بناني عنوانه)ا) 

فاس 33333 فاس املغرب.
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خبيزة  يعقوبي  يوسف  الديد 

عنوانه)ا) فاس 33333 فاس املغرب.

خبيزة  يعقوبي  خديجة  الديدة 

عنوانه)ا) فاس 33333 فاس املغرب.

خبيزة  يعقوبي  سارة  الديدة 

عنوانه)ا) فاس 33333 فاس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

خبيزة  يعقوبي  سارة  الديدة 

عنوانه)ا) فاس 33333 فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   15 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2323 تحت رقم 3589.

1128I

HORICOM

 SIRT DE PROMOTION
IMMOBILIERE

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
قفل التصفية

HORICOM

21AV HASSAN II APPT N°4 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

 SIRT DE PROMOTION

IMMOBILIERE شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : 127 

تجزئة البوعبدالجية سيدي سعيد 

ص ب 18349 - 53333 مكناس 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.29871

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر   2323 سأن30   33 في  املؤرخ 

 SIRT DE PROMOTION حل 

ذات  شركة   IMMOBILIERE

رأس الها  مبلغ  املحدجسة  املدؤجلية 

مقرها  جعنوان  سرهم   1.533.333

تجزئة البوعبدالجية   127 اإلأت اعي 

 -  18349 ب  ص  سعيد  سيدي 

مكناس املغرب نتيجة مزمة   53333

القطاع.

ج عين:
ج  حور  هللا   عبد  الديد)ة) 
الداخلة  تجزئة   297 رقم  عنوانه)ا) 
سيدي سعيد 53333 مكناس املغرب 

ك صفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
 127 جفي   2323 سأن30   33 بتاريخ 
سعيد  سيدي  البوعبدالجية  تجزئة 
مكناس   53333  -  18349 ب  ص 

املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   14 بتاريخ  التجارية ب كناس  

2323 تحت رقم 635.
1129I

CAF MANAGEMENT

BNR
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

CAF MANAGEMENT
الزنقة 37 الرقم 17 حي الهناء ، 

23213، الدار البيضاء املغرب
BNR شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 15، شارع 
عين تاجأطات بوركون - 23333 

الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.238337

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
2323 تقرر حل  23 شتن30  املؤرخ في 
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 
سرهم   13.333 مبلغ رأس الها    BNR
شارع   ،15 جعنوان مقرها اإلأت اعي 
 23333  - بوركون  تاجأطات  عين 
 : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء  الدار 

توقف نشاط الشركة.
ج حدس مقر التصفية ب 15، شارع 
 23333  - بوركون  تاجأطات  عين 

الدار البيضاء املغرب. 
ج عين:

الديد)ة) بدر   بوزجبع  ج عنوانه)ا) 
بوركون  تاجأطات  عين  شارع   ،15
املغرب  البيضاء  الدار   23333

ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل5 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 756938.

1133I

FIDUCIAIRE OTHMANE

HONEY BUS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE OTHMANE

 kenitra ، 14000، KENITRA

MAROC

HONEY BUS شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة31  

شارع  انوال ج مح د القرري اقامة 

منار مكتب 5 - 14333 القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

57647

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   19

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.HONEY BUS

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشخ�سي.

زنقة31    : املقر االأت اعي  عنوان 

انوال ج مح د القرري اقامة  شارع  

القنيطرة   14333  -  5 مكتب  منار 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  
سرهم، مقدم كالتا ي:

 533   : عث ان  سفيان  الديد 
حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

 533   : العكباني  املهدي  الديد 
حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  
جصفات جمواطن الشركاء :

الديد املهدي العكباني عنوانه)ا) 
سجار بني فضل عامر الش الية سيدي 
القنيطرة   14333 الغرب  يحيى 

املغرب.
عنوانه)ا)  عث ان  سفيان  الديد 
سيور املخزن الرقم 161  سيدي يحيى 

الغرب 14333 القنيطرة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
الديد املهدي العكباني عنوانه)ا) 
سجار بني فضل عامر الش الية سيدي 
يحيى الغرب 14333 القنيطرة املغرب
عنوانه)ا)  عث ان  سفيان  الديد 
سيور املخزن الرقم 161  سيدي يحيى 

الغرب 14333 القنيطرة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 38 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم -.
1131I

STE FIDUKARS SARL

 STE POLYVALENTE DES
 INFRASTRUCTURE ET

««OUVRAGES «SPIO
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDUKARS SARL
 LOT DU CENTR OUARZAZATE،
45000، OUARZAZATE MAROC

 STE POLYVALENTE DES
 INFRASTRUCTURE ET

OUVRAGES «SPIO»» شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار 

تحرامت بوزرجال - 45333 زاكورة 
املغرب
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تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3389

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 سأن30   33

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 STE POLYVALENTE DES  :

 INFRASTRUCTURE ET

.««OUVRAGES «SPIO

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء.

سجار   : االأت اعي  املقر  عنوان 
زاكورة   45333  - بوزرجال  تحرامت 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

1.333.333 سرهم، مقدم كالتا ي:

 13.333   : الديد خالد الوعزقي 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

 13.333  : الديد خالد الوعزقي   

بقي ة 133 سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد خالد الوعزيقي عنوانه)ا) 

 45333 لحداين  الحاج  ايت  سجار 
زاكورة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد خالد الوعزيقي عنوانه)ا) 

 45333 لحداين  الحاج  ايت  سجار 
زاكورة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

17 سأن30  بتاريخ  االبتدائية بزاكورة  

2323 تحت رقم 415.

1132I

N2M CONSEIL-SARL

CLEAN SOL NETTOYAGE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

توسيع نشاط الشركة 

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

CLEAN SOL NETTOYAGE شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها االأت اعي 173 

شارع موالي رشيد ميضار - 62333 

الدريوش املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.18339

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2323 سأن30   14 في  املؤرخ 

نشاط  إ 5  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي :

- التجارة..

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 17 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 3775.

1133I

Atlas Valora Conseil

KHAIRATE MABROKA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Atlas Valora Conseil

 N°8, Immeuble 186, Ibn

 Tachfine - Azli ، 40150،

MARRAKECH املغرب

KHAIRATE MABROKA شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار 

الخوي ات   أ اعة تدلطانت 

43365 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

139385

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون   2323 سأن30   33

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.KHAIRATE MABROKA

ج  تربية   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تد ين املوا�سي جالدجاأن ج تهيئة ج 

تديي3 الضيعات الفالحية..

سجار   : االأت اعي  املقر  عنوان 

تدلطانت  أ اعة  الخوي ات   

43365 مراكش املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 13.333 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديدة خديجة برك :  133 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  برك  خديجة  الديدة 

تجزئة أسيف س زنقة م30جك رقم 15  

43393 مراكش  املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  برك  خديجة  الديدة 

تجزئة أسيف س زنقة م30جك رقم 15  

43393 مراكش  املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   16 بتاريخ  التجارية ب راكش  

2323 تحت رقم 9276.

1134I

N2M CONSEIL-SARL

MARMOL DEL RIF
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

MARMOL DEL RIF شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

الحدن االجل زنقة 5 رقم 19 الطابق 
الثاني رقم 4 - 62333 الناظور 

املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.13635

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم   2323 سأن30   11 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

»333.333 سرهم» أي من »133.333 

عن  سرهم»   433.333« إ 5  سرهم» 
سيون  مع  مقاصة  إأراء    : طريق 

الشركة املحدسة املقدار ج املدتحقة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 3774.

1135I

FMCOMPTA - Comptable Agréé

CERCLE CAR
إعالن متعدس القرارات

FMCOMPTA - Comptable Agréé

 Basma 1, GH5, Imm 26,

 Appt n°6 Ain Sebaa ، 20250،

Casablanca Maroc

CERCLE CAR »شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد»

جعنوان مقرها االأت اعي: شارع 

العقيد العالم الع ارة 154، 177 

الطابق الثالث حي الددري سيدي 

عث ان - 23653 الدار البيضاء 

املغرب.
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»إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.323761

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 39 سأن30 2323

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل5 مايلي: 

الحصص  كل  بيع  عل5  املصاسقة 

اإلأت اعية امل لوكة للديدة مشرح 

الحق   عبد  بطمي  الديد  إ 5  بشرى 

جهي خ د ة آالف حصة 

عل5  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

إستقالة  عل5  املصاسقة  مايلي: 

مشرح  الديدة  الوحيدة  املدي3ة 

عبد  بطمي  الديد  جتعيين  بشرى 

الحق ك دي3 جحيد ملدة غي3 محدسة، 

النظامية  الصالحيات  كافة  مع 

جلفائدة  باسم  للتصرف  جالقانونية 

الشركة جيلزمها بتوقيعه الوحيد

عل5  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 

مايلي: تحيين جتبني القانون امسا�سي 

الجديد للشركة ليتالئم مع التغيي3ات 

الدابقة

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

الذي ينص عل5   :7 ج   6 بند رقم 

الداسس  الفصلين  تغيي3  مايلي: 

امسا�سي  القانون  من  جالدابع 

التغيي3ات  مع  ليتالئم  للشركة 

الدابقة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

رقم  تحت   2323 سأن30   17

.(757939(32138

1136I

شركة اإلئت انية الواسطية

 AARON & HANAH
TRADING

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
حل شركة

شركة اإلئت انية الواسطية

13 زنقة انتدرابي رقم 3 م.ج ، 

53333، مكناس املغرب

 AARON & HANAH TRADING
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة)في 

طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي 34 تجزئة 

البداتين - 12333 ت ارة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.123665

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
2323 تقرر حل  37 سأن30  املؤرخ في 
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 
  AARON & HANAH TRADING
مبلغ رأس الها 13.333 سرهم جعنوان 
مقرها اإلأت اعي 34 تجزئة البداتين 
 : ل  نتيجة  املغرب  ت ارة   12333  -

تصفية.
ج حدس مقر التصفية ب 34 تجزئة 

البداتين - 12333 ت ارة املغرب. 
ج عين:

خرموش  عبدالرح ان   الديد)ة) 
الدجحة   12333 الدجحة  ج عنوانه)ا) 

قطر ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل5 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   17 بتاريخ  بت ارة   االبتدائية 

2323 تحت رقم 1652.
1137I

CCJF

 RESIDENCE LES
ARACHIDES

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

CCJF
 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،
20040، CASABLANCA MAROC
 RESIDENCE LES ARACHIDES

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
بورڭجن زنقة أعفر ابن حبيب 

،إقامة املشرق 2، الطابق امجل. - 
23333 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

453135

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2319 سأن30   33

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.RESIDENCE LES ARACHIDES

االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري .

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 

حبيب  ابن  أعفر  زنقة  بورڭجن 

 - امجل.  الطابق   ،2 املشرق  ،إقامة 

23333 الدار البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

  EXPERTE HOLDING الشركة 

سرهم   133 حصة بقي ة   :  99.900

للحصة .

 133   : بوتكراي   حدن  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

 

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

  EXPERTE HOLDING الشركة 

عنوانه)ا) شارع بورڭجن زنقة أعفر 

ابن حبيب ،إقامة املشرق 2، الطابق 

امجل. 23333 الدارالبيضاء املغرب.

الديد حدن بوتكراي  عنوانه)ا) 
تجزئة بكاتيل بولو   13 زنقة   23-25

23333 الدارالبيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد حدن بوتكراي  عنوانه)ا) 
تجزئة بكاتيل بولو   13 زنقة   23-25

23333 الدارالبيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2323 تحت رقم 727318.

1138I

ME FIDUCIAIRE 

AFRICAN TRIP SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

ME FIDUCIAIRE

 AV MOULAY ABDELAZIZ.

 ,RCE SANAWBAR ,BUR N°4

 ,KENITRA ، 14000، KENITRA

MAROC

AFRICAN TRIP SARL شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع املو 5 

عبد العزيز اقامة الصنوبر مكتب 

رقم 4 - 14333 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

57639

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم   2323 نون30   17

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.AFRICAN TRIP SARL

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املدتخدمين.

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 

الصنوبر  اقامة  العزيز  عبد  املو 5 

القنيطرة   14333  -  4 رقم  مكتب 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  
سرهم، مقدم كالتا ي:

  : حضران  نرأس  غيثة  الديدة 
533 حصة بقي ة 133 سرهم للحصة 
الديدة هدى بوزي :  533 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :
حضران  نرأس  غيثة  الديدة 
الثاني  الحدن  شارع   21 عنوانه)ا) 
14333 القنيطرة  5 حي ازجكاغ  شقة 

املغرب.
الديدة هدى بوزي عنوانه)ا) 68 
زنقة مح د عبدج اقامة اشبيلية رقم 

26 14333 القنيطرة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
حضران  نرأس  غيثة  الديدة 
الثاني  الحدن  شارع   21 عنوانه)ا) 
14333 القنيطرة  5 حي ازجكاغ  شقة 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 38 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 83423.

1139I

مج وعة بونجول الدجلية آت انية

 MARCHICA مارشيك ماتيريو
MATERIAUX

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مج وعة بونجول الدجلية آت انية
املركب التجاري برج الياقوت 

شارع اللة ياقوت اقامة س طابق  
الداربيضاء ، 23333، الدارالبيضاء 

املغرب
 MARCHICA مارشيك ماتي3يو

MATERIAUX شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 
سومية ع ارة 82 طابق 4 مكتب 16 

- 23333 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

483539

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون   2323 سأن30   17

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 MARCHICA ماتي3يو  مارشيك 

.MATERIAUX

استي3اس   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أ يع انواع الخشب.

زنقة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

سومية ع ارة 82 طابق 4 مكتب 16 - 

23333 الدارالبيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 1.333   : الديد مح د اكواججش 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد مح د اكواججش عنوانه)ا) 

 QU LAARASSI RUE 138 NR28

 NADOR 62333 NADOR

.MAROC

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد مح د اكواججش عنوانه)ا) 

 28 138رقم  زنقة  لعرا�سي  حي 

الناضور 62333 الناضور املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 33 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 754692.

1143I

WAY CONSEIL

EXTRASHOP
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

WAY CONSEIL

 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC

EXTRASHOP شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي متجر 

رقم 17 ع ارة رقم 4 اقامة حدائق 

الشريفية GH1 - 40160 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

139411

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم   2323 نون30   13

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.EXTRASHOP

توزيع    : بإيجاز  الشركة  غرض 

املنتجات الغذائية جالتدليم املنز ي

• نقل البضائع لآلخرين

• االستي3اس جالتصدير.

متجر   : االأت اعي  املقر  عنوان 

اقامة حدائق   4 ع ارة رقم   17 رقم 

مراكش   GH1 - 43163 الشريفية 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 253   : بنحدج   يوسف  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

الديد رشيد بنحدج :  253 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

الديد ح يد بنحدج :  253 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

 253   : بنحدج   الدعيد  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الديد يوسف بنحدج  

 3 الشقة  الزيتون  برج  املحاميد 

الع ارة 115 43163 مراكش املغرب.

عنوانه)ا)  بنحدج  رشيد  الديد 

 31 طابق   925 رقم   33 الشطر 

الهراجيين 43163 مراكش املغرب.

عنوانه)ا)  بنحدج  ح يد  الديد 

تينغر    43163 اقاسن قلعة امكونة  

املغرب.

الديد الدعيد بنحدج  عنوانه)ا) 

 13163  31 رقم   133 ح م ش بلوك 

مراكش املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عنوانه)ا)  الديد يوسف بنحدج  

 3 الشقة  الزيتون  برج  املحاميد 

الع ارة 115 43163 مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   16 بتاريخ  التجارية ب راكش  

2323 تحت رقم 118589.

1141I

مقاجلة في الحدابات

THAZROT OBARAN
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مقاجلة في الحدابات

62 شارع مح د الخامس ا ص.. ب 

334، 32333، الحدي ة املغرب

THAZROT OBARAN شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي مكان 

يدمى تغلبونت حي تالبوذا بلدية 

اأدير اقليم الحدي ة - 32333 

الحدي ة املغرب
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تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3181

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم   2323 نون30   33

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.THAZROT OBARAN

تربية   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدجاأن.

مكان   : االأت اعي  املقر  عنوان 

بلدية  تالبوذا  حي  تغلبونت  يدمى 

 32333  - الحدي ة  اقليم  اأدير 

الحدي ة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد بنع ر مح د عنوانه)ا) حي 

 32333 الحدي ة  الج يل  الشاطئ 

الحدي ة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد بنع ر مح د عنوانه)ا) حي 

 32333 الحدي ة  الج يل  الشاطئ 

الحدي ة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ  بالحدي ة   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 813.

1142I

LE PUBLICATEUR LEGAL

RIHAB INVEST
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

LE PUBLICATEUR LEGAL

التجزئة 6 الزنقة 51 رقم 8 ق.ج 

الدار البيظاء التجزئة 6 الزنقة 51 

رقم 8 ق.ج الدار البيظاء، 23453، 

الدار البيظاء املغرب

RIHAB INVEST شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 147 شارع 

املقاجمة إقامة أفا الطابق التاني 

شقة 22 - 23133 الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.481357

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القانون  إعداس  تم   2323 نون30   23

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 RIHAB : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.INVEST

 ، مباني   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مطور عقارات-منعش عقاري.

عنوان املقر االأت اعي : 147 شارع 

املقاجمة إقامة أفا الطابق التاني شقة 

22 - 23133 الدارالبيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد هشام شجيع :  533 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

 533   : اتش يح  مح د  الديد  

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد هشام شجيع عنوانه)ا) حي 

االسرة زنقة 25 رقم 29 طابق 2 عين 

الشق البيضاء 23133 الدارالبيضاء  

املغرب.

الديد  مح د اقش يح عنوانه)ا) 

تجزئة االتقان الدوالم برشيد    217

23633 برشيد  املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد هشام شجيع عنوانه)ا) حي 

االسرة زنقة 25 رقم 29 طابق 2 عين 

الشق البيضاء 23133 الدارالبيضاء  

املغرب

الديد  مح د اقش يح عنوانه)ا) 

تجزئة االتقان الدوالم برشيد    217

23633 برشيد املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون30 2323 تحت رقم 755344.

1143I

CABINET ESSADKIA

SONAGYPS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

CABINET ESSADKIA

 bd bir anzarane n°40 bd bir

 anzarane n° 40، 65450، taourirt

maroc

SONAGYPS شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي النهضة 

الزنقة 7 - 65453 العيون سيدي 

ملوك تامغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.283

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2323 نون30   39 في  املؤرخ 

املصاسقة عل5 :

تفويت الديد )ة) ح يد بوعزاجي 
أصل  من  اأت اعية  حصة   1.333
1.333 حصة لفائدة  الديد )ة) يحيى 

بوع ر  بتاريخ 39 نون30 2323.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
26 نون30  االبتدائية بتاجريرت  بتاريخ 

2323 تحت رقم 286/2020.

1144I

 MOGADOR موكاسجر أسيدت آند سي3فيس

ASSIST AND SERVICES SARL

الفتح ميل
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

موكاسجر أسيدت آند سي3فيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم 2 حي باب سكالة شارع جاس 
املخازن الشقة رقم 3 بالطابق 

الثاني  الصويرة الصويرة، 44333، 
الصويرة املغرب

الفتح ميل  شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي منزل كائن 
بدجار ايت لكريمي أ اعة أجناغة 

اقليم الصويرة  - 44333 الصويرة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5495

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 نون30   33
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
الفتح   : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

ميل .
تربية   : بإيجاز  الشركة  غرض 

النحل
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صنع ج بيع زيت امركان ج مشتقاته

تاأر بصفة عامة.

عنوان املقر االأت اعي : منزل كائن 

أجناغة  أ اعة  لكريمي  ايت  بدجار 

الصويرة   44333  - اقليم الصويرة  

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 13.333 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد مح د اسكايوي عنوانه)ا) 

 5 تجزئة  توبا ي  علي  شارع   6 رقم 

الصويرة 44333 الصويرة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد مح د اسكايوي عنوانه)ا) 

 5 تجزئة  توبا ي  علي  شارع   6 رقم 

الصويرة 44333 الصويرة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ  بالصويرة   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 333.

1145I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

بلوم هاوس
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE

زاجية  شارع مح د الخامس ج شارع 

ابن كثي3 إقامة سجس مارس رقم 44 ، 

93333، طنجة املغرب

بلوم هاجس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 8 شارع 

الكندي إقامة سانتا كالرا II الطابق 

7 املكتب رقم 17   - 93333 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

113959

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القانون   2323 سأن30   34

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

بلوم   : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

هاجس.

املطع ة-   : غرض الشركة بإيجاز 

ج  الصحة  البدنية-  اللياقة  اليوغا- 

االستج ام 

شارع   8  : عنوان املقر االأت اعي 

الطابق   II الكندي إقامة سانتا كالرا 

93333 طنجة   -    17 املكتب رقم   7

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديدة لطيفة بوسرا :  533 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

 533   : الحنكوري  مكي  الديد 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بوسرا  لطيفة  الديدة 

 31 ببأ   35 بلوك   1 نوفراخيو  حي 
 29331 فيكطوريا   ال  سي  رينكون 

مالقة إسبانيا.

الديد مكي الحنكوري عنوانه)ا) 

املتحدة  اممم  شارع  مكرر   29 فيال 

أكدال 13313 الرباط املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديد مكي الحنكوري عنوانه)ا) 

املتحدة  اممم  شارع  مكرر   29 فيال 

أكدال 13313 الرباط املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   17 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2323 تحت رقم 237266.

1146I

AL ASSASSE AFFAIRES

 TRAVAUX   

 D’AMENAGEMENT

ROUTIERS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

AL ASSASSE AFFAIRES

الشقة 5 أ الع ارة 15 الطابق الثاني 

زنقة سبو املدينة الجديدة مكناس ، 

MEKNES MAROC ،53333

 TRAVAUX D’AMENAGEMENT   

ROUTIERS شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي سكان رقم 

2 مكرر رقم 85 زنقة 1 الجزء1 حي 

اممان مكناس - 53333 مكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

51645

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون   2323 أكتوبر   29

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

    : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 TRAVAUX D’AMENAGEMENT

.ROUTIERS

أشغال   -  : غرض الشركة بإيجاز 

الطرق

أشغال  ج  املختلفة  امشغال   -

اإلصالح.

سكان   : االأت اعي  املقر  عنوان 

1 الجزء1  85 زنقة  2 مكرر رقم  رقم 

53333 مكناس   - حي اممان مكناس 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 
1.333.333 سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد نبيل فريح :  5.333 حصة 
بقي ة 133 سرهم للحصة .

 5.333   : الديد الخاليدي طارق 
حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  
جصفات جمواطن الشركاء :

الديد نبيل فريح عنوانه)ا) 1626 
 53333 1 مكناس  2  الطابق  مرأان 

مكناس املغرب.
الديد الخاليدي طارق عنوانه)ا) 
أزيالل   23352 أزيالل  تشيبت  حي 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:
عنوانه)ا)  شلواح  أواس  الديد 
 31234 صفرج  امللكي  الدرك  ثكنة 

صفرج املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن30   11 بتاريخ  التجارية ب كناس  

2323 تحت رقم 4177.
1147I

LA MAROCAINE C.J

A.M. CONTINENTAL
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LA MAROCAINE C.J
شارع عبد الكريم الخطابي 118 

ع ارة بوعشيق مكتب 1 ، 23333، 
بني مالل املغرب

A.M. CONTINENTAL  شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

عث انية حي االساري الطابق الثالث  
- 23333 بني مالل  املغرب 

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
13831

 39 عقد حر مؤرخ في  ب قت�سى  
القانون  إعداس  تم   2323 سأن30 
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 



18867 الجريدة الرسميةعدس 5644 - 15 أ اسى امج 5 1442 )33 سيد 30 2323) 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 A.M.  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

. CONTINENTAL

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة .

تجزئة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

عث انية حي االساري الطابق الثالث  - 

23333 بني مالل  املغرب .

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

عائشة   ايت  اس اعيل  الديد 

سرهم   133 بقي ة  حصة   1.333   :

للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

عائشة   ايت  اس اعيل  الديد 

 1 زنقة  الطاهر  حي أنان  عنوانه)ا) 
رقم 6  23333 بني مالل  املغرب .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

عائشة   ايت  اس اعيل  الديد 

 1 زنقة  الطاهر  حي أنان  عنوانه)ا) 
رقم 6  23333 بني مالل  املغرب 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 1337.

1148I

aice compta

AIS ROUTIERE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc

AIS ROUTIERE شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 61 شارع 

اللة ياقوت زاجية مصطفى املعاني 

الطابق 1 رقم 56 مركز بدر - 23333 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

482935

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القانون   2323 سأن30   34

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 AIS  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ROUTIERE

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع.

61 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 

املعاني  مصطفى  زاجية  ياقوت  اللة 

الطابق 1 رقم 56 مركز بدر - 23333 

البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 133.333 مبلغ رأس ال الشركة:  

سرهم، مقدم كالتا ي:

 533   : الديد عبدالعا ي عليبات 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

الديد ناصر ابراهيم :  533 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -  

جصفات جمواطن الشركاء :

اعليبات  عبدالعا ي  الديد 

مباركة  القدس  حي  عنوانه)ا) 

ال30نو�سي    3 رقم   57 مج وعة 

23623 البيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  ابراهيم  ناصر  الديد 

س  ع ارة   14 بلوك  الشباب  إقامة 

 23253 عين الدبع    1 طابق   5 رقم 

البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مدي3ي الشركة:

اعليبات  عبدالعا ي  الديد 

مباركة  القدس  حي  عنوانه)ا) 

ال30نو�سي    3 رقم   57 مج وعة 

23623 البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 757536.

1149I

STE FIDUCIAIRE AMER FISC SARL

CFAL PRIVE

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين مدي3 أديد للشركة

 STE FIDUCIAIRE AMER FISC

SARL

 RUE OUAZZANE IMMB 01

 DEUXIEME ETAGE NADOR ،

62000، NADOR MAROC

CFAL PRIVE  شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 

الحدنية  زايو 62333 الناظور 

املغرب.

تعيين مدي3 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.23943

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

2323 تم تعيين  39 سأن30  املؤرخ في 

الديد)ة)  للشركة  أديد  مدي3 

لغزاجي  مي ون ك دي3 جحيد

تبعا لقبول استقالة املدي3.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

سأن30 2323 تحت رقم 3751.

1153I

sacompta sarl au

STE SANI POWER SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

sacompta sarl au

244 شارع الجيش امللكي ميدور ، 

33253، ميدور املغرب

STE SANI POWER SARL  شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي الدالم 

شارع النخيل  ميدور 33253 بوملان 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1261

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2323 نون30   26 املؤرخ في 

املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 

مبلغ     STE SANI POWER SARL

جعنوان  سرهم   133.333 رأس الها 

شارع  الدالم  حي  اإلأت اعي  مقرها 

بوملان   33253 ميدور  النخيل  

رغبته في توقيف   : املغرب نتيجة ل 

هذا النشاط .

ج حدس مقر التصفية ب حي الدالم 

شارع النخيل  ميدور  33253 ميدور 

بوملان  املغرب . 

ج عين:

لعجال  عبدالرزاق    الديد)ة) 

الخضراء   املدي3ة  حي  عنوانه)ا)  ج 

املغرب  -بوملان   ميدور   33253

ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل5 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

حي   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

املدي3ة الخضراء ميدور 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   17 بتاريخ  االبتدائية ببوملان  

2323 تحت رقم 401/2020.

1151I
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Zirana Maroc

رخامي ترانس

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

Zirana Maroc

 App 1 Imm 36 Avenue Med

 Ben Abdellah VN ، 46000، SAFI

MAROC

رخامي ترانس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي الرقم 

9 زنقة الشعبة أنان الشقوري  - 

46333 آسفي  املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.7733

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2323 نون30   17 املؤرخ في 

املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 

رأس الها  مبلغ  ترانس   رخامي 

مقرها  جعنوان  سرهم   133.333

الشعبة  زنقة   9 الرقم  اإلأت اعي 

آسفي    46333  - الشقوري   أنان 

املغرب نتيجة ل : غرض الشركة غي3 

محقق.

الرقم  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

 - الشقوري  أنان  الشعبة  زنقة   9

46333 آسفي  املغرب. 

ج عين:

الديد)ة) أمين  رخامي ج عنوانه)ا) 

الرقم 9 زنقة الشعبة أنان الشقوري  

)ة)  املغرب ك صفي  آسفي    46333

للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل5 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   37 بتاريخ  االبتدائية بآسفي  

2323 تحت رقم 2239.

1152I

FIDUCIAIRE COMPTA PRECISION

فرانككوم بريفي

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

 FIDUCIAIRE COMPTA

PRECISION

 N° 103 AVENUE ABDELLAH

 GUENNOUN CITE SALAM ،

80000، AGADIR MAROC

فرانككوم بريفي شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : رقم 662 

تجزئة اكدال ايت ملول - 86153 

ايت ملول املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.18387

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

2323 تقرر حل  31 سأن30  املؤرخ في 

فرانككوم بريفي شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد مبلغ 

جعنوان  سرهم   33.333 رأس الها 

تجزئة   662 رقم  اإلأت اعي  مقرها 

اكدال ايت ملول - 86153 ايت ملول 

املغرب نتيجة لعدم إمكانية تحقيق 

امهداف املتوخاة.

ج عين:

ج  ايت موماس   حدن   الديد)ة) 

حي فونتي مج ع   44 رقم  عنوانه)ا) 

املغرب  اكاسير    83333 اكاسير  م 

ك صفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

بتاريخ 31 سأن30 2323 جفي رقم 662 

 86153  - ملول  ايت  اكدال  تجزئة 

ايت ملول املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   17 بتاريخ  االبتدائية بانزكان  

2323 تحت رقم 2251.

1153I

LE PUBLICATEUR LEGAL

HAM’S CLEAN
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي3 تد ية الشركة

LE PUBLICATEUR LEGAL
التجزئة 6 الزنقة 51 رقم 8 ق.ج 

الدار البيضاء التجزئة 6 الزنقة 51 
رقم 8 ق.ج الدار البيضاء، 23453، 

الدار البيضاء املغرب
HAM’S CLEAN شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها االأت اعي حي سدري 
مج وعة 5 شارع 65  رقم 14 - 

23133  الدارالبيضاء املغرب.
تغيي3 تد ية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
315249

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم تغيي3   2323 نون30   17 املؤرخ في 
 HAM’S« من  الشركة  تد ية 
 HAM’S MULTI« إ 5   «CLEAN

. «SERVICES
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 38 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

سأن30 2323 تحت رقم 756577.
1154I

SOPHORA CONSULTING SARL AU

DECO ET VAISSELLES
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 DECO ET VAISSELLES
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي زاجية شارع 
نهرج ج زنقة بني مغيلد رقم-9  53333 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

رقم التقييد في السجل التجاري : 
51537

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2323 أكتوبر   31
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 DECO : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.ET VAISSELLES

التجارة،   : غرض الشركة بإيجاز 
ج بيع أسجات املائدة ج الديكور  شراء 

املنز ي.
زاجية   : االأت اعي  املقر  عنوان 

شارع نهرج ج زنقة بني مغيلد رقم-9  

53333 مكناس املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 13.333 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 53  : سامية  بنجويد  الديدة 

حصة بقي ة 133 سرهم للحصة .

الديدة بنجويد فدجى : 53 حصة 

بقي ة 133 سرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :

الديدة بنجويد فدجى عنوانه)ا) 

أ  ع ارة  الج يلة  إقامة   14 قطاع 

شارع العرعار حي الرياض   15 شقة 

-  13133 الرباط املغرب.

الديدة بنجويد سامية عنوانه)ا) 

شقة11  بالص  االس اعيلية  إقامة 

مكناس  م.ج.  امجل-  الحدن  شارع 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي3ي الشركة:

الديدة بنجويد فدجى عنوانه)ا) 

أ  ع ارة  الج يلة  إقامة   14 قطاع 

شارع العرعار حي الرياض   15 شقة 

-  13133 الرباط املغرب.

الديدة بنجويد سامية عنوانه)ا) 

شقة11  بالص  االس اعيلية  إقامة 

مكناس  م.ج.  امجل-  الحدن  شارع 

املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون30   23 بتاريخ  ب كناس  التجارية 

2323 تحت رقم 3835

1155I
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ACOMS Consulting

ARC EN CIEL AZUR PRIVE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

ACOMS Consulting

رقم 2 ع ارة 13 شارع اسريس 2 م ج 

، 53333، مكناس املغرب

 ARC EN CIEL AZUR PRIVE

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 1، زنقة 

املهدي ابن تومرت حي النصر املدينة 

الجديدة  - 53333 مكناس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.33699

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

ت ت   2323 نون30   16 في  املؤرخ 

املصاسقة عل5 :

رفيق  أس اء  )ة)  الديد  تفويت 

253 حصة اأت اعية من أصل 533 

حصة لفائدة  الديد )ة) زهراء سجيري 

بتاريخ 16 نون30 2323.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

سأن30   17 بتاريخ  التجارية ب كناس  

2323 تحت رقم 4323.

1156I

ACOMS Consulting

ARC EN CIEL AZUR PRIVE

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مدي3 أديد للشركة

ACOMS Consulting

رقم 2 ع ارة 13 شارع اسريس 2 م ج 

، 53333، مكناس املغرب

  ARC EN CIEL AZUR PRIVE

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 1، زنقة 

املهدي ابن تومرت حي النصر املدينة 

الجديدة - 53333 مكناس املغرب

تعيين مدي3 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.33699

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تم تعيين   2323 نون30   16 املؤرخ في 

مدي3 أديد للشركة الديد)ة) سجيري 

زهراء  ك دي3 آخر

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن30   17 بتاريخ  التجارية ب كناس  

2323 تحت رقم 4323.
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املحكمة التجارية بالرباط
ملف رقم : 2323/42
حداب رقم : 2858

بنعرفة،  مح د   : امجل  الطرف 
 : الوطنية  التعريف  البطاقة  رقم 

A345، مغربي الجندية.
بنعرفة،  يوسف   : الثاني  الطرف 
الوطنية  التعريف  البطاقة  رقم 

A556479، مغربي الجندية.
امصل التجاري : مقهى، مطعم.

زنقة   1 ساسيس  شارع   : العنوان 
أون سارك الرباط أكدال.

رقم السجل التجاري : 96536.
ب صلحة  التعرضات  جستقبل 
التجارية  باملحك ة  التجاري  السجل 
15 يوما من صدجر  بالرباط إ 5 غاية 

اإلعالن الثاني.
اإلعالن الثاني

رئيس مصلحة السجل التجاري

14 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس
بيع حق الكراء امصل تجاري

ملف رقم 124/2323
تلقاه  توثيقي،  عقد  ب قت�سى 
موثق  الشبيهي،  هللا  عبد  امستاذ 
 ،2323 نوف 30   5 بتاريخ  ب كناس 
نوف 30   12 بتاريخ  ب كناس  مسجل 
2323، تحت مراأع التسجيل التالية 
2323-3331562-  : سجل اإليداع   :

 29386  : سجل االستخالص   6328
 2323253996329 رقم  الوصل 
الديدة  باعت  ب قتضاه  جالذي 
لبطاقة  الحاملة  املنوني  إلهام 
 ،D554744 رقم  الوطنية  التعريف 
فيال ابتدام  )م.ج)  سكناها ب كناس 
اإلس اعيلية 2 زنقة 1، جذلك لفائدة 
الديد مرجان اربيعة، الحامل لبطاقة 
 ،D823636 رقم  الوطنية  التعريف 
س  مج وعة  ب كناس  سكناه 
البداتين رقم 1513، جالذي قبل منه 
شراء سابقا أ يع حق الكراء لألصل 
الكائن مكناس، محل رقم  التجاري، 
النعيم  حي  أ  الشطر   3 الوفاء   714
املدتغل كصيدلية جاملقيد بالسجل 

التجاري باملحك ة التجارية ب كناس 

سابقا تحت رقم 68114 من السجل 

من   3194 رقم  جتحت  اإليضاحي، 

السجل الت3تيبي قبل التشطيب عليه 

بتاريخ 26 أكتوبر 2323 جذلك بج يع 

بث ن  جاملعنوية  املاسية  عناصره 

إأ ا ي قدره جنهايته 653.333 سرهم.

أعاله  املذكور  البائع  سائني  فعل5 

قدم  إ 5  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 

التجارية  باملحك ة  التجاري  السجل 

ب كناس ساخل أأل يبتدئ من تاريخ 

اليوم  في  جينتهي  االجل  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

النشرة امج 5

رئيس مصلحة كتابة الضبط

83 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس

تحويل شخص طبيعي إ 5 شخص 

معنوي

ملف رقم 2323/123

مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تحويل  تم   2323 نوف 30   13 في 

بلقايد  النبي  عبد  الذاتي  الشخص 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

بالسجل  جاملسجل   D432314 رقم 

إ 5   61234 رقم  تحت  التجاري 

 STE اسم  تحت  معنوي  شخص 

 QUINCAILLERIE HAROUN

في  شركة   ERRACHID SARL AU

 23 بـ  مقرها  الكائن  التأسيس  طور 

شارع هارجن الرشيد مكناس.

التجاري  امصل  تقييم  تم  جقد 

بقي ة 4883646,42 سرهم.

لذلك فإن أ يع التعرضات يجب 

باملحك ة  الضبط  بكتابة  أن توضع 

التجارية ب كناس ساخل أأل خ دة 

صدجر  تاريخ  من  يوما   (15( عشر 

النشرة الثانية.

النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

املحك ة التجارية ب كناس

17 مكرر

املحك ة التجارية ب كناس

تحويل شخص طبيعي إ 5 شخص 

معنوي

ملف رقم 2323/122

في مؤرخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 

 12 نوف 30 2323 تم تحويل الشخص 

لبطاقة  الحامل  الوا ي  ع ر  الذاتي 

 D333181 رقم  الوطنية  التعريف 

جاملسجل بالسجل التجاري تحت رقم 

38674 إ 5 شخص معنوي تحت اسم 

 PHARMACIE LOUALI OMAR

شركة في طور التأسيس   SARL AU

رقم   2 الكائن مقرها بتجزئة الدالم 

172 سيدي سعيد رقم 68 مكناس.

التجاري  امصل  تقييم  تم  جقد 

بق ية 551785,48 سرهم.

لذلك فإن أ يع التعرضات يجب 

باملحك ة  الضبط  بكتابة  أن توضع 

التجارية ب كناس ساخل أأل خ دة 

صدجر  تاريخ  من  يوما   (15( عشر 

النشرة الثانية.

النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

املحك ة التجارية ب كناس

18 مكرر

املحكمة التجارية بوجدة

ملف البيع رقم : 2323/336

حداب رقم : 1523

إشهار مدتخرج
 عقد بيع أصل تجاري

ب قت�سى عقد شراء أصل تجاري 

لالشهاس  املتصبان  العدالن  حرره 

االبتدائية  املحك ة  نفوذ  بدائرة 

هللا  جعبد  عزيزي  أح د  بوأدة 

 ،2314 أبريل   28 بتاريخ  مشيور 

 2314 ماي   9 مسجل بوأدة بتاريخ 

سجل اإليداع 4987 أس 4834، باع 

الديد :

بهولندا  املقيم   : قنديل  سعيد 

املتواأد حاليا بزنقة اجالس رزين رقم 

8 جأدة.

للديدة نصي3ة الصاسقي الداكنة 

بحي املح دي شارع العلويين رقم 24 

جأدة.

»مفتاح»  التجاري  امصل  أ يع 

املتواأد   14 رقم  الحامل  لل حل 

بالطابق الدفلي الكائن قدي ا بدوق 

القناسسة املدينة القدي ة جحاليا 14 

قيدارية القناسسة جأدة، الغي3 مقيد 

بالسجل التجاري بث ن قدره مائتان 

 243.333.33( سرهم  ألف  أربعون 

سرهم).

املحك ة  أمام  التعرضات  تقبل 

التجارية بوأدة ساخل أأل أقصاه 

للنشرة  املوالية  يوما  عشر  خ دة 

الثانية - تطبيقا لل اسة 84 من مدجنة 

التجارة.

النشرة الثانية
رئيس مصلحة كتابة الضبط

19 مكرر

 II.  -  إعالنات قضائية
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املحك ة التجارية بوأدة

ملف البيع رقم : 2323/339

حداب رقم : 1533

إشهار مدتخرج
 عقد بيع أصل تجاري

حرره  رسمي  عقد  ب قت�سى 

أكتوبر   27 بتاريخ  سداسي  ذ.مح د 

بتاريخ بوأدة  مسجل   2323 

اإليداع  سجل   2323 نوف 30   4  

باع   ،17881 بالقبض  أمر   23355

الديد :

بشارع  الداكن  املدقون،  شايب 

عبد الرحيم بوعبيد تجزئة لعلج رقم 

196 جأدة للديدة : حورية مشيور، 
الداكن بحي الزيتون تجزئة مع ري 
جأدة مج وع   34 زنقة التقوى رقم 

عبد  بشارع  الكائن  التجاري  امصل 

املقيد  جأدة،   196 بوعبيد  الرحيم 

ف30اير   3 بتاريخ  التجاري  بالسجل 

تحليلي،   68468 رقم  تحت   2312

جاملخصص ملقهى، بث ن إأ ا ي قدره 

مائتا ألف سرهم 233.333 سرهم.

املحك ة  أمام  التعرضات  تقبل 

التجارية بوأدة ساخل أأل أقصاه 

للنشرة  املوالية  يوما  عشر  خ دة 

الثانية - تطبيقا لل اسة 84 من مدجنة 

التجارة.

النشرة الثانية

رئيس مصلحة كتابة الضبط

20 مكرر

املحك ة التجارية بوأدة

إشهار مدتخرج عقد بيع أصل 
تجاري

ملف البيع رقم : 2323/315

حداب رقم : 1536
ب قت�سى عقد شراء أصل تجاري 

لإلشهاس  املنتصبان  العدالن  حرره 

بوأدة  االستئناف  محك ة  بدائرة 

 اسريس فارس جسعيد عجرجس بتاريخ 

بوأدة  مسجل   ،2323 أكتوبر   9

سجل   2323 أكتوبر   23 بتاريخ 

اإليداع 19334 أمر بالقبض 16688،

العدلين  نفس  حرره  عقد  جملحق   
باع الديد   2323 نوف 30   16 بتاريخ 
املنار  بحي  الداكن  عياط،  البكاي 

ارغيون، زنقة ذ20/2 جأدة.
الداكن  اشتيوي،  سعيد  للديد 
ع ارة  النصر  إقامة  ايريس،  بتجزئة 
جأدة،   ،16 رقم   ،3 الطابق   ،261
مج وع امصل التجاري الكائن بشارع 
جأدة،   66 رقم  التحرير،  أيش 
املشطب عليه من السجل التجاري، 

بث ن إأ ا ي قدره 135.333 سرهم.
املحك ة  أمام  التعرضات  تقبل 
التجارية بوأدة ساخل أأل أقصاه 
للنشرة  املوالية  يوما  عشر  خ دة 
84 من مدجنة  الثانية تطبيقا لل اسة 

التجارة.
النشرة الثانية

رئيس مصلحة كتابة الضبط

21 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
مكتب التدوية جالتصفية القضائية

فتح مدطرة اإلنقاذ في حق شركة 
مخ0زة جحلويات اسطنبول

الدار البيضاء

عدس 24

إشعار

ب قت�سى الحكم رقم 123 الصاسر 

بامللف  2323 نوف 30   9  بتاريخ 

رقم 2020/8315/128 لدى املحك ة 

الذي ق�سى  التجارية بالدار البيضاء 

بفتح مدطرة اإلنقاذ في حق شركة 

الدار  اسطنبول  جحلويات  مخ0زة 

التجاري رقم  ذات السجل  البيضاء 

.373467

جالكائن مقرها االأت اعي 53 زاجية 

زنقة اج زنقة الخي3ة الدار البيضاء.

جعين الديد عبد الرفيع بوح رية 

قاضيا منتدبا جالديد املهدي سالم 

قاضيا منتدبا نائبا عنه.

الدين  بدر  مصطفى  جالديد 

57 شارع عبد املومن  سنديكا مكتبه 

الدار   9 الثالث رقم  الطابق  الهاسي 

البيضاء.

الدائنيين  من  فاملطلوب  جعليه 

املعين  للدنديك  بديونهم  التصريح 

املبالغ  ض ن قائ ة موقعة تتض ن 

املطلوبة مرفقة بالوثائق جذلك ساخل 

نشر  تاريخ  من  ابتداء  شهرين  أأل 

مع  الرس ية  بالجريدة  اإلشعار  هذا 

بالندبة  بشهرين  امأل  هذا  ت ديد 

إ 5 الدائنين القاطنين خارج امل لكة 

ج719   584 لل واس  طبقا  املغربية 

ج723 من مدجنة التجارة.
عن رئيس كتابة الضبط

18

املحك ة التجارية بالدار البيضاء

مكتب التدوية جالتصفية القضائية

فتح مدطرة التصفية القضائية

 في حق شركة كيلي ينجار جكونداي 

اسست3بيديون

عدس 23

إشعار

ب قت�سى الحكم رقم 113 الصاسر 

بامللف  2323 أكتوبر   12  بتاريخ 

لدى املحك ة   2020/8319/58 رقم 

الذي ق�سى  التجارية بالدار البيضاء 

القضائية  التصفية  مدطرة  بفتح 

في حق شركة كيلي ينجار جكونداي 

اسست3بيديون ذات السجل التجاري 

رقم 181725.

زنقة   5 جالكائن مقرها االأت اعي 

 1 ابن الجاجزي الطابق امجل الرقم 

حي املدتشفيات الدار البيضاء.

أابلي  امين  مح د  الديد  جعين 

بوعزة  خالد  جالديد  منتدبا  قاضيا 

باملحك ة  مكتبه  جالكائن  سنديكا 

التجارية بالدار البيضاء.

الدائنيين  من  فاملطلوب  جعليه 

املعين  للدنديك  بديونهم  التصريح 

املبالغ  ض ن قائ ة موقعة تتض ن 

املطلوبة مرفقة بالوثائق جذلك ساخل 

نشر  تاريخ  من  ابتداء  شهرين  أأل 

هذا اإلشعار بالجريدة الرس ية مع 
بالندبة  بشهرين  امأل  هذا  ت ديد 
إ 5 الدائنين القاطنين خارج امل لكة 
ج719   584 لل واس  طبقا  املغربية 

ج723 من مدجنة التجارة.
عن رئيس كتابة الضبط

19

املحك ة التجارية  بالدار البيضاء
مكتب التدوية جالتصفية القضائية

فتح مدطرة التدوية القضائية 
في حق الشركة املغربية لألشغال 

الع ومية جالبناء
رقم 25
إشعار

ب قت�سى الحكم رقم 131 الصاسر 
بامللف رقم   2323 نوف 30   26 بتاريخ 
املحك ة  لدى   2020/8302/135
الذي ق�سى  التجارية بالدار البيضاء 
القضائية  التدوية  مدطرة  بفتح 
لألشغال  املغربية  الشركة  حق  في 
تاريخ  جبتحديد  جالبناء  الع ومية 
شهرا   18 في  الدفع  عن  التوقف 
الدابقة لفتح املدطرة ذات السجل 
جالكائن مقرها   43853 التجاري رقم 
ليداسفة  سجار  مديونة  االأت اعي 
مح د  الديد  جعين  البيضاء  الدار 
أمين الجالبي قاضيا منتدبا جالديد 
املهدي سالم قاضيا منتدبا نائبا عنه 
مكتبه  سنديكا  تابث  س ي3  جالديد 
27 زنقة زرهون رامس سابقا الطابق 
الدار  زرهون  مصحة  مقابل  امجل 

البيضاء.
الدائنين  من  فاملطلوب  جعليه 
املعين  للدنديك  بديونهم  التصريح 
املبالغ  ض ن قائ ة موقعة تتض ن 
املطلوبة مرفقة بالوثائق جذلك ساخل 
نشر  تاريخ  من  ابتداء  شهرين  أأل 
مع  الرس ية  بالجريدة  اإلشعار  هذا 
بالندبة  بشهرين  امأل  هذا  ت ديد 
إ 5 الدائنين القاطنين خارج امل لكة 
ج719   584 لل واس  طبقا  املغربية 

ج723 من مدجنة التجارة.
عن رئيس كتابة الضبط

66
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املحك ة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 129936
حداب رقم : 13118

تفويت امصل التجاري
الحامل  سهيبي  مح د  الديد 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
سهيبي،  علي  الديد   BE 573917
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
رقم BK 198382 إ 5 الديد الحدين 
الدعداني الحامل لبطاقة التعريف 
الديد   ،JE 261853 رقم  الوطنية 
الحامل لبطاقة  ابراهيم الدعداني، 
 ،BK 355368 التعريف الوطنية رقم
الديد املحفوض الدعداني، الحامل 
 BE رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
هو  الذي  التجاري  امصل   717538
جامحزمة  الحقائب  لبيع  مخصص 
بالدار  الكائن  الدعيدي  بقيدارية 
الداسس  مح د  شارع  البيضاء 
الرقم 416 محل رقم 15 حي الد ارة 
مسجالن  البائعان  بخصوصه  الذي 
بالسجل التجاري التحليلي باملحك ة 
التجارية تحت رقم 373426 بالندبة 
 373428 سهيبي،  مح د  للديد 

بالندبة للديد علي ذهيبي.
تسجل  التعرضات  بإن  جبذلك 
التجارية  باملحك ة  الضبط  ب كتب 
بالدار  التجاري  السجل  مكتب 
عشر  خ دة  أأل  ساخل  البيضاء 

يوما املوا ي للنشرة امج 5 جالثانية.
النشرة امج 5

عن رئيس كتابة الضبط

5 مكرر

املحك ة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 129938
حداب رقم : 13156

تفويت امصل التجاري
من

املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 
مقرها  أي3ا»  كالوري  »أجبتكال 
 17-18 البيضاء  بالدار  االأت اعي 
زنقة أسامة ابن زياس، كالوري فاميليا 
املعاريف املسجلة بالسجل التجاري 
طرف  من  امل ثلة   336953 رقم 
الديد مح د كيحل، الحامل لبطاقة 

 PU 818479 التعريف الوطنية رقم 

بوعامي  فيال ي  غيثة  الديدة  إ 5 

 BE 838932 رقم  الوطنية  بطاقتها 

املحل التجاري الكائن بالدار البيضاء 

زنقة أسامة ابن زياس كالوري   17-18

فاميليا املعاريف جاملسجلة بالسجل 

التجاري تحت رقم 336953.

تسجل  التعرضات  بإن  جبذلك 

التجارية  باملحك ة  الضبط  ب كتب 

بالدار  التجاري  السجل  مكتب 

عشر  خ دة  أأل  ساخل  البيضاء 

يوما املوا ي للنشرة امج 5 جالثانية.

النشرة امج 5
عن رئيس كتابة الضبط

6 مكرر

املحك ة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 129943

حداب رقم : 13155

تفويت امصل التجاري
من

الحامل  الديد أشرف حفضان، 

 BB رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.132374

الديدة س ية حفضان، الحاملة 

 BB رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.14253

اآلندة  حدناء حفضان، الحاملة 

 BB رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.44868

الحاملة  حفضان،  الكبي3  الديد 

 BJ رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.133757

الحاملة  اآلندة عزيزة حفضان، 

 BJ رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.139195

الحاملة  شوقي،  زهرة  الديدة 

 BJ رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.145235

الحاملة  الديدة أمينة حفضان، 

 BJ رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.292796

إ 5 :

القاق،  العابدين  زين  الديد 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
.BJ 353722 رقم

القاق،  اللطيف  عبد  الديد 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
.BJ 433361 رقم

هو  الذي  التجاري  امصل 

مخصص لبيع امجاني املنزلية، الكائن 
رقم   24 زنقة   1 أمال  بالدار البيضاءـ 

لم  جالذي  ال30نو�سي،  سيدي   49

بالسجل  البائعون  ب وأبه  يسجل 

بالدار  التجارية  باملحك ة  التجاري 

البيضاء.

تسجل  التعرضات  بإن  جبذلك 

التجارية  باملحك ة  الضبط  ب كتب 

بالدار  التجاري  السجل  مكتب 

عشر  خ دة  أأل  ساخل  البيضاء 

يوما املوا ي للنشرة امج 5 جالثانية.
النشرة امج 5

عن رئيس كتابة الضبط

7 مكرر

املحك ة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 129958

حداب رقم : 13459
تفويت امصل التجاري

باع جرثة املرحوم قاسم القاسري 

الحداني جهم :

يوسف القاسري الحدني، الحامل 

 BE رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.834726

سكينة القاسري الحدني، الحاملة 

 BE رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.834766

الحاملة  سلمى القاسري الحدني، 

 BE رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.772787

الحدني،  القاسري  كنزة  اللة 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 
.BE 749423 رقم

الحاملة  تورية القاسري الحدني، 

 B رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.237653

فاط ة القاسري الحدني، الحاملة 
 B رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.237651
القاسري  القاسر  عبد  سيدي 
التعريف  لبطاقة  الحامل  الحدني، 

.B 26745 الوطنية رقم
الحدني،  القاسري  أواس  سيدي 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.B 393739 رقم
لبطاقة  الحامل  صفار،  املهدي 

.BE 733926 التعريف الوطنية رقم
لبطاقة  الحاملة  صفار،  غيتة 

.BE 736838 التعريف الوطنية رقم
لبطاقة  الحامل  صفار،  ر�سى 

.BE 769423 التعريف الوطنية رقم
لبطاقة  الحامل  صفار،  ياس ين 

.BE 843593 التعريف الوطنية رقم
لفائدة :

الحامل  جرسي  بوشعيب  الديد 
.B529258 للبطاقة الوطنية

لبيع  التجاري  امصل  مج وع 
بالدار  الكائن  املجوهرات،  جشراء 
البيضاء، 85 زنقة الرباط، جاملسجلة 
رقم  تحت  التجاري  بالسجل 

:137894
تسجل  التعرضات  بإن  جبذلك 
التجارية  باملحك ة  الضبط  ب كتب 
بالدار  التجاري  السجل  مكتب 
عشر  خ دة  أأل  ساخل  البيضاء 

يوما املوا ي للنشرة امج 5 جالثانية.
النشرة امج 5

عن رئيس كتابة الضبط

8 مكرر

املحك ة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 129964
حداب رقم : 13739

بيع أصل تجاري
الصفرجي  آسية  الديدة  باع 
 B363932 الحاملة للبطاقة الوطنية
لفائدة الديد عبد النبي بن الشريف 
 BK 23961 الحامل للبطاقة الوطنية
 GROUPE ي ثل بصفته مدي3 لشركة
 SCOLAIRE GREEN SCHOOL
املدؤجلية  محدجسة  شركة   PRIVE
مقرها االأت اعي بالدار البيضاء، 53 



18873 الجريدة الرسميةعدس 5644 - 15 أ اسى امج 5 1442 )33 سيد 30 2323) 

الحدني  الحي  جاج  مج وعة   3 زنقة 
عبارة  التجاري  امصل  مج وع 
بالدار  الكائنة  خاصة  مدرسة  عن 
البيضاء، املفة زنقة 7 رقم 6-8 الحي 
الحدني، جاملسجل بالسجل التجاري 

بالدار البيضاء تحت رقم 268453.
تسجل  التعرضات  بإن  جبذلك 
التجارية  باملحك ة  الضبط  ب كتب 
بالدار  التجاري  السجل  مكتب 
عشر  خ دة  أأل  ساخل  البيضاء 

يوما املوا ي للنشرة امج 5 جالثانية.
النشرة امج 5

رئيس كتابة الضبط

9 مكرر

املحك ة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 129966
حداب رقم : 13823

بيع أصل تجاري
ابيضار،  املصطفى  الديد  باع 
 B133666 الحامل للبطاقة الوطنية 
الصديق،  طالبي  الديد  لفائدة 
 T178676 الحامل للبطاقة الوطنية 
املعد  التداري  امصل  مج وع 
الكائن بالدار  لتجارة عظم امحذية، 
 ،92 رقم  تاسلة،  زنقة  البيضاء، 
بالسجل  جاملسجل  بوشنتوف،  سرب 

التجاري تحت رقم 273564.
تسجل  التعرضات  فإن  جبذلك 
التجارية  باملحك ة  الضبط  ب كتب 
مكتب السجل التجاري بالدار البيضاء 
يوما   (15( ساخل أأل خ دة عشر 

املوا ي للنشرة امج 5 جالثانية.
النشرة امج 5

رئيس كتابة الضبط

10 مكرر

املحك ة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 129968
حداب رقم : 13934

هبة أصل تجاري لحق مشاع
من طرف الديد عث ان الع ري، 
 L335439 الحامل للبطاقة الوطنية 
الع ري،  عباس  الديد  لفائدة 
 L435691 الحامل للبطاقة الوطنية 
هبة أ يع الحقوق املشاعة املقدرة 

التجاري  امصل  في   10/2 بندبة 

عبارة عن محل لبيع املالبس الجاهزة 

بالج لة، الكائن بالدار البيضاء سرب 

 122-123 الرقم   89 الزنقة  كوريا، 

جاملسجل بالسجل التجاري تحت رقم 

.443316

تسجل  التعرضات  فإن  جبذلك 

التجارية  باملحك ة  الضبط  ب كتب 

مكتب السجل التجاري بالدار البيضاء 

يوما   (15( ساخل أأل خ دة عشر 

املوا ي للنشرة امج 5 جالثانية.

النشرة امج 5
رئيس كتابة الضبط

11 مكرر

املحك ة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 129973

حداب رقم : 11371

تفويت أصل تجاري
مدتقيم،  فتيحة  اآلندة  باعت 

للتعريف  الوطنية  للبطاقة  الحاملة 

شركة  لفائدة   BE679138 رقم 

ش.م.م   BEST REC ريك  بيدت 

االأت اعي  مقرها  جاحد،  بشريك 

إقامة  زنقة سومية  البيضاء،  بالدار 

22 النخيل  5 رقم  3 الطابق  شهرزاس 

زريقة،  الدين  عز  الديد  ي ثلها 

للتعريف  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

.B423312 رقم

بالدار  الكائن  التجاري  امصل 

زنقة ع ر ابن أبي ربيعة   4 البيضاء 

جهو عبارة عن محل للحالقة املتكون 

جاآلليات  املعدات  الزبائن،   : من 

التجاري  النشاط  ملزاجلة  املخصصة 

املرتبط به، حق الكراء املنجز له من 

جاملقيد  التجاري  امصل  هذا  إنشاء 

البيضاء  بالدار  التجاري  بالسجل 

جيح ل الشعار   435384 تحت رقم 

.SALON MOSAIQUE التجاري

تسجل  التعرضات  فإن  جبذلك 

التجارية  باملحك ة  الضبط  ب كتب 
بالدار البيضاء مكتب السجل التجاري 

يوما   (15( ساخل أأل خ دة عشر 

املوا ي للنشرة امج 5 جالثانية.

النشرة امج 5
عن رئيس كتابة الضبط

12 مكرر

املحك ة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 129972

حداب رقم : 11117
تفويت أزئي مصل تجاري

 ALSHAYA شركة  فوتت 

مداه ة  شركة   MOROCCO SAS

املغربي  القانون  ب وأب  مبدطة 

للدار  التجاري  السجل  في  مسجلة 

جيقع   136697 رقم  تحت  البيضاء 

أنفا،  شارع   92 في  مقرها االأت اعي 

 NESTLE الدار البيضاء لفائدة شركة

مداه ة  شركة   MAROC SA

مسجلة  املغربي  القانون  ب وأب 

تحت  للجديدة  التجاري  السجل  في 

جيقع مقرها االأت اعي في   ،279 رقم 

املنطقة الصناعية d4el الجديدة.

امصول التجارية املباعة : تشغيل 

ما يدمى نشاط »املقهى خارج املنزل» 

بها  املرتبطة  جالشهرة  الع الء  مع 

امطراف  أ يع  مع  امل30مة  جالعقوس 

التجارية  بامصول  املتعلقة  الثالثة 

جاملوظفين جاآلالت جاملعدات املتعلقة 

جمخزجن  الحدنة  الد عة  تشغيل 

التشغيل  حيز  تدخل  لم  التي  اآلالت 

جاملسجل  بالشهرة  املرتبطة  بعد، 

بالسجل التجاري تحت رقم 136697.

تسجل  التعرضات  فإن  جبذلك 

التجارية  باملحك ة  الضبط  ب كتب 

مكتب السجل التجاري بالدار البيضاء 

يوما   (15( ساخل أأل خ دة عشر 

املوا ي للنشرة امج 5 جالثانية.

النشرة امج 5
رئيس كتابة الضبط

13 مكرر

املحك ة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 129983

حداب رقم : 11354

تفويت حق اإليجار
الحاج،  نبيل  الديد  طرف  من 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

أ يلة  الديدة  لفائدة   BE649925

اح اموش، الحاملة للبطاقة الوطنية 

إيجار  حق  تفويت   Z256929 رقم 

امصل التجاري الكائن بالدار البيضاء 

زنقة أبو عبد هللا نافع رقم 14 املركز 

التجاري بن ع ر متجر 24 جاملعد لبيع 

بالسجل  جاملسجل  الجاهزة  املالبس 

باملحك ة  الضبط  بكتابة  التجاري 

رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجارية 

.443513

تسجل  التعرضات  فإن  جبذلك 

التجارية  باملحك ة  الضبط  ب كتب 

مكتب السجل التجاري بالدار البيضاء 

يوما   (15( ساخل أأل خ دة عشر 

املوا ي للنشرة امج 5 جالثانية.

النشرة امج 5
رئيس كتابة الضبط

14 مكرر

املحك ة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 129982

حداب رقم : 11385

بيع أصل تجاري

باع :

الحامل  بوستة  ع ر  الديد 

.B112234 للبطاقة الوطنية رقم

لفائدة :

الحامل  قرجاجي  رشيد  الديد 

.BE713111 للبطاقة الوطنية رقم

أ يع امصل التجاري عبارة عن 

سكان، معد لبيع امثواب بالتقديط، 

 -  29 رقم  الجديدة  بزنقة  الكائن 

البيضاء،  الدار  الجديد  باب   31

جاملسجل بالسجل التجاري تحت رقم 

.133144
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تسجل  التعرضات  فإن  جبذلك 

التجارية  باملحك ة  الضبط  ب كتب 

بالدار  التجاري  السجل  مكتب 

عشر  خ دة  أأل  ساخل  البيضاء 

امج 5  للنشرة  املوا ي  يوما   (15(

جالثانية.

النشرة امج 5
رئيس كتابة الضبط

15 مكرر

املحك ة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 129984

حداب رقم : 11438

تفويت أصل تجاري
من طرف :

شريف  اح د  سيدي  الديد 

التعريف  لبطاقة  الحامل  اركيبي 

.BJ171964 الوطنية رقم

اركيبي  شريف  عائشة  الديدة 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.BJ275596 رقم

الديدة اللة زجانة شريف اركيبي 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.BJ133888 رقم

الديدة اللة ملكة حوري الحاملة 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.V132952

لفائدة :

الحامل  بوزيري  رضوان  الديد 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.BL73236

بالدار  الكائن  التجاري  امصل 

البيضاء، 51، زنقة 51 سرب القريعة 

املالبس  جصناعة  لبيع  جاملعد 

 MARCHAND DE الج لة  بنصف 

 VETEMENTS CONFECTIONNES

جاملسجل   EN DEMI GROS

البيضاء  بالدار  التجارية  باملحك ة 

 ،442242  : رقم  السجالت  تحت 

ج442248   442246  ،442244

شركاء في ا بينهم.

تسجل  التعرضات  فإن  جبذلك 

التجارية  باملحك ة  الضبط  ب كتب 

بالدار  التجاري  السجل  مكتب 

عشر  خ دة  أأل  ساخل  البيضاء 

امج 5  للنشرة  املوا ي  يوما   (15(

جالثانية.

النشرة امج 5
رئيس كتابة الضبط

16 مكرر

املحك ة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 129986

حداب رقم : 11536

تفويت أصل تجاري
من طرف :

مقرها  ش.م.م،  »فلورنزا»  شركة 

جاحة  البيضاء،  بالدار  االأت اعي 

س.م 46 حي باشكو رقم م46 معاريف 

التجاري  بالسجل  املقيدة   ،23133

للدار البيضاء تحت رقم 231393.

امل ثلة من طرف مدي3اها :

الحامل  الديد مح د الرح وني، 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.BK73927

الحامل  الضوبلي  هشام  الديد 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.BE638211

لفائدة :

شركة »بيكدوي» ش.م.م، مقرها 

 ،232 البيضاء،  بالدار  االأت اعي 

امر�سي،  الطابق  املومن  عبد  شارع 
التجاري  بالسجل  املقيدة   ،5 رقم 

للدار البيضاء تحت رقم 479859.

امل ثلة من طرف مدي3ها :

الحامل  صفي3ة،  أح د  الديد 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.C261238

بيع امصل التجاري الكائن بالدار 

باشكو  حي   46 جاحة س.م  البيضاء 

املسجل   ،23133 معاريف  رقم م46 

البيضاء  بالدار  التجارية  باملحك ة 

تحت السجل رقم 231393.

تسجل  التعرضات  فإن  جبذلك 
ب كتب الضبط باملحك ة التجارية، 
بالدار  التجاري  السجل  مكتب 
عشر  خ دة  أأل  ساخل  البيضاء 
امج 5  للنشرة  املوا ي  يوما   (15(

جالثانية.
النشرة امج 5

رئيس كتابة الضبط

17 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة
مكتب التصفية جالتدوية القضائية

السجل التجاري رقم 2335
إشعار بقفل مدطرة التصفية 

القضائية في مواأهة شركة 
في30جطكس

بتاريخ  الصاسر  الحكم  ب قت�سى 
رقم  امللف  في   2323 نوف 30   26
الحكم  رقم   2020/8319/71
التجارية  قضت املحك ة   2020/70

بطنجة :
مدطرة  بقفل   : املوضوع  في 
في  املفتوحة  القضائية  التصفية 
الكائنة  في30جطكس  شركة  مواأهة 
ما  مع  طنجة  الصناعية  باملنطقة 

يت3تب عل5 ذلك قانونا.
69

املحك ة التجارية بطنجة
ملف تقديم أصل تجاري

 TENDY’S كحصة في شركة
CORPORATION SARL AU

ملف رقم : 2323/387
كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
باملحك ة التجارية بطنجة  الضبط  
أنه ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ في 16 
ياسين  الديد  قدم   ،2323 سبت 30 
التعريف  لبطاقة  الحامل  بوندا، 
جالداكن   R348518 رقم  الوطنية 
بطنجة مج ع الفجر 3 ع ارة 13 رقم 
التجاري  بالسجل  جاملسجل   1324
أصله   ،111586 رقم  تحت  بطنجة 
شارع   ،6 بطنجة  الكائن  التجاري 
امر�سي  الطابق  هللا  عبد  بن  عالل 
 TENDY’S« 4 كحصة في شركة  رقم 
 «CORPORATION SARL AU

بطنجة  التجاري  بالسجل  مسجلة 

تحت رقم 131867.

جبناء عل5 تقرير مراقب الحصص 

املؤرخ في 16 سبت 30 2323، فقد تم 

تقييم امصل التجاري املذكور بقي ة 

1.433.333 سرهم.

التعرضات  أ يع  فإن  جعليه 

تقدم بكتابة الضبط بهذه املحك ة 

ساخل أأل 15 يوما ابتداءا من تاريخ 

جما   84 للفصل  طبقا  الثاني  النشر 

يليه من مدجنة التجارة.

النشرة امج 5
عن  رئيس كتابة الضبط

خديجة أقشور

20 مكرر

املحك ة التجارية بطنجة

ملف تفويت أصل تجاري
عن طريق البيع

ملف رقم : 2323/393

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 

الضبط  باملحك ة االبتدائية بطنجة 

أنه ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ في 13 

باعت الديدة مليكة   2323 نوف 30 

ابورك الداكنة بطنجة ربوة الشرف 

فيال افران جالحاملة لبطاقة التعريف 

جاملسجلة   K51758 رقم  الوطنية 

بالسجل التجاري بطنجة تحت رقم 

113664 جالديدة حدنية الوسغي3ي 

لبطاقة  جالحاملة  بإسبانيا  الداكنة 

 K386895 رقم  الوطنية  التعريف 

بطنجة  التجاري  بالسجل  جاملسجلة 

تحت رقم113666،  مج وع  امصل 

املج ع  بطنجة  الكائن  التجاري 

 3 الداللم   11 امللك تازة   3 الحدني 

محل رقم 11 اكزناية لفائدة الديدة 

لبطاقة  الحاملة  مرزجك  كري ة 

 ،Z437827 رقم  الوطنية  التعريف 

التجاري  امصل  قي ة  جحدست 

في مبلغ إأ ا ي قدره  البيع  موضوع 

13.333 سرهم.
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التعرضات  أ يع  فإن  جعليه 

تقدم بكتابة الضبط بهذه املحك ة 

ساخل أأل 15 يوما ابتداءا من تاريخ 

جما   84 للفصل  طبقا  الثاني  النشر 

يليه من مدجنة التجارة.

النشرة امج 5
عن  رئيس كتابة الضبط

خديجة أقشور

21 مكرر

املحك ة التجارية بطنجة

ملف تقديم أصل تجاري

كحصة في شركة في طور التأسيس

ملف رقم : 2323/391

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 

باملحك ة التجارية بطنجة  الضبط  

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  أنه 

الديد  قدم   ،2323 نوف 30   11

لبطاقة  الحامل  اح يدان،  منصف 

 G294614 رقم  الوطنية  التعريف 

كوتنبورك  شارع  بطنجة  جالداكن 

جاملسجل   71 رقم  كوتنبورك  إقامة 

بالسجل التجاري بطنجة تحت رقم 

هو  الذي  التجاري  أصله   ،43736

بطنجة  جالكائن  صيدلية  عن  عبارة 

تجزئة امنية تجزئة رقم 113 كحصة 

مد اة  التأسيس  طور  في  شركة  في 

 .«4M ALFIRDAOUS SARL AU«

كوتنبورك .

جبناء عل5 تقرير مراقب الحصص 

2323، فقد تم  23 نوف 30  املؤرخ في 

تقييم امصل التجاري املذكور بقي ة 

1.233.333 سرهم.

التعرضات  أ يع  فإن  جعليه 

تقدم بكتابة الضبط بهذه املحك ة 

ساخل أأل 15 يوما ابتداءا من تاريخ 

جما   84 للفصل  طبقا  الثاني  النشر 

يليه من مدجنة التجارة.

النشرة امج 5
عن  رئيس كتابة الضبط

خديجة أقشور

22 مكرر

املحك ة التجارية بطنجة
ملف تفويت حصة في أصل تجاري

عن طريق البيع
ملف رقم : 2323/392

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
الضبط  باملحك ة التجارية بطنجة، 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  أنه 
باع الديد مح د   2323 نوف 30   19
الشرف  حي  بطنجة  الداكن  ابجيو 
لبطاقة  جالحامل   1 رقم   21 زنقة 
 K297333 رقم  الوطنية  التعريف 
بطنجة  التجاري  بالسجل  جاملسجل 
تحت رقم 58214، حصته في امصل 
التجاري الذي هو عبارة عن صالون 
ج ي  شارع  بطنجة  جالكائن  الحالقة 
لفائدة شريكه الديد   47 العهد رقم 
مح د اقلعي النوينو الحامل لبطاقة 
 ،K339634 رقم  الوطنية  التعريف 
جحدست قي ة حصة امصل التجاري 
في مبلغ إأ ا ي قدره  البيع  موضوع 

333.333 سرهم.
التعرضات  أ يع  فإن  جعليه 
تقدم بكتابة الضبط بهذه املحك ة 
ساخل أأل 15 يوما ابتداءا من تاريخ 
جما   84 للفصل  طبقا  الثاني  النشر 

يليه من مدجنة التجارة.
النشرة امج 5

عن  رئيس كتابة الضبط
خديجة أقشور

23 مكرر

املحك ة التجارية بطنجة

تفويت عناصر أصل تجاري
عن طريق البيع

ملف رقم : 2323/394
كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
الضبط  باملحك ة التجارية بطنجة، 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  أنه 
بيع عنصري  تم   ،2323 نوف 30   23
لألصل  التجارية  جالد عة  الزبناء 
 CIRCOR« التجاري امل لوك لشركة 
املسجلة بالسجل   «MAROC SARL
 23869 رقم  تحت  بطنجة  التجاري 
املنطقة  بطنجة  مقرها  جالكائن 
رقم  مج وعة   23 رقم  بلوك  الحرة 
القانوني  م ثلها  بواسطة  جذلك   4

 GREHAL FREDERIC, الديد 

الدفر  لجواز  الحامل   GERARD

الشركة  لفائدة   ،18AK34551 رقم 

 CIRCOR« املد اة  الفرندية 

من  جامل ثلة   «INDUSTRIA SAS

 GREHAL FREDERIC, طرف الديد 

الحامل لجواز الدفر رقم   GERARD

إأ ا ي  بث ن  جذلك   ،18AK34551

جتدعة  )مائتان    259.333 قدره 

جخ دون ألف) أجرج.

التعرضات  أ يع  فإن  جعليه 

تقدم بكتابة الضبط بهذه املحك ة 

ساخل أأل 15 يوما ابتداءا من تاريخ 

جما   84 للفصل  طبقا  الثاني  النشر 

يليه من مدجنة التجارة.

النشرة امج 5
عن  رئيس كتابة الضبط

خديجة أقشور

24 مكرر

املحك ة التجارية بطنجة

ملف رقم : 2323/396

ملف تفويت أصل تجاري
 عن طريق البيع

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 

بطنجة  التجارية  باملحك ة  الضبط 

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى  أنه 

باع   2323 نوف 30  ج13  أكتوبر   5

الديد فريد العربيتي الداكن بطنجة 

تجزئة رياض أهال 2 زنقة 39 رقم 18 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  جالحامل 

بالسجل  جاملسجل   L419374 رقم 

التجاري بطنجة تحت رقم 152813، 

الكائن  التجاري  امصل  مج وع 

شارع عالل بن عبد هللا   25 بطنجة 

لفائدة الديد طارق البشاري الحامل 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

امصل  قي ة  جحدست   BX837757

التجاري موضوع البيع في مبلغ إأ ا ي 

قدره 833.333 ث ان ائة ألف سرهم.

تقدم  التعرضات  فإن  جعليه 
بكتابة الضبط بهذه املحك ة ساخل 
أأل 15 يوما ابتداء من تاريخ النشرة 
الثانية طبقا للفصل 84 جما يليه من 

مدجنة التجارة.
النشرة امج 5

عن رئيس كتابة الضبط
خديجة أقشور

67 مكرر

املحك ة التجارية بطنجة
ملف رقم : 2323/397

ملف تفويت أصل تجاري
 عن طريق البيع

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
بطنجة  التجارية  باملحك ة  الضبط 
أنه ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ في 17 
سبت 30 2323 باع الديد أح د اكنو 
بطوطة  ابن  شارع  بطنجة  الداكن 
التعريف  لبطاقة  جالحامل   73 رقم 
جاملسجل   K195376 رقم  الوطنية 
بالسجل التجاري بطنجة تحت رقم 
التجاري  امصل  مج وع   ،35332
الكائن بطنجة شارع باستور رقم 43 
الحامل  ال30قي  ح زة  الديد  لفائدة 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
امصل  قي ة  جحدست   LB138132
التجاري موضوع البيع في مبلغ إأ ا ي 
قدره 733.333 سبع ائة ألف سرهم.

تقدم  التعرضات  فإن  جعليه 
بكتابة الضبط بهذه املحك ة ساخل 
أأل 15 يوما ابتداء من تاريخ النشرة 
الثانية طبقا للفصل 84 جما يليه من 

مدجنة التجارة.
النشرة امج 5

عن رئيس كتابة الضبط
خديجة أقشور

68 مكرر

املحكمة  التجارية بفاس
مصلحةالسجل التجاري

ملف بيع  : 11/2323
حداب خاص : 2549
 عقد بيع أصل تجاري

جفاء  )ذ.ة  توثيقي  ب قت�سى عقد 
امزيان موثقة بصفرج) مؤرخ بصفرج 
جمسجل   2323 نوف ن30   13 بتاريخ 
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بصفرج بتاريخ 11 نوف ن30 2323.
باع الداسة : 

بطاقته  رقم  لحلو،  انيس 
الداكن بفرندا   C84577 الوطنية  

في حدجس 5/2.
بطاقته  رقم  لحلو،  فريد  مح د 
بفاس  الداكن   C17193 الوطنية 
ج ي  شارع  الفرسجس  إقامة   8 رقم 

العهد في حدجس 5/2.
ناسية لحلو رقم بطاقتها الوطنية 
زنقة   13 بفاس  الداكنة   C3134
حدجس  في  مي وزا،  حي  امام  امنية 

.5/1
 BENAAMAN بنع ان  لشركة 
كندر  اي وزار  ب ركز  مقرها  الكائن 

إقليم صفرج.
املدتغل  التجاري  امصل  أ يع 
قبيلة  كندر  اي وزار  بدائرة 

اسغرجشن إقليم صفرج.
بالسجل  مقيدا  كان  جالذي 
 14255 عدس  تحت  بفاس  التجاري 
الحاج  الهالك عبد هللا بن  في اسم 
عليه  التشطيب  قبل  لحلو  اسريس 
بث ن قدره   2323 أكتوبر   21 بتاريخ 
الشرجط  حدب  333333.33سرهم 

املنصوص عليها بعقد البيع.
بكتابة  التعرضات  جتقبل 
بفاس  التجارية  باملحك ة  الضبط 
عشرا  خ دة  اليتعدى  أأل  ساخل 

يوما ابتداء من النشرة الثانية.
النشرة امج 5

  عن رئيس  كتابة الضبط
سعد ابن سلي ان

25 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
ملف صعوبات املقاجلة

فتح مدطرة التدوية القضائية
في مواأهة شركة جي بيك نوجلدج

WE PICK KNOWLEDGE
في شخص م.ق

ملف رقم : 2323/8332/56
إشعار

 2020/74 ب قت�سى الحكم رقم 
 2323 نوف 30   24 بتاريخ  الصاسر 
رقم  املقاجلة  صعوبات  ملف  في 

املحك ة  قضت   2020/8302/56

التجارية ب راكش :

بفتح مدطرة التدوية القضائية 

نوجلدج  بيك  جي  شركة  مواأهة  في 

في   WE PICK KNOWLEDGE

بالسجل  املسجلة  م.ق  شخص 

التجاري لدى املحك ة التجارية تحت 

رقم 66291.

جتحديد تاريخ التوقف عن الدفع 

في 18 شهرا الدابقة لهذا الحكم.

العاطي  عبد  الديد  جعينت 

االزهري قاضيا منتدبا جالديد مح د 

توفيق  جالديد  عنه،  نائبا  بنجلون 

ع ارة الرح ة   58  : اعبي جالكائن ب 

أليز  الخطابي  الكريم  عبد  شارع 

مراكش.

الدائنين  من  فاملطلوب  عليه 

املعين  للدنديك  بديونهم  التصريح 

املبالغ  ض ن قائ ة موقعة تتض ن 

جذلك  بالوثائق  مرفقة  املطلوبة 

نشر  تاريخ  من  شهرين  أأل  ساخل 

هذا اإلشعار بالجريدة الرس ية طبقا 

 723 ج   719  ،584 ملقتضيات املواس 

من مدجنة التجارة.
رئيس مصلحة كتابة الضبط

34

املحك ة  التجارية ب راكش

ملف عدس  : 148/2323

حداب عدس : 2381

 تقديم  أصل تجاري حصة في شركة 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

جمسجل ب راكش   2323 أكتوبر   16

2323 قدم الديد  21 أكتوبر  بتاريخ 

لبطاقة  الحامل  الناأيم  مح د 

 E14586 رقم  الوطنية  التعريف 

طريق  املعزجزية   7 برقم  جالداكن 

 BIZI SERVICE اسفي مراكش لشركة

سجار  في  اإلأت اعي  مقرها  الكائن 

القايد أ اعة حربيل مراكش في طور 

التأسيس.

الكائن  التجاري  امصل  أ يع 

مراكش  حربيل  أ اعة  القايد  سجار 

الصرف  أنظ ة  في  مقاجل  جاملعد 

الحراري،  العزل  التدفئة،  الصحي، 

بالسجل  الصناعي جاملسجل  التبخي3 

تحت  ب راكش  التجارية  باملحك ة 

عدس  133568 بج يع عناصره املاسية 

جاملعنوية، قوم ب بلغ 1.333.318.33 

سره ا.

املذكور أعاله  فعل5 سائني البائع  

قدم  إ 5  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 

التجارية  باملحك ة  التجاري  السجل 

ب راكش ساخل أأل يبتدئ من تاريخ 

اليوم  في  جينتهي  امجل  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.
اإلعالن امجل

  عن رئيس  كتابة الضبط

26 مكرر

املحك ة التجارية ب راكش

ملف رقم : 149/2323

حداب رقم : 2431

بيع أصل تجاري
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

باع الديد العيان   2335 أكتوبر   27

التعريف  لبطاقة  الحامل  ح يد 

جالداكن   E436339 رقم  الوطنية 

بالحي املح دي الش ا ي بلوك 38 رقم 

الغزجا ي عاسل  للديد  مراكش   133

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

جالداكن باب سكالة   E623662 رقم 

مراكش   125 رقم  اجزال  عرصة 

االصل التجاري الكائن يديور البلدية 

رقم 64 مكرر بلوك س الوحدة الثالثة 

االحذية  لصناعة  جاملعد  مراكش 

جاملسجل بالسجل التجاري باملحك ة 

 56948 التجارية ب راكش تحت رقم 

جاملعنوية،  املاسية  عناصره  بج يع 

قوم ب بلغ 43.333 سره ا.

فعل5 سائني البائع املذكور أعاله أن 

يتقدموا بتعرضاتهم ا 5 قدم السجل 

التجاري باملحك ة التجارية ب راكش 

نشر  تاريخ  من  يبتدئ  أأل  ساخل 

االعالن االجل جينتهي في اليوم 15 من 

نشر االعالن الثاني.
االعالن االجل

عن رئيس كتابة الضبط

27 مكرر

املحك ة التجارية ب راكش

ملف رقم : 158/2323

حداب رقم : 2444
بيع أصل تجاري

 13 بتاريخ  موثق  عقد  ب قت�سى 

مسجل ب راكش بتاريخ   2323 نون30 

17 نون30 2323 تحت املراأع التالية :

رقم  االيداع  سجل 

باستخالص  أمر   ،2020/71052

توصيل   ،2020/62196 رقم  تحت 

باعت   ،  23232628811349 رقم 

LES FILS A MAMAN شركة  شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة.

 UMA شركة  لفائدة 

ADVENTURE شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة بشريك جحيد.

الكائن  التجاري  االصل  أ يع 

ع ارة  يوغوسالفيا  مركز  ب راكش 

رقم  متجر  االر�سي  الطابق  االطلس 

بالسجل  جاملقيد  ملطعم  املعد   ،2

بج يع   76355 رقم  تحت  التجاري 

عناصره املاسية جاملعنوية.

 1.333.333 قدره  اأ ا ي  بث ن 

سرهم تم االبراء منه في العقد.

أعاله  املذكور  البائع  سائني  فعل5 

قدم  ا 5  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 

التجارية  باملحك ة  التجاري  السجل 

ب راكش، ساخل أأل يبتدئ من تاريخ 

نشر االعالن االجل جينتهي في اليوم 15 

من نشر االعالن الثاني.
االعالن االجل

عن رئيس كتابة الضبط

28 مكرر
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املحك ة التجارية ب راكش
ملف رقم : 2323/161

حداب رقم : 2323/2464
بيع أصل تجاري

املؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
 ،2323 نوف 30   12 بتاريخ  ب راكش 
تحت عدس 12793 باع الديد ابراهيم 
التعريف  لبطاقة  الحامل  الشبكي 
بدرب  الداكن   ،E32331 رقم 
لي وري رقم 43 سيبع مراكش لفائدة 
الديد رشيد باحدو الحامل لبطاقة 
 ،E595673 رقم  الوطينة  التعريف 
أ يع امصل التجاري الكائن بديدي 
رقم  الداقية  سرب  علي  بن  يوسف 
املالبس  لبيع  جاملعد  مراكش   335-
الهاتف جاملسجل  الجاهزة جخدمات 
 56338 بالسجل التجاري تحت رقم 
جاملعنوية  املاسية  عناصره  بج يع 

ب بلغ 93.333 سرهم.
أعاله  املذكور  البائع  سائني  فعل5 
قدم  إ 5  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 
التجارية  باملحك ة  التجاري  السجل 
ب راكش ساخل أأل يبتدئ من تاريخ 
اليوم  في  جينتهي  امجل  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

النشرة امج 5
عن رئيس كتابة الضبط

29 مكرر

املحك ة التجارية ب راكش
ملف رقم : 2323/163

حداب رقم : 2493
بيع أصل تجاري

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
ب راكش  مسجل   ،2323 23 نوف 30 
في 24 نوف 30 2323 باع الديد مح د 
للبطاقة  الحامل  الوهابي،  العلمي 
الداكن   ،E2138 رقم  الوطنية 
تجزئة صوفيا الورسة رقم  ب راكش، 
التجاري  امصل  أ يع  مكرر،   273
تجزئة   173 تاركة  ب راكش،  الكائن 
ج2   1 املتجرين  في  املدتغل  صوفيا 
موضوع  املنزل  من  املدتخرأين 
عدس04/112.635    العقاري  الرسم 
جاملسجل  ك صبنة  جاملدتغل 
تحت  ب راكش  التجارية  باملحك ة 

124826 من السجل التحليلي  عدس 
السجل  من   1434 رقم  جتحت 
املاسية  عناصره  بج يع  الت3تيبي، 
أيوب  الديد  لفائدة  جاملعنوية 
الحامل لبطاقة التعريف  الشقايبي، 
الداكن   ،EE333381 الوطنية رقم 
ب راكش تجزئة النخيل 32 رقم 887 

تاركة، بث ن قدره 253.333 سرهم. 
فعل5 سائني الديد مح د العلمي 
أن  أعاله  املذكور  البائع  الوهابي 
قدم  إ 5  بتعرضاتهم  يتقدموا 
السجل التجاري باملحك ة التجارية 
ب راكش ساخل أأل يبتدئ من تارخ 
اليوم  في  جينتهي  امجل  نشر اإلعالن 
اإلعالن  نشر  من  عشر  الخامس 

الثاني.
النشرة امج 5

عن رئيس كتابة الضبط

30 مكرر

املحك ة التجارية ب راكش
بيع أصل تجاري

ملف رقم : 2323/146
حداب عدس 2494

ب راكش  موثق  عقد  ب قت�سى 
جمسجل   2323 نوف 30   9 يوم 
ب راكش   2323 نوف 30   13 بتاريخ 
شركة  شوميدة  سار  شركة  باعت 
مسجلة  املحدجسة  املدؤجلية  ذات 
تحت  ب راكش  التجاري  بالسجل 
مقرها االأت اعي برقم   14935 رقم 
14 سرب ل0زيوي رجض املوخا مراكش 
لشركة رياض ايت عطا شركة ذات 
الشريك  ذات  املحدجسة  املدؤجلية 
الوحيد في طور التاسيس، م ثلة من 
طرف الديد مصطفى جيزج الحامل 
 PL837173 رقم  الوطنية  للبطاقة 
ماركس  شارع   77 برقم  جالداكن 
اجست3يكورت   59162 سجرموي 
 14 برقم  االأت اعي  مقرها  فرندا 
مراكش  املوخا  رجض  ل0زيوي  سرب 
كل امصل التجاري بج يع عناصره 
 14 برقم  الكائن  جاملعنوية  املاسية 
مراكش  املوخا  رجض  ل0زيوي  سرب 
مسجل  جهو  رياض  الستغالل  املعد 
تحت  ب راكش  التجاري  بالسجل 

التحليلي  بالسجل   14935 رقم 
ألف  مائة  ثالث  قدره  بث ن  جذلك 

سرهم )333.333 سرهم).
أعاله  املذكور  البائع  سائني  فعل5 
قدم  ا 5  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 
التجارية  باملحك ة  التجاري  السجل 
ب راكش ساخل أأل يبتدئ من تاريخ 
اليوم  في  جينتهي  امجل  االعالن  نشر 
الخامس عشر من نشر االعالن الثاني.

اإلعالن امجل
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

31 مكرر

املحك ة التجارية ب راكش
بيع أصل تجاري

ملف رقم : 2323/146
حداب عدس 2519

ب كتب  موثق  عقد  ب قت�سى 
امستاذ أ ال محدا موثق ب راكش 
جمسجل   2323 أكتوبر   8 يوم 
ب راكش   2323 أكتوبر   16 بتاريخ 
شركة ذات   GLOLOC باعت شركة 
املدؤجلية املحدجسة مسجلة بالسجل 
 69973 التجاري ب راكش تحت رقم 
قصبة  برقم  االأت اعي  مقرها 
لشركة  مراكش   41 رقم  بوزج  سرب 
 DESTINATION BONHEUR
املحدجسة،  املدؤجلية  ذات  شركة 
 PATRICE الديد  طرف  من  م ثلة 
لجواز  الحامل   GUY GUERIN
جالديدة   14CK16197 رقم  الدفر 
STEPHANIE BERTHAULT الحاملة 
 13AZ25342 رقم  الدفر  لجواز 
جالداكن بـ 138 أوهرة تاركة مسجلة 
بالسجل التجاري ب راكش تحت رقم 
برقم  االأت اعي  مقرها   135647
إقامة  الخطابي  الكريم  عبد  شارع 
الطابق   43 شقة   139 ع ارة  أواس 
التجاري  امصل  كل  مراكش  الثالث 
جاملعنوية  املاسية  عناصره  بج يع 
 41 رقم  بوزج  سرب  بقصبة  الكائن 
مراكش املعد الستغالل رياض جهو 
ب راكش  التجاري  بالسجل  مسجل 
69973 بالسجل التحليلي  تحت رقم 
سرهم  ألف  مائتي  قدره  بث ن  جذلك 

)233.333 سرهم).

أعاله  املذكور  البائع  سائني  فعل5 

قدم  ا 5  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 

التجارية  باملحك ة  التجاري  السجل 

ب راكش ساخل أأل يبتدئ من تاريخ 

اليوم  في  جينتهي  امجل  االعالن  نشر 

الخامس عشر من نشر االعالن الثاني.
اإلعالن امجل

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

32 مكرر

املحك ة التجارية ب راكش
بيع أصل تجاري

ملف رقم : 2323/168

حداب رقم : 2518

في مؤرخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 

ب راكش  جمسجل   2323 نوف 30   5

بتاريخ 8 نوف 30 2323 فوتت الديدة 

فرندية  شنتال  ليدي  أويل  هون 

الجندية الحاملة لجواز الدفر رقم 

سكالة  بباب  الداكنة   15CT33453

رقم  أجزال  عرصة  الشرقاجي  سرب 

كلوس  سيال  للديد  مراكش،   143

الحامل  الجندية  بول أول فرن�سي 

 E318365N رقم  اإلقامة  لبطاقة 
الداكن بباب سكالة سرب الشرقاجي 

مراكش،   143 رقم  أجزال  عرصة 
التجاري  امصل  في  حصتها  كامل 

سرب  سكالة  بباب  ب راكش  الكائن 

 143 رقم  أجزال  عرصة  الشرقاجي 

جمعد الستغالل سار الضيافة جاملقيد 

تحت  ب راكش  التجاري  بالسجل 

117546 من السجل اإليضاحي  رقم 

جاملعنوية،  املاسية  عناصره  بج يع 

بث ن قدره 75.333 سره ا.

أعاله  املذكور  البائع  سائني  فعل5 

قدم  إ 5  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 

التجارية  باملحك ة  التجاري  السجل 

ب راكش ساخل أأل يبتدئ من تاريخ 

اليوم  في  جينتهي  امجل  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.
اإلعالن امجل

عن رئيس كتابة الضبط

33 مكرر
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املحكمة التجارية بأكادير
ملف معالجة صعوبات املقاجلة

رقم 2323/8332/26
YAKAFI CARS شركة

ملف تبليغ رقم 2323/8412/49
إشعار

 47 رقم  الحكم  ب قت�سى 
 2323 يوليو   23 بتاريخ  الصاسر 
رقم  املقاجلة  صعوبات  ملف  في 
املحك ة  قضت   2020/8302/26

بأكاسير. التجارية 
بفتح مدطرة التدوية القضائية 
YAKAFI CARS شركة  حق  في 
في  شركة ذات مدؤجلية محدجسة، 
الكائن  القانوني،  م ثلها  شخص 
شارع   21 برقم  االأت اعي  مقرها 
 2 مح د بن الحدن الوزاني الخيام 
التجاري  بالسجل  املسجلة  أكاسير، 
تحت  بأكاسير  التجارية  باملحك ة 

تحليلي.  23953 رقم 
بتحديد فت3ة التوقف عن الدفع 
عن  الدابقة  شهرا  عشر  ث انية  في 

صدجر هذا الحكم.
را�سي  ع ر  امستاذ  بتعيين 
خالد  جامستاذ  منتدبا،  قاضيا 

العظيمي نائبا له.
اسحلي  الحدين  الديد  بتعيين 
في  مه ته  جتحديد  سنديكا، 
تكليفه  مع  التديي3  أع ال  مراقبة 
بإعداس تقرير مفصل حول املوازنة 
جاالأت اعية  جاالقتصاسية  املالية 
املناسب  الحل  جاقت3اح  لل قاجلة، 
أشهر  أربعة  أأل  ساخل  لوضعيتها 

من تاريخ صدجر هذا الحكم.
بش ول الحكم بالنفاذ املعجل.

الدائنين  من  فاملطلوب  جعليه، 
املعين  للدنديك  بديونهم  التصريح 
اسحلي  الحدين   : اآلتي  بعنوانه 
اس اعيل  موالي  شارع  الكائن 
ع ارة سار ايليغ الطابق الثالث رقم 
ض ن قائ ة تتض ن  أكاسير ؛   314
بالوثائق  مرفقة  املطلوبة  املبالغ 
جذلك ساخل أأل شهرين ابتداء من 
بالجريدة  اإلشعار  هذا  نشر  تاريخ 
 ،719  ،584 الرس ية طبقا لل واس 
التجارة  مدجنة  من   721 ج   723

بالندبة  شهرين  امأل  هذا  جي دس 

امل لكة  خارج  القاطنين  للدائنين 

املغربية.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

مح د بوزنداك

منتدب قضائي

42

املحك ة التجارية بأكاسير

مصلحة كتابة الضبط

التصفية القضائية

لشركة سيور الصحراء

بيان

بصدجر أمر بالتوزيع

)املاسة 668 من مدجنة التجارة)

التصفية  سائني  علم  في  ليكن 

الصحراء  سيور  لشركة  القضائية 

فندق  االأت اعي  مقرها  الكائن 

الكاسجر شارع 23 غشت أكاسير.

رقم بالتوزيع  اممر   أن 

393-2323 الصاسر بتاريخ 33 نوف 30 

 2020/8304/478 ملف رقم   2323

موسع بكتابة الضبط لدى املحك ة 

صعوبات  )مكتب  بأكاسير  التجارية 

املعنية  لألطراف  جي كن  املقاجلة) 

لالطالع عليه.

فيه  الطعن  حقهم  من  جبأن 

خ دة  أأل  ساخل  باالستئناف 

عشر يوما من تاريخ نشر هذا البيان 

بالجريدة الرس ية.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

إسريس الزاهي

43

املحك ة التجارية بأكاسير

ملف تبليغ رقم 2323/8412/73

إشعار

 68 رقم  الحكم  ب قت�سى 

 2323 نوف 30   3 بتاريخ  الصاسر 

رقم  املقاجلة  صعوبات  ملف  في 

املحك ة  قضت   2015/8310/62

التجارية بأكاسير :

»أكفاي  شركة  مدي3ي  بتح يل 

سي سوس»، الديدين الحدن فوزي 

في  الحاصل  النقص  فوزي،  جخالد 

جتضامنيا  كليا  الشركة  أصول  باب 

 73.333.333 جمؤقتا في حدجس مبلغ 

سرهم.

ملدة  التجارية  أهليته ا  بدقوط 

خ س سنوات.

املعجل  بالنفاذ  الحكم  بش ول 

بدقوط  املتعلق  الشق  باستثناء 

امهلية التجارية.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

مح د بوزنداك

منتدب قضائي
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املحك ة التجارية بأكاسير

ملف تبليغ رقم 2323/8412/68

مدي3 شركة »امزهار للبناء»

 Mimoun الديد مي ون أمجون

AMJOUN

الحامل لبطاقة التعريف الوطنية

J63921 رقم

إشعار

 66 رقم  الحكم  ب قت�سى 

 2323 نوف 30   33 بتاريخ  الصاسر 

رقم  املقاجلة  صعوبات  ملف  في 

املحك ة  قضت   2019/8321/68

التجارية بأكاسير.

بفتح مدطرة التصفية القضائية 

»امزهار للبناء»،  في حق مدي3 شركة 

 Mimoun أمجون  مي ون  الديد 

AMJOUN الحامل لبطاقة التعريف 

الوطنية رقم J63921 عل5 أن تش ل 

خصومه  إ 5  باإلضافة  الخصوم 

الشخصية خصوم الشركة املذكورة.

الدفع  عن  التوقف  تاريخ  يجعل 

الذي سبق تحديده بالندبة لشركة 

ب وأب الحكم رقم  »امزهار للبناء» 

 2317 يوليو   18 بتاريخ  الصاسر   82

هو   ،2017/8302/44 في امللف رقم 
مي ون  الديد  توقف  تاريخ  نفده 

أمجون عن الدفع.

بتعيين امستاذ مصطفى إسح و 

خالد  جالديد  منتدبا،  قاضيا 

العظيمي نائبا له.

بتعيين الديد عبد الرزاق االجي 

جتحديد مه ته في مباشرة  سنديكا، 

ك ا  القضائية  التصفية  إأراءات 

جضع  مع  قانونا  عليها  منصوص  هي 

تقرير يعرض فيه املراحل التي اتبعها 

في ذلك.

عن  التجارية  امهلية  بدقوط 

ملدة  أبحون  مي ون  الديد  املدي3 

خ س سنوات.

املعجل  بالنفاذ  الحكم  بش ول 

بدقوط  املتعلق  الشق  باستثناء 

امهلية التجارية.

الدائنين  من  فاملطلوب  جعليه، 

التصريح بديونهم للدنديك بعنوانه 

الكائن  االجي  الرزاق  عبد   : اآلتي 

ع ارة أمل سوس زاجية شارع الحدن 

الطابق  القاسر  عبد  جاممي3  امجل 

ض ن  ؛  أكاسير  الداخلة  حي  الثالث 

قائ ة تتض ن املبالغ املطلوبة مرفقة 

شهرين  أأل  ساخل  جذلك  بالوثائق 

اإلشعار  هذا  نشر  تاريخ  من  ابتداء 

بالجريدة الرس ية طبقا لل واس 563، 

من مدجنة   721 ج   723  ،719  ،584

شهرين  امأل  هذا  جي دس  التجارة 

خارج  القاطنين  للدائنين  بالندبة 

امل لكة املغربية.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

مح د بوزنداك

منتدب قضائي

45

املحك ة التجارية بأكاسير

ملف تبليغ رقم : 71/8412/2323

شركة سوب مناأ انت صحراء

إشعار
الصاسر   69 ب قت�سى الحكم رقم 

بتاريخ 3 نوف 30 2323 في ملف صعوبات 

قضت   2020/8312/20 املقاجلة رقم 

املحك ة التجارية بأكاسير.
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بقفل مدطرة التدوية القضائية 

سوب  شركة  مواأهة  في  املفتوحة 

مقرها  الكائن  صحراء  مناأ انت 

تجزئة  الوحدة  ب دينة   االأت اعي 

رقم 1، العيون.

بتسجيل  الضبط  كتابة  بقيام 

بالسجل  الحكم  هذا  من  ملخص 

التجاري للشركة فورا جنشر إشعار 

بالحكم في صحيفة مخول لها نشر 

الجريدة  جفي  القانونية  اإلعالنات 

الرس ية ساخل أأل ث انية أيام من 

عل5  اإلشعار  هذا  جتعليق  صدجره 

اللوحة املعدة لهذا الغرض باملحك ة.

الحكم  هذا  بش ول  التصريح 

بالنفاذ املعجل بقوة القانون.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

46

املحك ة التجارية بأكاسير

ملف تبليغ رقم : 73/8412/2323

شركة هيدرج فال

إشعار
الصاسر   73 ب قت�سى الحكم رقم 

ملف  في   2323 نوف 30   13 بتاريخ 

صعوبات املقاجلة رقم 2020/8315/68 

قضت املحك ة التجارية بأكاسير.

حق  في  االنقاذ  مدطرة  بقفل 

ذات  شركة  فال  هيدرج  شركة 

مقرها  الكائن  محدجسة  مدؤجلية 

رقم   1 الفضية  بت ديد  االأت اعي 

أكاسير،  الداخلة  حي   6 ع ارة   314

بهذه  التجاري  السجل  في  جاملقيدة 

املحك ة تحت رقم 14491.

اسح و  مصطفى  الديد  بتعيين 

قاضيا منتدبا جالديد خالد العظيمي 

نائبا له.

بخوش  حدن  الديد  بتعيين 

تقرير  بإعداس  تكليفه  مع  سنديكا 

املالية  املوازنة  حول  مفصل 

لل قاجلة  جاالأت اعية  جاالقتصاسية 

لوضعيتها  املناسب  الحل  جاقت3اح 

تاريخ  من  أشهر  أربعة  أأل  ساخل 

صدجر هذا الحكم.

بش ول الحكم بالنفاذ املعجل.

الدائنين  من  فاملطلوب  جعليه 

التصريح بديونهم للدنديك بعنوانه 

الكائن بع ارة  : حدن بخوش،  اآلتي 

الحاج  زنقة  امجل  الطابق  اهضار 

أح د اخنوش قبالة الشركة العامة 

الصناعي،  الحي  لألبناك،  املغربية 

املبالغ  تتضامن  قائ ة  ض ن  أكاسير 

املطلوبة مرفقة بالوثائق جذلك ساخل 

أأل شهرين من تاريخ نشر اإلشعار 

بالجريدة الرس ية طبقا لل واس 563، 

مدجنة  من   721  ،723  ،719  ،584

شهرين  امأل  هذا  جي دس  التجارة 

خارج  القاطنين  للدائنين  بالندبة 

امل لكة املغربية.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

47

املحك ة التجارية بأكاسير

تقديم أصل تجاري كحصة في شركة
ملف رقم : 2323/117

حداب عدس 1739 م
ب قت�سى عقد التقديم جالقانون 

الحصص  مراقب  جتقرير  امسا�سي 

سبت 30   26 بتاريخ  املصحح االمضاء 

عزيز  ال30مكي  الديد  قدم   ،2323

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

امصل  أ يع   JE144968 رقم 

زنقة   16 برقم  الكائن  التجاري 

جاملسجل  أكاسير  الدالم  حي   952

بالسجل التجاري تحت رقم 52436، 

 PHARMACIE AL كحصة في شركة 

.MANAR AGADIR

جبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة 

أن  مصلحة  ذي  لكل  يعلن  الضبط 

ضبط  ب كتب  تسجل  التعرضات 

املحك ة التجارية بأكاسير ساخل أأل 

املوالية   (15( يوما  عشرة  الخ دة 

 84  ،83 للنشرة الثانية طبقا لل واس 

ج 134 من مدجنة التجارة.

النشرة امج 5
رئيس مصلحة كتابة الضبط

35 مكرر

املحك ة التجارية بأكاسير

تفويت أصل تجاري
ملف رقم : 2323/118

حداب عدس 1742

املؤرخ  التوثيقي  العقد  ب وأب 

باعت ب وأبه   ،2323 نوف 30   21 في 

املقيدة   «G.I KAFFAZ« شركة 

بالسجل التجاري عدس 18613 أ يع 

 MAGASIN االصل التجاري الكائن ب

 N°B4/2 CCU QUARTIER

جهو عبارة عن   DAKHLA AGADIR

املعنوية  عناصره  بج يع  سناك، 

نوري  ناسية  الديدة  لفائدة  جاملاسية 

 ،J546673 الحاملة لبطاقة التعريف

 333.333 قدره  إأ ا ي  بث ن  جذلك 

سرهم.

جبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة 

أن  مصلحة  ذي  لكل  يعلن  الضبط 

ضبط  ب كتب  تسجل  التعرضات 

املحك ة التجارية بأكاسير ساخل أأل 

املوالية   (15( يوما  عشرة  الخ دة 

 84  ،83 للنشرة الثانية طبقا لل واس 

ج 134 من مدجنة التجارة.

النشرة امج 5
رئيس مصلحة كتابة الضبط

36 مكرر

املحك ة التجارية بأكاسير

مكتب السجل التجاري

ملف عدس : 119-2323.

حداب خصو�سي : 1764م.

تفويت حق الكراء
املصحح  العرفي  العقد  ب قت�سى 

اإلمضاء في فاتح اكتوبر 2323، فوت 

الحامل  لوكس  الدين  نور  الديد 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

Q122332، حق كراء املحل التجاري 

املتواأد ب بلوك 3 رقم 56 بندركاج 

لفائدة الديدة الراجي إلهام  اكاسير، 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 

بث ن إأ ا ي قدره   ،Y266763 رقم 

33.333 سرهم.

جبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة 
أن  مصلحة  ذي  لكل  يعلن  الضبط 
ضبط  ب كتب  تسجل  التعرضات 
املحك ة التجارية بأكاسير ساخل أأل 
املوالية   (15( يوما  عشرة  الخ دة 
للنشرة الثانية طبقا لل واس 83،84، 

ج 134 من مدجنة التجارة.
النشرة امج 5

37 مكرر

املحك ة التجارية بأكاسير
مكتب السجل التجاري
ملف عدس : 123-2323.

حداب خصو�سي : 1772م.
تقديم أصل تجاري كحصة في شركة

)النشرة امج 5)
ب قت�سى عقد التقديم جالقانون 
الحصص  مراقب  جتقرير  امسا�سي 
نوف 30   13 بتاربخ  املصحح اإلمضاء 
قدم الديد الهيال ي محدن   ،2323
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
رقم J245361، أ يع امصل التجاري 
الكائن بلوك س 2 رقم 33 حي الداخلة 
التجاري  بالسجل  جاملسجل  أكاسير 
تحت عدس 47936، كحصة في شركة  

.CABINET PRIMA COMPTA
جبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة 
أن  مصلحة  ذي  لكل  يعلن  الضبط 
ضبط  ب كتب  تسجل  التعرضات 
املحك ة التجارية بأكاسير ساخل أأل 
املوالية   (15( يوما  عشرة  الخ دة 
للنشرة الثانية طبقا لل واس 84،83، 

ج 134 من مدجنة التجارة.
النشرة امج 5

38 مكرر

املحك ة التجارية بأكاسير
مكتب السجل التجاري
ملف رقم 2323/121

حداب خصو�سي : 1771م
بيع أصل تجاري 

املحرر  البيع  عقد  ب قت�سى 
محامية  مدوس  ذة/مليكة  ب كتب 
 2323 سبت 30   16 في  أكاسير  بهيئة 
املصحح  العقد  ب لحق  جاملرفق 

اإلمضاء بتاريخ 13 أكتوبر 2323.
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مح د  الديد  ب وأبه  باع 

لبطاقة  الحامل  اخضخوض 

 A82957 رقم  الوطنية  التعريف 

زنقة  ب  الكائن  التجاري  امصل 

تالبورأت  مكرر   39 رقم  الدراركة 

التجاري  بالسجل  جاملسجل  أكاسير 

تحت  بأكاسير  التجارية  باملحك ة 

سناء  الديدة  لفائدة   ،12882 رقم 

التعريف  لبطاقة  الحاملة  الدباعي 

J536733 بث ن إأ ا ي  الوطنية رقم 

قدره 133.333 سرهم.

جبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة 

أن  مصلحة  ذي  لكل  يعلن  الضبط 

ضبط  ب كتب  تسجل  التعرضات 

املحك ة التجارية بأكاسير ساخل أأل 

املوالية  يوما   (15( عشر  الخ دة 

من   84 الثانية طبقا لل اسة  للنشرة 

مدجنة التجارة.

النشرة امج 5
رئيس مصلحة كتابة الضبط

مح د كهتاني

39 مكرر

املحك ة التجارية بأكاسير

مكتب السجل التجاري

ملف رقم 123 - 2323

حداب خصو�سي : 1796

بيع أصل تجاري 

التوثيقي املؤرخ  العقد  ب قت�سى 

في 14 يوليو 2323، باع الديد املوس 

مح د بطاقته الوطنية J5916 أ يع 

رياض   193 محل  التجاري  امصل 

بالسجل  جاملسجل  أكاسير،  الدالم 

بأكاسير  التجارية  باملحك ة  التجاري 

الديد  لفائدة   ،47644 رقم  تحت 

الوطنية  بطاقته  أوالة  مح د 

J84566 بندبة 63% جالديدة أمينة 

 J384886 الوطنية  بطاقتها  أوالة 

بندبة 23% جالديدة خديجة أوالة 

بندبة   J366983 الوطنية  بطاقتها 

قدره  إأ ا ي  بث ن  جذلك   ،%23

283.333 سرهم.

جبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة 
أن  مصلحة  ذي  لكل  يعلن  الضبط 
ضبط  ب كتب  تسجل  التعرضات 
املحك ة التجارية بأكاسير ساخل أأل 
املوالية  يوما   (15( عشر  الخ دة 
 84  ،83 للنشرة الثانية طبقا لل واس 

ج134 من مدجنة التجارة.
النشرة امج 5

رئيس مصلحة كتابة الضبط
مح د كهتاني

40 مكرر

املحك ة التجارية بأكاسير
مكتب السجل التجاري
ملف رقم 124/2323

حداب خصو�سي : 1831م
تقديم أصل تجاري كحصة في شركة

ب قت�سى عقد التقديم جالقانون 
الحصص  مراقب  جتقرير  امسا�سي 
نوف 30   23 بتاريخ  املصحح اإلمضاء 
2323، قدم الديد شام عبد الرحيم  
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
أ يع امصل التجاري   JB4943 رقم 
3 حي الداخلة  الكائن ببلوك س2 رقم 
 CABINET أكاسير، كحصة في شركة 

.CHAM
جبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة 
أن  مصلحة  ذي  لكل  يعلن  الضبط 
ضبط  ب كتب  تسجل  التعرضات 
املحك ة التجارية بأكاسير ساخل أأل 
املوالية  يوما   (15( عشر  الخ دة 
 84  ،83 للنشرة الثانية طبقا لل واس 

ج134 من مدجنة التجارة.
النشرة امج 5

رئيس مصلحة كتابة الضبط
مح د كهتاني

41 مكرر

املحك ة التجارية بأكاسير
مكتب السجل التجاري
ملف رقم : 2323/122

حداب خصو�سي رقم :  1776م
 تفويت حق الكراء

املحرر  التوثيقي  العقد  ب قت�سى 
الديد  فوت   ،2319 نوف 30   12 في 
الحامل  بوح يد  علوي  املصطفى 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

املحل التجاري  حق كراء   B597829

املركب   31 رقم  بأكاسير  الكائن 

التجاري مرأان أكاسير فونتي، لفائدة 

املسجلة   ROSE GOLD شركة 

بالسجل التجاري باملحك ة التجارية 

بالدار البيضاء تحت رقم 443611 في 

شخص م ثلها القانوني الديد ك ال 

التعريف  لبطاقة  الحامل  العدري 

الوطنية رقم BK89616 بث ن إأ ا ي 

قدره 1.633.333 سرهم.

جبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة 

أن  مصلحة  ذي  لكل  يعلن  الضبط 

ضبط  ب كتب  تسجل  التعرضات 

املحك ة التجارية بأكاسير ساخل أأل  

15 يوما املوالية للنشرة الثانية طبقا 

من مدجنة   134 ج   84 ج   83 لل واس 

التجارة.

النشرة امج 5
رئيس مصلحة كتابة الضبط

مح د كهتاني

70 مكرر

املحك ة التجارية بأكاسير

مكتب السجل التجاري

ملف رقم : 2323/125

حداب خصو�سي رقم :  1831

 بيع أصل تجاري
املحرر  التوثيقي  العقد  ب قت�سى 

في 26 نوف 30 2319، باع الديد صالح 

الدين الجازي، بطاقته الوطنية رقم 

التجاري  امصل  كافة   ،Q176427

 PHARMACIE LA« اسم  تحت 

 39 بأكاسير رقم  الكائن   «CASERNE

6 بندركاج، جاملسجل بالسجل  بلوك 

بأكاسير  التجارية  باملحك ة  التجاري 

شركة  لفائدة   69863 رقم  تحت 

»IBBA SARL AU» املسجلة بالسجل 

بأكاسير  التجارية  باملحك ة  التجاري 

بث ن  جذلك   ،43333 رقم  تحت 

إأ ا ي قدره 833.333 سرهم.

جبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة 

أن  مصلحة  ذي  لكل  يعلن  الضبط 

ضبط  ب كتب  تسجل  التعرضات 

املحك ة التجارية بأكاسير ساخل أأل  

15 يوما املوالية للنشرة الثانية طبقا 

من مدجنة   134 ج   84 ج   83 لل واس 

التجارة.

النشرة امج 5
رئيس مصلحة كتابة الضبط

مح د كهتاني

71 مكرر

املحك ة التجارية بأكاسير

مكتب السجل التجاري

ملف رقم : 8-2323

حداب خصو�سي : 1295

تفويت أصل تجاري

املــؤرخ  التوثيقــي  العقــد  ب وأــب 

2319، فوتــت شــركة  27 سيدــ 30  فــي 

مح د ابيلي الحامل لبطاقة التعريف 

امصــل  أ يــع   J819193 الوطنيــة 

التجــاري املســجل بالســجل التجــاري 

باملحك ــة التجاريــة بأكاسيــر تحــت رقــم 

53418 جالكائــن بأكاسيــر 118 شــارع 2 

مــارس ســيدي يوســف، لفائــدة الدــيد 

ع ــر محــرر الحامــل لبطاقــة التعريــف 

قــدره  بث ــن   BH614913 الوطنيــة 

سرهــم.  533.333

جبذلــك فــإن رئيــس مصلحــة كتابــة 

الضبــط يعلــن لــكل ذي مصلحــة أن 

ضبــط  ب كتــب  تســجل  التعرضــات 

املحك ــة التجاريــة بأكاسيــر ساخــل أأــل 

املواليــة  يومــا   (15( عشــرة  الخ دــة 

للنشــرة الثانيــة طبقــا لل ــواس 83، 84 

مــن مدجنــة التجــارة. ج134 

النشرة امج 5

رئيس مصلحة كتابة الضبط
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املحكمة االبتدائية بتارودانت
شعبة السجل التجاري

ملف رقم : 2323/6
إعالن

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
االبتدائية  املحك ة  لدى  الضبط 
بتارجسانت أنه ب قت�سى عقد تقديم 
16 أكتوبر  امصل التجاري املؤرخ في 
الجاي  هشام  الديد  قدم   2323
عن  عبارة  هو  الذي  التجاري  أصله 
التحليلي  بالسجل  مسجلة  صيدلية 
بتارجسانت  االبتدائية  باملحك ة 
اسم  تح ل   15564 رقم  تحت 
تارجسانت  الرئيدية  الصيدلية 
غشت   23 بشارع  االأت اعي  مقرها 
لفائدة  تارجسانت  التنو�سي  قدارية 
 PHARMACIE PRINCIPALE شركة 
املسجلة   TAROUDANT SARL AU
املحك ة  بهذه  التجاري  بالسجل 
 7221 رقم  تحت  التحليلي  بالسجل 
جاملعنوية  املاسية  عناصره  بج يع 
تقدم  التعرضات  أ يع  فإن  جعليه 
لكتابة الضبط بهذه املحك ة شعبة 
السجل التجاري ساخل أأل 15 يوما 

املوالية للنشرة الثانية.
النشرة امج 5

رئيس مصلحة كتابة الضبط
خليف بنجرايف

72 مكرر

املحكمة االبتدائية بتمارة
بيع امصل التجاري

ملف رقم 2323/35
حداب رقم : 2020/15082

طرف  من  عرفي  عقد  ب قت�سى 
الحامل  اقريش  هشام  الديد 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
رحال  للديد  تنازل   Z463669
التعريف  لبطاقة  الحامل  بوع امة 
الوطني رقم AD126725 عن مج وع 
امصل  من   %53 في  املت ثل  نصيبه 
تحت  معا  ي تلكانه  الذي  التجاري 
 227 بالرقم  الكائن   139276 رقم 
ت ارة   2 املدي3ة  العربي  املغرب  حي 
جلوازم  لبيع اكددوارات  املخصص 
قدره  ما ي  مبلغ  مقابل  الهواتف 

تنازال  سرهم   63.333 ألف)  )ستون 

تاما صحيحا ال رأعة فيه مي سبب 

من امسباب.

تسجل  التعرضات  فإن  جبذلك 

ب كتب الضبط باملحك ة االبتدائية 

بت ارة مكتب السجل التجاري ساخل 

امج 5  للنشرة  املوا ي  يوما   15 أأل 

جالثانية.

النشرة امج 5
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

84 مكرر

املحكمة االبتدائية بابن جرير

ملف رقم : 86/2323

تقديم أصل تجاري لشخص ذاتي
 3 ب قت�سى عقد موثق مؤرخ في 

مارس 2323 جمسجل ب راكش بتاريخ 

عالل  الديد  قدم   2323 أبريل   27

لبطاقة  الحامل  اللواتي  الغزجاني 

الداكن   EA36219 رقم  التسجيل 

أرير  ابن   43 الدالم  حي  بعنوان 

التجاري  لفائدة مريم سهيل امصل 

الكائن حي افريقيا رقم 415 ابن أرير 

جاملعد من محل تجاري املسجل تحت 

عدسس تحليلي رقم 1588 جعدس ترتيبي 

املاسية  عناصره  بج يع   117 رقم 

جاملعنوية بث ن قدره 533.333 سرهم 

مقابل حصص في الشركة التي هي في 

طور التأسيس.

املذكورة  املتنازلة  سائني  فعل5 

إ 5  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن  أعاله 

باملحك ة  التجاري  السجل  قدم 

التجارية ب راكش ساخل أأل يبتدئ 

من تاريخ نشر اإلعالن امجل جينتهي في 

اليوم الخامس عشر من نشر اإلعالن 

الثاني.

اإلعالن امجل
عن رئيس كتابة الضبط

55 مكرر

املحكمة االبتدائية بأزيالل
بيع أصل تجاري

ملف عدس : 2323/3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

فاتح ف30اير 2319، جمسجل ب راكش 

بتاريخ 11 ف30اير 2319، باعت شركة 

 EXTRA TRAVECO SARL AU

بأزيالل  التجاري  بالسجل  املسجلة 

تحت رقم 2269، جالكائن مقرها بحي 

 GZAGHERS أزيالل لشركة  الزاجية 
التجاري  بالسجل  املسجلة   SARL

مقرها  جالكائن   ،93849 رقم  تحت 

ع ارة   ،35 رقم  ب كتب  االأت اعي 

الفا�سي،  عالل  شارع  تت ة   75-39

االزسهار، مراكش.
في  الكائن  التجاري  امصل  أ يع 
ع ارة  ج33   32 التجاري رقم  املحل 
جاملعد  مراكش  اإلزسهار،   ،43 رقم 
التجاري،  بالسجل  جاملسجل  ملقهى، 
جاملعنوية  املاسية  عناصره  بج يع 
قدرها  بدومة   ،92863 رقم  تحت 

533.333 سرهم.
أعاله  املذكور  البائع  سائني  فعل5 
قدم  إ 5  بتصريحاتهم  يتقدموا  أن 
السجل التجاري باملحك ة االبتدائية 
بأزيالل ساخل أأل يبتدئ من تاريخ 
اليوم  في  جينتهي  امجل  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

16 مكرر

املحكمة االبتدائية ببني مالل
إعالن عن بيع عقار باملزاس العلني

لفائدة : مولوس بن بوزكري

ينوب عنه ذ/ مح د بوأعفر املحامي 

بهيئة بني مالل
ضد : جرثة الكبي3 بن بوزكري

ملف التنفيذ رقم 18/1438

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 

االبتدائية  املحك ة  لدى   الضبط 

 2321 يناير   12 بني مالل أنه بتاريخ 

الزجال  بعد  الواحدة  الداعة  عل5 

بقاعة البيوعات بهذه املحك ة سيقع 

بيع باملزاس العلني للعقارين التاليين :

به  منزل  من  يتكون  امجل  العقار 

تقدر  مداحته  جمطبخ  غرف  أربعة 

امبارك  بأجالس  جالكائن  م م   123  ب 

بني مالل.

العقار الثاني يتكون من منزل مبني 

زريبة  عن  عبارة  متال�سي  بالتابوت 

تقدر  مداحته  للدكنى  غرفتين  مع 

امبارك  بأجالس  جالكائن  م م   133  ب 

بني مالل.

لبيع  االفتتاحي  الث ن  حدس  جقد 

العقار امجل من طرف الخبي3 في مبلغ 

133.333 )مائة ألف) سرهم.

لبيع  االفتتاحي  الث ن  حدس  جقد 

العقار الثاني من طرف الخبي3 في مبلغ 

43.333 سرهم )أربعون ألف) 

جعل5 من رست عليه املزايدة أن 

يؤسي الث ن فورا مع زياسة 3% جاأب 

الخزينة العامة.

ي كن  املعلومات  من  جلل زيد 

االتصال بقدم التنفيذات القضائية 

سفت3  عل5  لالطالع  املحك ة  بهذه 

الشرجط جالتح الت.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

49

املحك ة االبتدائية ببني مالل

إعالن عن بيع عقار باملزاس العلني
لفائدة : ح دي الدعدية جمن معها

ينوب عنه ذ/ برجك املصطفى 

محامي بهيئة بني مالل

ضد : يزة ه30اجي جمن معها

ملف التنفيذ رقم 19/1466

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 

لدى املحك ة االبتدائية بني مالل أنه 

عل5 الداعة   2321 يناير   26 بتاريخ 

الواحدة بعد الزجال بقاعة البيوعات 

باملزاس  بيع  سيقع  املحك ة  بهذه 

العلني لعقار ذي الرسم العقاري رقم 

»سورية»  املدمى  امللك   10/49444

الذي عبارة عن بقعة أرضية عارية 

»العجامة»  املدعو  باملحل  الكائنة 

أ اعة جقياسة أجالس يعيش مداحتها 

231 م م غي3 مجهزة.
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للبيع  امسا�سي  الث ن  حدس  جقد 

باملزاس العلني في مبلغ 333.333 سرهم.

جعل5 من رست عليه املزايدة أساء 

3% جاأب الخزينة العامة.

ي كن  املعلومات  من  جلل زيد 

االتصال بقدم التنفيذات القضائية 

سفت3  عل5  لالطالع  املحك ة  بهذه 

الشرجط جالتح الت.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

50

املحك ة االبتدائية ببني مالل

تقديم أصل تجاري حصة في شركة
ملف عدس 92/2323

حداب رقم 6379

طرف  من  رسمي  تقرير  ب قت�سى 

بوزكري  بخت3ي  الحيدوني  الخبي3 

يوليو   31 بتاريخ  البيضاء  بالدار 

الخيط  الديدة  قدمت   ،2323

الوطنية  للبطاقة  الحاملة  ازهور 

بالسجل  جاملسجلة   I234828 رقم 

ببني  االبتدائية  باملحك ة  التجاري 

مالل تحت رقم 13131 أ يع امصل 

التجاري الذي هو عبارة عن محلين 

التقليدية  املالبس  جبيع  للخياطة 

زياس  بن  طارق  بزنقة  كائن  امجل 
امدت3سام  بقيدارية  جالثاني   ،3 رقم 
كحصة  مالل  بني  الحنصا ي  زنقة 
 ATLANTIC املدعوة  الشركة  في 
م ثلها  شخص  في   BM SARL AU
التجاري  بالسجل  مقيدة  القانونية 
باملحك ة االبتدائية ببني مالل تحت 
 133.333.33 رأس الها   13131 عدس 
التجاري  امصل  قوم  جقد  سرهم 
سرهم.  583.843.63 املذكور في مبلغ 
أعاله  الحصة  مقدم  سائني  فعل5 
السجل  ب كتب  تعرضاتهم  جضع 
ببني  االبتدائية  باملحك ة  التجاري 
خ دة  اليتجاجز  أأل  ساخل  مالل، 

عشر يوما املوالية للنشرة الثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

22 مكرر

املحك ة االبتدائية ببني مالل

إعالن عن بيع أصل تجاري

ملف عدس 93/2323

حداب رقم 6334

مصاسق  عرفي  عقد  ب قت�سى 

جمسجل   2020/07/01 عليه بتاريخ 

ان   2020/07/27 بتاريخ  مالل  ببني 

راشد  مغربي  سني  بوأ عة  الديد 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

الداكن أجالس عياس   JC323831 رقم 

الكرابزية بني مالل مسجل بالسجل 

عدس  تحت  املحك ة  بهذه  التجاري 

26382 قد باع أ يع امصل التجاري 

زنقة  الكرابزية  عياس  أجالس  جالكائن 

جاملدتع ل  مالل،  بني   3 رقم   35

بالتقديط  البيضاء  اللحوم  لبيع 

املوسن  ايت  زينة  الديدة  لفائدة 

بني  الكرابزية  عياس  أجالس  الداكن 

مالل الحاملة لبطاقة التعريف رقم 

جقد حدس ث ن البيع في   JC513686

أربعة  سرهم)   14.333( قدره  مبلغ 

عشر ألف سرهم.

تقديم  امخي3ة  هذه  سائني  فعل5 

تعرضاتهم إ 5 مكتب السجل التجاري 

باملحك ة االبتدائية بني مالل ساخل 

املوالية  يوما   15 يتعدى  ال  أأل 

للنشرة الثانية.

النشرة الثانية

رئيس مصلحة كتابة الضبط

23 مكرر

املحك ة االبتدائية ببني مالل

إعالن عن إشهار تفويت حق الكراء 
مصل تجاري

ملف عدس 91/2323

حداب رقم 6342

ب قت�سى عقد توثيقي منجز بتاريخ 

طرف  من  مالل  ببني   2019/03/18

مالل  ببني  موثق  سرجيش  ذ/يوسف 

ببني   2019/05/07 بتاريخ  مسجل 

فإن الديد عباس زين الدين  مالل، 

مسجل بالسجل التجاري تحت رقم 

بني  االبتدائية   باملحك ة   18452

لل حل  الكراء  حق  فوت  قد  مالل، 

التجاري الكائن زنقة املسجد الكبي3 

مح د  لفائدة  مالل  بني   35 رقم 

ث ن  جان  نظيف،  جرحال  مرت�سى 

املحل  الكراء  حق  مج وع  تفويت 

املذكور اعاله يقدر بث ن اأ ا ي قدره 

مائتي جثالثون ألف سره ا )233.333) 

سره ا.

تقديم  امخي3ة  هذه  سائني  فعل5 
تعرضاتهم إ 5 مكتب السجل التجاري 

باملحك ة االبتدائية بني مالل ساخل 

املوالية  يوما   15 يتعدى  ال  أأل 

للنشرة الثانية.
النشرة الثانية

رئيس مصلحة كتابة الضبط

24 مكرر

املحك ة االبتدائية ببني مالل
إعالن عن بيع أصل تجاري

ملف عدس 95/2323

حداب رقم 6564

مصاسق  عرفي  عقد  ب قت�سى 

جمسجل   2020/01/20 عليه بتاريخ 

فإن  ببني مالل بتاريخ 2020/01/21 

راشد  مغربي  فالكي  لحدن  الديد 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

بياض  حي  الداكن   I145687 رقم 

بني   36 رقم   36 الزنقة  الصومعة 

مالل مسجل بالسجل التجاري بهذه 

قد   18333 عدس  تحت  املحك ة 

جالكائن التجاري  امصل  أ يع  باع 

الرقم   33 الزنقة  لكبي3ة  القصبة   
جاملدتع ل للخياطة  بني مالل.   347
بوزكري  الديد  لفائدة  التقليدية 
 33 نبيل الداكن حي الدشي3ة الزنقة 
بني مالل الحاملة لبطاقة   116 رقم 
حدس  جقد   I375493 رقم  التعريف 
 123.333( في مبلغ قدره  البيع  ث ن 

سرهم) مائة جعشرجن ألف سرهم.
تقديم  امخي3ة  هذه  سائني  فعل5 
تعرضاتهم إ 5 مكتب السجل التجاري 
باملحك ة االبتدائية بني مالل ساخل 
املوالية  يوما   15 يتعدى  ال  أأل 

للنشرة الثانية.
النشرة الثانية

رئيس مصلحة كتابة الضبط

25 مكرر

املحكمة االبتدائية بالصويرة
إشهار عقد هبة أصل تجاري
ملف اإلشهار رقم : 91/2323

حداب رقم : 1612
السجل التجاري : 5494

إن رئيس كتابة الضبط باملحك ة 
أسفله  املوقع  بالصويرة  االبتدائية 

يصرح :
أنه ب قت�سى عقد عد ي املحرر من 
نحاس  النبي  ذ/عبد  العدلين  طرف 
لإلشهاس  املنتصبين  رقيني  جذ/اح د 
بنفوذ املحك ة االبتدائية بالصويرة 
يوليو   23 جاملؤرخ في  قدم التوثيق، 
2323، جاملؤسى عنه رسوم التسجيل 

بتاريخ 24 يوليو 2323.
برأيكي،  الحدين  الديد  قام 
مزساس بتاريخ فاتح  مغربي الجندية، 
رقم  الوطنية  بطاقته   ،1944 يناير 
زنقة   11 بالرقم  الداكن  ن،   7963
ابراهيم الدنيا الصويرة، ببيع امصل 
املاسية  عناصره  بج يع  التجاري 
جاملعنوية، الكائن بزنقة مح د القري 
الرقم 66 الصويرة، جيدتغل مل ارسة 
بالتقديط)  الخضر  )بيع  نشاط 
املسجل بالسجل التجاري باملحك ة 
رقم  تحت  بالصويرة  االبتدائية 
رشيد  الديدة  لفائدة   ،5494
املزساسة الجندية،  مغربي  برأيكي، 
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الحامل   ،1983 سبت 30   26 بتاريخ   
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
261532 ن، الداكن بالرقم 11 زنقة 

ابراهيم الدنيا الصويرة.
جعليه فعل5 سائني البائع املذكور 
مكتب  إ 5  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 
السجل التجاري بهذه املحك ة ساخل 
أأل يبتدئ من تاريخ نشر هذا اإلعالن 
امجل جينتهي في اليوم الخامس عشر 

من نشر اإلعالن الثاني.
النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

26 مكرر

املحكمة االبتدائية بورزازات
إعالن عن بيع أصل تجاري

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
أنه  بورزازات  االبتدائية  باملحك ة 
ب قت�سى عقد محرر بتاريخ 11 ف30اير 
بتاريخ بورزازات  جمسجل   2319 
 11 ف30اير 2319 فوت الديد هشام 
أ يع  برسي  خالد  للديد  اأدي 
امصل التجاري املعد لبيع منتوأات 
الصناعة التقليدية جالكائن  : 15 حي 
بالسجل  جاملسجل  جرزازات  القدس 
رقم  تحت  املحك ة  بهذه  التجاري 
22888 جذلك بج يع عناصره املاسية 

جاملعنوية.
جبناء عليه فإن أ يع التعرضات 
تقدم لكتابة الضبط بهذه املحك ة 
)مكتب السجل التجاري) ساخل أأل 

15 يوما املوالية للنشرة الثانية
النشرة الثانية

رئيس مصلحة كتابة الضبط

27 مكرر

املحكمة االبتدائية بتطوان
مصلحة كتابة الضبط
مكتب السجل التجاري
إعالن شراء أصل تجاري

إن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
باملحك ة االبتدائية بتطوان.

تطبيقا ملقتضيات الفصل 83 من 
مدجنة التجارة القانون رقم 19-95.

يعلن أنه ب قت�سى الرسم العد ي 
أ ال جاملحرر  العدالن  طرف  من 

 الزموري جالغا ي الحضري املنتصبان 

لإلشهاس بقدم التوثيق التابع لدائرة 

ب  بتطوان،  االستئناف  محك ة 

اح يدج  الديد  باع   ،2020/01/16

لبطاقة  الحامل  املغربي،  أكدي، 

 ،LC69425 رقم  الوطنية  التعريف 

أ يع امصل التجاري الواقع بشارع 

تطوان   26 رقم  امجل  املحنش  ازرج 

الديارات،  لغدل  جاملخصص 

باملحك ة  التجاري  بالسجل  جاملقيد 

االبتدائية بتطوان تحت رقم 52746.

مح د   : الديد  لفائدة  جذلك 

لبطاقة  الحامل  املغربي،  العافية، 

.LF51673 التعريف الوطنية رقم

ب صلحة  التعرضات  جستقبل 

السجل التجاري باملحك ة االبتدائية 

يوما من   15 بتطوان جذلك إ 5 غاية 

صدجر اإلعالن الثاني.
النشرة الثانية

120 مكرر

املحك ة االبتدائية بتطوان

مصلحة كتابة الضبط
مكتب السجل التجاري
إعالن شراء أصل تجاري

إن رئيس مصلحة كتابة الضبط 

باملحك ة االبتدائية بتطوان.

تطبيقا ملقتضيات الفصل 83 من 

مدجنة التجارة القانون رقم 19-95.

العقد  ب قت�سى  أنه  يعلن 

العدالن  طرف  من  املحرر  العد ي  

الخالق  جعبد  الناصر  أعفر  مح د 

التوثيق  تابعان لقدم  أسرار عدالن 

بتاريخ  ب حك ة االستئناف بتطوان، 

2017/10/17، باع الديد املختار بن 

لبطاقة  الحامل  الحا�سي،  اح يدج 

 ،L145455 رقم  الوطنية  التعريف 

 33 رقم  الحاأب  بشارع  جالداكن 

أ يع  بتطوان،  الثاني  املحنش 

الكراج الكائن باملحنش الثاني الشطر 

سابقا جحاليا املحنش   93 امجل رقم 

الثاني شارع خنيفرة رقم 11 بتطوان 

مع أصله التجاري الذي يح ل اإلسم 

التجاري مطعم الفالح.

يوسف   : الديد  لفائدة  جذلك 

لبطاقة  الحامل  البقا ي،  اح د  بن 

 ،L392295 رقم  الوطنية  التعريف 

زنقة  الخراز  مح د  شارع  الداكن 

الكرامة رقم 2 بتطوان.

ب صلحة  التعرضات  جستقبل 

السجل التجاري باملحك ة االبتدائية 

يوما من   15 بتطوان جذلك إ 5 غاية 

صدجر اإلعالن الثاني.
النشرة الثانية

121 مكرر

املحك ة االبتدائية بتطوان

مصلحة كتابة الضبط
مكتب السجل التجاري
إعالن شراء أصل تجاري

إن رئيس مصلحة كتابة الضبط 

باملحك ة االبتدائية بتطوان.

تطبيقا ملقتضيات الفصل 83 من 

مدجنة التجارة القانون رقم 19-95.

يعلن أنه ب قت�سى العقد العد ي 

اللطيف  عبد  العدالن  طرف  من 

كرامن جرضا الدهلي عدالن تابعان 

االستئناف  ب حك ة  التوثيق  لقدم 

 ،2017/10/17 بتاريخ  بتطوان، 

الدالم  عبد  بن  مح د  الديد  باع 

التعريف  لبطاقة  الحامل  عبو، 

جالداكن   L343675 رقم  الوطنية 

سرب  املامون  شارع  مزجاق  أامع 

الثلثين  أ يع  تطوان،  ع يمي 

من   19 رقم  الصغي3  الحانوت  من 
املامون  بشارع  الواقعة  البناية 

التجاري. جالحق  امصل  مع  تطوان 

جذلك لفائدة الديد : مصطفى بن 

عبد الدالم العريبي الحامل لبطاقة 

 L455681 رقم  الوطنية  التعريف 

الداكن بشارع عبد الكريم الخطابي 
زنقة البئ3 رقم 24 بتطوان.

ب صلحة  التعرضات  جستقبل 

السجل التجاري باملحك ة االبتدائية 

يوما من   15 بتطوان جذلك إ 5 غاية 

صدجر اإلعالن الثاني.
النشرة الثانية

122 مكرر

املحك ة االبتدائية بتطوان

مصلحة كتابة الضبط

مكتب السجل التجاري

إعالن بتنازل عن حصة في امصل 

التجاري

إن رئيس مصلحة كتابة الضبط 

باملحك ة االبتدائية بتطوان.

تطبيقا ملقتضيات الفصل 83 من 

مدجنة التجارة القانون رقم 19-95.

يعلن أنه ب قت�سى العقد العرفي 

باملقاطعة  املحرر جاملصحح اإلمضاء 

نوف 30   3 بتاريخ  الطوابل  الحضرية 

 1289 ج   1288 رقم  تحت   2323

تنازل أح د اجسيد مغربي الجندية 

 L386659 الحامل للبطاقة الوطنية 

 32 العتيق  بيت  ب ركب  جالداكن 

امجل  الطابق   53 ع ارة   17 بلوك 

أ يع  عن  مارتيل   34 شقة   31

املخصص  التجاري  امصل  في  حظه 

جالفواكه  الغذائية  املواس  لبيع 

بشارع  الكائن  بالتقديط  الجافة 

عالل الفا�سي إقامة بغداس الطوابل 

جاملقيد  بتطوان   38 رقم  الدفل5 

.25866 رقم  التجاري  السجل  في 

موالي عبد  جذلك لفائدة الديد  

لبطاقة  الحامل  الحديني  الرح ان 

 R111585 رقم  الوطنية  التعريف 

الشدى  زنقة  سكا  بشارع   الداكن 

رقم 41 بتطوان.

ب صلحة  التعرضات  جستقبل 

السجل التجاري باملحك ة االبتدائية 

يوما من   15 بتطوان جذلك إ 5 غاية 

صدجر اإلعالن الثاني.

النشرة الثانية

123 مكرر
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املحك ة االبتدائية بتطوان
مصلحة كتابة الضبط
مكتب السجل التجاري
إعالن شراء أصل تجاري

إن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
باملحك ة االبتدائية بتطوان.

 83 الفصل  ملقتضيات  تطبيقا 
رقم  القانون  التجارة  مدجنة  من 

.19-95
رسمي  عقد  ب قت�سى  أنه  يعلن 
حجري  مح د  طرف  من  محرر 
بتاريخ  البيضاء،  بالدار  املوثق 
شركة  باعت   ،2020/09/14
 COMPLEXE DE SERVICE
أ يع   ،RIFFIENNE SARL
 3 كلم  ب  الواقع  التجاري  اصلها 
تحت  تطوان،  الريفيين  كنديدة 
شركة  لفائدة  جذلك   ،3489 رقم 
 AFRIQUIA MAROCAINE
 DE DISTRIBUTION ET DE
الواقع مقرها   CARBURANTS SA
االأت اعي بزنقة املريني عل5 امتداس 
زنقة ابن الونان افريقيا عين الدبع 
جاملقيد بالسجل التجاري باملحك ة 
رقم  تحت  البيضا  بالدار  التجارية 

.26713
ب صلحة  التعرضات  جستقبل 
باملحك ة  التجاري  السجل 
غاية  إ 5  جذلك  بتطوان  االبتدائية 

15 يوما من صدجر اإلعالن الثاني.
الثانية النشرة 

124 مكرر

االبتدائية  املحكمة 
بالخميسات

بيع أصل تجاري
ملف رقم 2323/73
حداب رقم 13143

بتاريخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 
عبد  الديد  باع   2323 أكتوبر   9
ل.ب.ت.ج  الحامل  الح داجي  هللا 
إي ان  بال  للديدة   XA67632 رقم 
 AB211148 الحاملة ل.ب.ت.ج رقم 
 156 امصل التجاري الكائن ب رقم 
تحت  املسجل  تيفلت،  الرشاس  حي 
االبتدائية  باملحك ة   47323 رقم 

عناصره ا  بج يع  بالخ يدات، 

قدره  بث ن  جاملعنوية  املاسية 

53.333 سرهم )خ دون ألف).

لذلك فإن أ يع التعرضات يجب 

باملحك ة  الضبط  بكتابة  أن توضع 

أأل  ساخل  بالخ يدات  االبتدائية 

تاريخ  من  يوما   (15( عشر  خ دة 

صدجر النشرة الثانية.

النشرة امج 5
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

48 مكرر

املحكمة االبتدائية بايمنتانوت
إعالن عن بيع أصل تجاري
ملف البيع رقم 2323/15

ملف سجل تجاري رقم 2794

املصحح  العرفي  العقد  ب قت�سى 

اإلمضاء في 15 يوليو 2338 جاملسجل 

الديد  باع   2338 يوليو   17 بتاريخ 

لبطاقة  الحامل  باخويا،  مح د 

 G324252 رقم  الوطنية  التعريف 

الحامل  كنة،  اللطيف  عبد  للديد 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

التجاري  امصل  أ يع   HA49656

الذي ي لكه املدتغل كناسي انت3نيت 

الثاني  الحدن  شارع   : ب  جالكائن 

امنتانوت جاملقيد باملحك ة   37 رقم 

يناير   3 االبتدائية باي نتانوت بتاريخ 

من السجل   2794 تحت رقم   2336

15.333 سرهم  االيضاحي بث ن قدره 

)خ دة عشر ألف).

أعاله  املذكور  البائع  سائني  فعل5 

قدم  إ 5  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 

االبتدائية  باملحك ة  التجاري 

من  يبتدئ  أأل  ساخل  باي نتانوت 

في  جينتهي  امجل  اإلعالن  نشر  تاريخ 

من نشر   (15( اليوم الخامس عشر 

اإلعالن الثاني.

النشرة امج 5
رئيس مصلحة كتابة الضبط

51 مكرر

املحكمة االبتدائية بقلعة 
السراغنة

مصلحة كتابة الضبط
إعالن عن تنازل عن أصل تجاري

2323/49
حداب رقم 3937

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
باملحك ة االبتدائية بقلعة الدراغنة 
في  مؤرخ  عد ي  عقد  ب قت�سى   أنه 
جمض ن تحت   2323 أغدطس   12
كناش   476 صحيفة   456  رقم 
تنازل الديد نور الداسات   ،97 رقم 
رقم  النخلة  بحي  الداكن  العالجي 
577 قلعة الدراغنة، الحامل لبطاقة 
 Y233177 رقم  الوطنية  التعريف 
لفائدة الديد هيثم املكاجي، الداكن 
قلعة   255 رقم  االساري  بالحي 
الدراغنة جالحامل لبطاقة التعريف 
أ يع  عن   Y432484 رقم  الوطنية 
 1 امصل التجاري الكائن بحي الهناء 
بج يع  الدراغنة  قلعة   1229 رقم 
عناصره املاسية جاملعنوية املخصص 
تحت  الدياقة»  لتعليم  »مدرسة  ل 
 AUTO ECOLE ANOUAR اسم 
بهذه  التجاري  بالسجل  جاملسجل 
بث ن   15238 رقم  تحت  املحك ة 

إأ ا ي قدره 43.333 سرهم.
تسجل  التعرضات  فإن  جبذلك 
ب كتب الضبط باملحك ة االبتدائية 
بقلعة الدراغنة ساخل أأل خ دة 
عشر )15) يوما املوالية للنشرة امج 5 

جالثانية.
النشرة امج 5

رئيس مصلحة كتابة الضبط

52 مكرر

املحكمة االبتدائية بكلميم
شعبة السجل التجاري

ملف إيداع عقد البيع امصل 
التجاري

رقم : 72/2323
إعالن قضائي عن بيع امصل 

التجاري
جاملنجز  رسمي  عقد  ب قت�سى 
 Mohamed ID املوثق  طرف  من 
جفاتح  أغدطس   31 في   BESSLAM

سحان  الديد  باع   ،2323 سبت 30 

ابوزيد، الحامل للبطاقة الوطنية رقم 

ابراهيم  الديد  عن  نيابة   JA17471

الوطنية  للبطاقة  الحامل  ابوزيد، 

رقم JA6685، ب قت�سى جكالة خاصة 

باع  قد   2323 ف30اير   19 في  مؤرخة 

جالحامل  مطيع،  عصام  للديد 

 JE241338 رقم  الوطنية  للبطاقة 

أ يع امصل التجاري بكافة عناصره 

املاسية جاملعنوية، جالذي هو عبارة عن 

صيدلية تحت اسم صيدلية جاس نون، 

جالكائنة برقم 41 شارع الحدن الثاني، 

التجاري  بالسجل  جاملسجلة  كل يم، 

لدى املحك ة االبتدائية كل يم تحت 

رقم 4 من السجل الت3تيبي ج2424 من 

السجل التحليلي جذلك ب قابل ث ن 

إأ ا ي قدره 633.333 سرهم.

جسجل هذا العقد بإسارة التسجيل 

2323 تحت  3 سبت 30  بتزنيت بتاريخ 

 RE2323-3334912-12321 رقم 

OR4353 ب بلغ 36.333 سرهم.

جبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة 

أن  مصلحة  ذي  لكل  يعلن  الضبط 

الضبط  كتابة  إ 5  بتعرضه  يتقدم 

شعبة السجل التجاري بهذه املحك ة 

يوما   (15( ساخل أأل خ دة عشر 

لل اسة  الثانية طبقا  للنشرة  املوالية 

84 من مدجنة التجارة.

النشرة امج 5

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

53 مكرر
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املحك ة االبتدائية بكل يم

شعبة السجل التجاري

ملف إيداع عقد البيع امصل 

التجاري

رقم : 85/2323

إعالن قضائي عن بيع امصل 
التجاري

جاملنجز  توثيقي  عقد   ب قت�سى 

في  امنيول  هدى  املوثقة  طرف  من 

مريم  الديدة  باعت   ،2323 أكتوبر 

الوطنية  للبطاقة  الحاملة  العدري، 

رقم C923514 جالديد يحي الدندا ي 

عبد  جرثة  الدندا ي  زكرياء  جالديد 

للديد  باعو  قد  الدندا ي،  الجليل 

للبطاقة  جالحامل  الناصري،  يونس 

مج وع   EE273431 رقم  الوطنية 

امصل التجاري بكافة عناصره املاسية 

عن  عبارة  هو  جالذي  جاملعنوية، 

صيدلية تحت اسم صيدلية الشعب، 

الخر�سي،  شارع   138 برقم  جالكائنة 

التجاري  بالسجل  جاملسجلة  كل يم، 

لدى املحك ة االبتدائية كل يم تحت 

رقم 9382 من السجل التحليلي جذلك 

 633.333 قدره  إأ ا ي  ث ن  ب قابل 

سرهم )ست ائة ألف).

جسجل هذا العقد بإسارة التسجيل 

بأكاسير بتاريخ 26 أكتوبر 2323 تحت 

 RE2323-3329486-12367 رقم 

OR26365 ب بلغ 36.363 سرهم.

جبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة 

أن  مصلحة  ذي  لكل  يعلن  الضبط 

الضبط  كتابة  إ 5  بتعرضه  يتقدم 

شعبة السجل التجاري بهذه املحك ة 

يوما   (15( ساخل أأل خ دة عشر 

لل اسة  الثانية طبقا  للنشرة  املوالية 

84 من مدجنة التجارة.

النشرة امج 5
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

مكرر 54

محكمة االستئناف بفاس
ملف أنائي

رقم 2323/2641/94

ملخص الحكم أج القرار
االسم العائلي : الرح وني جاإلسم 

أمين ابن عبد النبي بن   : الشخ�سي 

مح د جأمه لطيفة بنت عبد القاسر 

املولوس بتاريخ فاتح يناير 1997 بفاس 

الرياض  حي   172 بالرقم   : الداكن 

حكم عليه بتاريخ  الن3أس فاس،   3

غرفة  طرف  من   2323 أكتوبر   15

أري تي  أأل  من  بفاس  الجنايات 

بدجن  عرضها  جهتك  بقاصر  التغرير 

االفتضاض  عنه  الناتج  عنف 

اثنين  بدنتين  ذلك  عن  جمعاقبته 

جتح يله  التنفيذ  موقوف  حبدا 

الصائر جاإلأبار في امسنى.
الرئيس

م ثل النيابة العامة

كاتب  الضبط

73

محك ة االستئناف بفاس

ملف أنائي

رقم 2323/2641/55

ملخص الحكم أج القرار
الحافطي جاإلسم   : االسم العائلي 

عدنان ابن مح د جأمه   : الشخ�سي 

بتاريخ  املولوس  اسريس  بنت  اسريدية 

28 أغدطس 1992 بفاس الداكن : 

بالرقم 98 زنقة 2 حي الحدني بندباب 

أكتوبر   22 حكم عليه بتاريخ  فاس، 

الجنايات  غرفة  طرف  من   2323

التغرير  أري تي  أأل  من  بفاس 

عنف  بدجن  عرضها  جهتك  بقاصر 

الناتج عنه االفتضاض جمعاقبته عن 

موقوف  حبدا  اثنين  بدنتين  ذلك 

التنفيذ جتح يله الصائر جاإلأبار في 

امسنى.
الرئيس

م ثل النيابة العامة

كاتب  الضبط

74

محك ة االستئناف بفاس
ملف أنائي

رقم 2323/2639/232
ملخص الحكم أج القرار

جاإلسم  الطيب   : العائلي  االسم 
الشرقي ابن امح د بن   : الشخ�سي 
لحدن جأمه رقية بنت الطاهر املولوس 
سجار   : بتيدة الداكن   1935 بتاريخ 
قنصرة  جقياسة  أ اعة  املددجرة 
يعقوب،  موالي  ملطة  أامع  أجالس 
 2323 نوف 30   12 حكم عليه بتاريخ 
من طرف غرفة الجنايات بفاس من 
أأل أناية إضرام النار في الدعوى 
بدنتين  املتهم  ب عاقبة   : الع ومية 
الصائر  جتح يله  نافذا  حبدا   (32(

جاإلأبار في امسنى.
 : في الشكل   : في الدعوى املدنية 

بقبولها.
املتهم الطيب  بأساء   : في املوضوع 
الشرقي لفائدة املطالب بالحق املدني 
مدنيا  تعويضا  العامري  هللا  عبد 
الصائر  مع  سرهم   (33.333( قدره 
عل5 الندبة جاإلأبار في امسنى.جإعفاء 

املطالب من بقية الصائر.
الرئيس

م ثل النيابة العامة

كاتب  الضبط

75

محك ة االستئناف بفاس
ملف أنائي

رقم 2323/2639/122
ملخص الحكم أج القرار

االسم  الشايب   : العائلي  االسم 
أح د  ابن  املالك  عبد   : الشخ�سي 
املولوس  مح د  بنت  فاط ة  جأمه 
بدجار  الداكن  باملنزل   1961 بتاريخ 
املنزل  امطرناغة  أ اعة  الدراغنة 
سبت 30   3 صفرج حكم عليه بتاريخ 
الجنايات  غرفة  طرف  من   2323
النار  إضرام  أناية  أأل  من  بفاس 
اثنتين  بدنتين  ذلك  عن  جمعاقبته 
حبدا نافذا جتح يله الصائر جاإلأبار 

في امسنى.
الرئيس

م ثل النيابة العامة

كاتب  الضبط

56

محك ة االستئناف بفاس

ملف أنائي

رقم 2323/2639/74

ملخص الحكم أج القرار
االسم  الحدين   : العائلي  االسم 

الشخ�سي : بنعي�سى ابن عبد الواحد 

جأمه مريم بنت أح د املولوس بتاريخ 

4 مارس 1983 بتازة  الداكن : الرقم 

عليه  حكم  فاس  املدرة  حي   1945

طرف  من   2323 سبت 30   3 بتاريخ 

غرفة الجنايات بفاس من أأل أناية 

جالتعدس  بالليل  املقت3نة  الدرقة 

استهالك  جأنحة  جالتدلق  جالكدر 

املخدرات جمعاقبته عن ذلك بدنتين 

اثنتين حبدا نافذا جتح يله الصائر 

جاإلأبار في امسنى.
الرئيس

م ثل النيابة العامة

كاتب  الضبط

57

محك ة االستئناف بفاس

ملف أنائي

رقم 2323/2639/388

ملخص  الحكم أج القرار
االسم  اسعيكل   : العائلي  االسم 

جأمه  عياس  ابن  أسامة   : الشخ�سي 

بتاريخ  املولوس  اح يدج  بنت  فاط ة 

سجار   : الداكن    1994 يوليو   23

تاجنات  عائشة  عين  أ اعة  التهرز 

 2323 سبت 30   3 بتاريخ  حكم عليه 

من طرف غرفة الجنايات بفاس من 

أأل أناية الدرقة املوصوفة بالليل 

ناقلة  جاستع ال  جالتدلق  جالتعدس 

اثنتين  بدنتين  ذلك  عن  جمعاقبته 

حبدا نافذا جتح يله الصائر جاإلأبار 

في امسنى.
الرئيس

م ثل النيابة العامة

كاتب  الضبط

58
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 III.  -  إعالنات إدارية

وكالة الحوض املائي ألم الربيع 
نظام املياه

إعالن عن إأراء بحث
جكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وأب 
ببني  الربيع  مم  املائي  الحوض 
بولنوار  قياسة  ب قر  سيجري  مالل، 
سيد 30   28 من  ابتداء  بئ3 مزجي،   -
بحث   2321 يناير   6 إ 5 غاية   2323
جألب  بحفر  الت3خيص  مشرجع  في 
لفائدة الديد الشرقي طراش،  املاء، 
العنوان حي ياس ينة رقم 217 شارع 
بحفر  املتعلق  خريبكة،  العنين  ماء 
االستع االت  أأل  من  املاء  جألب 
املنزلية املنفرسة جالدقي بامللك املدعو 
لقبي3، البالغة مداحته 1 هكتار ج67 
بج اعة  الكائن  سنتيار،  ج72  آر 
بولنوار قياسة بولنوار، بئ3 مزجي سائرة 

خريبكة، إقليم خريبكة.
لقد تم جضع امللف ب قر أ اعة 
بولنوار قياسة بولنوار، بئ3 مزجي سائرة 

خريبكة، إقليم خريبكة.
64

جكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إأراء بحث

جكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وأب 
الحوض املائي مم الربيع ببني مالل، 
سيجري ب قر قياسة جاج 5، ابتداء من 
يناير   6 إ 5 غاية   2323 سيد 30   28
الت3خيص  مشرجع  في  بحث   2323
الديد  لفائدة  املاء،  جألب  بحفر 
سجار  العنوان  الناصري،  اس اعيل 
جلتانة  ماأضن  أيت  مومناسن 
أزيالل، املتعلق بحفر جألب املاء من 
أأل الدقي بامللك املدعو كلزي ت، 
البالغة مداحته 1/2 هكتار، الكائن 
قياسة جاج 5،  أيت ماأدن،  بج اعة 

سائرة جلتانة، إقليم أزيالل.
لقد تم جضع امللف ب قر أ اعة 
سائرة  جاج 5،  قياسة  ماأدن،  أيت 

جلتانة، إقليم أزيالل.
65

وكالة الحوض املائي لسبو
ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  ب وأب 

جكالة الحوض املائي لدبو رقم ح.ج 

سيد 30   14 بتاريخ   2020/4046

العقار  عل5  سيجري  الذي   ،2323

امللكية  الشهاسة  ذي  أمال  املدمى 

املتواأد بالج اعة   59/19312 رقم 

توالل،  باشوية  توالل،  الحضرية 

 8 تاريخ  من  ابتداء  مكناس،  اقليم 

يناير 2321 إ 5 غاية 18 يناير 2321،  

بحث علني في شأن مشرجع الت3خيص 

بانجاز ثقب  جألب املاء  منه من أأل 

لفائدة  هكتارات    2 مداحة  سقي 

معها    جمن  أمل  مفيد  الديد)ة) 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.D584275

77

جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  ب وأب 

جكالة الحوض املائي لدبو رقم ح.ج 

سيد 30   14 بتاريخ   2020/4052

العقار  عل5  سيجري  الذي   ،2323

 7723 جتغزافت  برت يل  املدمى 

17 أكتوبر  ذي  عقد بيع حرر بتاريخ 

الت3ابية  بالج اعة  املتواأد   ،2323

اقليم  عرمة،  عين  سائرة  جالل،  ايت 

يناير   8 تاريخ  من  ابتداء  مكناس، 

  ،2321 يناير   18 غاية  إ 5   2321

بحث علني في شأن مشرجع الت3خيص 

بانجاز ثقب  جألب املاء  منه من أأل 

لفائدة  هكتارا    1.53 سقي مداحة 

الديد)ة) الطيبي الهاشمي    الحامل 

.F348656 لبطاقة التعريف الوطنية

78

جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  ب وأب 

رقم  لدبو  املائي  الحوض  جكالة 

15 سيد 30  ح.ج2020/4056 بتاريخ 

العقار  عل5  سيجري  الذي   2323

مطلب  ذي  اجبرزجق  احفور  املدمى 

 2323  41/12596 عدس  التحفيظ  

طم  بئ3  الت3ابية  بالج اعة  املتواأد 

طم، سائرة املنزل،إقليم صفرج ابتداء 

غاية  إ 5   2321 يناير   4 تاريخ  من 

شأن  في  علني  بحث   2321 يناير   8

مشرجع الت3خيص بإنجاز ثقب جألب 

مداحته  سقي  أأل  من  منه  املاء  

الديد  لفائدة  هكتارات   4,8176

لبطاقة  الحامل  نورالدين  بلحدن 

.C651891 التعريف الوطنية

 79

جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  ب وأب 

رقم  لدبو  املائي  الحوض  جكالة 

14 سيد 30  ح.ج2020/4051 بتاريخ 

العقار  عل5  سيجري  الذي   2323

العقاري  الرسم   ذي  معو  املدمى 

بالج اعة  املتواأد   67/6656 عدس 

عين  بوبيدمان،سائرة  آيت  الت3ابية 

تاجأدات، إقليم الحاأب ابتداء من 

تاريخ 7 يناير 2321 إ 5 غاية 18 يناير 

مشرجع  شأن  في  علني  بحث   2321

املاء   جألب  ثقب  بإنجاز  الت3خيص 

 3,1391 منه من أأل سقي مداحة 

هكتارات لفائدة اسعيد معو جمي ون 

التعريف  لبطاقة  الحامل  معو 

.S331397 جرقم S117759 الوطنية

 80 

جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
 ب وأب قرار أصدرته مديرة جكالة

 الحوض املائي لدبو رقم ح.ج/2020/4049

الذي   2323 سيد 30   14 بتاريخ 

»ملك  املدمى  العقار  عل5  سيجري 

عدس  العقاري  الرقم  ذي  الوا ي» 

بالج اعة  املتواأد   14/36054

سائرة  لجرجف،  الدبع  ايت  الت3ابية 

ابتداء  إقليم صفرج،  إي وزار كندر، 

غاية  إ 5   2321 يناير   7 تاريخ   من 

بحث علني في شأن   2321 يناير   18

مشرجع الت3خيص بإنجاز ثقب جألب 

املاء منه من أأل سقي مداحة 1,86 

هكتار لفائدة الديد بن الوا ي مح د 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.C314664 رقم

81

جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
 ب وأب قرار أصدرته مديرة جكالة

 الحوض املائي لدبو رقم ح.ج/2020/4027

الذي   2323 سيد 30   11 بتاريخ 

سيجري عل5 العقار املدمى »سجييت» 

 K/1468 عدس  امللكية  شهاسة  ذي 

املتواأد بالج اعة الت3ابية ايت جالل، 

مكناس،  إقليم  عرمة،  عين  سائرة 

إ 5   2321 يناير   7 تاريخ  من  ابتداء 

علني  بحث   2321 يناير   18 غاية 

بإنجاز  الت3خيص  مشرجع  شأن  في 

منه من أأل سقي  ثقب جألب املاء 

مداحة 5 هكتارات لفائدة الديد ابو 

لبطاقة  الحامل  الوسغي3ي  القاسم 

.D618382 التعريف الوطنية رقم

82
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 وزارة التجهيز والنقل

واللوجستيك واملاء

املديرية الجهوية للتجهيز والنقل 

واللوجيستيك واملاء لجهة 

الرباط - سال

املؤسدات املضرة جالغي3 املالئ ة 

أج الخطي3ة من الدرأة امج 5
بحث حول الكشف عن املنافع 

جاملضار

إن بحثا حول الكشف عن املنافع 

سيفتتح  جاحد،  شهر  مدته  جاملضار 

ابتدائ من : 12 يناير 2321 ب كاتب 

جذلك  ت ارة،  الصخي3ات  ع الة 

به  تقدمت  الذي  الطلب  عل5  بناء 

الكائن مقرها  شركة أس نت ت ارة، 

االأت اعي بج اعة عين عتيق ع الة 

الصخي3ات ت ارة في شأن الت3خيص 

لها الستغالل مع ل أس نت الكائن 

بج اعة عين عتيق ع الة الصخي3ات 

ت ارة.

ب كاتب  البحث  جيوأد  هذا، 

ع الة الصخي3ات ت ارة، حيث ي كن 

جذلك  اممر،  به ه  االطالع عليه ملن 

خالل أجقات الع ل اإلساري.

86

جزارة التجهيز جالنقل 
جاللوأدتيك جاملاء

املديرية الجهوية للتجهيز جالنقل 
جاللوأيدتيك جاملاء لجهة الدار 

البيضاء - سطات
املؤسدات املضرة جغي3 املالئ ة

أج الخطي3ة من الدرأة امج 5
بحث حول الكشف عن املنافع 

جاملضار
إن بحثا حول الكشف عن املنافع 
سيفتتح  جاحدا  شهرا  مدته  جاملضار 
ابتداء من تاريخ 6 يناير 2321 ب كاتب 
إقليم  هللا،  عبد  موالي  أ اعة 
الطلب  عل5  بناء  جذلك  الجديدة، 
أفريقيا  شركة  طرف  من  املقدم 
SMDC الكائن مقرها االأت اعي زنقة 

 2545 ابن الونان عين الدبع ص ب 
الدار البيضاء، جذلك قصد طلب 

مع  تغيي3  أأل  من  الت3خيص 
املحرجقات  تخزين  مدتوسع  توسيع 
ج12»   13« فئة  من  أنبوبين  جإنجاز 
بالج اعة  البت3جلية  لل واس  ناقلين 
إقليم  هللا،  عبد  موالي  القرجية 

الجديدة.
هذا، جيوأد ملف البحث ب كاتب 
إقليم  هللا،  عبد  موالي  أ اعة 
حيث ي كن االطالع عليه  الجديدة، 
أجقات  جذلك خالل  يه ه اممر،  ملن 

الع ل اإلساري.
ع/ املدير الجهوي للتجهيز جالنقل جاللوأدتيك

بجهة الدار البيضاء سطات
إمضاء : سعيد زجين

89



عدس 5644 - 15 أ اسى امج 5 1442 )33 سيد 30 2323) الجريدة الرسمية18888  

وكالة الحوض املائي لتانسيفت
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الخارجي
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59



18897 الجريدة الرسميةعدس 5644 - 15 أ اسى امج 5 1442 )33 سيد 30 2323) 



عدس 5644 - 15 أ اسى امج 5 1442 )33 سيد 30 2323) الجريدة الرسمية18898  
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18901 الجريدة الرسميةعدس 5644 - 15 أ اسى امج 5 1442 )33 سيد 30 2323) 
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