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)الصفحة 14788) الخاصة باإلعالنات القانونية والقضائية واإل ارية 

واملعلن أنه من املنفعة العامة تزويد مركز أغبالو والدواوير املجاورة 
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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

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

 I.  -  إعالنات قانونية

الجريدة الرسمية

إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

3لتزم املعلنون في ميدان اإلشهار القانوني إثبات هويتهم والسلطات املسندة إليهم.
وال تتحلل اإل ارة أ3ة مسؤولية فيلا 3تعلق بلضلون اإلعالنات.

 I.  -  إعالنات قانونية
 BAK MANAGER

COMPTABLE

الطابق االر�سي سكتور 3 رقم 172 اوال  مطاع 

تلارة

 OULED LAADI شركة

TRADING

SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو وة 

ذات شريك منفر 

مقرها اإلجتلاعي : حي العلويين زنقة 

عجلان رقم 4 تلارة

السجل التجاري : تلارة /123411

 OULED املنفر   الشريك  قرر 

LAADI TRADING SARL AU شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة ذات شريك 

منفر .

العلويين  حي   : اإلجتلاعي  مقرها 

زنقة عجلان رقم 4 تلارة.

التجاري  بالسجل  واملسجلة 

123411 ما 3لي :

حل الشركة شركة ذت املسؤولية 

املحدو ة.

محلد  حيتوف  السيد  تعيين 

كلصفي للشركة.

العلويين  حي  في   : التصفية  مقر 

زنقة عجلان رقم 4 تلارة.

في  القانوني  اإل3داع  تم  وقد 

املحكلة  اإلبتدائية بتلارة تحت رقم 

D4587 بتاريخ 16  يسلبر 2121.

1 P

 BAK MANAGER

COMPTABLE

الطابق االر�سي سكتور 3 رقم 172 اوال  مطاع 

تلارة

 LOUDIYI IMPORT  شركة
EXPORT
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة
مقرها اإلجتلاعي : 25 زنقة النهضة 

1 الرباط
السجل التجاري : الرباط /47131

لشركة   العام  الجلع  قرر 
 LOUDIYI IMPORT EXPORT
املسؤولية  ذات  شركة   SARL

املحدو ة.
زنقة   25  : اإلجتلاعي  مقرها 
النهضة 1 الرباط واملسجلة بالسجل 

47131ما 3لي :
حل الشركة.

الراي حاج أحلد   تعيين السيد 
كلصفي للشركة.

زنقة   25  : التصفية  مقر  تعيين 
النهضة 1 الرباط.

في  القانوني  اإل3داع  تم  وقد 
املحكلة  التجارية بالرباط بتاريخ 21 

سبتلبر 2121 تحت رقم 116915.
للنشر واإلعالن

2 P

I.MOKRAM شركة
التصفية

وفق محضر الجلع العام ملنعقد 
باملقر   2121 نوفلبر   13 بتاريخ 
املسؤولية  ذت  للشركة  اإلجتلاعي 
 111.111.11 مالها  رأس  املحدو ة 
الزرقطوني   411 ب  الكائنة   رهم 
كازبالنكا   1 إقامة أحلد الشقة رقم 

قرر الشركاء ما 3لي :

تصفية الشركة .

باملقر  التصفية  مقر  تحد3د 

اإلجتلاعي.

تعيين املصفي السيد الشفرجلي 

حسن.

املهام  هذه  مدة  تحد3د 

والصالحيات.

أسئلة مختلفة.

باملحكلة   القانوني  اإل3داع  تم 

التجارية بالرباط تحت رقم 756627 

السجل   2121 8  يسلبر  بتاريخ 

التجاري رقم 441625.

3P

STE. ZATRC
SARL

شركة ذات مسؤولية محدو ة

إعالن عن تعد3ل بالشركة
في  املؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

مساهلوا  قرر   2121 نوفلبر   23
شركة STE. ZATRC SARL رأسلالها 

111.111.11  رهم ما 3لي:
قرر السيدان زهيد بلوط التنازل 

فئة  من  إجتلاعية  حصة  عن251 

اآلنسة  لفائدة  للواحدة  111  رهم 

سهام بلوط الحاملة لبطاقة التعريف 

.D967319 الوطنية رقم

الحامل  بلوط  سهيل  السيد 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

DI9117 الوا�سي عليه السيد املختار 

التعريف  لبطاقة  الحامل  بلوط 

.S6654 الوطنية رقم

الجد3د  التقسيم  أصبح  وبالتلي 

للراسلال اإلجتلاعي للشركة كالتا ي:

حصة   251 بلوط  زهيد  السيد 
بقيلة 111  رهم.

حصة   251 بلوط  هشام  السيد 
بقيلة 111  رهم.

حصة   251 بلوط  سهام  اآلنسة 
بقيلة 111  رهم.

حصة   251 بلوط  سهيل  السيد 
بقيلة 111  رهم.

للشركة  اإلجتلاعي  اإلسم  تغيير 
 STE إ 9   STE. ZATRC SARL من 

.BALLOUT TRAVAUX SARL
رفع الرأسلال اإلجتلاعي للشركة  
رأسلال  من  الرفع  الشركاء  قرر 
111.111.11  رهم  من  الشركة 
بزيا ة  أي  1111.111.11  رهم  إ 9 
وذلك  911.111.11  رهم،  قدرها 
الشركاء  حسابات  إ ماج  طريق  عن 

املوجو ة بحساب الشركة.
تشطيب النشاط التجاري :

الهندسية  الدراسات  مكتب 
والبحرية في الهندسة الكهربائية.
التركيب الكهربائي للشركات.

الطاقات  وإصالح  تركيب 
املتجد ة.

جد3د  تجاري  نشاط  إضافة 
للشركة : 

أعلال البناء.
أعلال الطرق والطرق الحضرية.

القنوات،  الصحي،  الصرف 
امنابيب.

وشريك  مسير  إستقالة  قبول  تم 
لبطاقة  الحامل  بلوط  زهيد  السيد 
 D853512 رقم  الوطنية  التعريف 
هشام  السيد  جد3د  مسير  وتعيين 
التعريف  لبطاقة  الحامل  بلوط 

.D823275 الوطنية رقم
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امسا�سي  القانون  صياغة  إعا ة 
للشركة حسب التغيير املذكور أعاله.

بلوط  هشام  السيد   : التوقيع 
زهيد  والسيد  بلوط  سهام  واآلنسة 
املتعلقة  الوثائق  لجليع  بلوط 

بالشركة.
بلوط  هشام  السيد   : التسيير 

املسير الوحيد للشركة.
باملحكلة  تم   : القانوني  اإل3داع 
التجارية بلكناس بتاريخ 25  يسلبر 

2121 تحت رقم 4458.
4 P

I.STUDY
التصفية

وفق محضر الجلع العام املنعقد 
لشركة   2121 نوفلبر   12 بتاريخ 
رأسلالها  املحدو ة  املسؤولية  ذات 
112.111.11  رهم باملقر اإلجتلاعي 
زنقة   4 الكائنة باملركز التجاري رقم 
6 الشقة رقم   ا3ت عوا الطابق رقم 
ما  الشركاء  قرر  اكدال   الرباط   16

3لي :
تصفية الشركة.

باملقر  التصفية  مقر  تحد3د 
اإلجتلاعي.

تعيين املصفي السيد الشفرجلي 
حسن.

املهام  هذه  مدة  تحد3د 
والصالحيات.

أسئلة مختلفة.
باملحكلة   القانوني  اإل3داع  تم 
التجارية بالرباط تحت رقم 119466 
السجل   2121 7  يسلبر  بتاريخ 

التجاري رقم 141119.
5 P

      EL ALLAM SAKANE شركة
شركة محدو ة املسؤولية

بشريك وحيد
رأسلال اإلجتلاعي : 11.111  رهم
الدارالبيضاء 7 إقامة رامي زنقة 

سبتة الطابق الطابق الثاني
 املكتب 8

السجل التجاري : 462177
تفويت حصص إجتلاعية

وتغيير الشكل القانوني للشركة
تلقاه  توثيقي  عقد  بلقت�سى 
محلد كريم  وليزال بتاريخ امستاذ  

السيد  2121،فوت  16  يسلبر   
إجتلاعية  حصة   21 العالم  محلد 
 EL ALLAM بشركة  3لتلكها  التي 

SAKANE للسيد شعبان محلد.
تلقاه  توثيقي  عقد  بلقت�سى 
محلد كريم  وليزال بتاريخ  امستاذ  
السيد  2121،فوت  16  يسلبر 
إجتلاعية  حصة   31 العالم  محلد 
 EL ALLAM بشركة  3لتلكها  التي 

SAKANE للسيد لكريني 3وسف.
تعيين  تم  التفويت  لهذا  وتبعا 
والسيد  محلد  شعبان  السيد 
محلد العالم والسيد لكريني 3وسف 

كلسير3ن للشركة ملدة غير محد ة.
العقو   جليع  في  الشركة  تلتزم 
للسيد  مشترك  بتوقيع  تخصها  التي 
شعبان محلد والسيد  محلد العالم 
أو السيد محلد العالم السيد لكريني 

3وسف.
تغيير الشكل القانوني للشركة التي 

تصبح شركة محدو ة املسؤولية.
تحيين القانون امسا�سي للشركة.

بالسجل  القانوني  اإل3داع  تم 
التجارية  لللحكلة  التجاري 
 759111 رقم  تحت  بالدارالبيضاء 

بتاريخ 25  يسلبر 2121.
امستاذ  محلد كريم  وليزال

موثق

6 P

ساكنية تور
31 شارع مارتير عبد السالم بن 
محلد مكتب رقم 2 فال فلوري 

إقامة رياض زيتون القنيطرة
TEL : 06.69.05.99.55

تأسيس شركة ساكنية تور
مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 
 2121 14  يسلبر  3وم  بالقنيطرة 
لشركة  امسا�سي  القانون  وضع  تم 
ذات مسؤولية محدو ة بالخصائص 

التالية :
التسلية : ساكنية تور.

31 شارع مارتير   : املقر اإلجتلاعي 
رقم  مكتب  محلد  بن  السالم  عبد 
زيتون  رياض  إقامة  فلوري  فال   2

القنيطرة.

املدة : 99 سنة.

موضوع الشركة :

 نقل امشخاص.

نقل البضاعة.

النقل املدر�سي.
 111.111.11  : رأس مال الشركة 

 رهم.

أسند إ 9 السيد محلد   : التسيير 

الحفي�سي.
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكلة اإلبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 

سجل تجاري رقم  14  يسلبر2121 

.57817

7 P

فوجير ترونس وسيرفيس
إقامة : ل 144 الشقة رقم 2 

القنيطرة

TEL : 06.69.15.99.55

تأسيس شركة فوجير ترونس 
وسيرفيس

مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 

 2121 14  يسلبر  3وم  بالقنيطرة 

لشركة  امسا�سي  القانون  وضع  تم 

ذات مسؤولية محدو ة بالخصائص 

التالية :

التسلية :

فوجير ترونس وسيرفيس.

 144 ل  إقامة   : اإلجتلاعي  املقر 

الشقة رقم 2 القنيطرة.

املدة : 99 سنة.

موضوع الشركة :

 نقل امشخاص.

نقل البضاعة.

النقل املدر�سي.
 111.111.11  : رأس مال الشركة 

 رهم.

التسيير : أسند إ 9 السيدة ابتسام 

الضاوي.
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكلة اإلبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 

سجل تجاري رقم  14  يسلبر2121 

.57769

8 P

 GRANDS TRAVAUX

 DE BATIMENT ET DE

L’ENVIRONNEMENT
ش.م.م

رأسلالها : 11111.11  رهم

املقر اإلجتلاعي : حي العد3ر طريق 

سيدي سالم رقم 3 وزان

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

 2121 7  يسلبر  بتاريخ  املنعقد 

 GRANDS شركة  شركاء  قرر 

 TRAVAUX DE BATIMENT ET DE

ش.م.م   L’ENVIRONNEMENT 

ما 3لي :

املصا قة عل9 تقرير املصفي.

معا3نة إنهاء عللية التصفية.

إبراء املصفي وإعفائه من مهامه.

بكتابة  القانوني  اإل3داع  تم 

بوزان  اإلبتدائية  باملحكلة  الضبط 

2121 تحت عد   12 نوفلبر  بتاريخ 

.2912

9 P

ERFOLG TRANSPORT شركة
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة بشريك وحيد
بتاريخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 
القانون  وضع  تم   2121 نوفلبر   2

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

التي  وحيد  بشريك  محدو ة 

خصائصها كالتا ي :

 ERFOLG شركة  التسلية: 

.TRANSPORT

الهدف :

نقل البضائع لحساب الغير.

مقاولة امشغال املختلفة.

: حي كا 3ر تجزئة  املقر اإلجتلاعي 

السعا ة إقامة رانيا رقم 11 وزان.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسها.
مجزأ  91111  رهم   : املال  رأس 

111  رهم  حصة من فئة   911 إ 9 

الشكل  عل9  وموزعة  كلها  محررة 

التا ي : 
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السيد علر منصوري 911 حصة.
من فاتح 3نا3ر إ 9   : السنة املالية 

31  يسلبر من كل سنة.
من  الشركة  تسير  التسيير: 
ملدة  منصوري  علر  السيد  طرف 
الصالحيات  جليع  مع  محدو ة  غير 

لتسيير الشركة.
امرباح  تحد3د  بعد   : امرباح 
لتكوين   %  5 تقتطع  الصافية 

اإلحتياطي القانوني.
بكتابة  القانوني  اإل3داع  تم 
بوزان  اإلبتدائية  باملحكلة  الضبط 
تحت عد    2121 نوفلبر   23 بتاريخ 

.2917
10 P

MENSOURT شركة
ش.م.م

رأسلالها : 121111.11  رهم
املقر اإلجتلاعي : عين بيضاء املركز 

مقريصات إقليم وزان
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
2121 قرر  23 أكتوبر  املنعقد بتاريخ 
ش.م.م   MENSOURT شركة  شركاء 

ما 3لي :
املصا قة عل9 تقرير املصفي.
معا3نة إنهاء عللية التصفية.

إبراء املصفي وإعفائه من مهامه.
بكتابة  القانوني  اإل3داع  تم 
بوزان  اإلبتدائية  باملحكلة  الضبط 
عد   تحت   2121 أكتوبر   6 بتاريخ 

.2884
11 P

NIZALEC شركة
ش.م.م

شركة محدو ة املسؤولية
نقل املقر اإلجتلاعي للشركة

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
فاتح  بتاريخ  املنعقد  اإلستثنائي 
شركة  شركاء  قرر   2121 أكتوبر 

NIZALEC ش.م.م ما 3لي :
نقل مقر الشركة من حي الحدا 3ن 
شارع لالزواوة رقم 73 مكرر وزان إ 9 
 3 حي الحدا 3ن شارع لالزواوة رقم 

وزان.

تحيين ومالئلة القانون امسا�سي.

بكتابة  القانوني  اإل3داع  تم 

بوزان  اإلبتدائية  باملحكلة  الضبط 

رقم  تحت   2121 نوفلبر   17 بتاريخ 

.2916

12 P

 CENTRE AL شركة

 IKLASS POUR LA CARTE

PROFESSIONNELLE
SARL

ش.م.م

رأسلالها : 111111.11 رهم

املقر اإلجتلاعي : حي الحدا 3ن زنقة 

الخرطوم رقم 18 وزان

فسخ الشركة
تسلية مصفي

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

 2121 نوفلبر   31 بتاريخ  املنعقد 

 CENTRE AL شركة  شركاء  قرر 

 IKHLASS POUR LA CARTE

 PROFESSIONNELLE SARL

ش.م.م ما 3لي :

فسخ الشركة قبل اموان ابتداء 

من هذا التاريخ.

الذهيبة  عثلان  السيد  تعيين 

كلصفي للشركة.

حد  مقر التصفية حي الحدا 3ن 

زنقة الخرطوم رقم 18 وزان.

بكتابة  القانوني  اإل3داع  تم 

بوزان  اإلبتدائية  باملحكلة  الضبط 

بتاريخ فاتح  يسلبر 2121 تحت عد  

.2915

13 P

 KOFEL TRAV شركة
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 
تم وضع القانون   2121 أكتوبر   19  

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة التي خصائصها كالتا ي:

التسلية : KOFEL TRAV ش.م.م.
الهدف :

مقاول امشغال املختلفة.
تجارة امثاث وامجهزة املنزلية.

املقر اإلجتلاعي : تجزئة النهضة 1 
رقم 423 وزان.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
تأسيسها.

91.111.11  رهم   : املال  رأس 
 111 فئة  من  حصة   911 إ 9  مجزأ 
عل9  وموزعة  كلها  محررة   رهم 

الشكل التا ي :
الواحد  عبد  الحواصلي  السيد 

451 حصة.
السيد كويس فؤا  451 حصة.

إ 9  3نا3ر  فاتح  من  املالية:  السنة 
31  يسلبر من كل سنة.

تسير الشركة من طرف  التسيير: 
السيد كويس فؤا  ملدة غير محدو ة 
مع جليع الصالحيات لتسيير الشركة.
امرباح  تحد3د  بعد   : امرباح 
لتكوين   %  5 تقتطع  الصافية 

اإلحتياطي القانوني.
بكتابة  القانوني  اإل3داع  تم 
بوزان  اإلبتدائية  باملحكلة  الضبط 
تحت عد    2121 9  يسلبر  بتاريخ 

.2913
14 P

مكتب امستاذة حسناء كرين
موثقة بالبيضاء

GHOQAR
شركة ذات مسؤولية محدو ة 

بشريك وحيد
رأسلالها : 11.111  رهم

املقر اإلجتلاعي : الدارالبيضاء، حي 
السالمة، إقامة شيلاء، علارة 5 

رقم 14
رفع رأسلال الشركة

 6 بتاريخ  رسمي  عقد  بلقت�سى 
مصطفى  السيد  قرر   ،2121 3وليو 
القرناني  الغني  عبد  والسيد  الغربي 
بأرا�سي  الشركة  لفائدة  املساهلة 
بلبلغ  تثلينها  تم  والتي  فالحية 

17.653.111.11  رهم.

الغير  العام  الجلع  وبلقت�سى 
3وليو   6 بتاريخ  واملنعقد  العا ي 

2121، تقرر ما 3لي :
العينية  املساهلة  عل9  املوافقة 
الغربي  مصطفى  السيد  قدمها  التي 
لفائدة  القرناني  الغني  عبد  والسيد 

الشركة.
الشركة  رأسلال  رفع 
إ 9  11.111.11  رهم  من 
17.663.111.11  رهم، وذلك بزيا ة 

176.531 حصة اكتتبت بكاملها.
القانون  من  و7   6 البنو   تغيير 

امسا�سي للشركة.
تحيين القانون امسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  الوضع  تم 
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
بالدارالبيضاء بتاريخ 13 3وليو 2121 

تحت عد 739278.
من أجل الخالصة والبيان

امستاذة حسناء كرين

15 P

مكتب امستاذة حسناء كرين
موثقة بالبيضاء

SKINA PROMOTION
شركة ذات املسؤولية املحدو ة 

بشريك وحيد
رأسلالها : 111.111  رهم

املقر اإلجتلاعي : الدارالبيضاء، زاوية 
زنقة أم الربيع وزنقة لبنان، بنجد3ة

إعالن وفاة شريك ومسير
تعيين مسير3ن جد 

تبني قانون أسا�سي جد3د للشركة
الغير  العام  الجلع  بلقت�سى 
أغسطس   6 بتاريخ  املنعقد  العا ي 

2119، تقرر ما 3لي :
إعالن وفاة شريك ومسير السيد 

محلد بنيس.
اإلجتلاعية  الحصص  توزيع 
املللوكة لللرحوم محلد بنيس عل9 

الورثة وهم :
 السيد سعيد بنيس.

 لطيفة لحلو.
 امال بنيس.
 نا 3ة بنيس.

 ومارية بنيس.
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بنيس  سعيد  السيد  تعيين 
كلسير3ن  بنيس  أمال  والسيدة 

للشركة.
القانون  من  و7   6 البنو   تغيير 

امسا�سي للشركة.
تبني قانون أسا�سي جد3د للشركة.
تم الوضع القانون بكتابة الضبط 
لدى املحكلة التجارية بالدارالبيضاء 
تحت عد    2121 نوفلبر   31 بتاريخ 

.755591
من أجل الخالصة والبيان

امستاذة حسناء كرين

16 P

 COMPAGNIE AFRICAINE
 DE GESTION DES

RESTAURANTS
 ETABLISSEMENT ET

FOYERS CAGREF
SARL AU

اإلستثنائي  العام  للجلع  تبعا 
ذات  لشركة  اإلجتلاعي  املقر  في 
مسؤولية محدو ة لشريك وحيد قرر 

ما 3لي :
إ 9   التجارية  التسلية  تغيير 

.AFRICADVISE
بلبلغ  الشركة  مال  رأس  خفض 
رأس  لتخفيض  371.111.11  رهم 

املال إ 9 131.111.11  رهم .
تغييرالهدف اإلجتلاعي للشركة :

وجليع  الدراسات  عن  البحث 
أنواع املراجعات.
تدريب املنهي.

إ ارة القاعات.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
24  يسلبر  التجارية بالرباط بتاريخ 

2121 تحت الرقم 119661.
17 P

HOT BUSINESS INTERIM
SARL AU

املقر اإلجتلاعي : زنقة موالي رشيد 
علارة 9 الشقة 1 حسان الرباط

إعالن تعد3ل شركة
بلوجب محضر اجتلاع الجلعية 
 HOT لشركة  العا 3ة  غير  العامة 
 BUSINESS INTERIM  SARL AU

بتاريخ 7  يسلبر 2121 تقرر :

من  الشركة  مال  رأس  زيا ة 
 1111.111 إ 9  111.111.11  رهم 
بلبلغ  نقد3ة  زيا ة  أي   رهم 

1111.111.11  رهم.
التجاري  السجل  إ3داع  تم 
باملحكلة التجارية بالرباط تحت رقم 

128313 بتاريخ 23  يسلبر 2121.
18 P

 MSB CHASSE
 TOURISTIQUE

INERNATIONALE
SARL

إعالن غلق  التصفية لشركة  
 MSB CHASSE TOURISTIQUE

INERNATIONALE  SARL
رقم اإلنخراط في الصندوق الوطني 

للضلان اإلجتلاعي : 8271141
يعلن  مهلته،  اكتلال  إثر  عل9 
إغالق  عن  أعاله  للشركة   املصفي 

ملف التصفية حيث تم ما 3لي :
أنه ال3وجد للشركة ملتلكات.

أي  اتجاه  لها  3ن  ليس  أنه 
مؤسسة كيفلا كانت.

تم  قد  الضريبية  اإلقرارات  أن 
إ3دعها لدى املصالح املعنية.

تم اإل3داع القانوني لدى مصلحة 
السجل التجاري باملحكلة اإلبتدائية 
 2020/345 رقم  تحت  بخنيفرة 
السجل   ،2121 22  يسلبر  بتاريخ 

التجاري عد  1783.
 19 P

Z ENGINEERING
SARL AU

 شركة ذات املسؤولية املحدو ة 
وذات شريكة وحيدة

3قدر رأسلالها  ب  : 111.111.11 
 رهم

املقر اإلجتلاعي : زنقة الصومال، 
إقامة اتران، علارة رقم 11، الطابق 
الرابع، الشقة رقم 8 املحيط الرباط

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في فاتح 
أكتوبر 2121 ومسجل في 27 أكتوبر 
الشركة في  الشريكة  قررت   2121 

 ما 3لي :

وذلك  للشركة  املسبق  الفسخ 

بسسب توقيف نشاط الشركة.

الكتاني  عبلة  السيدة  تعيين 

الوطنية   التعريف  لبطاقة  الحاملة 
رقم A619951، كلصفية للشركة.

تعيين املكان لتصفية الشركة.
زنقة الصومال،   : املقر اإلجتلاعي 

11، الطابق  إقامة اتران، علارة رقم 

الرابع، الشقة رقم 8 املحيط الرباط.

بكتابة  القانوني  اإل3داع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 

رقم  تحت   ،2121 نوفلبر   19 في 

رقم  التجاري  السجل   118669

.114747

20  P

STE BOUKSIM TRANS
SARL AU

تعد3الت قانونية
االستثنائي  العام  الجلع  أثر  عل9 

الخاص   ،2121 نونبر   11 بتاريخ 

 STE BOUKSIM TRANS بشركة 

مسؤولية  ذات  شركة   ،  SARL AU

 111.111 البالغ رأسلالها  محدو ة، 

 رهم والكائن مقرها االجتلاعي برقم 

581 بلوك ج مد3نة الوحدة العيون، 

تقرر ما 3لي :

املساهم  ورثة  عل9  املوافقة 

الوحيد املتوف9 السيد احلا  بوكسيم 

1111 حصة  ونقل مجلوع حصصه 

ا 9 الورثة الشرعيين وهم :

عائشة بنبارو  .... 125 حصة.

السعد3ة بنبارو  ..... 99 حصة.

 194  ... بوكسيم  الصلد  عبد 

حصة.

 194  ... بوكسيم  الرحيم  عبد 

حصة.

محلد  بوكسيم ... 194 حصة.

أ3وب  بوكسيم ... 194 حصة.

للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

من شركة ذات املسؤولية املحدو ة 

ذات  شركة  ا 9  واحد  بلساهم 

املسؤولية املحدو ة.

تعيين عبد الصلد بوكسيم وعبد 

الرحيم بوكسيم كلسير3ن للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اال3داع  تم 
الضبط باملحكلة االبتدائية بالعيون 
2121، تحت رقم  23  يسلبر  بتاريخ 

.2020/3160
21 P

شركة صناعة مواد السانيطير
»سوفاس«

ش.م.م
الرفع من الرأسلال

محضر  ملقتضيات  طبقا 
املنعقد  االسثنائي   العام  الجلع 
 ،2121 نونبر   21 في  بلكناس 
ش.م.م،  سوفاس  شركة  لشركاء 

رأسلالها97.611.111  رهم.
379 رقم   : االجتلاعي   مقرها 
381 الحي الصناعي مجاط ص.ب   و 

7551 مكناس.
االجتلاعي  الرأسلال  من  الرفع 
7.111.111  رهم لرفعه من  بقيلة 
 114.611.111 ا 9   97.611.111
 رهم اكتتبت نقدا، وحررت بكاملها 
عن طريق املحاصة مع  3ون أكيدة، 

وسائلة، ومستحقة.
الفصلين  تغيير  تم  لذلك  وتبعا   
من النظام االسا�سي للشركة.  و7   6
وهكذا 3صبح رأسلال الشركة مكون 

من 114.611 حصة موزعة كالتا ي:
القندو�سي.....  محلد  السيد 

38.359 حصة.
 ... القندو�سي  الها ي  السيد 

12.688 حصة.
السيد عبد الرحيم  القندو�سي ... 

11596 حصة.
 ... القندو�سي  ثورية   السيدة 

8442 حصة.
 ... القندو�سي  ا ريس   السيد 

6913 حصة.
السيد هشام  القندو�سي ... 6913 

حصة.
 6913 السيد سعد  القندو�سي ... 

حصة.
السيد عثلان القندو�سي ... 6913 

حصة.
السيد  املهدي القندو�سي ... 6913 

حصة.
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بكتابة  القانوني  اال3داع  تم  وقد 
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
بلكناس في 24  يسلبر 2121، ملف  

الشركة رقم 4429.
للخالصة والبيان

املسير محلد القندو�سي

22 P

الشركة الصناعة لثوب الورق
»سيباط«

ش.م.
مقرها االجتلاعي : ح ص عين 

السلوكي زنقة السعد3ين مكناس 
التأكد من مغا رة مسير 

واستلرار املجلس اال اري بباقي 
أعضائه

الجلع  محضر  ملقتضيات  طبقا 
بلكناس  املنعقد  االسثنائي   العام 
شركة   لشركاء   ،2121 نونبر   31 في 
رأسلالها  ش.م.«،  »سيباط  
مقرها  144.611.111  هم، 
االجتلاعي ح ص عين السلوكي، زنقة 
التأكيد  تم  قد  مكناس،  السعد3ين 

ب :
القندو�سي  السيد  مسير  مغا رة 

نور الد3ن.
اإل اري  املجلس  واستلرار 

بأعضائه الباقيين.
السيد  السيد القندو�سي محلد، 
القندو�سي الها ي، السيد القندو�سي 

إ ريس.
بكتابة  القانوني  اال3داع  تم 
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
بلكناس في 24  يسلبر 2121، م ش 

رقم 4427.
مقتطف وبيان

رئيس املجلس اال اري

السيد محلد القندو�سي

23 P

الشركة الصناعية لثوب الورق
»سيباط« ش.م.

مقرها االجتلاعي : ح ص عين 
السلوكي زنقة السعد3ين - مكناس 

الرفع من الرأسلال
 من 144.611.111 إ 9 

146.611.111  رهم
الجلع  محضر  ملقتضيات  طبقا 
بلكناس  املنعقد  االسثنائي  العام 
لشركاء  ،2121 5  يسلبر  في 

رأسلالها  ش.م،  سيباط  شركة 

مقرها  144.611.111  رهم، 

السلوكي،  عين  ص  ح  االجتلاعي 
تقرر الرفع  زنقة السعد3ين مكناس، 

ا 9   144.611.111 من اراسلال من 

146.611.111  رهم.

االستثنائي  العام  الجلع  أشهد 

املنعقد بتاريخ 5  يسلبر 2121، لهذه 

الشركة عل9 التحقيق النهائي للزيا ة 

144.611.111  رهم  في راسلال من 

طريق  عن  146.611.111  رهم  ا 9 

ومستحقة   سائلة  بد3ون  املحاصة 

السا س  الفصل  تغيير  بذلك  وقرر 

والسابع من القوانين االساسية.

بكتابة  القانوني  اال3داع  تم 

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

بلكناس في 24  يسلبر 2121، م ش 
رقم 4428.

مقتطف وبيان
رئيس املجلس اال اري

السيد محلد القندو�سي

24 P

STE LOCAMID TOUR
SARL

شركة ذات مسؤولية محدو ة
راسلالها : 11.111  رهم

مقرها االجتلاعي : زنقة حكيم رقم 6 

مكرر ا3ت برتات ميدلت

في  محرر  عرفي  عقد  بلقت�سى 

 ،2121 نونبر   19 بتاريخ  ميدلت 

وضع القانون االسا�سي لشركة ذات 

مسؤولية محدو ة تحلل اسم شركة 

 STE LOCAMID TOUR SARL

ش.م.م. خصائصها كالتا ي :

غرض الشركة : نقل املستخدمين 

لحساب الغير.
املقر الرئي�سي : زنقة حكيم رقم 6 

مكرر ا3ت برتات ميدلت.

3وم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تسجيلها في السجل التجاري.

 11.111  : االجتلاعي  الراسلال 

 رهم 3نقسم ا 9 111 حصة مبلغ كل 

حصة 111  رهم.

الشركة  ستسير   : الشريك  ا ارة 

من طرف السيد نبيل سجعي.

باملحكلة  القانوني  اال3داع  تم 

االبتدائية بليدلت بتاريخ 17  يسلبر 

 ،209/2020 رقم  تحت   ،2121

بالسجل التجاري رقم 2555.
ملخص قصد النشر 

املسير

25 P

 STE PYRAMIDS FASHION
 SARL

RC N°: 28035

DISSOLUTION ANTICIPE

تبعا لقرارات الجلع العام للشركاء 

لشركة   2121 أكتوبر   22 بتاريخ 

.PYRAMIDS FASHION SARL

عنوانها التجاري : 33 شارع محلد 

الخامس اقامة الصفاء سال.

تقرر ما 3لي :

حل الشركة.

تعيين السيد 3اسين نبيه كلصفي 

للشركة.

 33 رقم  التصفية  مكان  تحد3د 

شارع محلد الخامس اقامة الصفاء 

سال.

كتابة  لدى  القانوني  اال3داع  تم 

بسال  االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

2121، تحت رقم  17  يسلبر  بتاريخ 

.35588

26 P

STE AIN ZOHRA LIL ISKAN
شركة ذات مسؤولية محدو ة

ذات شريك وحيد

تاسيس شركة
عقد عرفي مؤرخ عين  بلقت�سى  

 ،2121 نونبر   23 بتاريخ  تاوجطات 

تم وضع القوانين االساسية للشركة 

والتي تحلل الخصائص التالية :

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

الشريك  ذات  املحدو ة   املسؤولية 

الوحيد.

 STE AIN ZOHRA LIL  : اسلها 

.ISKAN

العقاري،  االنعاش   : هدفها 

االشغال املختلفة.

القانونية  الوسائل  بجليع  شراء 

جليع االرا�سي فارغة أو تحتوي عل9 

االرا�سي  هذه  تجزئة  للهدم  بنا3ات 

وبناء جليع البنا3ات  املوجهة للسكن 

أو التجارة او لللهن أو لال ارة.
جليع علليات االنعاش العقاري 

البناء والهدم.

جليع  االرا�سي  هذه  عل9  البناء 

التجزئة بهدف بيعها مجهزة.

تجزئتها  أجل  من  االرا�سي  شراء 

للسكن  امللستعللة  العلارات  لبناء 

كراء  او  وبيع  الصناعة  او  والتجارة 

جليع البنا3ات او العلارات.

أشغال البناء.

تحت جليع االشكال جليع  أبناء 

الحاالت االشغال العلومية.

االشغال  لجليع  العامة  الشركة 

جليع  بناء  الخاصة  او  العلومية 
أخرى  أعلال  او  املعامل  العلارات 

التهيئة  علليات  جليع  وا3ضا 

تهيئة  املياه  ربط  املدنية  الهندسة 

وتغطية السفلي.

العلليات  جليع  عامة  وبصفة 

الصناعية،  املالية،  التجارية، 

ترتبط  التي  العقارية  العقارية و غير 

مباشرة  غير  أو  مباشرة  بصفة 

بكل  أو  أعاله  املذكورة  باالهداف 

هدف آخر مشابه أو مرتبط، أو قابل 

لللساهلة في تنلية الشركة تحت أي 

شكل من االشكال.

العلارة رقم  السالم  حي   : مقرها 

11 شقة رقم 5 عين تاوجطات.

من 3وم  سنة ابتداء   99  : أمدها 

التاسيس.
111.111  رهم   : راسلالها 

بقيلة  حصة   1111 ا 9  مقسلة 

111  رهم للواحدة، منحت جليعها 

للسيد علي الزنقوع.

غير  وملدة  الشركة  3د3ر   : ا ارته 

محد ة للسيد علي الزنقوع.
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من  تبتدئ   : االجتلاعية  السنة 
فاتح 3نا3ر وتنتهي في متم شهر  يسلبر 

من كل سنة.
: 3قتطع من االرباح  توزيع االرباح 
االحتياط  أجل  من   %  5 الصافية 
الباقي من االرباح الصافية  القانوني، 
حسب  املشاركين  عل9  توزع 
الحصص، باستثناء املبالغ املحتفظة 
املخصصة  أو  املتتالية  للسنوات  بها 

لالحتياط حسب قرارات الشركاء.
اإل3داع  تم   : القانوني  اإل3داع 
االبتدائية  املحكلة  لدى  القانوني 
2121 تحت  8  يسلبر  بلكناس 3وم 
رقم  التجاري  السجل   4133 رقم 

51611، بتاريخ 8  يسلبر 2121.
27 P

STE ART & EVENTS KEY
RC N°: 131709

العام  الجلع  ملحضر  تبعا 
فاتح  بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 
قرر الشريك الوحيد   2121  يسلبر 
لشركة ART & KEY EVENTS ما 3لي :

حل الشركة.
تعيين السيدة الحسني الشنشاني 
كلصفية  كلثوم  أم  لال  البيطاوري  

للشركة.
تعيين مقر التصفية ب 21 ساحة 
أبو بكر الصد3ق رقم 8 اكدال الرباط.
اال3داع  القد3م  القانوني  اال3داع 
القانوني باملحكلة التجارية بالرباط 
2121، تحت رقم  24  يسلبر  بتاريخ 

.119658
28 P

 STE SPHERE QSE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة 
ذات مساهم واحد

السجل التجاري رقم : 37253 
مراكش

تصفية نشاط الشركة
جلع   2121 نونبر   4 3وم  انعقد 
كس  سفير   لشركة  استثنائي  عام 
حي   2 باملنارة  الكائن  بلقرها   ، أو 
وقرر  مراكش   ،98 رقم   امرشيش، 

ما 3لي :

الشركة،  نشاط  وتصفية  انهاء 
صفاء  بولحية  السيدة  وتسلية 

مصفيا.
اجراءات التصفية سيتم اعالنها 

بالجريدة الرسلية.
تم الوضع القانوني لهذا التعد3ل 
بلراكش  التجارية  املحكلة  لدى 
رقم  تحت   ،2121 نونبر   25 بتاريخ 

.8235
29 P

STE STATION JIBAL RIF
SARL

 RC N°: 373
هبة حصص

مؤرخ  توثيقي  عقد  بلقت�سى 
تلقاه   ،2121 7  يسلبر  بتاريخ 
بفاس  موثق  سعد  سقاط  االستاذ 
2411 حصة في الشركة من  تم هبة 
علي  ابن  عبو  محلد  السيد  طرف 
لفائدة السيد محلد عبو ابن محلد 
 STATION JIBAL RIF في شركة تسمى
411.111  رهم  راسلالها  ش.م.م.، 
الحدا   ساهل  بتاونات،  ومقرها 
وليد  بني  طريق  الجد3دة  القنطرة 

بوهو ة.
تلقاه  توثيقي  عقد  بلقت�سى 
بفاس  موثق  سقاط  سعد  االستاذ 
بحتوي   ،2121 7  يسلبر  بتاريخ 
عل9 محضر الجلع العام االستثنائي 

لنفس الشركة تقرر ما 3لي :
حصة   2411 املصا قة عل9 هبة 

في الشركة.
استقالة املسير السيد محلد عبو 

ابن علي.
ابراء عن مدة التسيير.

تعيين مسير جد3د السيد محلد 
عبو ابن محلد.

تحد3د سلط املسير.
من   11 و   7  ،6 الفصل  تغيير 

القانون االسا�سي للشركة.
تخويل السلط مسائل مختلفة.

بكتابة  القانوني  اال3داع  تم 
بفاس   التجارية  باملحكلة  الضبط 
2121، تحت رقم  23  يسلبر  بتاريخ 

.2020/326
30 P

 STE HUILERIE DE
 TAOUNATE

SARL
RC N°: 21

هبة وتفويت حصص
مؤرخ  توثيقي  عقد  بلقت�سى 
 ،2121 نونبر و3  يسلبر   27 بتاريخ 
موثق  سعد  سقاط  االستاذ  تلقاه 
في  11.979حصة  هبة  تم  بفاس 
محلد  السيد  طرف  من  الشركة 
ا ريس  السيد  لفائدة  علي  ابن  عبو 
السيد عبد  السيد علر عبو،   ، عبو 
عبو،  سلير  السيد  عبو،  الرحلان 
السيد عبد االله  السيد فؤا  عبو، 
ابن  عبو  محلد  السيد  لفائدة  عبو 
 HUILERIE في شركة تسمى  محلد  
DE TAOUNATE ش.م.م.، راسلالها 
2.111.111  رهم ومقرها االجتلاعي 

بتاونات، بني وليد علالة تاونات.
مؤرخ  توثيقي  عقد  بلقت�سى 
 2121 3  يسلبر  31 نوفلبر و  بتاريخ 
موثق  سعد  سقاط  امستاذ  تلقاه 
بفاس تم تفويت 21 حصة في الشركة 
من طرف السيدة راضية شبهي لفائدة 
السيد محلد عبو ابن محلد في نفس 

الشركة.
تلقاه  توثيقي  عقد  بلقت�سى 
بفاس  موثق  سقاط  سعد  االستاذ 
3  يسلبر  و  نونبر  و31   27 بتاريخ 
الجلع  محضر  عل9  3حتوي   ،2121
العام االستثنائي لنفس الشركة تقرر 

ما 3لي :
معا3نة الوفاة املرحوم انور عبو.

توزيع الحصص عل9 الورثة.
 12.111 تفويت  عل9  املصا قة 
السيد  لفائدة  الشركة  في  حصة 

محلد عبو ابن محلد.
استقالة املسير السيد محلد عبو 

ابن علي.
ابراء عن مدة التسيير.

تعيين مسير جد3د السيد محلد 
عبو ابن محلد.

تحد3د سلط املسير.
من   11 و   7  ،6 الفصل  تغيير 

القانون االسا�سي للشركة.
تخويل السلط مسائل مختلفة.

بكتابة  القانوني  اال3داع  تم 
الضبط باملحكلة االبتدائية بتاونات   
2121، تحت رقم  24  يسلبر  بتاريخ 

.2020/327
بلثابة مقتطف

امستاذ محلد سقاط

31 P

مكتب  االستاذ بن سو ة فؤا 
موثق

شارع الجيش امللكي علارة التاجلوعتي »س« 
الطابق الثاني فاس

الهاتف : 15.35.64.33.75

 STE CENTRE DE VISITES
 TECHNIQUES DE KHEMISS

 ISSAGUEN
SARL

بتاريخ ثوتيقي  عقد   بلقت�سى 
لشركة   2121 15  يسلبر   
 STE CENTRE DE VISITE
 TECHNIQUES DE KHEMISS
، شركة ذات مسؤولية   ISSAGUEN
مقرها االجتلاعي بخليس  محدو ة، 
رقم  الوحدة  تجزئة  املركز  ايساكن 

32، تقرر ما 3لي :
وفاة احد الشركاء السيد الفرو ي 

محلد ابن امحلد.
عبد  الفرو ي  السيد  تعيين 
الحامل   CO GERANT السالم 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.R245629

التوقيع.
اعا ة صياغة قانون الشركة.

بكتابة  القانوني  اال3داع  تم 
التجارية  باملحكلة  الضبط 
بالحسيلة بتاريخ 22  يسلبر 2121، 

تحت رقم 2020/567.
بلثابة مقتطف

االستاذ بن سو ة فؤا 

32 P

STE ATO CLOUD
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة
بشريك وحيد
تكوين شركة

بالرباط  مؤرخ  محضر  بلقت�سى 
وضع تم   ،2121 نونبر   4 بتاريخ 
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القوانين االساسية لشركة محدو ة   
املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات 

املليزات التالية :
الهدف :

االستشارات في مجال االعالميات.
نظام  ومعالجة  وتطوير   راسة 

االعالميات.
توفير خدمات االعالميات.

املقر : علارة رقم 31 شقة رقم 8 
حسان  الوكيلي  أحلد  موالي  شارع 

الرباط.
حد  راسلال بلا قدره   : رأسلال 

111.111  رهم.
غير  ملدة  الشركة  تدار   : التسيير 
املو ن  السيد  طرف  من  محدو ة 

خالد.
بكتابة  القانوني  اال3داع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 

بتاريخ 22  يسلبر 2121.
رقم السجل التجاري : 148437.

.D: 109560
33 P

 STE SERVICE FAKHAMA
SARL AU
SIGLE SF

شركة ذات مسؤولية محدو ة
بشريك وحيد
تكوين شركة

بالرباط  مؤرخ  محضر  بلقت�سى 
وضع  تم   ،2121 نونبر   23 بتاريخ 
القوانين االساسية لشركة محدو ة 
املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات 

املليزات التالية :
الهدف : 

أشغال  او  املتعد ة  االشغال 
البناء.

التجارة.
املقر : علارة رقم 31 شقة رقم 8 
حسان  الوكيلي  أحلد  موالي  شارع 

الرباط.
حد  راسلال بلا قدره   : رأسلال 

91.111  رهم.
غير  ملدة  الشركة  تدار   : التسيير 
نا3ت  السيد  طرف  من  محدو ة 

الطالب أشرف.

بكتابة  القانوني  اال3داع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 

بتاريخ 21  يسلبر 2121.
رقم السجل التجاري : 148411.

.D: 109519
34 P

 STE GRAVITY IBRIZ
SARL AU

التصفية النهائية لشركة
العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
 21 بتاريخ  للشركة  العا ي  الغير 
الشركة  قرر شركاء   ،2121  يسلبر 
 STE للشركة  النهائية  التصفية 

.GRAVITY IBRIZ SARL AU
من التاريخ أعاله.

السالوي  خليل  السيد  تعيين 
بصفته مصفيا للشركة.

متجر   : وجعل محل التصفية ب 
 53 االقليم رقم  تجزئة سلاء   1 رقم 

الصخيرات.
باملحكلة  القانوني  اال3داع  تم   

التجارية بتلارة تحت رقم 4423.
35 P

STE TARLAM IMMO
SARL

تاسيس شركة
 14 بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
شركة  تاسيس  تم   ،2121  يسلبر 
ذات  محدو ة  مسؤولية  ذات 

الخصائص التالية :
االنعاش   : الشركة  غرض 

والخدمات العقارية.
شارع طارق ابن زيا    4  : العنوان 

شقة رقم 3 مسيرة 2 تلارة.
رأسلال : 111.111  رهم مقسلة 
حصة اجتلاعية من فئة   1111 ا 9 

111  رهم ملنوحة ا 9 :
السيدة سربوت نعيلة 211 حصة 

اجتلاعية ما مجلوعه 21.111.
السيد ملعشاوي طارق 811 حصة 

اجتلاعيةة مامجلوعه 81.111.
سربوت  السيدة  تعين   : التسيير 
نعيلة القاطنة بالرباط، رقم 29 زنقة 
 AD115232 ا3ران حي املحيط، ر ت و

مسيرة وحيدة للشركة.

مدة الشركة : 99 سنة.
باملحكلة  القانوني  اال3داع  تم 
سجل تجاري رقم  االبتدائية بتلارة، 

131595 بتاريخ 24  يسلبر 2121.
36 P

STE GLADE HOUSE
SARL

بلقت�سى  عقد عرفي مؤرخ بسال 
تاسيس  تم   2121 3وليو   16 بتاريخ 
شركة ذات املسؤولية املحدو ة والتي 

تحلل الخصائص التالية : 
 STE GLADE HOUSE  : التسلية 

.SARL
الطابق االر�سي   : املقر االجتلاعي 
شارع موالي علي شريف زنقة التيال 

رقم 9 ملريسة سال.
 TRAITEUR, AUTRE  : املوضوع 
 ACTIVITES, NEGOCIANT,

.TRAVAUX DIVERS
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التاسيس الفعلي للشركة.
: تسير الشركة من طرف  التسيير 
القا ر  عبد  بنليحلدان  السيد 
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

B69113 بصفته مسير شريك .
111.111  رهم   : الراسلال 
فئة  من  حصة   1111 ا 9  مقسلة 
111  رهم للحصة الواحدة موزعة :

بنليحلدان  لسيد  حصة   111
 B69113 رقم  ب.ت.و  القا ر  عبد 

صفته مسير بشريك.
بلدوس  لسيدة  حصة   911
صفتها    A753622 خد3جة ب.ت.و. 

شريكة.
املجلوع ..... 1111 حصة.

من  تبتدئ   : االجتلاعية  السنة 
31  يسلبر  في  وتنتهي  3نا3ر  فاتح 
ماعدا السنة االو 9 تبتدئ من تاريخ 

التسجيل.
كتابة  لدى  القانوني  اال3داع  تم 
بسال  التجارية  باملحكلة  الضبط 
تحت   ،2121 سبتلبر   24 بتاريخ 
رقم  التجاري  والسجل   35131 رقم 

.31937
37 P

STE ECOSCAVI ITALIA
SARL AU

تبعا لللحضر االستثنائي املؤرخ في 

14  يسلبر 2121 لشركة ا3كوسكافي 

الكائنة  ش.ذ.م.م.ش.و.،  ا3طاليا  

اسلاعيل  موالي  حي   2323 برقم 

شقة رقم 3 حي موالي اسلاعيل سال 

تقرر ما 3لي :

الحل املسبق للشركة طبقا لللا ة 

31 من القانون االسا�سي للشركة.

علر  ملسيطي  السيد  تسلية 

كلصفي للشركة.

بالعنوان التا ي  فسخ عقد الكراء 

اسلاعيل  موالي  حي   2323 برقم 

شقة رقم 3 حي موالي اسلاعيل سال.

تعيين مقر املصفي بالعنوان التا ي 

اسلاعيل  موالي  حي   2323 برقم 

شقة رقم 3 حي موالي اسلاعيل سال.

االبتدائية  باملحكلة  اال3داع  تم 

 24 بتاريخ   35657 رقم  تحت  بسال 

 يسلبر 2121.

38 P

 STE PIECES AUTO FRERES

EL AISSAOUI
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة 

بشريك وحيد

تاسيس شركة
تم تاسيس شركة ذات املسؤولية 

ذات  وحيد  بشريك  املحدو ة 

املواصفات التالية :

 PIECES AUTO  : التسلية 

 FRERES EL AISSAOUI

ش.م.م.ش.و.

املقر : 21 ساحة ابو بكر الصد3ق 

شقة رقم 8 اكدال الرباط.

النشاط التجاري :

االستيرا  والتصد3ر )تاجر أو ا اء 

وسيط).

أو  اكسسوارات  )تاجر  سيارات 

قطع غيار للسيارة).

املدة : 99 سنة.
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111.111  رهم مقسم   : راسلال 

ا 9 1111 حصة من فئة 111  رهم، 

لحاملها السيد نصر  مؤ ات كاملة، 

الد3ن العيساوي.

الد3ن  نصر  السيد   : التسيير 

العيساوي ملدة غير محد ة.

بالسجل  القانوني  اال3داع  تم 

التجاري لللحكلة التجارية بالرباط 

 25 بتاريخ   148543 رقم  تحت 

 يسلبر 2121.

39 P

 STE YES

COMMUNICATION
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة

ذات شريك وحيد

مقرها االجتلاعي : 7 اقامة رامي 

زنقة سبتة الطابق 2 مكتب رقم 8 

الدارالبيضاء

حل الشركة
مؤرخ  محضر  بلقت�سى 

بالدارالبيضاء بتاريخ 21 نونبر 2121، 

لشركة  العا ي  الغير  العام  للجلع 

»3اس كومينيكاسيون« ش.م.م. ذات 

الشريك الوحيد، راسلالها 111.111 

 رهم.

اقامة رامي   7  : مقرها االجتلاعي 

 8 مكتب رقم   2 زنقة سبتة الطابق 

الدارالبيضاء.

تم االقرار باالجلاع عل9 ما 3لي :

حل الشركة.

السيد   : الشركة  مصفي  تعيين 

انس البارو ي.

تعيين مقر حل الشركة.

تصفية الشركة.

لدى  القانوني  اال3داع  تم 

التجارية  باملحكلة  الضبط  مكتب 

15  يسلبر  بتاريخ  بالدارالبيضاء 

2121، تحت رقم 757574.

40 P

 SARA ZOUHRI
ARCHITECTE

 DENOMINATION DE LA
SOCIETE

في  مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 
قد   ،2121 7  يسلبر  بتاريخ  سال 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدو ة بشريك وحيد.
الهندسة   : االجتلاعي  الهدف 

املعلارية.
رأسلال الشركة : 111.111  رهم 
فئة  من  حصة   1111 إ 9  مقسلة 

111  رهم للحصة الواحدة.
سارة  ملك  في  حصة   1111

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

السجل التجاري.
من فاتح 3نا3ر إ 9   : السنة املالية 
31  يسلبر من كل سنة ما عدا السنة 

امو 9 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر : فيال ا3راك رقم أ 12 سكتور 

11 حي السالم، سال.
املسير : سارة الزوهري.

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.32559

41 P

فيطا كوم
مكتب الحسابات والجبا3ات واستشارة 

املقاوالت
31 زنقة لبنان الشقة رقم 8 حي املحيط، 

الرباط
الهاتف : 1537723112

PARA TABRIKTE
SARL AU

ذات مسؤولية محدو ة 
ذات شريك واحد

راسلال : 11.111  رهم
 العنوان : 22 تجزئة حجية 
شارع لألسلاء تابريكت سال

تأسيس شركة
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
2121، تم تأسيس شركة  2  يسلبر 
ذات مسؤولية محدو ة ذات شريك 

واحد بالخصائص التالية :

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدو ة ذات شريك واحد.

.PARA TABRIKTE : التسلية

مستحضرات   بيع   : الهدف 

التجليل.

املقر االجتلاعي : 22 تجزئة حجية 

شارع لألسلاء تابريكت سال.

3وم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس.

في  حد    : االجتلاعي  الرأسلال 

 111 إ 9  مقسلة  11.111  رهم 

111  رهم لكل حصة  حصة بقيلة 

بحوزة السيدة حنان الصغير.

السنةاالجتلاعية : من فاتح 3نا3ر 

إ 9 31  يسلبر.

تسيير الشركة : تم تعيين السيدة 

حنان الصغير مسيرة للشركة ملدة غير 

محد ة.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 14 بتا3خ  سال  االبتدائية 

 يسلبر2121.
 32515 التجاري  السجل  رقم 

بسال.
لإلشارة والتنبيه

42 P

AR FACTORY
شركة ذات مسؤولية محدو ة
رأسلالها : 4.311.111  رهم

مقرها االجتلاعي : كلم 3

الحي الصناعي عين عتيق

السجل التجاري رقم 72419

الغير  العامة  الجلعية  بلقت�سى 

فاتح  بتاريخ  املنعقد  للشركاء  عا 3ة 

أكتوبر 2121، تم تقرير ما 3لي :

كوحيلة،  خليد  السيد  تأكيد 
شارع طارق   117 بتلارة رقم  املقيم 

املستقبل،  النصر  تجزئة  زيا   ابن 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

AB115319 في مهامه كلسير للشركة 

اجتلاع  خالل  وال3ته  وستنتهي 

لللوافقة  العا 3ة  العامة  الجلعية 

عل9 البيانات املالية للسنة املنتهية في 

31  يسلبر 2121.

القانون  من   13 البند  تغيير 

امسا�سي للشركة تبعا لذلك.

امسا�سي  القانون  صياغة  إعا ة 

للشركة.

بكتابة  القانوني  اإل3داع  تم 

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

 ،2121 28  يسلبر  بتاريخ  بالرباط 

تحت رقم 119723.
خالصة وبيان

املسير

43 P

STE CLEVER PLAST
SARL AU

سجل تجاري رقم 31621

تغيير شركة
التغيير  تم  عرفي  عقد  بلقت�سى 

باملليزات التالية :

بيع الحصص :

حصة من طرف السيد   331 بيع 

حصة من طرف  رشيد عاطل و341 

الحق  عبد  السيد  إ 9  رابح  سعيد 

الرابح ب 111  رهم للحصة.

تغيير الشكل القانوني للشركة من 

للشركة  القانوني  الشكل  إ 9   SARL

.SARL AU

السيد  إ 9  الشركة  تسيير  يعهد 

عبد الحق الرابح ملدة غير محد ة.

باملحكلة  تم   : القانوني  اإل3داع 

االبتدائية بالعيون بتاريخ 24  يسلبر 

2121، تحت رقم 2020/3180.

44 P

PARABIOMEDICA-SOFT
SNC

الرأسلال االجتلاعي : 11.111  رهم

املقر االجتلاعي : 33 زنقة ضا3ة 

الرومي شقة ب أكدال 378 الرباط

املؤرخ  العام  الجلع  بلقت�سى 

بتاريخ 12 فبرا3ر 2121، قرر الشركاء 

لشركة بارابيو ميد3كاسوفت ش ا م 

 PARABIOMEDICA-SOFT SNC

ما 3لي :
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بارابيو  شركة  تصفية 
م ا  ش  ميد3كاسوفت 

.PARABIOMEDICA SOFT SNC
إبراهيم  3وسف  السيد  تعيين 

بوعلر كلصفي للشركة.
في  للشركة  الرئي�سي  املقر  تحد3د 
العنوان التا ي : 33 زنقة ضا3ة الرومي 

شقة ب أكدال 378 الرباط.
تم اإل3داع القانوني لدى املحكلة 
24  يسلبر  التجارية بالرباط بتاريخ 

2121، تحت رقم 119652.
45 P

GEEKFACT
SARL AU

67 حي العيون طابق 3 علارة رقم 5 
املحلد3ة

تأسيس شركة محدو ة املسؤولية 
لشريك وحيد

حرر  عرفي  عقد  بلقت�سى 
فاتح  يسلبر  تاريخ  في  باملحلد3ة 
امسا�سي  القانون  إنشاء  تم   ،2121
لشريك  املسؤولية  محدو ة  لشركة 

وحيد خصائصها كالتا ي :
.GEEKFACT : التسلية

تقد3م خدمة وأعلال   : املوضوع 
مواقع  تطوير تكنولوجيا املعلوماّت، 
الهاتف  تطبيقات  البرامج،  الويب، 

املحلول، الخ....
الكلبيوتر  عل9  التدريب  تعليم 

وامنشطة ذات الصلة.
التوظيف املؤقت.

وضع املوار  في وضع اإل ارة.
الكلبيوتر  أجهزة  مبيعات  جليع 
واملوقع  والتطبيقات  والبرامج 

اإللكتروني.
أنظلة  في  والتطوير  االستشارات 

وبرمجيات تكنولوجيا املعلومات.
واالستغالل  والتصد3ر  االستيرا  
والتلثيل  والتسويق  والتصانيع 
السلع  لجليع  عام  بشكل  والتجارة 
اختالف  عل9  والسلع  واملنتجات 

أنواعها.
إنتاج الدعا3ة واإلعالن.

الوسائط املتعد ة.
التجارة اإللكترونية.

والتدريب  واالستشارات  التدقيق 
واإل ارة  التنظيم  في  الهند�سي 
وأعلال  املعلومات  وتكنولوجيا 
نشاط  وأي  والتجارة  السكرتارية 
لتقد3م الخدمات أو إجراء الدراسات 

في هذه املجاالت.
التدريب  ندوات  وتسهيل  تنظيم 
من  وغيرها  والترويج  والتوعية 
الندوت في مقر الشركة أو في الشركات 

أو في أي مكان أخر.
الغرض املتنوع :

جليع  وصيانة  وتوزيع  تصنيع 
اختالف  عل9  واملنتجات  امصناف 

أنواعها.
إنجاز امعلال بكافة أنواعها.

تلثيل جليع الشركات في املغرب 
أو في الخارج.

والسلع  البضائع  جليع  تسويق 
واملنتجات بجليع أنواعها.

تسويق واستغالل جليع املنتجات 
والعالمات التجارية وبراءات االختراع 
بامشياء  املتعلقة  والتراخيص 

املذكورة أعاله.
املشاركة املباشرة أو غير املباشرة 
للشركة في جليع املعامالت التجارية 
التي قد تتعلق بأحد امشياء املذكورة 
شركة  إنشاء  طريق  عن  أو  أعاله 

جد3دة أو اي هيئة.
أو عن طريق املساهلة أو االكتتاب 
امسهم أو حقوق الشركات   أو شراء 
أو إندماج املشاريع املشتركة أو غيرها.

املعامالت  جليع  عامة  وبصفة 
والصناعية  واملالية  التجارية 
والزراعية  والعقارية  واملنقولة 
املتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر، 
كليا أو جزئيا، بأحد امشياء املذكورة 
ما  أو  صلة  ذي  شيئ  بأي  أو  أعاله 
التنلية  يعزز  أن  املحتلل  من  شبه 
العلليات االجتلاعية للشركة سواء 

لنفسها أو لحساب اآلخرين.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.
في  محد    : الشركة  رأسلال 
11.111  رهم مقسم إ 9 111 حصة 

من فئة 111  رهم للحصة.

 111 بللين  اسلاعيل  للسيد 
حصة.

السيد  تعيين  تم  الشركة  إل ارة 
وحيد  كلسير  بللين  اسلاعيل 

للشركة.
بكتابة  القانوني  اإل3داع  تم 
االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 
 ،2121 14  يسلبر  3وم  باملحلد3ة 

تحت رقم 1679.
46 P

STE AGRI VUAX
SARL AU

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تأسيس  تم  قد   ،2121 نوفلبر   26
املحدو ة  املسؤولية  ذات  شركة 
تحلل  والتي  الوحيد  الشريك  ذات 

الخصائص التالية :
التسلية : أكري فو.

الصفة القانونية : ش م م بشريك 
وحيد.

علف امبقار   : الهدف االجتلاعي 
والعجول.

واستيرا  وتصد3ر.
111.111  رهم   : املال  رأس 
فئة  من  حصة   111 إ 9  مقسلة 

1111  رهم.
 111  : خالد الريسوني   : الشركاء 

حصة.
املدة : 99 سنة.

من فاتح 3نا3ر إ 9   : السنة املالية 
31  يسلبر من كل سنة ما عدا السنة 

امو 9 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
منكال  :  وار  االجتلاعي  املقر 
بنقريش  قيا ة  السحتر3ين  جلاعة 

تطوان.
التسيير : خالد الريسوني الحامل 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
اغنوري  بحي  والساكن   ،L273899

السفلية وا ي لو تطوان.
باملحكلة  تم  القانوني  اإل3داع 
شركة  بواسطة  بتطوان  االبتدائية 

كونطا املضيق تطوان.
 28311 رقم  التجاري  السجل 

بتاريخ 21  يسلبر 2121.
47 P

STE M G Y T D N
SARL AU

إنشاء شركة
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بفاس 
بتاريخ 16 أكتوبر 2121، تم تأسيس 
ذات  املحدو ة  املسؤولية  شركة 

الشريك الوحيد خاصياتها كالتا ي :
.STE M G Y T D N : التسلية

والتجارة  البضائع  نقل   : الهدف 
العامة.

املقر االجتلاعي : الفرح 2 رقم 211 
تجزئة الفرح بنسو ة فاس.

املدة : 99 سنة.
الرأس مال االجتلاعي : الرأس مال 
111.111  رهم  في  حد   االجتلاعي 
فئة  من  حصة   1111 إ 9  مقسلة 

111  رهم للحصة الواحدة.
الحوزي  السيد  عين   : التسيير 
غير  ملدة  للشركة  مسيرا  محلد 

محدو ة.
تم لدى كتابة   : اإل3داع القانوني 
بفاس  التجارية  باملحكلة  الضبط 
2121، تحت رقم  23  يسلبر  بتاريخ 

.3702/20
بلثابة مقتطف وبيان 

48 P

STE BELMEDARA VAKTE
SARL AU

سوق الفواكه والخضر رقم 157 
باب سيدي عبد الوهاب، وجدة

الحل املبكر للشركة
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
 ،2121 17  يسلبر  مؤرخ بوجدة في 

تم اتخاذ القرارات التالية :
الحل املبكر للشركة.

تعيين السيد بللدرع عالل الحامل 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

F218213 بصفته مصف للشركة.
الشركة  تصفية  مقر  تحد3د 

بلقرها االجتلاعي أعاله.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
21  يسلبر  بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2121، تحت رقم 3143.
49 P
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STE MEF MAROC
SARL

قفل تصفية الشركة
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
تقرر   ،2121 أكتوبر    31 في  املؤرخ 
مسؤولية  ذات  شركة  تصفية  قفل 
 STE MEF MAROC SARL محدو ة
111.111  رهم  رأسلالها  مبلغ 
شارع   : االجتلاعي  مقرها  وعنوان 
رقم  االستقالل  زنقة  املخازن  وا ي 

143 املضيق.
عل9  االطالع  بعد  الشركاء  قرر 
تقرير املصفي واملصا قة عليه وعل9 
حسابات التصفية ابراء ذمة املصفي 
بعد  وقرروا  كلصفي  مهامه  وانهاء 

ذلك انهاء علليات التصفية.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
27 نوفلبر  االبتدائية بتطوان بتاريخ 

2121، تحت رقم 6172.
50 P

طرانس مجيد ربيدوس
ش م م بشريك واحد

تأسيس شركة
ليوم  عرفي  عقد  بلقت�سى 
القوانين  وضع  تم   ،2121 4 نوفلبر 
املليزات  ذات  لشركة  التنظيلية 

اآلتية :
طرانس  شركة   : التجاري  االسم 
مجيد ربيدوس ش م م بشريك واحد.
العنوان التجاري : حي اللوز زنقة ر 

رقم 5 رقم 25 وجدة.
الشكل القانوني : شركة محدو ة 

املسؤولية بشريك واحد.
املوضوع : 3تعلق موضوع الشركة 

بلا 3لي :
واالمتعة  للبضائع  الدو ي  النقل 

لحساب الغير.
 111.111 في  حد    : مالها  رأس 
من  حصة   1111 إ 9  قسلت   رهم 
فئة 111  رهم للحصة وموزعة عل9 

الشكل اآلتي :
 1111 السيد عبد املجيد صالحي 

حصة أي ما يعا ل 111.111  رهم.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

مؤسسها السيد عبد املجيد صالحي 

وله كامل الصالحيات.

املدة : 99 سنة ابتداء من التصريح 

لدى السجل التجاري.

عند  تبتدئ   : االجتلاعية  السنة 

فاتح 3نا3ر من كل سنة وتنتهي عند 

31  يسلبر من نفس السنة استثناء 

السنة امو 9 التي تبتدئ عند اإل3داع 

من  31  يسلبر  في  وتنتهي  القانوني 

نفس السنة.
تم التسجيل في السجل التجاري 

3وم  بوجدة  التجارية  املحكلة  لدى 

4 نوفلبر 2121، تحت رقم 3169.

51 P

شركة شيرنوبل كاش
تازة

املوقع  الخاص  العقد  بلوجب 

بتازة،   ،2121 أغسطس   25 بتاريخ 

لقد تم تأسيس شركة ذات املسؤولية 

ذي  الوحيد  الشريك  ذات  الوحيدة 

الخصائص التالية :

التسلية : شركة شيرنوبل كاش.

علي  سيدي   : االجتلاعي  املقر 

بورقبة تيزي وسلي علالة تازة.

باملغرب   : االجتلاعي  املوضوع 

والخارج.

وكالة مالية تحويل امموال.

غير  أو  مباشرة  بصفة  املشاركة 

وباملوضوع  الشركة  بنشاط  مباشرة 

أو الذي 3لكن أن يسهل  االجتلاعي 

نلو وتوسيع الشركة.
محد  في مبلغ   : رأسلال الشركة 

 111 عل9  مجزأ  111.111  رهم 

حصة والحصص مجزأة كالتا ي :

ابتسام سلني 1111 حصة.

املجلوع : 1111 حصة.

ماليا  مسيرة  الشركة   : التسيير 

ابتسام  السيدة  طرف  من  وإ اريا 

سلني.

املدة : 99 سنة.

 31 فاتح 3نا3ر إ 9   : السنة املالية 

 يسلبر .

القانونية  الوثائق  إ3داع  تم  لقد 
بتازة  االبتدائية  باملحكلة  للشركة 
2121، تحت رقم  28 سبتلبر  بتاريخ 

.436
52 P

SKM & NBR TRAVAUX
SARL

لشركة  العام  الجلع  لقرار  تبعا 
 SKM & NBR TRAVAUX SARL
املحدو ة،  املسؤولية  ذات  شركة 
ومقرها  111.111  رهم  رأسلالها 
سكوم،  بن  ا3ت  االجتلاعي  وار 
تقرر  السراغنة  قلعة  الصهريج، 

بتاريخ 27 نوفلبر 2121.
حل الشركة.

كلحل لحل  تعيين مقر الشركة، 
الشركة.

الغاني سكوم  السيد عبد  تعيين 
لحل الشركة.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
3وم  السراغنة  بقلعة  االبتدائية 
رقم  تحت   ،2121 24  يسلبر 

.2020/348
53 P

FLORANCE TRAVAUX
SARL AU

تبعا لقرار الشريك الوحيد السيدة 
 FLORANCE لشركة  نوال  حاني 
شركة ذات   ،TRAVAUX SARL AU
الشريك  ذات  املحدو ة  املسؤولية 
111.111  رهم  رأسلالها  الوحيد 
الزاوية   ،26 رقم  االجتلاعي  ومقرها 
قلعة  العطاوية،  الثالث،  الطابق 
31 أكتوبر  بتاريخ  تقرر  السراغنة 

: 2119
حل الشركة.

كلقر  الشركة  مقر  تعيين 
التصفية.

نوال  حاني لحل  السيدة  تعيين 
الشركة.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
3وم  السراغنة  لقلعة  االبتدائية 
رقم  تحت   ،2121 24  يسلبر 
 : التجاري  السجل  رقم   2020/347

.3187

54 P

PLATRE ARM
SARL AU

تبعا لقرار الجلع العام االستثنائي 

 PLATRE ARM SARL AU لشركة 

املحدو ة،  املسؤولية  ذات  شركة 
ومقرها  111.111  رهم  رأسلالها 

االجتلاعي اممل رقم 746، العطاوية، 

قلعة السراغنة.

تقرر بتاريخ 12  يسلبر 2121 :

حل الشركة.

كلحل لحل  تعيين مقر الشركة، 

العا ي  عبد  السيد  الشركة.تعيين 

السعدي لحل الشركة.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

3وم  السراغنة  بقلعة  االبتدائية 

رقم  تحت   ،2121 24  يسلبر 

.2020/346

55 P

شركة سمايل طرافو
املوقع  الخاص  العقد  بلوجب 

لقد  بتازة،   2121 3ونيو   12 بتاريخ 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

الوحيد ذي  الشريك  املحدو ة ذات 

الخصائص التالية :

التسلية : شركة سلا3ل طرافو.

املالعب  :  وار  االجتلاعي  املقر 

غياثة الغربية علالة تازة.

باملغرب   : االجتلاعي  املوضوع 

والخارج.

 ENTREPRENEUR DE

 P L A N T A T I O N - T R A V A U X

 DIVERS OU CONSTRUCTION

.GOUT A GOUTE

غير  أو  مباشرة  بصفة  املشاركة 

وباملوضوع  الشركة  بنشاط  مباشرة 

أو الذي 3لكن أن يسهل  االجتلاعي 

نلو وتوسيع الشركة.
مبلغ  في  مد    : الشركة  رأسلال 

 111 عل9  مجزأ  111.111  رهم 

حصة والحصص مجزأة كالتا ي :

اسلاعيل العاتي 1111 حصة.

املجلوع : 1111 حصة.



501 الجريدة الرسميةعد  5646 - 29 جلا ى امو 9 1442 )13 3نا3ر 2121) 

ماليا  مسيرة  الشركة   : التسيير 
اسلاعيل  السيد  طرف  من  وإ اريا 

العاتي.
املدة : 99 سنة.

من فاتح 3نا3ر إ 9   : السنة املالية 
31  يسلبر.

القانونية  الوثائق  إ3داع  تم  لقد 
بتازة  االبتدائية  باملحكلة  للشركة 
تحت   ،2121 أغسطس   25 بتاريخ 

رقم 371.
56 P

رشكة أهل اوطاط
ميسور

املوقع  الخاص  العقد  بلوجب 
لقد  بتازة   2121 نوفلبر   21 بتاريخ 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
ذي  الوحيد  الشريك  ذات  الوحيدة 

الخصائص التالية :
التسلية : شركة أهل اوطاط.

املقر االجتلاعي : 43 زنقة تونس.
باملغرب   : االجتلاعي  املوضوع 

والخارج.
.TRAVAUX DE MENUISERIE

 TRAVAUX DIVERS OU
.CONSTRUCTION
.AMODIATEUR

غير  أو  مباشرة  بصفة  املشاركة 
وباملوضوع  الشركة  بنشاط  مباشرة 
أو الذي 3لكن أن يسهل  االجتلاعي 

نلو وتوسيع الشركة.
محد  في مبلغ   : رأسلال الشركة 
 111 عل9  مجزأ  111.111  رهم 

حصة والحصص مجزأة كالتا ي :
باشري محلد 1111 حصة.

املجلوع : 1111 حصة.
ماليا  مسيرة  الشركة   : التسيير 
باشري  السيد  طرف  من  وإ اريا 

محلد.
املدة : 99 سنة.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
3نا3ر إ 9 31  يسلبر.

القانونية  الوثائق  إ3داع  تم  لقد 
بتازة  االبتدائية  باملحكلة  للشركة 
2121، تحت رقم  23  يسلبر  بتاريخ 

.403/2020
57 P

 MODE TRADITIONNEL

CHEZ KAWTAR
SARL

تاسيس شركة
 MODE  : الشركة  اسم 

 TRADITIONNEL CHEZ KAWTAR

.SARL

منظم   : االجتلاعي  الهدف 

الحفالت ومخبزة الحلويات وامعلال 

املختلفة والبناء.

شارع   5 رقم   : االجتلاعي  املقر 

الطابق  عبا ي  حي  امول  الحسن 

امول تلارة.

رأسلال الشركة : 111.111  رهم 

مقسلة كالتا ي :

111  رهم  فئة  من  حصة   511

للسيدة كوتر التون�سي.

111  رهم  فئة  من  حصة   511

للسيد كريم قند3ل.

التسيير : كوتر التون�سي.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.131535

58 P

LA BELLE ENFANCE
SARL AU

تأسيس رشكة

 LA BELLE  : الشركة  اسم 

.ENFANCE SARL AU

الهدف االجتلاعي : روضة أطفال.

شارع   5 رقم   : االجتلاعي  املقر 

الطابق  عبا ي  حي  امول  الحسن 

امول تلارة.

رأسلال الشركة : 111.111  رهم 

مقسم كالتا ي :

111  رهم  حصة من فئة   1111

للسيدة رجاء السلاري.

التسيير : رجاء السلاري.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.4581

59 P

STE IR.FREGAY SARL

 CABINET FIDUCIAIRE 402 AV MED V N°9

KENITRA

TEL/FAX 0537361718

H RIAD BOIS
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 

 ،2121 نوفلبر   26 3وم  بالقنيطرة 

لشركة  امسا�سي  القانون  وضع  تم 

ذات مسؤولية محدو ة بالخصائص 

التالية :

.H RIAD BOIS : التسلية

 1 رقم  محل   : االجتلاعي  املقر 

الساكنية رقم 7 أ2 الحزام القنيطرة.

املدة : 99 سنة.

نشاط الشركة :

التصد3ر واالستيرا .
 111.111  : الشركة  مال  رأس 

 رهم.

عبد  السيد  إ 9  أسند   : التسيير 

القا ر مهروش.
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكلة االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 

28  يسلبر 2121، تحت رقم 4675.

سجل تجاري رقم 57957.

60 P

STE IR.FREGAY SARL

 CABINET FIDUCIAIRE 402 AV MED V N°9

KENITRA

TEL/FAX 0537361718

SEBOU CERAME
تفويت حصص االجتلاعي

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

 SEBOU لشركة  االستثنائي 

 195 االجتلاعي  مقرها   CERAME
قرر  القنيطرة  وجيه  أوال   ف  بلوك 

الشركاء ما 3لي :

تفويت الحصص االجتلاعية :

اجتلاعية  حصة   7111 تفويت 

من السيد عزيز طاهري الجوطي إ 9 

السيد عصام كيار.

اجتلاعية  حصة   6511 تفويت 

من السيد عزيز طاهري الجوطي إ 9 

السيد بوجلعة كيار.

تفويت 411 حصة اجتلاعية من 

السيدة هدى الطاهري الجوطي إ 9 

السيد عصام كيار.

تفويت 351 حصة اجتلاعية من 

السيدة هدى الطاهري الجوطي إ 9 

السيد بوجلعة كيار.

411حصة اجتلاعية من  تفويت 

السيدة سلمى الطاهري الجوطي إ 9 

السيد عصام كيار.

تفويت 351 حصة اجتلاعية من 

السيدة سلمى الطاهري الجوطي إ 9 

السيد بوجلعة كيار.

للشركة  القد3م  املسير  استقالة 

السيد عزيز الطاهري الجوطي ب و 

.C3013034 ط رقم

للشركة  الجد3د  املسير  تسلية 

التعريف  السيد عصام كيار بطاقة 

مسيرا   G731126 رقم  الوطنية 

 SEBOU املسلاة  للشركة  وحيدا 

.CERAME

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

28  يسلبر 2121.
رقم السجل التجاري 28589.

61 P

ETAGE IMMO
تأسيس رشكة محدودة املسؤولية

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بطنجة 

2121، تلت صياغة  2   يسلبر  3وم 

لشركة محدو ة  التأسي�سي  القانون 

املسؤولية ذات الخصائص التالية :

.ETAGE IMMO : التسلية

الهدف : اإل ارة العقارية.

ابراهيم  ساحة   : املقر االجتلاعي 

 3 الطابق   II بتهوفن  الرو اني إقامة 
رقم 82 طنجة.

سنة ابتداءا من تاريخ   99  : املدة 

تأسيس الشركة.

الرأسلال : حد  في مبلغ 1.1115.

 Mme اإل ارة : عهد تسيير الشركة

.SAHLY MAJDA

من فاتح 3نا3ر إ 9   : السنة املالية 

غا3ة 31  يسلبر.
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وتسجيل  القانوني  اإل3داع  تم 
الشركة بالسجل التجاري باملحكلة 
16  يسلبر  التجارية بطنجة بتاريخ 

2121، تحت رقم 111831.
62 P

REDUR CARGO
تاسيس شركة محدو ة املسؤولية

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بطنجة 
تلت صياغة   ،2121 2  يسلبر  3وم 
لشركة محدو ة  التأسي�سي  القانون 

املسؤولية ذات الخصائص التالية :
.REDUR CARGO : التسلية

الهدف : مفوض النقل.
ابراهيم  ساحة   : املقر االجتلاعي 
 3 الطابق   II بتهوفن  الرو اني إقامة 

رقم 82 طنجة.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيس الشركة.
الرأسلال : حد  رأسلال الشركة 

في مبلغ 11.111  رهم.
 Mr عهد تسيير الشركة   : اإل ارة 

.ELBOUAMI MOHAMMED
من فاتح 3نا3ر إ 9   : السنة املالية 

غا3ة 31  يسلبر.
وتسجيل  القانوني  اإل3داع  تم 
الشركة بالسجل التجاري لللحكلة 
16  يسلبر  بتاريخ  التجارية بطنجة، 

2121، تحت رقم 311183.
63 P

SHÜ-MOM ART
تأسيس شركة محدو ة املسؤولية

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بطنجة 
3وم 13  يسلبر 2121، تلت صياغة 
لشركة محدو ة  التأسي�سي  القانون 

املسؤولية ذات الخصائص التالية :
.SHO-MOM ART : التسلية

الهدف : تنظيم الحفالت.
ابراهيم  ساحة   : املقر االجتلاعي 
الطابق   II بتهوفن  إقامة  الرو اني 

3 رقم 82 طنجة.
سنة ابتداءا من تاريخ   99  : املدة 

تأسيس الشركة.
الرأسلال : حد  في مبلغ 11.111 

 رهم.

 Mr عهد تسيير الشركة   : اإل ارة 
 DONGMO ZEFACK JONAS
 JULIO ET Mr KOUNGOU

.ESSINDI JOEL
من فاتح 3نا3ر إ 9   : السنة املالية 

غا3ة 31  يسلبر.
وتسجيل  القانوني  اإل3داع  تم 
الشركة بالسجل التجاري لللحكلة 
16  يسلبر  بتاريخ  التجارية بطنجة، 

2121، تحت رقم 111835.
64 P

R3 SOLUTION
تأسيس شركة محدو ة املسؤولية

مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تلت   ،2121 3  يسلبر  بطنجة 3وم 
لشركة  التأسي�سي  القانون  صياغة 
محدو ة املسؤولية بشريك وحيد لها 

الخصائص التالية :
.R3 SOLUTION : التسلية

التقنية  الدراسة   : الهدف 
لالتصاالت والتركيبات الكهربائية.

إبراهيم  ساحة   : املقر االجتلاعي 
 3 الطابق   II بتهوفن  الرو اني إقامة 

رقم 82 طنجة.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيس الشركة.
الرأسلال : حد  رأسلال الشركة 

في مبلغ 11.111  رهم.
 Mr عهد تسيير الشركة   : اإل ارة 

.RAFIE ECHCHAYKH
من فاتح 3نا3ر إ 9   : السنة املالية 

غا3ة 31  يسلبر.
وتسجيل  القانوني  اإل3داع  تم 
الشركة بالسجل التجاري لللحكلة 
23  يسلبر  بتاريخ  التجارية بطنجة، 

2121، تحت رقم 111161.
65 P

 F I E
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة من شريك وحيد

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
بتلارة  ومسجل   2121 21  يسلر 
للشركة  امساسية  القوانين  أعدت 
شريك  من  محدو ة  مسؤولية  ذات 

وحيد ذات الخصائص التالية :

 F I E SARL AU الشركة  اسم 
مسؤولية  ذات  شركة  )الشكل  

محدو ة من شريك وحيد).
أهداف الشركة في املغرب وخارج 

املغرب.
الكهربائية  والتركيبات  التوريد 

والكهرو ضوئية.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
تسجيل الشركة بالتسجيل التجاري.

حي النصر رقم   : املقر االجتلاعي 
611 قضاع 8 عين العو ة تلارة.

 111.111  : الشركة  رأسلال 
 رهم.

قيلتها  سهم   1111 إ 9  مقسلة 
الواحد  للسهم  111  رهم  االسلية 

موزعة كالتا ي :
حصة   1111 بنحلو  السعيد 

اجلالية.
التسيير : تم تعيين السيد بنحلو 
أكتوبر   26 السعيد مغربي املز ا  في 
غير  ملدة  قاسم  بسيدي   1964

محدو ة باملسير الوحيد.
 C3 القاطن بإقامة النسيم علارة

رقم  14 احصين سال.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
سجل  رقم  تحت  بتلارة  االبتدائية 
21  يسلبر  بتاريخ   131573 تجاري 

.2121
66 P

4YOUR REST GUARD
SARL AU

شركة فور 3ور ريست كار 
تأسيس

طبقا ملقتضيات القانون امسا�سي 
 2121 نوفلبر   13 بتاريخ  املؤرخ 
املسؤولية  ذات  شركة  تقررتأسيس 
لها  الواحد  لللساهم  املحدو ة 

الخصائص التالية :
االسم االجتلاعي : شركة فور 3ور 

ريست كار .
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدو ة لللساهم الواحد.
الغرض االجتلاعي : مقاول الحراسة.
العنوان : 298 شارع علر ابن عبد 

العزيز، حي اشلاعو، سال.

رأسلال الشركة : 111.111  رهم 

مقسم إ 9 1111 حصة من فئة 111 

 رهم للحصة الواحدة.

 1111 اشلاعو  احلد   : الشركاء 

حصة.

التسيير : عين السيد سعد قاسوا 

مد3ر للشركة ملدة غير محدو ة.
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

بتاريخ  بالرباط  التجارية   باملحكلة 

24  يسلبر 2121 تحت رقم 32573.

67 P

AUTO FULDA
SARL AU

أوتو فولدا 

استثنائي  عام  جلع  بلقت�سى 

 2121 16  يسلبر  الرباط  في  حرر 

»أوتو  قرر الشريك الوحيد للشركة 

فولدا« ش.م.م ذات الشريك الوحيد 

ما 3لي :

طرف  من  حصة   111 تفويت 

عبد  السيد  إ 9  اال ري�سي  أسامة 

الصلد كنفاوي.

استقالة السيد أسامة اال ري�سي 

من منصبه كلسير للشركة.
تعيين السيد عبد الصلد كنفاوي 

كلسير وحيد للشركة.
تعد3ل البند 6، 7 و13 من القانون 

امسا�سي للشركة.

تم اإل3داع القانوني بكتابة الضبط 

باملحكلة التجارية بالرباط تحت رقم 

119754 بتاريخ 28  يسلبر 2121.

68 P

 LUXURY NATURAL

COSMETICS
SARL AU

لكزوري ناتريل كوسليتك
محرر  عرفي  عقد   بلقت�سى 

نظام  تكوين  تم   2121 17  يسلبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  أسا�سي 

وحيد  شريك  ذات  املحدو ة 

خصائصها كالتا ي :
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 LUXURY NATURAL  : التسلية 

ناتريل  »لكزوري   COSMETICS

كوسليتك«.

الهدف : تلارس الشركة امهداف 

التالية :

مستحضرات التجليل ؛

استيرا  وتصد3ر ؛

التجارة.

الشقة بالطابق   : املقر االجتلاعي 

 94 العلارة   5 الواقع ب رقم  امول، 
زنقة نابو ي، املحيط، الرباط.

 111.111  : رأس املال االجتلاعي 

حصة قيلة   1111  رهم مقسم إ 9 

كل واحدة 111  رهم.

التسيير : تم تعيين السيد حسين 

التعريف  لبطاقة  الحامل  جو ي، 

الوطنية رقم F423992 كلسير وحيد 

للشركة وملدة غير محدو ة.

وضع  تم   : القانوني  اإل3داع 

الضبط  كتابة  لدى  القانوني  امللف 

باملحكلة التجارية بالرباط تحت رقم 

السجل التجاري 148583.

69 P

شركة صفا ريالزسيون
ش.ذ.م.م

نقل املقر االجتلاعي 
العام  الجلع  قرار  عل9  بناءا 

لشركة   2121 3ونيو   21 تاريخ  في 

ش.م.م رأسلالها  »صفا ريالزسيون« 

91.111  رهم قرر ما 3لي :

نقل املقر االجتلاعي للشركة الكائن 

 5 عراق رقم  تجزئة وفاق،   1413 ب 

الطابق الثاني، إقامة الزيتون، تلارة.

إ 9 العنوان الجد3د شارع نسرين 
رقم 33، حي النهضة، العيا3دة، سال.

12 و13 من   ،4 تعد3ل املا ة رقم 

قانون الشركة.

تبني القانون الجد3د للشركة ذات 

مسؤولية محدو ة.

تم اإل3داع القانوني بكتابة الضبط 

بتاريخ  بالرباط  التجارية   باملحكلة 

23  يسلبر 2121 تحت رقم 6472.

70 P

MIAZ
شركة ذات مسؤولية محدو ة 

بشريك واحد
رأسلالها : 111.111  رهم

املقر االجتلاعي : علارة رقم 31 شقة 
رقم 8، شارع موالي احلد لوكيلي، 

حسان، الرباط
تأسيس

بتاريخ  عرفي  عقد   بلوجب 
املصا قة  تلت   2121 أكتوبر   21
ذات  لشركة  امسا�سي  القانون  عل9 
مسؤولية محدو ة بشريك واحد ذات 

الخصائص اآلتية :
.MIAZ : التسلية التجارية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
مسؤولية محدو ة بشريك واحد.

الهدف : البناء وامشغال املختلفة.
العلليات  جليع  عامة  بصفة 
املرتبطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة 

بنشاط الشركة.
 31 رقم  علارة   : االجتلاعي  املقر 
احلد  موالي  شارع   8 رقم  شقة 

لوكيلي، حسان، الرباط.
111.111  رهم   : املال  رأس 
فئة  من  حصة   1111 إ 9  مقسلة 

111  رهم للحصة الواحدة.
املدة : 99 سنة بعد التأسيس.

السيد احلد اتكي ملدة   : التسيير 
غير محدو ة.

وقد تم اإل3داع القانوني باملحكلة 
22  يسلبر  التجارية بالرباط بتاريخ 

2121 تحت رقم 148541.
71 P

AIT LBATIMAT INGENIERIE
شركة أ3ت لبطلات أنجنيوري

شركة محدو ة املسؤولية 
بلساهم واحد

برأسلال : 111.111  رهم
مقرها : علارة 31 شقة 8، زنقة 
موالي أحلد الوكيلي، حسان، 

الرباط
العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
الشركة  مقر  في  املنعقد  االستثنائي 

3وم 26 أكتوبر 2121 تقرر ما 3لي :

تعيين  للشركة،  املسبق  الحل 

السيد حسن أمزيل مكلف بتصفية 

في  التصفية  مكان  وتحد3د  الشركة 

مقر الشركة.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

29  يسلبر  3وم  بالرباط  التجارية 

2121 تحت رقم 119772.
عن املسير ائتلانية غريس

72 P

LADITRANS
 SARL

ال 3ترانز ش.ذ.م.م

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

الرأسلال : 1.111.111  رهم

املقر االجتلاعي : 163، شارع الجيش 

امللكي، الدار البيضاء

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

3ونيو   25 الغير العا ي مؤرخ بتاريخ 

حيث   LADITRANS للشركة   2121

تم تقرير ما 3لي :

املالك  عبد  لزرق  السيد  وفاة 

2119 املالك ل5111  15 ماي  بتاريخ 

حصة اجتلاعية.

بتاريخ  الورثة  لوثيقة   وتبعا 

توزيع  تم   ،2119 سبتلبر   21

الحصص عل9 الشكل التا ي :

2187 حصة  السيد محلد لزرق 

اجتلاعية ؛

حصة   627 ماريا  لحلو  السيدة 

اجتلاعية ؛

حصة   1193 السيدة لزرق وفاء 

اجتلاعية ؛

حصة   1193 السيدة لزرق را 3ا 

اجتلاعية ؛

املجلوع 5111 حصة اجتلاعية.

ماريا  السيدة  طرف  من  هيبة 

والسيدة  وفاء  لزرق  السيدة  لحلو، 

لزرق را 3ا بلا مجلوعه 2813 حصة 

اجتلاعية لفائدة السيد لزرق محلد 

بقيلة 281.311  رهم.

الشكل  تغير  تم  للهيبة فقد  تبعا 

ذات  شركة  إ 9  لشركة  القانوني 

املسؤولية املحدو ة لشخص واحد.

لقد تم التأكيد بأن السيد لزرق 

محلد هو املسير الوحيد للشركة ملدة 

غير محدو ة.

الجلع العام 3وافق عل9 إبراء ذمة 

الواهباة من جليع ما بذمة الشركة.

بكتابة  القانوني  اإل3داع  جرى 

بالدار  التجارية  املحكلة  ضبط 

بتاريخ   741227 تحت رقم  البيضاء 

27 3وليو 2121.

73 P

برود كونسيلتينك
ش.ذ.م.م

شركة ذات املسؤولية املحدو ة 

لشريك واحد

الرأسلال : 111.111  رهم

املقر االجتلاعي : 6 شارع بوركون، 

زنقة جعفر ابن حبيب، إقامة 

 مشاريق 2 الطابق 1 رقم 3، 

الدار البيضاء

تأسيس
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تاريخ 3 نوفلبر 2121 بالدار البيضاء، 

ذات  لشركة  امسا�سي  القانون  حرر 

واحد  بشريك  املحدو ة  املسؤولية 

ذات املواصفات التالية :

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدو ة بشريك واحد.

 PROD  : االجتلاعي  االسم 

برو    CONSULTING SARL AU

كونسيلتينك ش.ذ.م.م لشريك واحد.

املوضوع االجتلاعي : الخدمات في 

اإلعالميات.

6 شارع بوركون   : املقر االجتلاعي 

 زنقة جعفر ابن حبيب، إقامة مشاريق 2 

الطابق 1 رقم 3، الدار البيضاء.

املدة : 99 سنة.

الرأسلال   : االجتلاعي  الرأسلال 

مقسلة  111.111  رهم  االجتلاعي 

من  اجتلاعية  حصة   1111 عل9 

مكتتبة في  111  رهم للواحدة،  فئة 

املجلوع كلها كلا 3لي :
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السيد صريدي 3ونس 1111 حصة.

التسيير : عهد به للشريك الواحد 

غير  ملدة  3ونس  صريدي  السيد 

محدو ة.

تسجيل  تم   : التجاري  السجل 

الشركة لدى املحكلة التجارية بالدار 

 2121 نوفلبر   24 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 481677.

تم اإل3داع القانوني لدى املحكلة 

بتاريخ  البيضاء  بالدار   التجارية 

24 نوفلبر 2121 تحت رقم 754853.

74 P

برنت أ 4
شركة محدو ة املسؤولية

السجل التجاري رقم 311297

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 

البيضاء في 5 مارس 2114 تم تأسيس 

ذات  املسؤولية  محدو ة  شركة 

الخصائص التالية :

التسلية : برنت أ ش.م.م.

الغرض : تهدف الشركة إ 9 :

أشغال الطباعة ؛

االستيرا  والتصد3ر ؛

العلليات  جليع  عامة  وبصفة 

التي لها عالقة مباشرة أو غير مباشرة 

بامهداف السالفة الذكر.

زاوية زنقة   325  : املقر االجتلاعي 

مصطفى املعاني وزنقة صنعاء، الدار 

البيضاء.

الشركاء  قام   : املساهلات 

باملساهلات التالية :

املساهلات النقد3ة :

جلب  الحسين  وهبي  السيد 

 171.111 قدرها  مساهلة  للشركة 

 رهم ؛

السيد أعلارة خالد جلب للشركة 

مساهلة قدرها 281.111  رهم ؛

السيد عبال رشيد جلب للشركة 

مساهلة قدرها 141.111  رهم ؛

السيد وهبي 3وسف جلب للشركة 

مساهلة قدرها 141.111  رهم.

املساهلات العينية :

جلب  الحسين  وهبي  السيد 

للشركة أصل تجاري حد ت قيلته 

في 251.111  رهم ؛

جلب  ابراهيم  بوريش  السيد 

حد ت  للطباعة  معدات  للشركة 

قيلتها في 421.111  رهم.

الرأسلال االجتلاعي : 1.411.111 

حصة   1411 إ 9  مقسلة   رهم 

1111  رهم  فئة  من  اجتلاعية 

محررة بالكامل وموزعة عل9 الشكل 

التا ي :

 421 ابراهيم  بوريش  السيد 

حصة اجتلاعية ؛

421 حصة  السيد وهبي الحسين 

اجتلاعية ؛

حصة   281 خالد  أعلارة  السيد 

اجتلاعية ؛

حصة   141 رشيد  عبال  السيد 

اجتلاعية ؛

حصة   141 السيد وهبي 3وسف 

اجتلاعية.

املدة : حد ت في 99 سنة انطالقا 

من تاريخ التأسيس.

في  تبتدئ   : االجتلاعية  السنة 

31  يسلبر من  فاتح 3نا3ر وتنتهي في 

كل سنة.

لتكوين  بعد اقتطاع %5   : امرباح 

الباقي  3وزع  االجتلاعي  االحتياط 

حسب قرار الشركاء.

التسيير : تم تعيين ملدة 6 سنوات 

في  املز ا   الحسين  وهبي   السيد 

لبطاقة  والحامل   1981 ماي   29

 35129 التعريف الوطنية رقم ب ل 

 11 زنقة  الشرفاء  بدرب  والساكن 

الرقم 4، الدار البيضاء.

اإل3داع  تم   : القانوني  اإل3داع 

لللحكلة  الضبط  بلكتب  القانوني 

بتاريخ  البيضاء  بالدار   التجارية 

11 أبريل 2114 تحت رقم 546399.

75 P

اطلنتيك كلين
ش.م.م

سجل تجاري رقم 77699
حل مبكر للشركة

االستثنائي  القرار  بلقت�سى   -  1
كلين«  »اطلنتيك  املدعوة  للشركة 
ش.م.م املنعقد بتاريخ 16 3ونيو 2121 

تقرر ما 3لي :
حل مبكر للشركة.

تعيين السيد محلد علار شلاع 
كلصفي للشركة.

باملقر  التصفية  مكان  جعل 
االجتلاعي طنجة املنطقة الصناعية 

طريق تطوان رقم 127أ.
بكتابة  القانوني  اإل3داع  تم   -  2
بطنجة  التجارية  باملحكلة   الضبط 

3وم 6 3وليو 2121.
مستخلص من أجل اإلشهار

مصف الشركة

76 P

OXYSUD
SARL

سجل تجاري رقم : 115179
تأسيس شركة ذات مسؤولية محدو ة

مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى   -  1
بطنجة 3وم 27 مارس 2121 ومسجل 
تكوين  تم   2121 مارس   31 3وم  بها 
شركة ذات مسؤولية محدو ة تتليز 

بالخصائص التالية :
.OXYSUD SARL : االسم

الهدف : تهدف الشركة أساسا إ 9 :
الصناعي،  الغاز  أنواع  كل  توزيع 

الطبي والغذائي ؛
السوق  في  البضائع  كل  نقل 

الداخلي والخارجي ؛
وعلوما جليع العلليات التجارية، 
والغير  العقارية  املالية،  الصناعية، 
العقارية التي من شأنها تدعيم نلو 

الشركة.
طريق  طنجة   : االجتلاعي  املقر 
الطريق  املنطقة الصناعية،  تطوان، 

1 قطعة رقم 127 أ.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

مبلغ  في  حد    : الشركة  رأسلال 
 1111 عل9  مقسم  111.111  رهم 
111  رهم  بقيلة  اجتلاعية  حصة 
عل9  مقسلة  الواحدة  للحصة 

الشركاء كلا 3لي :
 334 السيد محلد علارة شلاع 

حصة ؛
 333 شلاع  عالء  محلد  السيد 

حصة ؛
السيدة غا ة شلاع 333 حصة.

تم تعيين السيد محلد   : اإل ارة 
شلاع  وغا ة  عالء  محلد  علار، 
كلسير3ن للشركة ملدة غير محدو ة 

مع كافة الصالحيات.
السنة االشتراكية : من فاتح 3نا3ر 

إ 9 غا3ة 31  يسلبر.
اال خار  أجل  من   %5  : امرباح 
الشركاء  عل9  3وزع  والباقي  القانوني 
لألرباح  ويلكن  اشتراكهم  حسب 
الصافية أن تخصص بعد االقتطاعات 
لال خار  أكثر  أو  رصيد  إ 9  القانونية 

الطارئ.
بكتابة  القانوني  اإل3داع  تم   -  2
بطنجة  التجارية  باملحكلة  الضبط 
رقم  تحت   2121 أبريل  فاتح  3وم 

.231456
مستخلص من أجل اإلشهار

مسير

77 P

نيو أندوستري
ش.م.م بشريك وحيد

سجل تجاري رقم 25557
تجد3د ومطابقة النظام امسا�سي 

1 - 3تجل9 من محضر القرار الغير 
العا ي للشريك الوحيد املنعقد 3وم 

29 3ونيو 2121 أنه تقرر ما 3لي :
الجنسية  عل9  للحصول  نظرا 
الوطنية  التعريف  وبطاقة  املغربية 
تم تجد3د القانون امسا�سي للشركة 
ومطابقته مع القانون الجاري به العلل 
ذات  بالشركات  املتعلق  املغرب  في 
الظهير  وخاصة  املحدو ة  املسؤولية 
 1417 شوال   5 بتاريخ   1.97.49  رقم 

)13 فبرا3ر 1997) رقم 5.96.
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بكتابة  القانوني  اإل3داع  تم   -  2

3وم  التجارية  املحكلة   الضبط 

8 3وليو 2121 تحت رقم 232215.
مستخلص من أجل اإلشهار

مسير

78 P

اوكسيسود

ش.م.م

سجل تجاري رقم 115179

الزيا ة في رأسلال الشركة
نقل املقر االجتلاعي

تجد3د القانوني امسا�سي للشركة 
1 - 3تجل9 من محضر الجلع العام 

3ونيو   29 بتاريخ  االستثنائي املنعقد 

2121 أنه تقرر ما 3لي :

رفع رأسلال الشركة من 111.111 

وذلك  3.111.111  رهم  إ 9   رهم 

بخلق 31111 حصة اجتلاعية جد3دة 

الواحدة  للحصة  111  رهم  بقيلة 

تضاف إ 9 الحصص القد3لة قيلتها 

3.111.111  رهم وضعت  اإلجلالية 

نقدا بالحساب البنكي للشركة.

الشركة  رأسلال  رفع  تحقيق 

إ 9  مقسلة  3.111.111  رهم  إ 9 

31111 حصة اجتلاعية بقيلة 111 

بين  موزعة  الواحدة  للحصة   رهم 

في  اشتراكهم  نسبة  حسب  الشركاء 

رأسلال الشركة.

العنوان  إ 9  املقر االجتلاعي  نقل 

الجد3د - طنجة طريق ماالباطا املركز 

الجد3د رقم 8 و8أ الطابق امول.

وعليه تم تعد3ل الفصل 4 و7 من 

القانون امسا�سي للشركة.

تجد3د القانون امسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإل3داع  تم   -  2

 الضبط املحكلة التجارية بطنجة 3وم 

27 3وليو 2121 تحت رقم 232215.
مستخلص من أجل اإلشهار

مسير

79 P

اوكسينور
ش.م.م

سجل تجاري رقم 18119

الزيا ة في رأسلال الشركة
تجد3د القانون امسا�سي للشركة 

1 - 3تجل9 من محضر الجلع العام 

3ونيو   16 بتاريخ  االستثنائي املنعقد 

2121 أنه تقرر ما 3لي :

من  الشركة  رأسلال  رفع 

15.111.111  رهم إ 9 31.111.111 

حصة   161.111 بخلق   رهم وذلك 

111  رهم   اجتلاعية جد3دة بقيلة 

إ 9  تضاف  الواحدة  للحصة 

الحصص القد3لة قيلتها اإلجلالية 

16.111.111  رهم بإ ماج الرصيد 

املنقول لغا3ة 31  يسلبر 2119.

الشركة  رأسلال  رفع  تحقيق 

إ 9  مقسلة  31.111.111  رهم  إ 9 

بقيلة  اجتلاعية  حصة   311.111

111  رهم للحصة الواحدة موزعة 

حسب نسبة اشتراكهم  بين الشركاء 

في رأسلال الشركة وعليه تم تعد3ل 

امسا�سي  القانون  من   7 الفصل 

للشركة.

تجد3د القانون امسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإل3داع  تم   -  2

 الضبط باملحكلة التجارية بطنجة 3وم 

6 3وليو 2121 تحت رقم 232131.
مستخلص من أجل اإلشهار

مسير

80 P

شركة بلو دينس
شركة ذات مسؤولية محدو ة

رأسلالها : 111.111  رهم

مقرها االجتلاعي : 16 زنقة بني ورا3ن، 

السوي�سي، الرباط

العا ي  الغير  العام  الجلع  قرر 

2121 لشركة  6 3نا3ر  املنعقد بتاريخ 

مسؤولية  ذات  شركة  بلو  3نس 

111.111  رهم  رأسلالها  محدو ة 

 ومقرها االجتلاعي 16 زنقة بني ورا3ن، 

السوي�سي، الرباط.

تلد3د غرض الشركة : شراء، بيع، 
املكلالت  وتخزين  وتصد3ر  استيرا  
الطبية وأي مقال  الغذائية لألجهزة 

متعلق بالغرض االجتلاعي.
لدى  القانوني  اإل3داع  وتم 
التجارية  باملحكلة  الضبط  كتابة 
بتاريخ   119764 رقم  تحت   بالرباط 

29  يسلبر 2121.
81 P

 ISKANE TRANSPORT
LOGISTIQUE

 SARL AU
AU CAPITAL DE 100.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : 15 AVENUE

 AL ABTAL APPT N°4 AGDAL-
RABAT

مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
بالرباط تم الجلع العام الغير العا ي 
 ISKANE TRANSPORT لشركة 
تقرر  ش.و  ش.م.م   LOGISTIQUE 

ما 3لي :
1 - تغيير املقر االجتلاعي إ 9 العنوان 
التا ي : الطابق امول، الشقة 5 العلارة 

94 زنقة نابو ي حي املحيط، الرباط.
عل9  التجاري  النشاط  تغيير   -  2
وجليع  السلع  نقل   : التا ي  النحو 
علليات النقل والخدمات اللوجستية 
والشحن ونقل الركاب والنقل الخاص 

عل9 الصعير الوطني والدو ي.
امسا�سي  القانون  مالئلة   -  3

للشركة طبقا لهذه التغيرات.
تم اإل3داع القانوني بكتابة الضبط 
3وم  بالرباط  التجارية   باملحكلة 
23  يسلبر 2121 تحت رقم 119599.

بلثابة مقتطف وبيان

82 P

 GROUPE SCOLAIRE
 BOUSTANE AL OULOUME

PRIVE
 SARL AU

العام  الجلع  قرار  إثر  عل9 
نوفلبر   25 3وم  املنعقد  االستثنائي 
 GROUPE SCOLAIRE 2121 لشركة
 BOUSTANE AL OULOUME

ذات  شركة   PRIVE SARL AU
وحيد  بشريك  املحدو ة  املسؤولية 
ومقرها  111.111  رهم  رأسلالها 
سكتور الشرق   227 االجتلاعي رقم 
العيا3دة  هللا  عبد  سيدي   4 مرحلة 

سال تقرر ما 3لي :
استقالة السيد ا3ت الزويت عبد 
للشركة  الرحلان من مهامه كلسير 
ا3ناس  امسكور  اآلنسة  تعيين  وتم 
كلسيرة غير شريكة للشركة ملدة غير 

محدو ة.
تغيير في القانون امسا�سي للشركة.
تم اإل3داع القانوني بلكتب الضبط 
بتاريخ  بسال  االبتدائية   باملحكلة 

24  يسلبر 2121 تحت رقم 35645.
83 P

RCA BUILDING
 SARL AU

العام  الجلع  قرار  إثر  عل9 
 2121 16  يسلبر  االستثنائي بتاريخ 
 RCA BUILDING SARL لشركة 
محدو ة  مسؤولية  ذات  شركة   AU
 511.111 رأسلالها  وحيد  بشريك 
 15 رقم  االجتلاعي  ومقرها   رهم 
أكدال،   4 رقم  شقة  امبطال  شارع 

الرباط تقرر ما 3لي :
من   : الشركة  رأسلال  في  زيا ة 
511.111  رهم إ 9 1.111.111  رهم.
نوح  الزمركي   : الحصص  تغيير 

11.111 حصة.
تغيير في القانون امسا�سي للشركة.
كتابة  لدى  القانوني  اإل3داع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 
تحت رقم   2121 28  يسلبر  بتاريخ 

.119722
84 P

 STE PANORAX TRAVAUX 
ET NEGOCE

SARL AU
AU CAPITAL DE 100.000 DHS
 Siège Social : N°10 Rue Oum
 Errabia 1er Etage N°5 Agdal

RABAT
العا ي  الغير  عرفي  عقد  حسب 
قررت   ،2121 14  يسلبر  بتاريخ 
 PANORAX TRAVAUX ET الشركة 

NEGOCE SARL AU القرارات التالية :
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العلومية  الجلعية  وافقت 
نبيل  السيد  من  سهم   21 نقل  عل9 
السكوري إ 9 السيد أشرف السكوري.
عل9  العلومية  الجلعية  قررت 
من  السكوري  نبيل  السيد  استقالة 

الشركة.
عل9  العلومية  الجلعية  قررت 
تعيين السيد اشرف السكوري مد3ر 

جد3د لشركة.
نقل  العلومية  الجلعية  قررت 
11 شارع أم ربيع  املكتب املسجل ب 
الرباط إ 9  أكدال،   5 رقم   1 الطابق 
 6 : علارة رقم   املقر الرئي�سي الجد3د 
الزاوية  شارع   3 طابق   5 رقم  شقة 

املختار جازوليت املحيط، الرباط.
للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
املسؤولية  ذات  شركة  أصبح  الذي 
ذات  شركة  من  بدال  املحدو ة 
بالشريك  املحدو ة  املسؤولية 

الوحيد.
تحد3ث النظام امسا�سي للشركة.

سجل  في  القانوني  اإل3داع  تم 
بتاريخ  بالرباط  التجارية   املحكلة 
23  يسلبر 2121 تحت رقم 11961.
85 P

CANAL DOM
SARL AU

تأسيس شركة محدو ة املسؤولية
مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى   -  I
تلت   2121 23  يسلبر  بالرباط 3وم 
لشركة  التأسي�سي  القانون  صياغة 
محدو ة املسؤولية بشريك وحيد لها 

الخصائص التالية :
.CANAL DOM : التسلية

تأسيس  أعلال،  مركز   : الهدف 
شركات، توطين الشركات.

 املقر االجتلاعي : 79 شارع ابن سينا 
أكدال،   ،4 الطابق   14 رقم  شقة 

الرباط.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيس الشركة.
الرأسلال : حد  رأسلال الشركة 

في مبلغ 111.111  رهم.
اإل ارة : عهد تسيير الشركة السيد 

نور الد3ن غنجاوي.

من فاتح 3نا3ر إ 9   : السنة املالية 
غا3ة 31  يسلبر.

تم اإل3داع القانوني وتسجيل   -  II
الشركة بالسجل التجاري لللحكلة 
23  يسلبر  التجارية بالرباط بتاريخ 

2121 تحت رقم 119623.
86 P

 STE FAM DEVELOPPEMENT
HUMAIN

SARL
رأسلالها : 111.111  رهم

RC N° 116945
قرر الجلع العام االستثنائي للشركة 
واملنعقد بتاريخ 2 نوفلبر 2121 الحل 

النهائي للشركة.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
23  يسلبر  التجارية بالرباط بتاريخ 

2121 تحت رقم 119621.
87 P

JANNA DE BATIMENT
SARL AU

تبعا لقرارات الجلع العام االستثنائي 
للشركاء بتاريخ 6 نوفلبر 2121 لشركة 
 JANNA DE BATIMENT SARL AU

تقرر ما 3لي :
للشركة  االجتلاعي  املقر  تحويل 
من شارع محلد بن عبد هللا الركراكي 
الرباط إ 9  العرفان،   1 36 شقة  رقم 
تجزئة بن  حلان رقم 37 حي كريلة، 

سال.
تحيين القانون امسا�سي للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإل3داع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 
تحت رقم   2121 28  يسلبر  بتاريخ 

.119739
88 P

EL AIBOUSS BUILDING
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة 
بشريك وحيد

مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم   2121 3  يسلبر  في  بالرباط 
وضع القانون امسا�سي لشركة ذات 
مسؤولية محدو ة بالشريك الوحيد 

باملليزات التالية :

 EL AIBOUSS  : التسلية 

.BUILDING SARL AU

46 شارع عقبة،  املقر االجتلاعي : 
الطابق رقم 1 رقم 2، أكدال، الرباط.

املوضوع : اإلنعاش العقاري، البناء 

وامشغال املختلفة ونقل البضائع.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس الفعلي للشركة.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

غير  ملدة  العيبوس  هشام  السيد 

محد ة.

111.111  رهم سعر   : الرأسلال 

111  رهم للحصة مقسلة كلا 3لي :

هشام العيبوس 1111 حصة ؛

املجلوع 1111 حصة.

السنة االجتلاعية : تبتدئ في فاتح 

3نا3ر وتنتهي في 31  يسلبر.

كتابة  لدى  القانوني  اإل3داع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 

السجل التجاري رقم 148573.

89 P

شلس الحسابات ائتلانية املحاسبة

GROUPE CAT
SARL

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 

تأسيس  تم  بسال   2121 نوفلبر   3

شركة ذات الخصائص التالية :

.GROUPE CAT : التسلية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدو ة.

الهدف االجتلاعي : شركة حراسة.
رأسلال الشركة : 111.111  رهم 

مجزئة إ 9 1111 حصة من فئة 111 

 رهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

من فاتح 3نا3ر إ 9   : السنة املالية 

31  يسلبر من كل سنة ما عدا السنة 

امو 9 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

الرقم  سال،   : االجتلاعي  املقر 
سال  بوقنا ل،  لبراهلة  زنقة   1648

الجد3دة.

السيد  الشركة  يسير   : التسيير 

بللير انور ملدة غير محد ة.

اإل3داع  تم   : القانوني  اإل3داع 

االبتدائية  املحكلة  لدى  القانوني 

بسال.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.32583
اإلشارة والنشر

شلس الحسابات ائتلانية املحاسبة

90 P

شلس الحسابات ائتلانية املحاسبة

BEN ABDELLAH CASH
SARL

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 

تأسيس  تم  بسال   2121 نوفلبر   21

شركة ذات الخصائص التالية :

 BEN ABDELLAH  : التسلية 

.CASH

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدو ة.

الهدف االجتلاعي : شركة الوساطة 

املالية.
رأسلال الشركة : 111.111  رهم 

مجزئة إ 9 1111 حصة من فئة 111 

 رهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

من فاتح 3نا3ر إ 9   : السنة املالية 

31  يسلبر من كل سنة ما عدا السنة 

امو 9 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

 املقر االجتلاعي : سال، تجزئة  ا ة 9 

محل الرقم 1، طريق القنيطرة.

السيد  الشركة  يسير   : التسيير 

غير  ملدة  النيش  وهبة  النيش  هدى 

محد ة.

اإل3داع  تم   : القانوني  اإل3داع 

االبتدائية  املحكلة  لدى  القانوني 

بسال.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.32581
اإلشارة والنشر

شلس الحسابات ائتلانية املحاسبة

91 P
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STE KJ FISH
 SARL

رأسلالها : 111.111  رهم
مقرها : مكتب رقم 2، الطابق امول، 

شارع الشهيد بوشرا3ة، علارة 
القوبع، رقم 124، العيون

تعد3ل قانوني
املنعقد  العام  الجلع  بلقت�سى 
تلت   2121 21  يسلبر  بتاريخ 

املصا قة عل9 ما 3لي :
رفع رأسلال الشركة من 111.111 
وذلك  1.111.111  رهم  إ 9   رهم 

بلساهلات نقد3ة.
تحيين النظام امسا�سي للشركة.

اإل3داع  تم   : القانوني  اإل3داع 
بتاريخ  بالعيون  االبتدائية  باملحكلة 
رقم  تحت   2121 28  يسلبر 

.2020/3199
92 P

 STE MYIH LOGISTIQUE
TRANS
SARL AU

RC : 34453
تأسيس شركة 

تم بالعيون بتاريخ 28  يسلبر 2121 
إنشاء شركة ذات املسؤولية املحدو ة 

بشريك وحيد بالخصائص التالية :
 MYIH LOGISTIQUE  : تسلية 

TRANS ش.م.م بشريك وحيد.
النقل  علليات  جليع   : النشاط 

الوطني للسلع عبر البر والجو والبحر.
الوكالة  تجزئة   : االجتلاعي  املقر 

بلوك F رقم 722، العيون.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.
رأس املال : 111.111  رهم مقسلة 

عل9 1111 حصة موزعة كالتا ي :
السيد املهدي الخليج 1111 حصة.

التسيير : تم تعيين السيد املهدي 
الخليج كلسير وحيد للشركة ملدة غير 

محدو ة.
اإل3داع  تم   : القانوني  اإل3داع 
بتاريخ  بالعيون  االبتدائية   باملحكلة 
رقم  تحت   2121 28  يسلبر 

.2020/3201
93 P

 STE IKHWAN HARRACH
IMPORT

 SARL
رأسلالها : 111.111  رهم

مقرها : شارع مزوار، الطابق 
الثالث، رقم 4، العيون

تعد3ل قانوني
املنعقد  العام  الجلع  بلقت�سى 
تلت   2121 2  يسلبر  بتاريخ 

املصا قة عل9 ما 3لي :
التشطيب النهائي للشركة.

اإل3داع  تم   : القانوني  اإل3داع 
بتاريخ  بالعيون  االبتدائية  باملحكلة 
رقم  تحت   2121 28  يسلبر 

.2020/3200
94 P

CABINET COMPTABLE FIGHA
 Imm AICHATOU 2ème Etage Appt 7

Avenue Agadir GUELMIM
Tél : 0528 77 18 63

سيترافينك
تعد3ل شركة

طبقا ملداوالت الجلع العام الغير 
2121 قرر  16 أكتوبر  العا ي بتاريخ 

الشركاء ما 3لي :
إغالق  باإلجلاع  الشركاء  قرر 

الشركة وتصفيتها نهائيا.
كتابة  لدى  القانوني  اإل3داع  تم 
االبتدائية  باملحكلة  الضبط 
 2121 نوفلبر   19 بتاريخ  بالسلارة 

تحت رقم 2020/177.
95 P

CABINET COMPTABLE FIGHA
 Imm AICHATOU 2ème Etage Appt 7

Avenue Agadir GUELMIM
Tél : 0528 77 18 63

بو سيرفيس
تعد3ل شركة

طبقا ملداوالت الجلع العام الغير 
قرر   2121 4  يسلبر  العا ي بتاريخ 

الشركاء ما 3لي :
هللا  عبد  بوهوش  السيد  قرر 
 711.111 بزيا ة الرأسلال بلا قدره 
111.111  رهم   رهم عن زيا ة من 

إ 9 811.111  رهم.

العا 3ة  غير  العام  الجلع  قرر 
أعاله  املذكورة  للقرارات  نتيجة 

تصحيح البند 6 و7.
كتابة  لدى  القانوني  اإل3داع  تم 
االبتدائية  باملحكلة  الضبط 
 2121 25  يسلبر  بتاريخ  بطانطان 

تحت رقم 2020/281.
96 P

CABINET COMPTABLE FIGHA

 Imm AICHATOU 2ème Etage Appt 7

Avenue Agadir GUELMIM

Tél : 0528 77 18 63

كروماك
تعد3ل شركة

طبقا ملداوالت الجلع العام الغير 
قرر   2121 9  يسلبر  العا ي بتاريخ 

الشركاء ما 3لي :
بزيا ة  بلفقيه  خالد  السيد  قرر 
911.111  رهم  الرأسلال بلا قدره 
إ 9  111.111  رهم  من  زيا ة  عن 

1.111.111  رهم.
هو  بلفقيه  خالد  السيد  أصبح 

املسير الوحيد للشركة.
املسؤول الوحيد عن اإلمضاء هو 

السيد خالد بلفقيه.
كتابة  لدى  القانوني  اإل3داع  تم 
االبتدائية  باملحكلة  الضبط 
 2121 25  يسلبر  بتاريخ  بطانطان 

تحت رقم 2020/282.
97 P

KAYAN DISTRIBUTION
SARL AU

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
بسال تم تأسيس   2121 11  يسلبر 
املحدو ة  املسؤولية  ذات  شركة 
تحلل  التي  الوحيد  الشريك  ذات 

الخصائص التالية :
 KAYAN  : التسلية 

.DISTRIBUTION SARL AU
الهدف االجتلاعي :

بقالة ؛
تاجر.

رأس املال : 111.111  رهم.
املدة : 99 سنة ابتداء من التأسيس 

النهائي.
زنقة   88 رقم   : االجتلاعي  املقر 

الرحامنة، بطانة، سال.
املز ا   عبد هللا جارك،   : التسيير 
بتاريخ 26 3نا3ر 1984 الحامل للبطاقة 
الساكن   AB341667 رقم  الوطنية 

رقم 9 زنقة جبل الثور بطانة، سال.
التسجيل  تم   : التجاري  السجل 
بالسجل التجاري باملحكلة التجارية 
2121 تحت  28  يسلبر  بسال بتاريخ 

رقم 32613 رقم اإل3داع 35631.
98 P

ALLIANCE EXPERTISE
مقر الشركة : املعراج سنتر، 311 شارع عبد 

املومن، مكتب رقم 64، الدار البيضاء

GLOG MAROC
شركة محدو ة املسؤولية

رأسلالها : 3.111.111  رهم
مقر الشركة : 43 تجزئة بنام 

الكراسيوز، الدار البيضاء
املرقم بالسجل التجاري 326461

التعريف الضريبي 15251611
بيع الحصص التجارية

عل9 الجلع العام االستثنائي  بناء 
املؤرخ في 15 أكتوبر 2121 تم تقرير 

ما 3لي :
حجيج  العا ي  عبد  السيد  وهب 
 811 السيدة مريم حجيج  ابنته  إ 9 
للحصة  111  رهم  بقيلة  حصة 
811 حصة التي 3للكها  الواحدة من 

.Glog Maroc في رأسلال شركة
بناء عل9 الجلع االستثنائي املؤرخ 

في 19 أكتوبر 2121 تم تقرير ما 3لي :
إ 9  حجيج  مريم  السيدة  وهبت 
حصة   1611 الرائد  انوار  السيد 
الواحدة  للحصة  111  رهم  بقيلة 
في  3للكها  التي  حصة   1611 من 

رأسلال شركة Glog Maroc ؛
 1611 باع السيد محلد السباعي 
حصة إ 9 السيد انوار الرائد بقيلة 
من  الواحدة  للحصة  111  رهم 
حصة التي 3للكها في رأسلال   1611

.Glog Maroc شركة
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النظام  من  و7   6 املا ة  تعد3ل 
الداخلي للشركة.

للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
ذات  املسؤولية  محدو ة  شركة  إ 9 

شريك وحيد.
بكتابة  القانوني  اإل3داع  تم   -  2
للدار  التجارية  باملحكلة  الضبط 
 2121 8  يسلبر  بتاريخ  البيضاء 

تحت الرقم 756569.
3 - تم التسجيل بالسجل التجاري 
تحت الرقم   2121 8  يسلبر  بتاريخ 

31699 من السجل الترتيبي.
هيئة التسيير

99 P

ALLIANCE EXPERTISE
مقر الشركة : املعراج سنتر، 311 شارع عبد 

املومن، مكتب رقم 64، الدار البيضاء

GREEN PARK TANGER
شركة محدو ة املسؤولية
الرأسلال : 12.111  رهم

مقرها االجتلاعي : 17 زنقة خليقين 
بلجي سنتر، الطابق امول، الرقم 12 

الدار البيضاء
إنشاء شركة محدو ة املسؤولية

في  مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 
31 نوفلبر 2121 تلت صياغة القانون 
التأسي�سي لشركة محدو ة املسؤولية 

خصائصها عل9 النحو التا ي :
 GREEN PARK  : الشركة  اسم 

.TANGER
هدف  3تجل9   : الشركة  نشاط 
الشركة في املغرب أو في أي بلد آخر 
إن كان لحسابها أو من أجل شخص 

آخر في :
اإلنعاش العقاري بجليع أشكاله ؛

العقارات  جليع  كراء  بيع،  بناء، 
مستخدمة للتجارة أو السكن  سواء 

أو جليع االستعلاالت املهنية ؛
شراء، بيع، تجهيز، تقسيم وتجزئة 

القطع امرضية ؛
املشاركة املباشرة أو غير املباشرة 
في جليع الشؤون التجارية املرتبطة 
خالل  من  الذكر  السالفة  بامشياء 
إنشاء شركات جد3دة أو وكاالت كيفلا 

كان نوعها أو عن طريق املساهلة ؛

العلليات  كل  عامة  وبصفة 
املنقولة  التجارية  العقارية،   املالية، 
عالقة  لها  والتي  املنقولة  الغير  أو 
مباشرة أو غير مباشرة بهدف الشركة 

والقابلة لتسهيل رقيها وتحقيقه.
12.111  رهم  قيلته   : الرأسلال 
 111 حصة بقيلة   121 مقسلة إ 9 
 رهم للواحدة، مسند منها 41 حصة 
إ 9 السيد محلد بوكير و41 حصة إ 9 
السيدة احسان بوكير و41 حصة إ 9 

السيد رضوان بوكير.
خليقين  زنقة   17  : الشركة  مقر 
بلجي سنتر، الطابق امول، الرقم 12، 

الدار البيضاء.
99 سنة انطالقا من تاريخ   : املدة 

تسجيلها بالسجل التجاري.
هيأة التسيير : السيد محلد بوكير 
والسيد رضوان بوكير كلسير3ن ملدة 

غير محدو ة.
من فاتح 3نا3ر إ 9   : السنة املالية 

غا3ة 31  يسلبر.
حول امرباح   : االحتياط القانوني 
تقتطع 5% مجل صندوق االحتياطي 

القانوني.
باملحكلة  تم   : القانوني  اإل3داع 
بواسطة  البيضاء  بالدار  التجارية 
لوال3ة  لالستثلار  الجهوي   املركز 

الدار البيضاء.
هيئة التسيير

100 P

ALLIANCE EXPERTISE

مقر الشركة : املعراج سنتر، 311 شارع عبد 

املومن، مكتب رقم 64، الدار البيضاء

INKAD
 شركة محدو ة املسؤولية 

ذات شريك وحيد
الرأسلال : 311.111  رهم

مقرها االجتلاعي : 223 شارع عبد 
املومن، ساحة شارل نيكول، الطابق 

الثاني، الرقم 11، الدار البيضاء
إنشاء شركة محدو ة املسؤولية 

ذات شريك وحيد
في  مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 
4 نوفلبر 2121 تلت صياغة القانون 
التأسي�سي لشركة محدو ة املسؤولية 
عل9  خصائصها  وحيد  شريك  ذات 

النحو التا ي :

.INKAD : اسم الشركة
هدف  3تجل9   : الشركة  نشاط 

الشركة في :
واملساعدة  الصحية  الخدمات 

الشخصية في املغرب وخارجه ؛
استيرا  وشراء وتوزيع وبيع جليع 

املعدات الطبية وشبه الطبية ؛
املتعلقة  والسلسرة  الوساطة 

بامضرار الصحية ؛
العلليات  كل  عامة  وبصفة 
املنقولة  التجارية  العقارية،   املالية، 
عالقة  لها  والتي  املنقولة  الغير  أو 
مباشرة أو غير مباشرة بهدف الشركة 

والقابلة لتسهيل رقيها وتحقيقه.
الرأسلال : قيلته 311.111  رهم 
مقسلة إ 9 3111 حصة بقيلة 111 
إ 9  بكاملها  مسندة  للواحدة،   رهم 

.EMO HODLING شركة
عبد  شارع   223  : الشركة  مقر 
املومن، ساحة شارل نيكول، الطابق 

الثاني، الرقم 11، الدار البيضاء.
99 سنة انطالقا من تاريخ   : املدة 

تسجيلها بالسجل التجاري.
فاطلة  السيدة   : التسيير  هيأة 
مهتدي كلسيرة وحيدة ملدة  الزهراء 

غير محدو ة.
من فاتح 3نا3ر إ 9   : السنة املالية 

غا3ة 31  يسلبر.
حول امرباح   : االحتياط القانوني 
تقتطع 5% مجل صندوق االحتياطي 

القانوني.
باملحكلة  تم   : القانوني  اإل3داع 
بواسطة  البيضاء  بالدار  التجارية 
لوال3ة  لالستثلار  الجهوي   املركز 

الدار البيضاء.
هيئة التسيير

101 P

ALLIANCE EXPERTISE

مقر الشركة : املعراج سانتر، 311 شارع عبد 

املومن، مكتب رقم 64 -  الدار البيضاء

 STE DOMAINE LA POMME
D’AGHBALOU

شركة محدو ة املسؤولية
الرأسلال : 111.111  رهم

مقرها االجتلاعي : 46 زنقة 
الزرقطوني الطابق الثالث شقة

 رقم 6 - الدار البيضاء
شركة محدو ة املسؤولية

إنشاء
في  مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 
9 نوفلبر 2121 تلت صياغة القانون 
التأسي�سي لشركة محدو ة املسؤولية 

خصائصها عل9 النحو التا ي :
 STE DOMAINE  : اسم الشركة 

.LA POMME D’AGHBALOU
نشاط الشركة :

املغرب  في  الشركة  هدف  3تجل9 
أوفي أي بلد آخر في :

النشاط الزراعي.
القيام بأنشطة زراعية تتم نيابة 
عن نفسه أو نيابة عن أطراف ثالثة، 
الحصاء،  وعللية  امرض،  وإعدا  
والبذر والغرس، ومعالجة املحاصيل، 
بلا في ذلك جليع  ورش املحاصيل، 
أشجار  وتقليم  »اآلالت«  أنواع 
اآلفات  ومكافحة  والكروم  الفاكهة 
فيلا 3تعلق بالزراعة والحفاظ عل9 

امرا�سي الزراعية.
املنتجات  وتصد3ر  استيرا  
والتسويق املحلي، وكذلك  الزراعية، 
تصد3ر الحلضيات والفواكه وجليع 
وتكييف وتعبئة  املنتجات الزراعية، 

جليع املنتجات التجارية والزراعة.
املشاركة املباشرة أو غير املباشرة 
في جليع الشؤون، التجارية املرتبطة 
خالل  من  الذكر  السالفة  بامشياء 
وكاالت  أو  جد3دة  شركات  إنشاء 
طريق  عن  أن  نوعها  كان  كيفلا 

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

لتسهيل رقيها وتحقيقه.
الرأسلال : قيلته 111.111  رهم 
مقسلة إ 9 1111 حصة بقيلة 111 
 رهم للواحدة مسند منها 251 حصة 
إ 9 السيد محلد ر�سى ملحرزي و251 
حصة إ 9 السيدة غيثة مورو و251 
هالل  الد3ن  نور  السيد  إ 9  حصة 
بك و251 حصة إ 9 السيد الحسين 

قرطيط.
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مقر الشركة : 46 زنقة الزرقطوني 

الدار   -  6 الطابق الثالث شقة رقم 

البيضاء.

99 سنة انطالقا من تاريخ   : املدة 

تسجيلها بالسجل التجاري.

هيئة التسيير : السيد محلد ر�سى 

ملحرزي واليد 3وسف مورو والحسين 

قرطيط والسيد نور الد3ن هالل بك 

كلسير3ن للشركة ملدة غير محدو ة.

من فاتح 3نا3ر إ 9   : السنة املالية 

غا3ة 31  يسلبر.

االحتياطي القانوني : حول امرباح 

تقتطع 5% مجل صندوق االحتياطي 

القانوني.

باملحكلة  تم   : القانوني  اإل3داع 

بواسطة  البيضاء  بالدار  التجارية 

املركز الجهوي لالستثلار لوال3ة الدار 

البيضاء.

102 P

ALLIANCE EXPERTISE

مقر الشركة : املعراج سانتر، 311 شارع عبد 

املومن، مكتب رقم 64 -  الدار البيضاء

STE CASABRANDS
شركة محدو ة املسؤولية

ذات شريك وحيد

الرأسلال : 11.111  رهم

مقرها االجتلاعي : 7 زنقة سبتة 

إقامة الرامي - الدار البيضاء

تحويل املقر االجتلاعي
1 -  بناء عل9 قرار الشريك الوحيد 

املؤرخ في 2 مارس 2121 تم تقرير ما 

3لي :

نقل املقر االجتلاعي املوجو  حاليا 
في 7 زنقة سبتة إقامة الرامي - الدار 

تجزئة   : التا ي  العنوان  إ 9  البيضاء 

الدار   - ب زنقة مارتيل حي قال أنفا 

البيضاء.

3ترتب عن ذلك تعد3ل املا ة 4 من 

النظام الداخلي.

القانوني بكتابة  تم اإل3داع    -  2

للدار  التجارية  باملحكلة  الضبط 

 2121 نوفلبر   26 بتاريخ  البيضاء 

تحت الرقم 755221.

3 -  تم التسجيل بالسجل التجاري 
2121 تحت الرقم  26 نوفلبر  بتاريخ 

29366 من السجل الترتيبي.
هيئة التسيير

103 P

ALLIANCE EXPERTISE

مقر الشركة : املعراج سانتر، 311 شارع عبد 

املومن، مكتب رقم 64 -  الدار البيضاء

STE MTS GENIE CIVIL
شركة محدو ة املسؤولية

الرأسلال : 111.111  رهم
مقرها االجتلاعي : 46 شارع 

الزرقطوني الطابق الثالث الرقم 6 
الدار البيضاء

إنشاء
 6 في  بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ 
تلت صياغة القانون   2121 أكتوبر 
التأسي�سي لشركة محدو ة املسؤولية 

خصائصها عل9 النحو التا ي :
 STE MTS GENIE : اسم الشركة

.CIVIL
نشاط الشركة :

3تجل9 هدف الشركة في :
البناء  أعلال  وإنجاز  الدراسات 
أعلال  وجليع  العامة  وامشغال 

الهندسة املدنية امخرى.
: صيانة املباني،  خدمات امعلال 

التنظيف، النظافة واملناولة.
تسويق وتلثيل وتصد3ر واستيرا  

جليع أنواع املوا  محليا و وليا.
تصنيع وتركيب جليع أنواع املوا .
تسويق واستيرا  املعدات واآلالت.
االصالح والصيانة وخدمة ما بعد 

البيع.
والتحويل  والشراء  الدراسة 

والتبا ل، االستغالل.
العلليات  كل  عامة  وبصفة 
املالية، العقارية، التجارية املنقولة أو 
الغير املنقولة والتي لها عالقة مباشرة 
أو غير مباشرة بهدف الشركة والقابلة 

لتسهيل رقيها وتحقيقه.
 111.111 قيلته   : الرأسلال 
 رهم مقسلة إ 9 1111 حصة بقيلة 
 511 111  رهم للواحدة مسند منها 
محبوب  حسام  السيد  إ 9  حصة 
مصطفى  السيد  إ 9  و511حصة 

محبوب.

مقر الشركة  : 46 زنقة الزرقطوني 

الدار   -  6 الرقم  الثالث  الطابق 

البيضاء.

99 سنة انطالقا من تاريخ   : املدة 

تسجيلها بالسجل التجاري.

حسام  السيد   : التسيير  هيئة 

غير  ملدة  وحيد  كلسير  محبوب 

محدو ة.

من فاتح 3نا3ر إ 9   : السنة املالية 

غا3ة 31  يسلبر.

االحتياطي القانوني : حول امرباح 

تقتطع 5% مجل صندوق االحتياطي 

القانوني.

باملحكلة  تم   : القانوني  اإل3داع 

بواسطة  البيضاء  بالدار  التجارية 

املركز الجهوي لالستثلار لوال3ة الدار 

البيضاء.

هيئة التسيير

104 P

ALLIANCE EXPERTISE

مقر الشركة : املعراج سانتر، 311 شارع عبد 

املومن، مكتب رقم 64 -  الدار البيضاء

STE RAMA AFRIC
شركة محدو ة املسؤولية

الرأسلال : 111.111  رهم
مقرها االجتلاعي : 17 زنقة كسكون 

حي املستشفيات - الدار البيضاء

إنشاء
 12 بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 
تلت صياغة القانون   2121 نوفلبر 

التأسي�سي لشركة محدو ة املسؤولية 

خصائصها عل9 النحو التا ي :

 STE RAMA  : الشركة  اسم 

.AFRIC

نشاط الشركة :

3تجل9 هدف الشركة في املغرب أو 

في أي بلد آخر في  :

املنسوجات  جليع  بيع  شراء 

واملالبس واإلكسسوارات وامحذ3ة.

املوا   كافة  وتصد3ر  استيرا  

بشكل  الشركة  بنشاط  املتعلقة 

مباشر أو غير مباشر.

االختراع  براءات  جليع   راسة 
الخاصة بالعالمات التجارية وشرائها 
واستغاللها  وتبا لها  وتحويلها 

واستغالل جليع أنواع االمتيازات.
العلليات  كل  عامة  وبصفة 
املالية، العقارية، التجارية املنقولة أو 
الغير املنقولة والتي لها عالقة مباشرة 
أو غير مباشرة بهدف الشركة والقابلة 

لتسهيل رقيها وتحقيقه.
الرأسلال : قيلته 111.111  رهم 
مقسلة إ 9 1111 حصة بقيلة 111 
 رهم للواحدة مسند منها 611 حصة 
السيد رشيد قلري و411حصة  إ 9 

إ 9 السيدة مليكة تيسير.
زنقة كسكون   17  : مقر الشركة  

حي املستشفيات - الدار البيضاء.
99 سنة انطالقا من تاريخ   : املدة 

تسجيلها بالسجل التجاري.
هيئة التسيير : السيد رشيد قلري 
كلسير3ن  تيسير  مليكة  والسيدة 

للشركة ملدة غير محدو ة.
من فاتح 3نا3ر إ 9   : السنة املالية 

غا3ة 31  يسلبر.
االحتياطي القانوني : حول امرباح 
تقتطع 5% مجل صندوق االحتياطي 

القانوني.
باملحكلة  تم   : القانوني  اإل3داع 
بواسطة  البيضاء  بالدار  التجارية 
املركز الجهوي لالستثلار لوال3ة الدار 

البيضاء.
هيئة التسيير

105 P

STE NADIFAD SERVICE
SARL AU

شركة ذ.م.م.ش.و
بلقت�سى عقد عرفي قررت شركة 
ذات  شركة   NADIFAD SERVICE
مسؤولية محدو ة ذات مسير وحيد 
 111.111 املال  ش.ذ.م.م ذات رأس 

 رهم ما 3لي :
تحويل املقر االجتلاعي من شارع 
مختار جزوليت إقامة أزهور رقم 115 
الطابق الثاني املحيط   5 علارة رقم 
 2 الرباط إ 9 العنوان الجد3د مركب 

رقم 96 الولجة سال.



عد  5646 - 29 جلا ى امو 9 1442 )13 3نا3ر 2121)الجريدة الرسمية   510

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
التجارية بالرباط تحت رقم 117913 

بتاريخ 28  يسلبر 2121.
للبيان

106 P

شركة كاتيرلوك
SARL

بعد محضر اجتلاع الجلع العام 
غير العا ي بتاريخ 22  يسلبر 2121 
برأس   SARL كاتيرلوك  شركاء  قرر 
111.111  رهم واملسجل لدى  مال 
البيضاء  الدار  في  التجاري  السجل 
شركة  تصفية   359627 رقم  تحت 

.CATERLOC SARL
املد3رة

إذ الحسين سعيدة

107 P

STE ATTIJARI WAFA BANK
شركة مساهلة

رأسلالها االجتلاعي : 
2.198.596.791

املقر االجتلاعي : 2، شارع موالي 
3وسف - الدار البيضاء

مؤسسة بنكية مرخص لها بلقت�سى 
قرار وزير املالية واالستثلارات

 رقم 2269.13 
املؤرخ في 22  يسلبر 2113

السجل التجاري بالدار البيضاء
رقم 333

إعالن عن إصدار أسهم جد3دة 
مخصصة لحاملي امسهم قبل توزيع 

املبالغ بشكل استثنائي
2121 3نا3ر   5 بتاريخ    

السا ة املساهلين :
عللكم  إ 9  ننهي  أن  يشرفنا 
الجلعية  من  كل  لقرارات  تبعا  أنه 
لللساهلين  االستثنائية  العامة 
 2121 21  يسلبر  بتاريخ  املنعقدة 
 23 بتاريخ  املنعقد  اإل ارة  ومجلس 
في  الزيا ة  ستتم   ،2121  يسلبر 
املسمى  »التجاري وفا بنك«  رأسلال 
أقصاه  بلبلغ  الشركة  3لي  فيلا 
1.416.552.692  رهم بلا فيه عالوة

وذلك عن طريق إصدار  اإلصدار،   

أقصاه  الجد3دة  امسهم  من  عد  

 388 3.651.919 بثلن اكتتاب قدره 

إسلية  بقيلة  أي  سهم  لكل   رهم 

اإلصدار  وعالوة  11  راهم  قدرها 

3تم تحريرها عن  378  رهم  قدرها 

الجزئي  أو  الكلي  التحويل  طريق 

املساهلين  لفائدة  املوزعة  لللبالغ 

العا 3ة  العامة  الجلعية  من  بقرار 

الزيا ة في   2121 21  يسلبر  بتاريخ 

الرأسلال.

ستفتتح فترة ملارس حق تحويل 

املبالغ املوزعة إ 9 أسهم من 14 3نا3ر 

2121 إ 9 15 فبرا3ر 2121 وذلك لدى 

مستقطبي اموامر وماسكي حسابات 

كل من املكتتبين.

حال  وفي  الفترة  هذه  نها3ة  عند 

عدم ملارسة حق التحويل ال 3لكن 

املبالغ  في  مساهم  كل  نصيب   فع 

املوزعة إال نقدا.

الراغبين  املساهلين  عل9  3جب 

الرأسلال  في  الزيا ة  في  املشاركة  في 

خالل  حساباتهم  ماسكي  تلكين 

 2121 314نا3ر  من  امللتدة  الفترة 

كامل،  أجل   2121 فبرا3ر   15 إ 9 

بطاقة  قبل الساعة الخامس مساء، 

اكتتاب طبقا للنلوذج املرفق بالبيان 

املتعلق بالزيا ة في الرأسلال املؤشر 
عليه من طرف الهيئة املغربية لسوق 

2121 تحت  25  يسلبر  املال بتاريخ 
رقم VI/EM/030/2020املسمى فيلا 

3لي البيان.

3جب عل9 املساهم الذي ال يسلح 

املوزعة  املبالغ  في  نصيبه  مبلغ  له 

من  صحيح  عد   عل9  الحصول 

العد  الصحيح  3كتتب  أن  امسهم، 

ام نى مباشرة.

حق  لللساهلين  كذلك  سيلنح 

االكتتاب في الزيا ة في الرأسلال عل9 

أساس غير القابل للتخفيض.

في  الزيا ة  مبلغ  تحد3د  3لكن 

الرأسلال في املبلغ املكتتب فعليا في 

اإلجلا ي  املبلغ  استنفا   عدم  حال 

للزيا ة في الرأسلال.

القوائم  عل9  االطالع  3لكن 

للشركة  عليها  املصا ق  التركيبية 

بواسطة الرابط التا ي :

http://ir.attijariwafabank.

.com:news-releases
مجلس اإل ارة

في شخص السيد محلد الكتاني

بصفته رئيس مد3ر عام

108 P

STE BANK OF AFRICA
شركة مساهلة

رأسلالها قدره  : 2.156.166.481

املقر االجتلاعي : 141، شارع الحسن 

الثاني - الدار البيضاء

مؤسسة بنكية مرخص لها بلقت�سى 

قرار وزير املالية واالستثلارات

 رقم 2348.94 

املؤرخ في 23 أغسطس 1994

السجل التجاري بالدار البيضاء
رقم 27.129

التعريف الضريبي : 11185112

إعالن عن الزيا ة في الرأسلال
تعد3الت بالنظام امسا�سي

مداوالت  محضر  بلقت�سى 

شكلها  في  املخلطة  العامة  الجلعية 

غير العا ي املنعقدة بتاريخ 23 3ونيو 

بالبنك  املساهلون  قام   ،2121

واختصارا   BANK OF AFRICA

في  للزيا ة  بالترخيص  أ   BOA

إجلا ي  بلبلغ  االجتلاعي  الرأسلال 

بلا في ذلك عالوة اإلصدار  أقصاه، 

سيتم  999.112.311  رهلا، 

تحريرها، بصفة حصرية، عن طريق 

ب  لألرباح  كلي  أو  جزئي  إما  تحويل 

ملجلس  الصالحيات  كافة  تفويض 

بتحد3د  للقيام  سيلا  ال  اإل ارة 

إلنجاز  النهائية  والطرق  الشروط 

الزيا ة في رأسلال الشركة وبتعد3ل 

النظام امسا�سي للبنك.

مجلس  قرارات  محضر  بلقت�سى 

 2121 3وليو   28 في  املؤرخ  اإل ارة 

وطبقا للصالحيات املفوضة إليه من 

العا 3ة  غير  العامة  الجلعية  طرف 

في  الزيا ة  تقرر  أعاله،  إليها  املشار 
إجلا ي  بلبلغ  االجتلاعي  الراسلال 
اإلصدار  عالوة  ذلك  في  بلا  أقصاه 
عن  وذلك  999.112.229  رهم، 
سهلا   7.292.717 إصدار  طريق 
بثلن اكتتاب قدره 137  رهم للسهم 
إصدار عالوة  تقدر  حيث   الواحد 

 127  رهم للسهم.
مجلس  قرارات  محضر  بلقت�سى 
 ،2121 25 سبتلبر  اإل ارة املؤرخ في 
عا3ن مجلس اإل ارة بأنه تم إصدار 
بقيلة  جد3دا  سهلا   5.786.188
للسهم  11  راهم  قدرها  إسلية 
الواحد بثلن 137  رهلا حيث تقدر 
127  رهم،  بلبلغ  اإلصدار  عالوة 
عن  بالكامل  وتحريرها  اكتتابها  تم 
املبلغ  وأن  امرباح  تحويل  طريق 
بلا في ذلك عالوة  اإلجلا ي املكتتب، 
 792.717.756 بلبلغ  3قدر  اإلصدار 
الرأسلال  في  الزيا ة  وأن   رهم، 
رأسلال  رفع  عل9  ستعلل  التي 
1.998.214.611  رهم  الشركة من 
تم  قد  2.156.166.481  رهم  إ 9 
تعد3ل  وتم  فعلية  بصفة  إنجازها 
الفصل 6 من النظام امسا�سي للبنك.
تم اإل3داع القانوني بكتابة ضبط 
البيضاء  بالدار  التجارية  املحكلة 
رقم  تحت   2121 نوفلبر   5 بتاريخ 

.752943
109 P

STE FACTORY 3D
تفويت الحصص
استقالة مسير

املؤرخ  املحضر  بلقت�سى   -  1
 2121 أغسطس   13 في  بالرباط 
ش.م.م.   FACTORY 3 D لشركة 
الكائن  111.111  رهم،  رأسلالها 
مقرها بالرباط، سيكتور ISK 9 إقامة 
الثاني  الطابق  جناء  زنقة   9 شقة 
واملسجلة بالسجل التجاري بالرباط 

تحت رقم 125.783.
العا ي  غير  العام  الجلع  وافق 
ملساهمي الشركة عل9 تفويت وطريقة 
451 حصة من طرف السيد  تفويت 
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كان  التي  حصة   451 كندوز   ليل 

لفائدة  الشركة  رأسلال  في  3لتلكها 

 ALAIN ERMENAULT السيد 

زنقة زنقة آ3ت   ،4 القاطن بالرباط، 

السوي�سي،  وال3ة  إقامة  ابراهيم، 

رقم  اإلقامة  لبطاقة  والحامل 

غير  ذلك  إثر  وعل9   A135743G

الفصلين 6 و7 من قانون التأسيس.

قبل استقالة السيد  ليل كندوز 

البراءة  وأعطاه  مسير  منصب  من 

وإ ارة  تسيير  عل9  والكاملة  النهائية 

سيصبح  فصاعدا  اآلن  من  الشركة 

السيد ALAIN ERMENAULT املسير 

الوحيد للشركة ملدة غير محدو ة.

القانوني بكتابة  تم اإل3داع    -  2

بالرباط  التجارية  املحكلة  ضبط 

رقم  تحت   2121 22  يسلبر  3وم 

.125.783
لإلشارة والنشر

ALAIN ERMENAULT املسير : السيد

110 P

STE CENTRAL HUB
بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 

2121 تم تأسيس شركة   11 أكتوبر 

ذات املسؤولية املحدو ة والتي تحلل 

الخصائص التالية :

.STE CENTRAL HUB : التسلية

.SARL : الصفة القانونية

التجارة   : االجتلاعي  الهدف 

اإللكترونية.

التجارة.

تطوير محتوى الويب.

االستيرا  والتصد3ر.

اإلشهار واإلعالم.

رأسلال الشركة : 111.111  رهم 

مقسلة إ 9 111 حصة من فئة 111 

بين  موزعة  الواحدة  للحصة   رهم 

الشركاء عل9 الشكل التا ي :

السيد لو يي محلد : 34 حصة.

السيد املكي خطيب : 33 حصة.

 33  : الكريم  عبد  زياني   السيد 

حصة.

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

السجل التجاري.
من فاتح 3نا3ر إ 9   : السنة املالية 
31  يسلبر من كل سنة ما عدا السنة 

امو 9 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
شارع ابن سينا   : املقر االجتلاعي 
 6 79 الطابق الثاني شقة رقم  علارة 

أكدال الرباط.
املسير : السيد املكي خطيب.

التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
.147771

111 P

STE AGUSTA CAR
SARL

رأسلالها : 111.111  رهم
املقر االجتلاعي : رقم 657 زاوية 

شارع الهزار حي املنزه يعقوب 
املنصور - الرباط

بالرباط  عرفي  عقد  بلقت�سى 
2121 قرر شركاء  21  يسلبر  بتاريخ 

شركة أكوسطا كار ش.ذ.م.م. ما 3لي :
بيع 511 حصة بقيلة 111  رهم 
من  51.111  رهم  بلبلغ  للحصة 
لفائدة  بوزكاوي  كريم  السيد  طرف 

السيدة نا 3ة لعواني.
بيع 491 حصة بقيلة 111  رهم 
من  49.111  رهم  بلبلغ  للحصة 
لفائدة  كالح  نا 3ة  السيدة  طرف 

السيدة نا 3ة لعواني.
استقالة السيد كريم بوزكاوي من 

مهامه كلسير للشركة.
لعواني  نا 3ة  السيدة  تعين 
أكوسطا  لشركة  جد3دة  كلسيرة 
غير  زمنية  ملدة  ش.ذ.م.م.ش.و  كار 

محدو ة.
للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
من شركة ذات مسؤولية محدو ة إ 9 
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
التجارية بالرباط تحت رقم 119737 

3وم 28  يسلبر 2121.
112 P

STE ATELIER PI
SARL

رأسلالها : 111.111  رهم
املقر االجتلاعي : زاوية شارع 

املوحد3ن وزنقة الريش محل رقم 9 
حسان الرباط

إعالن عن قفل التصفية
-  بلقت�سى عقد عرفي بالرباط   1
قرر شركاء   2121 3  يسلبر  بتاريخ 

شركة أتوليي ب.ي ش.ذ.م.م ما 3لي :
قفل التصفية لشركة اتوليي ب.ي 

ش.ذ.م.م.
إسلاعيل  السيد  وتعيين 
الحلداني كلصفي للشركة وعنوان 
املوحد3ن  شارع  زاوية  هو  التصفية 
 - حسان   9 وزنقة الريش محل رقم 

الرباط.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
التجارية بالرباط تحت رقم 119655 

بتاريخ 24  يسلبر 2121.
113 P

STE 3S DEV
SARL

املقر االجتلاعي : 114 تجزئة الحياة 1
 الصخيرات

 13 بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
فبرا3ر 2119 قرر شركاء شركة 3 س 

 3ف ش.ذ.م.م.ش ما 3لي :
 NEGOCE إلغاء النشاط التجاري

وإضافة نشاط نقل البضائع.
تعد3ل القانون امسا�سي.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
السجل  تحت  بالرباط  التجارية 
التجاري رقم 119735 في 28  يسلبر 

.2121
114 P

STE EDF EN MAROC
STE ANONYME SIMPLIFIEE

RC : 260159
1 -  بلوجب محضر الجلع العام 
الغير العا ي للشركاء بالدار البيضاء 
تم  قد   ،2121 أكتوبر   12 بتاريخ 

اتخاذ القرارات التالية :

 MARC, NICOLAS, قدم السيد 
من  استقالته   PAUL CHIRON
 EDF EN للشركة  كلد3ر  مهلته 

.MAROC
 MODEST السيد  تسلية 
 FRANSCISZEK KWAPINSK
املز ا  بتاريخ 24 ماي 1981، الحامل 
 EH2455128 رقم  السفر  لجواز 

.EDF EN MAROC كلد3ر للشركة
الشركة  شركاء  تسلية  تحد3ث 
امشخاص   EDF EN MAROC

املعنيين كالتا ي :
 EDF ENERGIES من 
 EDF إ 9   NOUVELLES

.RENOUVELABLES
 EDF INTERNATIONAL من 
 EDF RENOUVELABLES إ 9 

.INTERNATIONAL
التي  الشركة،  تسلية  تحد3ث 
 EDF RENOUVELABLES تصبح 

.MAROC
مراجعة النظام امسا�سي للشركة.
2 -  تم اإل3داع القانوني باملحكلة 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

 يسلبر 2121 تحت رقم 758396.
115 P

STE FONCIERE LYS
SARL

في  املؤرخ  عرفي  عقد  بلوجب 
البيضاء  بالدار   2121 14  يسلبر 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدو ة تكلن مليزاتها في ما 3لي :
 STE FONCIERE LYS  : التسلية 

.SARL
 - الدار البيضاء   : املقر االجتلاعي 
131، شارع أنفا، إقامة أزور، مكتب 

رقم 11 -  ب.
الهدف االجتلاعي :

جليع علليات اإلنعاش العقاري.
املباني  جليع  عل9  االستحواذ 
سواء كان مبنية أو غير مبنية وتعزيزها 

بأي تطوير.
تأجير املباني املذكورة أو تشغيلها 

بأي طريقة أخرى.
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إعا ة تأجير جليع عقو  اإل3جار أو 

املباني.

العلليات  جليع  عام،  وبشكل 

املرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر 

تسهل  قد  والتي  االجتلاعي  بالهدف 

امتدا ه وتطويره.

الشركاء :

من  3وسفي،  عثلان  السيد 

بتاريخ املز ا   مغربية،   جنسية 

بالدار  القاطن   ،1981 3ونيو   18  

مكة،  شارع   ،211  - البيضاء 

كاليفورنيا والحامل للبطاقة الوطنية 

.BE 752467 رقم

 AFRICA الشركة 

 EXPLORATION HOLDING

شركة ذات املسؤولية املحدو ة ذات 

 11.111 رأسلالها  الوحيد  الشريك 

بالدار  االجتلاعي  ومقرها   رهم 

إقامة  أنفا،  شارع   ،131  - البيضاء 

مسجلة  ب،   -  11 مكتب رقم  أزرو، 

بسجل التجاري   429779 تحت رقم 

بالدار البيضاء ويلثلها السيد عثلان 

3وسفي.

التسيير  مهام  أسندت   : التسيير 

الحامل  3وسفي،  عثلان  للسيد 

.BE 752467 للبطاقة الوطنية رقم

املدة : حد ت مدة الشركة في 99 

بالسجل  تسجيلها  من  وذلك  سنة 

التجاري.

11.111  رهم   : رأسلال الشركة 

تلثل 111 حصص اجتلاعية بقيلة 

111  رهم موزعة كالتا ي :

 AFRICA EXPLORATION شركة

HOLDING :  99 حصص اجتلاعية.

السيد عثلان 3وسفي : 11 حصة 

اجتلاعية.

من فاتح 3نا3ر إ 9   : السنة املالية 

31  يسلبر.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

 يسلبر 2121 تحت رقم 759146.

116 P

STE FRACTAL DECO
شركة ذات مسؤولية محدو ة

بشريك وحيد
ذات رأسلال : 11.111  رهم
الكائنة ب : 9 تجزئة بوسيت

 حي النهضة 4 الرباط
االستثنائي  العام  الجلع  إطار  في 
شركة   FRACTAL DECO لشركة 
بشريك  محدو ة  مسؤولية  ذات  
26  يسلبر  بتاريخ  املنعقد  وحيد 
2118 الكائنة ب 9 تجزئة بوسيت حي 

النهضة 4 الرباط.
تداول مساهلو الشركة باإلجلاع 

عل9 ما 3لي :
قراءة تقرير التسيير الذي قام به 

الرئيس.
سابقة  بصفة  الشركة  تصفية 

موانها.
تعيين حنان بنكيران املسؤولة عن 

التصفية.
بكتابة  القانوني  اإل3داع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 
رقم  تحت   2119 مارس   14 3وم 

.111127
117 P

STE MAC TUK
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

بشريك وحيد
رأسلالها : 111.111  رهم

املقر االجتلاعي : 15، شارع امبطال، 
الشقة رقم 4، أكدال - الرباط

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 
امسا�سي  القانون  وضع  تم  بالرباط 
املحدو ة  املسؤولية  ذات  لشركة 
املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية :
.STE MAC TUK : التسلية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤولية املحدو ة بشريك وحيد.

شارع   ،15  : االجتلاعي  املقر 
 - أكدال   ،4 رقم  الشقة  امبطال، 

الرباط.

موضوع الشركة :

امشغال املختلفة أو البناء.

املقاولة في الجبص.

املقاولة في النقل.
رأسلال  حد    : الشركة  رأسلال 

111.111  رهم  مبلغ  في  الشركة 

اجتلاعية  حصة   1111 إ 9  مقسم 

محررة  للواحدة  111  رهم  بقيلة 

بكاملها مكتتبة وموزعة عل9 الشركاء 

كالتا ي :

 1111  : اقصيبي  مرا   السيد 

حصة.

املدة : 99 سنة.

مرا   السيد  إ 9  أسند   : التسيير 

الوطنية  للبطاقة  الحامل  اقطيبي، 
.GY 19245 رقم

من فاتح 3نا3ر إ 9   : السنة املالية 

31  يسلبر.
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكلة التجارية بالرباط تحت رقم 

148247 بتاريخ 14  يسلبر 2121.

118 P

STE VERITASIUM
 ش.م.م.

املقر االجتلاعي : 23 زنقة أنوال 

إقامة فلوري 11 مكتب رقم 4 

القنيطرة

 DISTANCE  مساكنة عند شركة

CENTRE SARL AU

تحويل املقر االجتلاعي
العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

 غير العا ي املنعقد بالقنيطرة بتاريخ 

4  يسلبر 2121، تقرر ما 3لي :

للشركة  االجتلاعي  املقر  تحويل 
من : 23 زنقة أنوال إقامة فلوري 11 

مكتب رقم 4 - القنيطرة.

 34 علارة   : التا ي  العنوان  إ 9 

2 مهد3ة  1 أليانس  ارنا الجزء  شقة 

القنيطرة.

اإل3داع القانوني تم لدى املحكلة 

رقم  تحت  بالقنيطرة  االبتدائية 

81499 بتاريخ 14  يسلبر 2121.

119 P

LEAD FUTURE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رأسلالها : 111.111  رهم

املقر االجتلاعي : 39مكرر، 

زنقة معلورة رقم 1

القنيطرة

بالقنيطرة  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم وضع   ،2121 31  يسلبر  بتاريخ 

ذات  لشركة  امسا�سي  القانون 

املسؤولية املحدو ة ذات املواصفات 

التالية :

LEAD FUTURE SARL : التسلية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدو ة.

زنقة  39مكرر،   : االجلاعي  املقر 

معلورة رقم 1، القنيطرة.

موضوع الشركة :

لوازم املكاتب.

االستيا  والتصد3ر.

عالقة  له  ما  كل  عامة  وبصفة 

بنشاط الشركة.

رأسلال  حد    : الشركة  رأسلال 

111.1111  رهم  مبلغ  في  الشركة 

اجتلاعية  حصة   1111 إ 9  مقسم 

محررة  للواحدة،  111  رهم  بقيلة 

عل9  وموزعة  مكتتبة،  بكاملها، 

الشركاء كالتا ي :

 991 السدراوي  بشرى  السيدة 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة.

 11 العالمي  السعد3ة  السيدة 

حصص بقيلة 111  رهم للحصة.

املدة : 99 سنة.

السيدة  إ 9  أسند   : التسيير 

بشرى السدراوي، الجنسية مغربية، 

رقم الوطنية  للبطاقة   الحاملة 

G 538228 ل 

من فاتح 3نا3ر إ 9   : السنة املالية 

31  يسلبر.

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكلة االبتدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 57995.

120 P
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STE A51 NEGOSER
 شركة ذات مسؤولية محدو ة

مقرها االجتلاعي : زنقة موالي عبد 
هللا رقم 9، إقامة جومانة، الطابق 

الثاني رقم 2  - القنيطرة
السجل التجاري رقم 53573 

القنيطرة
الحل املبكر للشركة

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
 A51 لشركة  املنعقد  العا ي  غير 

NEGOSER ، تقرر ما 3لي :
املبكر  الحل  عل9  املصا قة 

للشركة.
الصبار،  حفيظ  السيد  تعيين 

بصفته مصفي للشركة.
الشركة  تصفية  مقر  تحد3د 

بالعنوان التا ي :
زنقة موالي عبد هللا رقم 9، إقامة 
 -   2 رقم  الثاني  الطابق  جومانة، 

القنيطرة.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 17 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 
 يسلبر 2121 تحت الرقم التسلسلي 

.4542
121 P

STE BENJAFI TRANS
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تأسيس

3وم مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 
تم  بالقنيطرة   2121 12  يسلبر   
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 
الخصائص  تحلل  والتي  املحدو ة 

التالية :
شركة بنجافي طرانس   : التسلية 

شلم.
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدو ة.
كل امنشطة املرتبطة   : املوضوع 
النقل السياحي،  بنقل املستخدمين، 

نقل البضائع.
الرأسلال  حد    : املال  رأس 
االجتلاعي للشركة في 111.111  رهم 
اجتلاعية  حصة   1111 إ 9  مقسم 

من فئة 111  رهم للحصة.

القا ر  عبد  السيد   : الشركاء 

بنجافي : 911 حصة اجتلاعية.

 111  : بنجافي  3وسف  السيد 

حصة اجتلاعية.

املجلوع : 1111 حصة اجتلاعية.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

أوال   :  وار  االجتلاعي  املقر 

العسال املناصرة، القنيطرة.

التسيير : تم تعيين السيد 3وسف 

بنجافي كلسير وحيد وذلك ملدة غير 

محد ة.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

بتاريخ بالقنيطرة   االبتدائية 
2121 السجل التجاري   23  يسلبر 

رقم 57927.
مقتطف للنشر واإلشهار

122 P

STE YOUSSTRAD
 شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رأسلالها : 111.111  رهم

املقر االجتلاعي : بقعة رقم 7، 

العامرين مهد3ة

 القنيطرة

السجل التجاري رقم 35141 

القنيطرة

تفويت حصص اجتلاعية
وتعيين مسير

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

الغير العا ي بتاريخ 11 نوفلبر 2121 

تقرر   YOUSSTRAD SARL لشركة 

ما 3لي :

 251 هبة  تفويت  عل9  املصا قة 

111  رهم  بقيلة  اجتلاعية  حصة 

للحصة.

محلد  جريدي  السيد  ملك  في 

لفائدة ابنه السيد جريدي 3وسف.

 251 هبة  تفويت  عل9  املصا قة 

111  رهم  بقيلة  اجتلاعية  حصة 

فط�سي  السيدة  ملك  في  للحصة 

جريدي  السيد  ابنها  لفائدة  سعد3ة 

3وسف.

املصا قة عل9 تفويت 251 حصة. 
111  رهم للحصة  اجتلاعية بقيلة 
لفائدة  في ملك السيد الشروف في، 

السيد جريدي 3وسف.
املسؤولية  ذات  شركة  لتصبح 
ورأسلال  وحيد  بشريك  املحدو ة 

الشركة موزع كالتا ي :
 1111  : 3وسف  جريدي  السيد 

حصة.
3وسف  جريدي  السيد  تعيين 
 YOUSSTRAD SARL لشركة  مسير 

.AU
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
بتاريخ بالقنيطرة   االبتدائية 
الرقم  تحت   2121 25  يسلبر 

التسلسلي 4127.
123 P

مكتب امستاذ أناس البوعناني

موثق

44، شارع محلد  3بوري مكتب رقم 1

بجانب مصرف املغرب

القنيطرة

الهاتف : 037.36.02.19/037.36.02.30

شركة املوالت العقارية
STE AL MOULATE IMMOBILIER

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تعيين مسير جد3د

بلقت�سى عقد رسمي بتاريخ    -  1
السيد  إقامة  تم   2121 4  يسلبر 
عبد هللا جعيد وتعيين السيد مهدي 
للشركة  جد3د  كلسير  العزوزي 
العقارية  املوالت  شركة  املسلاة 
الشركة  تسيير  يعهد  أصبح  وهكذا 
مهدي  السيد  إ 9  باسلها  والتوقيع 

العزوزي ملدة غير محدو ة.
القانوني  اإل3داع  تم    -  2
 باملحكلة االبتدائية للقنيطرة بتاريخ
 23  يسلبر 2121 تحت رقم 4687.
124 P

STE LLQUAL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

بشريك وحيد
رأسلالها : 111.111  رهم

املقر االجتلاعي : 23، شارع أنوال، 
علارة فلوري 11، املكتب رقم 4 - 

ميلوزا - القنيطرة
تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 
امسا�سي  القانون  وضع  تم  بالرباط 
املحدو ة  املسؤولية  ذات  لشركة 
املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية :
.STE LLQUAL : التسلية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤولية املحدو ة بشريك وحيد.

املقر االجتلاعي : 23، شارع أنوال، 
 -  4 رقم  املكتب   ،11 فلوري  علارة 

ميلوزا - القنيطرة.
موضوع الشركة :

مراقبة جو ة قطع غيار السيارات.
ومراقبة  صيانة  في  املقاولة 

السيارات، اآلالت واملعدات.
رأسلال  حد    : الشركة  رأسلال 
111.111  رهم  مبلغ  في  الشركة 
اجتلاعية  حصة   1111 إ 9  مقسم 
محررة  للواحدة  111  رهم  بقيلة 
بكاملها مكتتبة وموزعة عل9 الشركاء 

كالتا ي :
 1111  : لعليج  الحسين  السيد 

حصة.
املدة : 99 سنة.

التسيير : أسند إ 9 السيد الحسين 
لعليج، الحامل للبطاقة الوطنية رقم 

.G 391442
من فاتح 3نا3ر إ 9   : السنة املالية 

31  يسلبر.
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
باملحكلة االبتدائية بالقنيطرة تحت 
22  يسلبر  بتاريخ   57913 رقم 

.2121
125 P

STE M M SELEC
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

بشريك وحيد
رأسلالها : 111.111  رهم

املقر االجتلاعي : مكتب رقم 3، 
بزاوية زنقة جبالة، غاندي ولبنان 

رقم 3 و7، إقامة فاتين C - القنيطرة
توسيع نشاط الشركة

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
شركاء  قرر  بالقنيطرة  العا ي  الغير 
ذات  شركة   M M SELEC شركة 

وحيد  بشريك  املحدو ة  املسؤولية 

ما 3لي :
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وذلك  الشركة  نشاط  توسيع 

بإضافة نشاط :

التكوين املستلر.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

رقم  تحت  بالقنيطرة  االبتدائية 

81612 بتاريخ 21  يسلبر 2121.

126 P

STE TWINS MIR TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

بشريك وحيد
رأسلالها : 111.111  رهم

املقر االجتلاعي : 23، شارع أنوال، 

علارة فلوري 11، املكتب رقم 4 - 

ميلوزا - القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 

امسا�سي  القانون  وضع  تم  بالرباط 

املحدو ة  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية :

 STE TWINS MIR  : التسلية 

.TRANS SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدو ة بشريك وحيد.

املقر االجتلاعي : 23، شارع أنوال، 

 -  4 رقم  املكتب   ،11 فلوري  علارة 

ميلوزا - القنيطرة.

موضوع الشركة :

املقاولة في نقل املستخدمين.
رأسلال  حد    : الشركة  رأسلال 

111.111  رهم  مبلغ  في  الشركة 

اجتلاعية  حصة   1111 إ 9  مقسم 

محررة  للواحدة  111  رهم  بقيلة 

بكاملها مكتتبة وموزعة عل9 الشركاء 

كالتا ي :

السيد مير محسن : 1111 حصة.

املدة : 99 سنة.

مير  السيد  إ 9  أسند   : التسيير 

الوطنية  للبطاقة  الحامل  محسن، 
.G 461441 رقم

من فاتح 3نا3ر إ 9   : السنة املالية 

31  يسلبر.

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
باملحكلة االبتدائية بالقنيطرة تحت 
22  يسلبر  بتاريخ   57911 رقم 

.2121
127 P

STE TRADICOPEL
 شركة ذات مسؤولية محدو ة

رأسلالها : 11.111  رهم
مقرها االجتلاعي : إقامة إقبال

رقم 11، أوال  أوجيه  - القنيطرة
السجل التجاري رقم 34367 

القنيطرة
الحل املبكر للشركة

بلقت�سى محضر الجلع العام غير 
 ، STE TRADICOPEL العا ي لشركة

تقرر ما 3لي :
املبكر  الحل  عل9  املصا قة 

للشركة.
الكريم  عبد  السيد  تعيين 
الصفريوي، بصفته مصفي للشركة.

تحد3د مقر تصفية الشركة باملقر 
االجتلاعي للشركة أعاله.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 23 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

 يسلبر 2121 تحت رقم 81681.
128 P

مكتب امستاذ رشيد شوقي
موثق بلد3نة تلارة

7، شارع الحسن الثاني، شقة رقم 2 بيركوال 
تلارة

شركة مصحة األمم املتحدة
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رأسلال االجتلاعي : 12.511.111 
 رهم

املقر االجتلاعي : الرباط أكدال، 
شارع اممم املتحدة،زاوية زنقة

أبو  ر وابن حنبل
رقم السجل التجاري بالرباط 

48575
حرر  رسمي  عقد  بلقت�سى    -  1
شوقي،  رشيد  امستاذ  طرف  من 
 11 بتاريخ  تلارة  بلد3نة  موثق 
باع  بلقتضاه  الذي   2121  يسلبر 
لفائدة السيدة السيد فؤا  بوعيا ، 

الحصص  جليع  شحتان،  ءامنة 

خلسة  في  املتلثلة  االجتلاعية 
وتسعون  وواحد  وسبعلائة  آالف 

5791 حصة اجتلاعية التي 3لتلكها 

للشركة  االجتلاعي  الرأسلال  في 

شركة ذات  »مصحة اممم املتحدة« 

املسؤولية املحدو ة.

كتابة  لدى   : القانوني  اإل3داع 

بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 

تحت رقم   2121 29  يسلبر  بتاريخ 

119775
للخالصة والبيان

مكتب امستاذ رشيد شوقي

129 P

امستاذ أ3وب بنعيشوش

موثق بتيفلت

 STE GROUPE SCOLAIRE

ZGHARI II PRIVE
SARL

رأسلال : 111.111  رهم

املقر االجتلاعي : فيال رقم 156 حي 

امندلس تيفلت

سجل تجاري رقم 28485

التعريف الضريبي رقم : 26197873

الغير  العامة  الجلعية  محضر 

العا 3ة :

ملحضر  توثيقي  عقد  بلقت�سى 

حرر  العا 3ة  الغير  العامة  الجلعية 

بنعيشوش  أ3وب  امستاذ  بلكتب 

16  يسلبر  بتاريخ  بتيفلت  موثق 

 GROUPE SCOLAIRE  2121

والذي   ZGHARI II PRIVE SARL

بلوجبه قرر الشركاء ما 3لي :

الخاص  اإلراثة  عقد  تقييد 

باملرحوم السيد بناصر اجعيط.

اجعيط  محلد  السيد  تعيين 

كلسير3ن  الشاوي  فوزية  والسيدة 

للشركة.

اإلمضاء للسيد محلد اجعيط أو 

السيدة فوزية الشاوي.

النظام  تحيين  عل9  املوافقة 

امسا�سي للشركة.

للوثائق  القانوني  اإل3داع  تم 

بالخليسات  االبتدائية  باملحكلة 

24  يسلبر  بتاريخ   1325 تحت رقم 

.2121

130 P

STE SUPER SOF
SARL AU

سوبير سوف

الشكل القانوني للشركة : شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة

ذات الشريك الوحيد

املقر االجتلاعي للشركة : شارع 

العندليب رقم 914 املنزه الرباط

 4 بلقت�سى العقد العرفي بتاريخ 

 14 بتاريخ  واملسجل   2121  يسلبر 

 يسلبر 2121 تأسست الشركة ذات 

املواصفات اآلتية : سوبير سوف.

شركة   : الشكل القانوني للشركة 

ذات  املحدو ة  املسؤولية  ذات 

الشريك الوحيد.

الهدف االجتلاعي للشركة :

التغذ3ة  بيع جليع املوا  املنزلية، 

العامة، موا  التنظيف.

شارع   : للشركة  االجتلاعي  املقر 

العندليب رقم 914 املنزه الرباط.
 111.111  : الشركة  مال  رأس 

 رهم مقسلة إ 9 :

 1111  : لكبير  سفيان  السيد 

حصة.

الشركة  تسيير  أسند   : التسيير 

للسيد سفيان لكبير.

السنة املالية تبتدأ من فاتح 3نا3ر 

إ 9 31  يسلبر من كل سنة.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 6627 رقم  تحت  الرباط  التجارية 

السجل التجاري 148595.

131 P

STE GLOBE TRACKING
ش.م.م.ش.و

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بسال 

تم تأسيس   2121 أكتوبر   19 بتاريخ 

شركة ذات الخصائص التالية :
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 STE GLOBE شركة   : التسلية 
.TRACKING

شركة   : القانونية  الصفة 
محدو 3ة املسؤولية.

الهدف االجتلاعي :
مقاول في نقل البضائع.

مقاول في التركيبات الكهربائية.
الرأسلال للشركة :

في  الشركة  مال  رأس  حد  
سهم   1111 بقيلة  111.111  رهم 
من فئة 111  رهم للسهم في ملك كل 

من :
سهم من   511 السيد و يع فؤا  

فئة 111  رهم 51.111  رهم.
 511 أكرم  الد3ن  صفي  السيد 
 51.111 111  رهم  فئة  من  سهم 

 رهم.
 511 أكرم  الد3ن  صفي  السيد 
 51.111 111  رهم  فئة  من  سهم 

 رهم.
شارع   48 رقم   : االجتلاعي  املقر 

فال أولد علير أكدال الرباط.
السيد  من  كل  عين   : التسيير 
و يع فؤا  والسيد صفي الد3ن أكرم 

مسيران للشركة لللدة غير محدو ة.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
التسجيل في السجل التجاري إال إذا 

حصل فسخ أو امتدا .
من فاتح 3نا3ر إ 9   : السنة املالية 
31  يسلبر من كل سنة ما عدا السنة 
التسجيل  تاريخ  من  تبتدئ  امو 9 
 31 في  وتنتهي  التجاري  السجل  في 

 يسلبر 2121.
للشركة  القانوني  اإل3داع  تم 
املحكلة  لدى  التجراي  السجل  في 
التجارية بالرباط تحت رقم 119669 

بتاريخ 23  يسلبر 2121.
132 P

شركة محريكية
ذ.م.م.

M’HIRIGUIA
شركة ذات املسؤولية املحدوة

SARL
الزيا ة في رأسلال الشركة

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
 2121 أكتوبر   27 بتاريخ  املنعقد 
ذات شركة  محريكية  لشركة 

رأسلالها  املحدو ة  املسؤولية 

االجتلاعي:  مقرها  811.111  رهم 

علالة  أرفو   ملحريكية  قصر 

الرشيد3ة.

املكتب  تشكيل  بعد  وذلك  قرر 

املتكون من السا ة :

السيد بوعويش محلد : مسير.

السيد بوعويش علار : مساهم.

السيد برجي عبد العزيز : مساهم.

ما 3لي :

من  الشركة  رأسلال  في  الزيا ة 

 3.211.111 إ 9  811.111  رهم 

الجاري  الحساب  خالل  من   رهم 

2119، أي  الدائن لللساهلين لسنة 

بخلق 24111 حصة اجتلاعية.

ثالثة  الشركة  رأسلال  أصبح 

مال3ين ومائتي ألف  رهم مقسلة إ 9 

اثنين وثالثون ألف حصة اجتلاعية 

مقدار كل حصة 111  رهم.

املساهلة :

 : محلد  بوعويش  السيد 

حصة   11681 1.168.111  رهم 

اجتلاعية.

 : علار  بوعويش  السيد 

حصة   11661 1.166.111  رهم 

اجتلاعية.

 : العزيز  عبد  برجي  السيد 

حصة   11661 1.166.111  رهم 

اجتلاعية.

 : الشركة  رأسلال  مجلوع 

حصة   32111 3.211.111  رهم 

اجتلاعية.

التسيير :

بوعويش  السيد   : امول  املسير 

محلد.

بوعويش  السيد   : الثاني  املسير 

علار.

باملحكلة  تم   : القانوني  اإل3داع 

 22 بتاريخ  بالرشيد3ة  االبتدائية 

 يسلبر 2121 تحت رقم 397/2020.

133 P

شركة عنتيد
ANTID

شركة ذات املسؤولية املحدوة
SARL

تعد3ل املوضوع االجتلاعي للشركة
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
 2121 9  يسلبر  بتاريخ  املنعقد 
لشركة عنتيد شركة ذات املسؤولية 
521.111  رهم  رأسلالها  املحدو ة 
شبه   املنطقة   : االجتلاعي  مقرها 

صناعية عين العاطي 12 الرشيد3ة.
املكتب  تشكيل  بعد  وذلك  قرر 

املتكون من السا ة :
السيد إسلاعيل عنتيد : مسير.

السيد سليلان عنتيد  : مساهم.
السيد  عثلان عنتيد  : مساهم.

 : عنتيد  الفتاح  عبد  السيد 
مساهم.

ما 3لي :
االجتلاعي  املوضوع  تعد3ل 

للشركة وذلك ب :
 : التالية  امنشطة  إضافة 

بنوماتيك وطاكيكراف.
وحذف امنشطة التالية : امشغال 

املختلفة والوساطة.
املسير السيد إسلاعيل   : التسيير 

عنتيد.
باملحكلة  تم   : القانوني  اإل3داع 
 21 بتاريخ  بالرشيد3ة  االبتدائية 
 يسلبر 2121 تحت رقم 2020/387.
134 P

 STE GROUPE SCOLAIRE
M.S PRIVE

SARL
A ASSOCIE UNIQUE

 SIEGE SOCIAL : N° 20 AV
JOULANE ATLAS VN FES

RC : 63939
TP : 13241375
IF : 45978083

CNSS : 1775304
ICE ; 002577356000061

استغالل عالمة تجارية

الغير  العام  الجلع  بلقت�سى 

2121 فإن  4  يسلبر  العا ي بتاريخ 

 GROUPE لشركة  الوحيد  الشريك 

شركة   SCOLAIRE M.S PRIVE

بشريك  محدو ة  مسؤولية  ذات 

111.111  رهم  رأسلالها  وحيد 

21 شارع الجوالن   : مقرها االجتلاعي 

امطلس م ج فاس قرر ما 3لي :

استغالل العالمة التجارية التالية :

 MARGUERITE SCHOOL

.PRIVE

بكتابة  تم  القانوني  اإل3داع 

بفاس  التجارية  باملحكلة  الضبط 

تحت رقم   2121 23  يسلبر  بتاريخ 

.2020/3749
املسير

135 P

STE DOCAMAN EXPRESS
SARL AU

تأسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 
2121 تم وضع القانون   22  يسلبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  وذات  محدو ة 

وذلك تحت املعطيات التالية :

 DOCAMAN شركة   : التسلية 

.EXPRESS SARL AU

وخارج  :  اخل  الشركة  غرض 

املغرب :

الوطنية  البضائع  نقل  في  مقاول 

والعاملية.

استيرا  وتصد3ر.

املقر : 12 مكرر زنقة لبنان رقم 3، 

املحيط - الرباط.

ب  الشركة  مدة  حد ت   : املدة 

99 سنة ابتداء من تاريخ تسجيلها في 

السجل التجاري.
بلبلغ  حد    : الشركة  رأسلال 

 1111 إ 9  مقسلة  111.111  رهم 

حصة ب 111  رهم للواحدة مكتتبة 

كليا موزعة كالتا ي :

 1111  : العيساوي  أمال  السيدة 

حصة.
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املجلوع : 1111 حصة.
: تسير الشركة من طرف  التسيير 
غير  ملدة  العيساوي  أمال  السيدة 
الوطنية  للبطاقة  الحاملة  محدو ة 
بحي  والقاطنة   Z421373 ص  رقم 

املنزه رقم 59، ح ي م - الرباط.
اإل3داع  تم   : القانوني  اإل3داع 
بكتابة  الشركة  لنظام  القانوني 
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
 2121 28  يسلبر  بتاريخ  بالرباط 

تحت رقم 119728.
سجلت الشركة بالسجل التجاري 

تحت رقم 148561.
مقتطف قصد اإلشهار

136 P

 STE LA MAISON
D’ELECTRICITE

حل الشركة
طبقا للجلع العام املؤرخ بتاريخ 
تقرير  تم  لقد   2119 نوفلبر   فاتح 

ما 3لي :
 STE LA املسلاة  الشركة  حل 

.MAISON D’ELECTRICITE
النخيل  زنقة   3  : مقرها  الكائن 

سكتور D4 تابريكت - سال.
السيدة  العام  الجلع  عين  لقد 
حل  عن  املسؤولة  إسلاعيلي  سارة 

الشركة.
تم اختيار املقر االجتلاعي للشركة 

محل الحل.
لقد تم اإل3داع القانوني باملحكلة 
24  يسلبر  بتاريخ  بسال  االبتدائية 

2121 تحت رقم 35651.
137 P

STE OPINION PUBLIQUE
SARL

شركة ذات مسؤولية محدو ة
ذات  شركة   : الشركة  نوعية 

مسؤولية محدو ة.
 OPINION  : التسلية 

.PUBLIQUE
 ENQUETE  : االجتلاعي  الغرض 

.D’OPINION

 IMM  : االجتلاعي  املقر  عنوان 

 31 APPT 8 RUE MILY AHMED

.LOUKILI HASSAN RABAT

مدة التاسيس : 99 سنة.

راسلال الشركة : 11.111  رهم.

االسهم : 111 سهم.

قيلة السهم : 11  رهم.

الشركاء : عا ل وهبي.

االسم الكامل : عا ل وهبي.

الصفة : مسير الشركة.

شارع   7 رقم  فيال   : العنوان 

الصنوبر، حي الرياض الرباط.

السجل  بلصلحة  اال3داع  تاريخ 

التجارية  املحكلة  لدى  التجاري 

بالرباط 15 أكتوبر 2121.

السجل التجاري رقم :146767.

138 P

 STE MAROC TECH RADIO

 CONTROL

 « MTRC«
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدو ة 

ذات شريك وحيد

راسلالها : 111.111  رهم

السجل التجاري رقم : 148579

 ،2121 2  يسلبر  بتاريخ 

االسا�سي  النظام  صياغة  تلت 

 MAROC TECH RADIO لشركة 

 ،CONTROL »MTRC« SARL AU

ذات  املسؤولية  محدو ة  شركة 

الشريك الوحيد، راسلالها 111.111 

زنقة   6 االجتلاعي  مقرها   رهلا، 

رقم  الشقة   ،4 الطابق  عوى  ضا3ة 

16، أكدال الرباط.

يسن  السيد   : الوحيد  الشريك 

التعريف  للبطاقة  الحامل  امزا3تي 

الوطنية رقم GR811153، ب 1111 

حصة.

وشراء  بيع   : التجاري  النشاط 

ذات  لللركبات  مصغرة  نلاذج 

التحكم عن بعد.

غير  ملدة  الشركة  تسيير  فوض 

محد ة، للسيد يسن امزا3تي الحامل 

رقم  الوطنية  التعريف  للبطاقة 

.GR811153

بالسجل  القانوني  اال3داع  تم 

التجارية  املحكلة  لدى  التجاري 

 ،2121 28  يسلبر  بتاريخ  بالرباط 

تحت رقم 119744.

139 P

 STE BN GARDIENNAGE

SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة

بشريك وحيد

تاسيس شركة
املؤرخ  العرفي  العقد  بلقت�سى 

تم  قد   ،2121 2  يسلبر  بتاريخ 

املسؤولية  ذات  الشركة  تاسيس 

تحلل  التي  وحيد  بشريك  املحدو ة 

الخصائص التالية :

 STE BN  : التسلية 

.GARDIENNAGE SARL AU

الصفة القانونية : شركة محدو ة 

املسؤولية بشريك وحيد.

الهدف االجتلاعي : الحراسة.

رأسلال الشركة : 11.111  رهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التاسيس النهائي.

من فاتح 3ناي ا 9   : السنة املالية 

31  يسلبر من كل سنة ماعدا السنة 

االو 9 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

جنان  اقامة   : االجتلاعي  املقر 

ابن   ،11 شقة رقم   11 أنوال علارة 

رشد هرهورة تلارة.

التسيير : السيدة بنشيخ سعا .

قد تم اال3داع القانوني بالسجل 

االبتدائية  املحكلة  لدى  التجاري 

 ،2121 28  يسلبر  بتاريخ  بتلارة 

تحت رقم 131611.

140 P

 STE DECA PROPRETE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة
بشريك وحيد
تاسيس شركة

املؤرخ  العرفي  العقد  بلقت�سى 
تم  قد   ،2121 2  يسلبر  بتاريخ 
املسؤولية  ذات  الشركة  تاسيس 
تحلل  التي  وحيد  بشريك  املحدو ة 

الخصائص التالية :
 STEDECA  : التسلية 

.PROPRETE  SARL AU
الصفة القانونية : شركة محدو ة 

املسؤولية بشريك وحيد.
الهدف االجتلاعي : تنظيف املوا  
االستهالكية الطبية التجارة امعلال 

املختلفة.
رأسلال الشركة : 11.111  رهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التاسيس النهائي.

من فاتح 3نا3ر ا 9   : السنة املالية 
31  يسلبر من كل سنة ماعدا السنة 

االو 9 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
جنان  اقامة   : االجتلاعي  املقر 
ابن   ،11 شقة رقم   11 أنوال علارة 

رشد هرهورة تلارة.
التسيير : السيدة بنشيخ سعا .

قد تم اال3داع القانوني بالسجل 
االبتدائية  املحكلة  لدى  التجاري 
 ،2121 28  يسلبر  بتاريخ  بتلارة 

تحت رقم 131613.
141 P

STE TNCI
SARL AU

 : تاريخ التسجيل العقد العرفي في 
11 أغسطس 2121 بسال والتي تحلل 

الخصائص التالية : 
مقاول  تاجر،   : الهدف االجتلاعي 

أعلال متنوعة أو البناء.
تاجر أ وات املكتب بالتجزئة.

راسلال الشركة : 111.111  رهم 
فئة  من  حصة   1111 ا 9  مقسلة 

111  رهم للحصة الواحدة.



517 الجريدة الرسميةعد  5646 - 29 جلا ى امو 9 1442 )13 3نا3ر 2121) 

الشكل  عل9  الشركاء  بين  موزعة 

التا ي :

السيد 3ونس بهاج 1111 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التاسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

من فاتح 3نا3ر ا 9   : السنة املالية 

31  يسلبر من كل سنة ماعدا السنة 

االو 9 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
زنقة بوعنان   8  : املقر االجتلاعي 

حي االمل القرية سال.

املسير : 3ونس بهاج.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.32249

142 P

STE BYMARO
.S.A

السجل التجاري رقم : 61773 

الدارالبيضاء

تغيير متصرف
ورئيس مجلس اال ارة

اال ارة  مجلس  محضر  بلوجب 

 ،2121 بفاتح  يسلبر  املنعقد 

 ،.BYMARO S.A بالشركة املساهلة 

بالدارالبيضاء  االجتلاعي  املقر  ذات 

مرينا،  كزابلنكا   ،1 كريستا  مبنى 
 شارع سيدي محلد بن عبد هللا تقرر 

ما 3لي:

نيكوال  السيد  استقالة  معا3نة 

بوريت NICOLAS BORIT من مهامه 

اال ارة  مجلس  ورئيس  كلتصرف 

بتاريخ 7  يسلبر 2121.

تعيين السيد بيير ا3ريك موريس 

 PIERRE ERIC MAURICE SAINT

ANDRE  -،  مواطن فرن�سي والقاطن 

كونغ  هون  وان،  تن   4 هوس  ب 

اال ارة  مجلس  ورئيس  كلتصرف 

للشركة ابتداء من 7  يسلبر 2121.

تم انجاز اال3داع القانوني بكتابة 

الضبط باملحكلة التجارية بالبيضاء 

رقم  تحت   ،2121 23  يسلبر  في 

.758688

143 P

 STE KINE ADDICT
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة
بشريك وحيد
تاسيس شركة

تسجيله  تم  عرفي  عقد  اثر  عل9 
تم   ،2121 3نا3ر   28 بتاريخ  بالرباط 
ذات  لشركة  االسا�سي  النظام  وضع 
املسؤولية املحدو ة باملليزات التالية:

 STE KINE ADDICT  : التسلية 
.SARL AU

الصفة القانونية : ش.م.م.ش.و.
علير  ولد  فال  شارع   11  : املقر 

شقة  8 أكدال الرباط.
أهداف   : االجتلاعي  الغرض 
العالج  العالج الطبيعي،   : الشركة في 

املتبا ل والعالج التأهيلي.
املدة : 99 سنة ابتداء من تاسيس 

الشركة.
السنة االجتلاعية : تبتدأمن فاتح 

3نا3ر وتنتهي 3وم 31  يسلبر.
في  محد    : االجتلاعي  الراسلال 
11.111  رهم مقسم ا 9 111 حصة .
السيد زوهير منى ... 111 حصة .. 

ما يعا ل 11.111  رهم.
تم اسنا  مهام التسيير ا 9 السيد 

زوهير منى.
باملركز  القانوني  اال3داع  تم 
مارس   5 بتاريخ  بالرباط  الجهوي 
التجاري  السجل  رقم  تحت   ،2121

.143643
144 P

STE PIERRE ELAOUNI
SARL AU

تاسيس شركة
11  يسلبر  بتاريخ  عرفي  بعقد 
االسا�سي  النظام  وضع  تم   ،2121
للشركة ذات املسؤولية املحدو ة ذو 

الشريك الوحيد مليزاتها كالتا ي :
 STE PIERRE  : التجاري  االسم 

.ELAOUNI
111.111  رهم   : الراسلال 
حصة كل واحدة   1111 مقسلة ا 9 

111  رهم منحت للشريك الوحيد :

السيد العوني عبد العزيز الحامل 
 E541174 ،للبطاقة الوطنية رقم ث

1111 حصة.
السنة االجتلاعية : من فاتح 3نا3ر 

ا 9 31  يسلبر من كل سنة.
املقر االجتلاعي : حي املغرب العربي 
الحرفيين  حي   3 سكتور   166 رقم 

تلارة.
أشغال   : االجتلاعي  املوضوع 

مختلفة في البناء : الرخام.
املدة : 99 سنة ابتداء من تقييدها 

في السجل التجاري.
عبد  العوني  السيد   : التسيير 
التعريف  للبطاقة  الحامل  العزيز 
غير  ملدة   E541174 رقم  الوطنية 

محدو ة.
باملحكلة  الشركة  تسجيل  تم 
21  يسلبر  االبتدائية بتلارة بتاريخ 

2121، تحت رقم 131571.
145 P

STE URBAIN GAMES
سجل تجاري رقم : 138579 الرباط

حل الشركة
بعقد عرفي مؤرخ في فاتح  يسلبر  
قرر الجلع العام االستثنائي   ،2121

الوحيد ما 3لي :
حل الشركة مقدما وتصفيتها.

3ونس  بنلحرز  السيد  تعيين 
رقم  التعريف  للبطاقة  الحامل 
كلأمور للتصفية واتلام   A265252

جليع االجراءات.
تعيين مقر التصفية واملراسلة : 6 

شارع ضا3ة افراح أكدال الرباط.
باملحكلة  القانوني  اال3داع  تم 
التجارية بالرباط تحت رقم 119556 

بتاريخ 22  يسلبر 2121.
146 P

STE NEVOTECHNOLOGIES
سجل تجاري رقم : 85719

تحويل املقر االجتلاعي للشركة
رفع رأسلال الشركة

بتاريخ  مؤرخين  عرفيين  بعقد3ن 
 2121 3ونيو  و25   2121 مارس   3

ومسجلين بالرباط تم ما 3لي :

العنوان  ا 9  الشركة  مقر  تغيير 
التا ي :

5 شارع مهدي بن بركة سيكتور 6 
بلوك ج 5 حي الرياض الرباط.

رفع راسلال الشركة ب 511.111 
املنقول  تعد3ل  طريق  عن   رهم 
راسلال  بذلك  ليصبح  جد3د  من 

1.511.111  رهم.
بكتابة  القانوني  اال3داع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 
رقم  تحت   ،2121 3وليو   29 بتاريخ 
تحت   ،2121 115916 و21 سبتلبر 

رقم 116922.
147 P

 STE ALABAR
 CONSTRUCTION

SARL
شركة ذات مسؤولية محدو ة

بشريك وحيد
تاسيس شركة

بتيفلت  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم وضع   ،2121 سبتلبر   25 بتاريخ 
ذات  لشركة  االسا�سي  القانون 
 STE ALABAR املحدو ة  املسؤولية 
ذات   CONSTRUCTION SARL

الخصائص التالية :
تصنيع موا    : الهدف االجتلاعي 
مختلفة  أشغال  في  مقاول  البناء، 

والبناء، تاجر.
املقر االجتلاعي : 87 اقامة جوهرة 
مالك  ا3ت   ،3 سكتور  مالك،  ا3ت 

تيفلت، ا3ت مالك.
املدة االجتلاعية : 99 سنة.

 111.111  : االجتلاعي  الراسلال 
حصة من   1111  رهم موزعة عل9 
111  رهم للحصة وزعت كلا  فئة 

3لي :
 511  .. السهلي  3ونس  السيد 

حصة.
 491 مورتدي  رشيدة  والسيدة 

حصة.
تم تعيين السيد 3ونس   : التسيير 
غير  ملدة  للشركة  كلسير  السهلي، 

محدو ة.
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بلكتبة  القانوني  اال3داع  تم 
الضبط باملحكلة االبتدائية بتيفلت 
2121، تحت رقم  22  يسلبر  بتاريخ 

.249
148 P

STE MEDIALAOUI
SARL

شركة ذات مسؤولية محدو ة
ذات  شركة   : الشركة  نوعية 

مسؤولية محدو ة.
.STE MEDIALAOUI : التسلية

 PUBLICITE  : الغرض االجتلاعي 
.ET IMPORT ET EXPORT

عنوان املقر االجتلاعي : متجر رقم 
شارع  السفراء،  التجاري  املركز   21

محلد الخامس الرباط.
مدة التاسيس : 99 سنة.

راسلال الشركة : 11.111  رهم.
االسهم : 111 سهم.

قيلة السهم : 11  رهم.
الشركاء : 3اسين مدغري علوي.

مدغري  3اسين   : الكامل  االسم 
علوي.

الصفة : مسير الشركة.
شارع  باها  ا3ت  زنقة   : العنوان 
 BELLE VUE LOT السا س  محلد 

السوي�سي الرباط.
السجل  بلصلحة  اال3داع  تاريخ 
التجارية  املحكلة  لدى  التجاري 

بالرباط 11  يسلبر 2121.
الرقم السجل التجاري : 148231.
149 P

 STE CATHEDRALE
CONSTRUCTIONS

شركة ذات مسؤولية محدو ة
ذات الشريك الوحيد

تاسيس شركة
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بسال، 
تم  قد   ،2121 سبتلبر   22 3وم 
املسؤولية  محدو ة  شركة  تاسيس 
تحلل  والتي  الوحيد  الشريك  ذات 

الخصائص التالية :

 CATHEDRALE  : التسلية 
CONSTRUCTIONS ش.م.م.ش.و.

راسلال الشركة : 111.111  رهم 
 111 بثلن  حصة   1111 ا 9  مقسم 

 رهم للحصة الواحدة.
231 تجزئة  : رقم  املقر االجتلاعي 
سال   4 رقم  شقة  حصين  املعلورة 

الجد3دة.
غرض   : االجتلاعي  الهدف 
غير  أو  مباشر  بشكل  سواء  الشركة 
باملشاركة أو  لحسابها   مباشر وسواء 
الهندسة  هو  الغير،  لفائدة  أو   
املدنية، املفاوض، أعلال متنوعة أو 

االنشائية.
بكل  القيام  عامة،  وبصفة 
والصناعية  التجارية  العلليات 
واملتعلقة  والعقارية  واملالية 
مباشر  بشكل  املرتبطة   باملنقوالت 
أو غير مباشر امنشطة املذكورة أعاله 
الشركة  تنلية  في  تساهم  التي  أو 

وتوسيعها.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التاسيس النهائي.
السيد  الشركة  يسير   : التسيير 
بتلارة،  القاطن  الناصري  أسامة 
 11 3 شقة رقم  اقامة االسرة علارة 
شارع طارق بن زيا  والحامل للبطاقة 
AD272285، ملدة غير  الوطنية رقم 

محدو ة.
كتابة  لدى  القانوني  اال3داع  تم 
بسال  االبتدائية  باملحكلة  الضبط 
رقم  تحت   ،2121 7  يسلبر  3وم 

.811
 : التجاري  السجل  في  االندراج 
التجاري  بالسجل  الشركة  سجلت 

بسال تحت رقم 32467.
االشارة والنشر

املسير : السيد أسامة الناصري

150 P

STE ALFIBRAMA
SARL AU

بتاريخ  بلقت�سى عقد عرفي حرر 
24 3نا3ر 2121 بالبيضاء تقرر ما 3لي:
تغيير املقر االجتلاعي للشركة ا 9 
الطابق  الخامس  محلد  شارع   433

السابع الشقة رقم 28 البيضاء.

االسا�سي  القانون  تحد3ث 

للشركة.

بكتابة  القانوني  اال3داع  تم 

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

بالدارالبيضاء بتاريخ 29 3نا3ر 2121، 

تحت رقم 728779.

151 P

STE PRECITECH
SARL AU

بتاريخ  بلقت�سى عقد عرفي حرر 

ما  تقرر  بالبيضاء   2121 3ونيو   18

3لي:

تغيير املقر االجتلاعي للشركة ا 9 

مكازة   1 تجزئة وال  حدو علارة رقم 

مليل  تيط  حجاج  سيدي   1 رقم 

الدارالبيضاء.

االسا�سي  القانون  تحد3ث 

للشركة.

بكتابة  القانوني  اال3داع  تم 

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

بالدارالبيضاء بتاريخ 7 3وليو  2121، 

تحت رقم 738543.

151P مكرر

STE B-STRAT
SARL AU

بتاريخ  بلقت�سى عقد عرفي حرر 

31 3نا3ر 2121 بالبيضاء تقرر ما 3لي:

تغيير هدف الشركة ا 9 : 

التنظيم،  اال ارية،  االستشارات 

واعا ة  االتصاالت،  التسويق، 

الهيكلة واال ارة والهندسة املالية.

نظم  وتطوير  اال ماج  التجارة، 

املعلومات.

االسا�سي  القانون  تحد3ث 

للشركة.

بكتابة  القانوني  اال3داع  تم 

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

فبرا3ر     21 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

2121، تحت رقم 731669.

152 P

 STE HYDRO NET

INDUSTRIE
 SARL

بتاريخ  بلقت�سى عقد عرفي حرر 

2121 بالبيضاء تقرر ما  31  يسلبر 

3لي :

النهائي  والحل  التصفية  ختم 

للشركة

من  واعفاء  املصفي  ذمة  براءة 

مهلته. 

بكتابة  القانوني  اال3داع  تم 

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

أكتوبر    26 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

2121، تحت رقم 751672.

153 P

STE 2M-INST
 SARL

بتاريخ   بلقت�سى عقد عرفي حرر 
تقرر بالبيضاء   2119  27مارس 

 ما 3لي:

للشركة  االجتلاعي  املقر  تغيير 

بالطابق  الكائن   13 رقم  املكتب  ا 9 

الخامس املنطقة الصناعية الوفاق 
رقم 32 حي االلفة الدارالبيضاء.

الرفع من راسلال الشركة ليصبح 

611.111  رهم.

للسيد  للشركة  التسيير  تأكيد 

بزي عبد الرحلان مع تعيين السيد 

ثاني للشركة  لحسين بوملاني كلسير 

ملدة غير محدو ة.

أو  االبناك  مع  الشركة  تتعامل 

املصرفية  املؤسسات  من  غيرها 

بامضاء مستقل للسيد عبد الرحلان 

بزي أو السيد لحسين بوملاني ملدة غير 

محدو ة.

االسا�سي  القانون  تحد3ث 

للشركة.

بكتابة  القانوني  اال3داع  تم 

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

بالدارالبيضاء بتاريخ 2 3وليو 2119، 

تحت رقم 717265.

154 P
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STE MNIMMO
 SARL

بتاريخ  بلقت�سى عقد عرفي حرر 

تقرر ما  بالبيضاء   2121 اكتوبر   11

3لي :

من  ابتداء  للشركة  مسبق  فسخ 

تاريخ 11 أكتوبر 2121.

نبيل  العسال  السيد  تعيين 

كلصفيين  مرا   حجاج  والسيد 

للشركة.

شارع   433  : هو  التصفية  محل 

السابع  الطابق  الخامس  محلد 

الشقة رقم 28 الدارالبيضاء.

بكتابة  القانوني  اال3داع  تم 

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

نونبر     13 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

2121، تحت رقم 754134.

155 P

STE  THRIVING PLANET
 SARL AU

بتاريخ  بلقت�سى عقد عرفي حرر 
تقرر  بالبيضاء   2121 اكتوبر   31 

ما 3لي :

من  ابتداء  للشركة  مسبق  فسخ 

تاريخ 31 أكتوبر 2121.

العراقي  طانطاوي  السيدة  تعيين 

جنات  كلصفية للشركة.

محل التصفية هو املقر االجتلاعي 

للشركة  : االزهر 2 اقامة عرسة الكبير 

الرقم 12 معاريف الدارالبيضاء.

بكتابة  القانوني  اال3داع  تم 

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

7  يسلبر    بتاريخ  بالدارالبيضاء 

2121، تحت رقم 756425.

156 P

 STE  SMART FOOD

MOROCCO
 SARL

بتاريخ  بلقت�سى عقد عرفي حرر 
تقرر  بالبيضاء   2121 أغسطس   31

ما 3لي :

من  ابتداء  للشركة  مسبق  فسخ 
تاريخ 31 أغسطس 2121.

بوزيدي  شهاب  السيد  تعيين 
اال ري�سي   كلصفي للشركة.

امال  وب   42  : التصفية  محل 
سيدي  االر�سي  الطابق  القدس 

البرنو�سي الدارالبيضاء.
بكتابة  القانوني  اال3داع  تم 
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
سبتلبر   29 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

2121، تحت رقم 747818.
157 P

STE  LOGIMED
 SARL

بتاريخ  بلقت�سى عقد عرفي حرر 
تقرر  بالبيضاء   2121 أغسطس   24

ما 3لي :
تغيير املقر االجتلاعي للشركة إ 9 
محلد  زنقة   31  : الجد3د  العنوان 
املعاريف  31 املكتب   الحضيكي 

 الدار البيضاء.
امسا�سي  القانون  صياغة  إعا ة 

للشركة.
بكتابة  القانوني  اإل3داع  تم 
الضبط لدى املحكلة التجارية بالدار 
 2121 أكتوبر   19 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 751388
158 P

STE BIOSAN
SARL AU

بتاريخ   بلقت�سى عقد عرفي حرر 
3 نونبر 2121 بالبيضاء تقرر ما 3لي:

استقالة السيدة التامدي هند من 
تسيير الشركة وتعيين السيد العسال 
غير  ملدة  للشركة  جد3د  مسير  نبيل 

محدو ة.
أو  االبناك  مع  الشركة  تتعامل 
املصرفية  املؤسسات  من  غيرها 
غير  ملدة  للسيد  مستقل  بامضاء 

محدو ة.
بكتابة  القانوني  اال3داع  تم 
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
بالدارالبيضاء بتاريخ 17 نونبر 2121، 

تحت رقم 754285.
159 P

STE   MAIRAV AFRIQUIA
 SARL

بتاريخ  بلقت�سى عقد عرفي حرر 
16 3نا3ر 2119 بالبيضاء تقرر ما 3لي:
االجتلاعي  راسلال  برفع  القيام 
ا 9  111.111  رهم   : من  للشركة 

611.111  رهم.
االسا�سي  القانون  تحد3ث 

للشركة.
بكتابة  القانوني  اال3داع  تم 
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
8  يسلبر  بتاريخ  بالدارالبيضاء 

2121، تحت رقم 756563.
160 P

STE UK & MOROCCO
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
بشريك وحيد
تاسيس شركة

بتاريخ  بلقت�سى عقد عرفي حرر 
تم  بالبيضاء،   2121 سبتلبر   14
وضع القانون االسا�سي للشركة ذات 
املسؤولية املحدو ة بشريك وحيد لها 

املليزات التالية :
 STE UK &  : التسلية 

.MOROCCO SARL AU
الشركة  اخل  هدف   : الهدف 

املغرب وخارجه :
وتصد3ر  باستيرا   3قوم  تاجر 
والصناعية  الزراعية  املنتجات 

والنسيج.
زنقة صبري   12  : املقر االجتلاعي 
 6 بوجلعة الطابق االول الشقة رقم 

الدارالبيضاء.
املدة : 99 سنة.

راسلال : 51.111  رهم.
الشركاء : السيدة نزهة تيزي 511 

حصة.
السيدة  تعيين  تم   : التسيير 
ملدة  للشركة  كلسيرة  تيزي  نزهة 
الشركة  تتعامل  كلا  محدو ة،  غير 
مع االبناك او غيرها من املؤسسات 
املصرفية بامضاء السيدة نزهة تيزي 

ملدة غير محدو ة.

من فاتح 3نا3ر ا 9   : السنة املالية 
31  يسلبر من كل سنة.

 %  5 ازالة  بعد   : االرباح  توزيع 
بين  الباقي  3وزع  القانوني  لالحتياط 
واحد  كل  حصص  حسب  الشركاء 

منهم.
باملحكلة  القانوني  اال3داع  تم 
رقم  تحت  بالدارالبيضاء  التجارية 

سجل التجاري 475121.
161 P

 STE NATURE’S PATH
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
بشريك وحيد
تاسيس شركة

بتاريخ  بلقت�سى عقد عرفي حرر 
تم وضع  بالبيضاء،   2118 3ونيو   14
ذات  للشركة  االسا�سي  القانون 
وحيد  بشريك  املحدو ة  املسؤولية 

لها املليزات التالية :
 STE NATURE’S PATH : التسلية

.SARL AU
الشركة  اخل  هدف   : الهدف 

املغرب وخارجه :
نتيروباتي العالج الطبيعي.

املقر االجتلاعي : زاوية زنقة احلد 
الجوماري وشارع بيرانزران اقامة ا3ة 

4 الطابق 4 رقم 12  الدارالبيضاء.
املدة : 99 سنة.

راسلال : 111.111  رهم.
الشركاء : السيدة صوفيا بنجلون 

1111 حصة.
السيدة  تعيين  تم   : التسيير 
صوفيا بنجلون  كلسيرة للشركة ملدة 
الشركة  تتعامل  كلا  محدو ة،  غير 
مع االبناك او غيرها من املؤسسات 
صوفيا  السيدة  بامضاء  املصرفية 

بنجلون ملدة غير محدو ة.
من فاتح 3نا3ر ا 9   : السنة املالية 

31  يسلبر من كل سنة.
 %  5 ازالة  بعد   : االرباح  توزيع 
بين  الباقي  3وزع  القانوني  لالحتياط 
واحد  كل  حصص  حسب  الشركاء 

منهم.
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باملحكلة  القانوني  اال3داع  تم 

رقم  تحت  بالدارالبيضاء  التجارية 

سحل التجاري 477595.

162 P

 STE DIAMOND SPORT
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

بشريك وحيد

تاسيس شركة
بتاريخ  بلقت�سى عقد عرفي حرر 

تم  بالبيضاء،   2121 أغسطس   13

وضع القانون االسا�سي للشركة ذات 

املسؤولية املحدو ة بشريك وحيد لها 

املليزات التالية :

 STE DIAMOND  : التسلية 

.SPORT SARL AU

الشركة  اخل  هدف   : الهدف 

املغرب وخارجه :

واملالبس  املالبس  جليع  تسويق 

الرياضية.
زنقة صبري   12  : املقر االجتلاعي 

 6 بوجلعة الطابق االول الشقة رقم 

الدارالبيضاء.

املدة : 99 سنة.
راسلال : 111.111  رهم.

العكاب  خالد  السيد   : الشركاء 

1111 حصة.

تم تعيين السيد خالد   : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  كلسير  العكاب  

الشركة  تتعامل  كلا  محدو ة، 

املعامالت  من  غيرها  او  االبناك  مع 

خالد  السيد  بامضاء  املصرفية 

العكاب ملدة غير محدو ة.

من فاتح 3نا3ر ا 9   : السنة املالية 

31  يسلبر من كل سنة.

 %  5 ازالة  بعد   : االرباح  توزيع 

بين  الباقي  3وزع  القانوني  لالحتياط 

واحد  كل  حصص  حسب  الشركاء 

منهم.

باملحكلة  القانوني  اال3داع  تم 

رقم  تحت  بالدارالبيضاء  التجارية 

سحل التجاري 475133.

163 P

STE  COBUIL4U

 SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تاسيس شركة
بتاريخ  بلقت�سى عقد عرفي حرر 

تم  بالبيضاء،   2121 3  يسلبر 

وضع القانون االسا�سي للشركة ذات 

املليزات  لها  املحدو ة  املسؤولية 

التالية :

 STE COBUIL4U  : التسلية 

.SARL

الشركة  اخل  هدف   : الهدف 

املغرب وخارجه :

االنعاش العقاري.

املقر االجتلاعي : مجلوعة التقدم 

الطابق الثاني البرنو�سي    17-2 جش 

الدارالبيضاء.

املدة : 99 سنة.

راسلال : 111.111  رهم.

عدنان  محلد  السيد   : الشركاء 

511 حصة.

 511 ابراهيم  السبوعي  السيد 

حصة.

السيد3ن  تعيين  تم   : التسيير 

ابراهيم  والسبوعي  عدنان  محلد 

كلسير3ن للشركة ملدة  غير محدو ة، 

االبناك  مع  الشركة  تتعامل  كلا 

املصرفية  املؤسسات  من  غيرها  او 

عدنان  محلد  السيد3ن  بامضاء 

والسبوعي ابراهيم ملدة غير محدو ة.

من فاتح 3نا3ر ا 9   : السنة املالية 

31  يسلبر من كل سنة.

 %  5 ازالة  بعد   : االرباح  توزيع 

بين  الباقي  3وزع  القانوني  لالحتياط 

واحد  كل  حصص  حسب  الشركاء 

منهم.

باملحكلة  القانوني  اال3داع  تم 

رقم  تحت  بالدارالبيضاء  التجارية 

سجل التجاري 482179.

164 P

 STE LBH IMMOBILIER
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
بشريك وحيد
تاسيس شركة

بتاريخ  بلقت�سى عقد عرفي حرر 
وضع  تم  بالبيضاء،   2121 نونبر   2
ذات  للشركة  االسا�سي  القانون 
وحيد  بشريك  املحدو ة  املسؤولية 

لها املليزات التالية :
 STE LBH  : التسلية 

.IMMOBILIER  SARL AU
الشركة  اخل  هدف   : الهدف 

املغرب وخارجه :
االنعاش العقاري.

املقر االجتلاعي : مجلوعة التقدم 
الطابق الثاني البرنو�سي    17-2 جش 

الدارالبيضاء.
املدة : 99 سنة.

راسلال : 111.111  رهم.
لبنى  بناني  السيدة   : الشركاء 

1111 حصة.
السيدة  تعيين  تم   : التسيير 
ملدة  للشركة  كلسيرة  لبنى    بناني 
الشركة  تتعامل  كلا  محدو ة،  غير 
مع االبناك او غيرها من املؤسسات 
املصرفية بامضاء السيدة بناني لبنى  

ملدة غير محدو ة.
من فاتح 3نا3ر ا 9   : السنة املالية 

31  يسلبر من كل سنة.
 %  5 ازالة  بعد   : االرباح  توزيع 
بين  الباقي  3وزع  القانوني  لالحتياط 
واحد  كل  حصص  حسب  الشركاء 

منهم.
باملحكلة  القانوني  اال3داع  تم 
رقم  تحت  بالدارالبيضاء  التجارية 

سحل التجاري 479851.
165 P

STE B-STRAT
SARL AU

بتاريخ  بلقت�سى عقد عرفي حرر 
4 نونبر  2121 بالبيضاء تقرر ما 3لي:

زنقة   13  : ا 9  تغيير مقر الشركة 
احلد املجاطي اقامة ليزالب الطابق 

االول رقم 8 الدارالبيضاء. 

االسا�سي  القانون  تحد3ث 
للشركة.

بكتابة  القانوني  اال3داع  تم 
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
نونبر     31 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

2121، تحت رقم 755574.
166 P

 STE AL MAALI IF
CONSULTING

SARL AU
بتاريخ  بلقت�سى عقد عرفي حرر 
تقرر بالبيضاء   2121 أكتوبر   12 

 ما 3لي:
93 شارع    : تغيير مقر الشركة ا 9 
 79 رقم  الرابع  الطابق  املومن  عبد 

الدارالبيضاء. 
االسا�سي  القانون  تحد3ث 

للشركة.
بكتابة  القانوني  اال3داع  تم 
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
9  يسلبر    بتاريخ  بالدارالبيضاء 

2121، تحت رقم 688558.
167 P

STE VECOME
 SARL

بتاريخ  بلقت�سى عقد عرفي حرر 
9 نونبر  2121 بالبيضاء تقرر ما 3لي:

توسيع هدف الشركة ا 9 معدات 
صناعية.

االسا�سي  القانون  تحد3ث 
للشركة.

بكتابة  القانوني  اال3داع  تم 
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
7  يسلبر    بتاريخ  بالدارالبيضاء 

2121، تحت رقم 756427.
168 P

STE MULTI TRAVAUX
SARL

بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى  
تقرر بالبيضاء   ،2121 نونبر   16   

 ما 3لي :
اقامة  ا 9  االجتلاعي  املقر  تغيير 
عين السبع   8 رقم   2 علارة   2 بسلة 

الدارالبيضاء.
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بتفويت  رضوان  برا  السيد  قام 

الحصص االجتلاعية التي 3للكها في 

السيد  لفائدة  حصة   211 الشركة 

جلال املاحي.

سعيد   اللبيدي  السيد  قام 

التي  االجتلاعية  الحصص  بتفويت 

3للكها في الشركة 211 حصة لفائدة 

السيد جلال املاحي.

محلد  اللبيدي  السيد  قام 

التي  االجتلاعية  الحصص  بتفويت 

3للكها في الشركة 211 حصة لفائدة 

السيد جلال املاحي.

لتصبح  القانوني  الشكل  تحويل 

املحدو ة  املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد.

من  رضوان  برا  السيد  استقالة 

تعيين  مع  للشركة،  مسير  منصب 

جد3د  مسير  املاحي  جلال  السيد 

للشركة ملدة غير محدو ة.

تتعامل الشركة مع جليع االبناك 

بامضاء  املصرفية  واملؤسسات 

مستقل للسيد جلال املاحي ملدة غير 

محدو ة.

االسا�سي  القانون  صياغة  اعا ة 

للشركة.

بكتابة  القانوني  اال3داع  تم 

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

8  يسلبر    بتاريخ  بالدارالبيضاء 

2121، تحت رقم 756536.

169 P

STE EVENT CENTER
SARL  AU

بتاريخ  بلقت�سى عقد عرفي حرر 

تقرر بالبيضاء   2121 نونبر    26 

 ما 3لي:

خوباز  الوهاب  عبد  السيد  قام 

التي  االجتلاعية  الحصص  بتفويت 

3للكها في الشركة 111 حصة لفائدة 

السيد جلال املاحي.

لتصبح  القانوني  الشكل  تحويل 

املحدو ة  املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد.

الوهاب  عبد  السيد  استقالة 
للشركة،  مسير  منصب  من  خوباز 
مع تعيين السيد جلال املاحي مسير 

جد3د للشركة ملدة غير محدو ة.
تتعامل الشركة مع جليع االبناك 
بامضاء  املصرفية  واملؤسسات 
مستقل للسيد جلال املاحي ملدة غير 

محد ة.
االسا�سي  القانون  صياغة  اعا ة 

للشركة.
بكتابة  القانوني  اال3داع  تم 
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
14  يسلير   بتاريخ  بالدارالبيضاء 

2121، تحت رقم 757337.
170 P

STE  EMNI WARDA
SARL

 18 بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
مارس 2121، بالبيضاء تقرر ما 3لي :

قام السيد سعيد سدوني  بتفويت 
الحصص االجتلاعية التي 3للكها في 
السيد  لفائدة  حصة   511 الشركة 

نور الد3ن فيتح.
مطيع   سومية  السيدة  قامت 
التي  االجتلاعية  الحصص  بتفويت 
تللكها في الشركة 511 حصة لفائدة 

السيد نور الد3ن فيتح.
لتصبح  القانوني  الشكل  تحويل 
املحدو ة  املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد.
سدوني  سعيد  السيد  استقالة 
من منصب  والسيدة سومية مطيع  
تسيير الشركة، مع تعيين السيد نور 
الد3ن فيتح  مسير جد3د للشركة ملدة 

غير محدو ة.
تتعامل الشركة مع جليع االبناك 
بامضاء  املصرفية  واملؤسسات 
مستقل للسيد  نور الد3ن فيتح ملدة 

غير محدو ة.
االسا�سي  القانون  صياغة  اعا ة 

للشركة.
بكتابة  القانوني  اال3داع  تم 
االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 
 ،2121 نونبر   23 بتاريخ  باملحلد3ة 

تحت رقم 1538.
171 P

STE BETON ET METAL
SARL

شركة ذات مسؤولية محدو ة

السجل التجاري رقم : 3385 بسال

حل الشركة
العام  الجلع  مداوالت  بلقت�سى 

 3 3وم  بالرباط  املنعقد  االستثنائي 

نونبر 2121 قرر الشركاء ما 3لي :

الحل املسبق للشركة.

طرح حسابات تصفية الشركة.

تعيين السيد علا  الهال ي للقيام 

بلهلة تصفية الشركة.

الشروع في تصفية الشركة.

بالرباط  التصفية  مقر  تحد3د 

مكرر،   8 رقم  العلويين،  ساحة 

الطابق الثاني، شقة رقم 14.

 23 3وم  القانوني  اال3داع  تم 

الضبط  كتابة  لدى   2121  يسلبر 

باملحكلة االبتدائية بسال تحت رقم 

.35625
للخالصة والبيان

172 P

CABINET EL BAZ

 AGREE PRES DE LA COUR D’APPEL

LES TRIBUNEAUC ET LES CONSULATS

STE SAHAM SKHIRAT
SARL

شركة ذات مسؤولية محدو ة

راسلالها : 911.911  رهم

 مقرها االجتلاعي : زنقة كوراي

 رقم 76 الدارالبيضاء

السجل التجاري رقم: 112275 

الدارالبيضاء

اعا ة تقنين النظام االسا�سي
3وليو   24 في  مؤرخ  قرار  حسب 

شركة  في  الشركاء  قام   ،2121

SAHAM SKHIRAT شركة محدو ة 

 911.911 راسلالها  املسؤولية، 

املجتلعون في جلع عام غير   رهم، 

الشركة  نظام  تقنين  باعا ة  عا ي، 

االسا�سي.

القانوني  اال3داع  انجاز  تم 

التجارية  باملحكلة  الضبط  بكتابة 

بالدارالبيضاء في 14  يسلبر 2121، 

تحت رقم 757349.
عن موجز وبيان

 اال ارة املسيرة

173 P

H.NAMIQ
S.A.R.L.A.U

أش نامق

67  رب لعيون الطابق 3 شقة رقم 

5 املحلد3ة

تأسيس شركة محدو ة املسؤولية 
لشريك وحيد

حرر  عرفي  عقد  بلقت�سى 

 2121 نوفلبر   9 باملحلد3ة في تاريخ 

لشركة  امسا�سي  القانون  إنشاء  ثم 

الشريك  ذات  املسؤولية  محدو ة 

الوحيد خصائصها كالتا ي :

التسلية : أش نامق.

استيرا  وتصد3ر جليع املنتجات 

واملوا .

امصناف  جليع  شراءوبيع 

واملنتجات واملوا .

التجارة اإللكترونية.

التدوال.

جليع  وصيانة  وتوزيع  تصنيع 

اختالف  عل9  واملنتجات  امصناف 

أنواعها.

إنجاز امعلال بكافة أنواعها.

املنتجات  جليع  وتوزيع  تسويق 

واملوا  وامصناف واملوا  من الداخل 

والخارج.

عالمة  مي  التجاري  التلثيل 

تجارية، جللة، شبه جللة وتجزئة.

تجارة عامة.

وبصورة أعم أ اء جليع املعامالت 

والتصد3ر    واالستيرا   التجارية 

املنقولة أو العقارية التي قد تساهم 

بشكل مباشر أو غير مباشر في تعزيز 

الغرض الرئي�سي للشركة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.
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في  محد    : الشركة  رأسلال 

11111  رهم إ 9 111 حصة من فئة 

111  رهم للحصة.

للسيدة حنان نامق 111 حصة.

السيدة  تعيين  تم  الشركة  إ ارة 

حنان نامق كلسيرة وحيدة للشركة.

بكتابة  القانوني  اإل3داع  تم 

اإلبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 

 2121 نوفلبر   31 3وم  باملحلد3ة 

تحت 1598.

174 P

SOCIETE CIAO NETTOYAGE
SARL

املقر اإلجتلاعي : املحل الكائن 

بالطابق امر�سي رقم 4 تجزئة كريم 

بنسو ة فاس

بتاريخ توثيقي  عقد   بلقت�سى 

تأسيس  تم   2121 25  يسلبر   

لتكون  املسؤولية  محدو ة  الشركة 

خاصيتها كالتا ي :

 SOCIETE CIAO  : بالتسلية 

.NETTOYAGE SARL

الهدف : في املغرب كلا في الخارج 

من صناعة في موا  التنظيف وكدلك 

من بيع وشراء وتوزيع في موا  البناء 

غير  أو  مباشرة  وبصفة  املصنعة 

إ 9  تهدف  التي  النشاطات  مباشرة 

التنلية.

 4 رقم  فاس   : اإلجتلاعي  املقر 

املحل الكائن بالطابق امر�سي تجزئة 

كريم بنسو ة.

 111.111.11  : الشركة  رأسلال 

 رهم.

املجلوع : 111.111.11  رهم .

الفتاش  الضاوية  السيدة 

111.111.11  رهم.

التسيير : تسير الشركة من طرف 

الضاوية  السيدة  واحدة  مسيرة 

الفتاش.

املالية : تبتدأ من فاتح 3نا3ر وتنتهي 

في 31  يسلبر من كل سنة.

بكتابة  القانوني  اإل3داع  تم 

بفاس  التجارية  باملحكلة  الضبط 

تحت3761/2121.

175 P

STE HCC
SARL AU

 BLOC 18 HAY SALAM 1656

SALE

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

27 نوفلبر 2121 تم إقرار ما 3لي :

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

الخصائص  تحلل  والتي  املحدو ة 

التالية :

.HCC : التسلية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدو ة بشريك واحد.

خدمات   : اإلجتلاعي  الهدف 

التسويق،  واالستشارات،  اإلتصال 

تصليم رقمي، اإلعالم والدارسة.
رأسلال الشركة : 111.111.11.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
املقر اإلجتلاعي : رقم 1656 بلوك 

18 حي السالم سال.

الحافظ  عبد  السيد   : التسيير 

اعليمي.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

بسال  اإلبتدائية  باملحكلة  التجاري 

تحت رقم   2121 24  يسلبر  بتاريخ 

.32595

176 P

ELPPRINT
SARL

فاتح  ليوم  عرفي  عقد  بلقت�سى 

العام  الجلع  قرر   2121 3وليو 

عل9  املصا قة  للشركة   اإلستثنائي 

ما 3لي :

نقل املقر اإلجتلاعي للشركة من 

رقم  امول  والطابق  امر�سي  الطابق 

إ 9  سال  رحلة  حي  قطاع     1288
عين عتيق   4 رقم   ZK2 DVP تجزئة 

تلارة.

تعد3ل البند الخامس من القانون 
امسا�سي للشركة.

بالسجل  القانوني  اإل3داع  تم 
بسال  اإلبتدائية  لللحكلة  التجاري 
تحت رقم   2121 17  يسلبر  بتاريخ 

.35596
177 P

MAMIZ
S.A.R.L.AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة بشريك وحيد

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
تم تأسيس شركة   2121 نوفلبر   31
بشريك  محدو ة  مسؤولية  ذات 

وحيد :
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدو ة بشريك وحيد.
.MAMIZ S.A.R.L.AU : التسلية

الهدف :
الخفيفة  والوجبات  املطاعم 
عل9  لإلستهالك  امطباق  ومبيعات 

الفور أو لتناولها.
املقر اإلجتلاعي : مبنى 31 شقة 8 
شارع موالي أحلد الوكيلي، حسان، 

الرباط.
املدة : 99 سنة ابتداء من تاريخ 

تسجيل الشركة بالسجل التجاري.
الرأسلال  حد    : الرأسلال 
مقسم  111.111  رهم  في  الشركة 
بقيلة  إجتلاعية  حصة   1111 إ 9 
اكتتابها  سد   للواحدة  111  رهم 

وتوزيعها كلا 3لي:
 السيد برا ة حلزة 1111 حصة.

السيد  الشركة  3د3ر   : التسيير 
برا ة حلزة ملدة غير محدو ة ابتداء 
امسا�سي  القانون  توقيع  تاريخ  من 
للشركة مع اعتلا  توقيعها في جليع 

العقو  والوثائق اإل ارية والبنكية.
من  تبتدئ   : اإلجتلاعية  السنة 
فاتح 3نا3ر وتنتهي في 31  يسلبر من 

كل سنة.
امرباح : 3خصم ما قدره 5 % من 
في  القانوني  اإلحتياط  تكوين  أجل 

حدو  1/5 من الرأسلال.

وقد تم اإل3داع القانوني باملحكلة 
التجارية بالرباط تحت رقم 148515 

بتاريخ 24  يسلبر 2121.
بلقت�سى مقتطف وبيان

178 P

CABINET COMPTABLE FIGHA
 IMM AICHATOU 2eme ETAGE APPART 7

AVENUE GUELMIM
TEL : 05.28.77.18.63

سوكافال بروجي
تعد3ل شركة سوكافال بروجي

طبقا ملداوالت الجلع العام الغير 
قرر   2121 9  يسلبر  العا ي بتاريخ 

الشركاء ما 3لي :
قرر السيد عبد السالم الخياطي 
بزيا ة الرأسلال بلل قدره 441.111 
 رهم عن زيا ة من 61.111  رهم إ 9 

511.111  رهم.
السالم  عبد  السيد  أصبح 

الخياطي هو املسير الوحيد للشركة.
املسؤول الوحيد عن اإلمضاء هو 

السيد عبد السالم الخياطي.
كتابة  لدى  القانوني  اإل3داع  تم 
اإلبتدائية  باملحكلة  الضبط 
 2121 29  يسلبر  بتاريخ  بطانطان 

تحت رقم 2020/285.
179 P

 CLEAR SERVICE
NETTOYAGE

SARL AU
3وم  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم  الشركة  بلقر   2121 نوفلبر   2

اإلتفاق عل9 التا ي :
للشركة  الحصص  جليع  تفويت 
املسطاوي  3وسف  للسيد  واملللوكة 

1111 حصة للسيد محلد الشافي.
إستقالة السيد 3وسف املسطاوي 

من مهام املسير للشركة.
تعيين السيد محلد الشافي مسير 

جد3د للشركة.
تم اإل3داع القانوني 3وم 8  يسلبر 
باملحكلة  الضبط  بكتابة   2121
التجارية بالرباط تحت رقم 119216.
180 P
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سوالريس بارتيسيباسيون
SOLARIS PARTICIPATIONS

شركة مساهلة
رأسلالها : 311.111.11  رهم

املقر اإلجتلاعي : 15‘ زنقة تطوان، 
حسان، الرباط

السجل التجاري رقم 148521 
الرباط
تأسيس

بالرباط  حرر  عرفي  لعقد  تبعا 
سجل   ،2121 15  يسلبر  بتاريخ 
 ،2121 22  يسلبر  بتاريخ  بالرباط 
تم تأسيس   ،RE36461 تحت املرجع 
لللعا3ير  خاضعة  مساهلة  شركة 

التالية :
: سوالريس  اإلجتلاعية  التسلية  
 SOLARIS بارتيسيباسيون 

.PARTICIPATIONS
الشكل القانوني : شركة مساهلة.

زنقة   ،15  : اإلجتلاعي  املقر 
تطوان، حسان، الرباط.

 : اإلجتلاعي  الرأسلال 
بكامله  مكون  311.111.11  رهم، 
عند  بالكامل  حرر  نقد3ة،  بتقدمة 

اإلكتتاب.
اكتساب   : اإلجتلاعي  الهدف 

وتدبير املساهلة.
املدة : حد ت مدة الشركة في 99 
في  تسجيلها  تاريخ  من  ابتداء  سنة، 

السجل التجاري.
تكوين  أجل  من   %  5  : امرباح 
رصده  3تم  الباقي  قانوني.  احتياطي 

تبعا لقرار الجلع العام العا ي.
تفويت  3خض   : امسهم  تفويت 

امسهم ملوافقة مجلس اإل ارة.
: بلوجب  أعضاء مجلس اإل ارة 
من  جزءا  يشكل  منفصل  عقد 
النظام امسا�سي املؤرخ في 15  يسلبر 
متصرفين  ثالث  تعيين  تم   ،2121
أولين ملجلس إ ارة الشركة ملدة تالث 
سنوات والتي تنتهي إثر انعقا  الجلع 
عل9  بناء  ملساهلين  العا ي  العام 
املالية  للسنة  الحسابية  الحصيلة 

الثالثة.

مراقب الحسابات : بلوجب عقد 
النظام  من  جزءا  يشكل  منفصل 
امسا�سي املؤرخ في 15  يسلبر 2121، 
تم تعيين مراقب لحسابات الشركة 
انعقا   إثر  تنتهي  والتي  سنة  ملدة 
لللساهلين  العا ي  العام  الجلع 
بناء عل9 الحصيلة الحسابية للسنة 

املالية امو 9.
تعيين املسير3ن اإلجتلاعيين : تبعا 
 ،2121 15  يسلبر  بتاريخ  ملداولة 
 قرر امعضاء امولون ملجلس اإل ارة

 ما 3لي :
تعيين رئيس ملجلس اإل ارة طيلة 

مدة انتدابه كلتصرف.
تعيين مد3ر عام.

تسجيل  تم   : التجاري  السجل 
بالرباط،  التجاري  بالسجل  الشركة 
بتاريخ 24  يسلبر 2121، تحت رقم 

.148521
من أجل النشر واإلشهار

املؤسس

181 P

كوكتيل
COCKTAIL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
رأسلالها : 281.111  رهم

املقر االجتلاعي : 13، شارع ابن 
سينا، أكدال الرباط

السجل التجاري رقم 28345 الرباط
حل مسبق للشركة

بتاريخ  العام  الجلع  ملحضر  تبعا 
2121، قرر شركاء شركة  31 أكتوبر 

COCKTAIL، ما 3لي :
للشركة  املسبق  بالحل  العلل 
من  وإحالتها للتصفية الحبية ابتداء 

هذا اليوم.
اإلبراء  ومنحه  املسير  مهام  إنهاء 

التام والنهائي ملدة تسييره للشركة.
تعيين السيد نزار بنعجيبة، مغربي 
 11 الجنسية، مز ا  بالرباط، بتاريخ 
حي  قاطن بالرباط،   ،1967  يسلبر 
رياض  تجزئة   ،25 قطاع  الرياض، 
زنقة   ،17 شقة   ،1 علارة ب  امطر، 
الوطنية  للبطاقة  حامل  امفنان، 
كلصفي   ،A321135 رقم  للتعريف 
كلف وفقا للقانون بتصفية الشركة.

بالرباط،  التصفية  مقر  تحد3د 
أكدال، 13، شارع ابن سينا.

بكتابة  القانوني  اإل3داع  تم 
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
 ،2121 22  يسلبر  بتاريخ  بالرباط، 

تحت رقم 119543.
السجل  بتعد3ل  التصريح  وضع 
لدى  الضبط  بكتابة  التجاري 
بتاريخ بالرباط،  التجارية   املحكلة 

 22  يسلبر 2121، تحت رقم 6398 
من السجل الترتيبي.

من أجل النشر واإلشهار

املصفي

182 P

B. SOLUTIONS
شركة ذات مسؤولية محدو ة 

بشريك وحيد
رأسلالها : 11.111.11  رهم

املقر اإلجتلاعي : 4، زنقة وا  زيز، 
الطابق الثالث، شقة 7، أكدال 

الرباط
السجل التجاري رقم 111217 

الرباط
حل مسبق للشركة

قرر   ،2121 سبتلبر   31 بتاريخ 
الشريك الوحيد ما 3لي :

للشركة  املسبق  بالحل  العلل 
من  وإحالتها للتصفية الحبية ابتداء 

هذا اليوم.
تو ي مهام املصفي.

باملقر  التصفية  مقر  تحد3د 
اإلجتلاعي.

بكتابة  القانوني  اإل3داع  تم 
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
 ،2121 22  يسلبر  بتاريخ  بالرباط، 

تحت رقم 119544.
السجل  بتعد3ل  التصريح  وضع 
لدى  الضبط  بكتابة  التجاري 
بتاريخ بالرباط،   املحكلةالتجارية 

 22  يسلبر 2121، تحت رقم 6399 
من السجل الترتيبي.

من أجل النشر واإلشهار

املصفي

183 P

مكتب املحاسبة إبهاب استشارة

ش.ذ.م.م

رأسلال الشركة : 111.111  رهم

مقرها اإلجتلاعي : شارع الحسن الثاني، علارة 

البنك املغربي للتجارة الخارجية، مكتب رقم 9 

الناضور

س.ت : 54145

ARRAGHRAGHI TRANS
SARL A.U

رأسلال الشركة :  451.111  رهم
مقرها اإلجتلاعي : حي ضرضورة 

سلوان الناضور
س.ت : 21329

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
 ARRAGHRAGHI TRANS لشركة 
SARL A.U بتاريخ 24  يسلبر 2121، 

تم ما 3لي :
من  الشركة  رأسلال  رفع 
111.111  رهم إ 9 451.111  رهم، 
وذلك بزيا ة قدرها 351.111  رهم، 
لحساب  من  املقاصة  طريق  عن 
بخلق  الشركة  ملساهمي  الجاري 
حصة جد3دة قيلة كل منها   3.511
111  رهم، جليعها محررة ومللوكة 

للسيد الركراكي هشام.
تعد3ل البند3ن 6 و7 من القانون 

امسا�سي للشركة.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
بتاريخ بالناضور   اإلبتدائية 
 25  يسلبر 2121 تحت رقم 3826.
184 P

مكتب املحاسبة إبهاب استشارة

ش.ذ.م.م

رأسلال الشركة : 111.111  رهم

مقرها اإلجتلاعي : شارع الحسن الثاني، علارة 

البنك املغربي للتجارة الخارجية، مكتب رقم 9 

الناضور

س.ت : 54145

 YAMOSHOP COMMERCE
ET DISTRIBUTION

SARL
رأسلال الشركة :  51.111  رهم
مقرها اإلجتلاعي : 641، شارع 

الحسن امول، الناضور
س.ت : 18153

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
سبتلبر   29 في  املنعقد  غيرالعا ي 
شركة  مساهلو  قرر   ،2121
 YAMOSHOP COMMERCE ET

DISTRIBUTION SARL ما 3لي :
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املوافقة عل9 بيع جليع الحصص 

اإلجتلاعية املللوكة للسا ة :

 2.611 محلد  بوعبيد  السيد 

حصة بقيلة 26.111  رهم.

 2.611 اسامة  بوحليدي  السيد 

حصة بقيلة 26.111  رهم.

 2.2111 3اسين  اليشوتي  السيد 

حصة بقيلة 22.111  رهم.

العزيز  عبد  اللحياني  السيد  إ 9 

الوحيد  املالك  هو  أصبح  حيث 

لرأسلال  املكونة  الحصص  لكل 

 YAMOSHOP COMMERCE ET

.DISTRIBUTION SARL

بوعبيد  السيد  استقالة 

وتعيين  الشركة  تسيير  من  محلد 

املسير  العزيز  عبد  اللحياني  السيد 

 YAMOSHOP لشركة  الوحيد 

 COMMERCE ET DISTRIBUTION

.SARL

بإضافة  الشركة  موضوع  توسيع 

امنشطة التالية :

توريد وتركيب الرخام.

بجليع  الرخام  وتصد3ر  استيرا  

املوا  واملنتجات واملوا  الالزمة لهذا 

النشاط.

أسا�سي  لقانون  الشركة  اعتلا  

جد3د مطابق للشركة ذات مسؤولية 

محدو ة بشريك وحيد.

بكتابة  القانوني  اإل3داع  تم 

اإلبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 

 2121 22  يسلبر  بتاريخ  بالناضور 

تحت رقم 3798.

185 P

CLEANING CARS

SARL AU

RC : 139361

اإلستثنائي  العام  الجلع  إطار  في 

شركة   CLEANING CARS لشركة 

الشريك ذات  املسؤولية  محدو ة 

2  يسلبر  بتاريخ  املنعقد  الوحيد   

إضافي   5 الكائنة بالرباط أمل   2121

رقم 256، حي املسيرة، ح.ي.م تداول 

عل9 باإلجلاع  الشركة   مساهلوا 

 ما 3لي :
الحل النهائي للشركة.

القانوني للشركةلدى  تم اإل3داع 
التجارية  باملحكلة  الضبط  كتابة 
تحت   2121 28  يسلبر  بالرباط في 

رقم 119711.
186 P

COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

COMPTABLE AGREE PAR L’ETAT

 N°48 RUE MOHAMED EL AMRAOUI

RESIDENCE NIZAR

TEL : 06.61.22.00.99

15.37.37.87.81

 FAX : 05.37.90.39.26

KENITRA

PARC DES PRINCES شركة
ش.ذ.م.م.ش.و

املقر اإلجتلاعي : شارع محلد 
الخامس  ار الكداري

بلقت�سى محضر القرار اإلستثنائي 
 PARC DES PRINCES لشركة 
ش.ذ.م.م.ش.واملنعقد بدار الكداري، 
تقرر   ،2121 17  يسلبر   بتاريخ 

ما 3لي :
 PARC لشركة  مسبقة  تصفية 

DES PRINCES ش.ذ.م.م.ش.و.
السيد  الشركة  مسير  ذمة  إبراء 

الجداري زهير.
في  للشركة  املصفي  تسلية 

شخص السيد الجداري زهير. 
محلد  شارع   : التصفية  عنوان 

الخامس  ار الكداري.
لهذا  القانوني  اإل3داع  تم  وقد 
املحضر باملحكلة اإلبتدائية بسيدي 
التجاري  السجل  بللف  قاسم، 
رقم25533 بتاريخ 23  يسلبر 2121 

تحت عد  2020/615.
187 P

COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

COMPTABLE AGREE PAR L’ETAT

 N°48 RUE MOHAMED EL AMRAOUI

RESIDENCE NIZAR

TEL : 06.61.22.00.99

15.37.37.87.81

 FAX : 05.37.90.39.26

KENITRA

 FRUITTISIMO شركة

EXPORTS
ش.ذ.م.م 

ذات الشريك الوحيد

املقر اإلجتلاعي : امللك املسمى عالمو 

3 الكائن بأحواز املناصرة، القنيطرة

شركة  تأسيس  لعقد  تبعا 

 FRUITTISIMO EXPORTS

الوحيد،  الشريك  ذات  ش.ذ.م.م 

تقرر تأسيس شركة ذات املسؤولية 

الوحيد،  الشريك  ذات  املحدو ة 

مليزاتها هي كالتا ي :

شركة   : الشكل القانوني للشركة 

ذات  املحدو ة  املسؤولية  ذات 

الشريك الوحيد.

 FRUITTISIMO  : التسلية 

.EXPORTS

املوضوع الرئي�سي :

تصد3ر مصدر لللوا  الفالحية.

املسمى  امللك   : اإلجتلاعي  املقر 

املناصرة،  بأحواز  الكائن   3 عالمو 

القنيطرة.

املدة : 99 سنة.

راسلال  حد    : الشركة  رأسلال 

111.111.11  رهم  الشركة في مبلغ 

، مقسلة إ 9 1111 حصة إجتلاعية 

من فئة 111  رهم للواحدة تخصص 

الحصص عل9 الشكل التا ي :

توبتي  محلد  والنسب  اإلسم 

العنوان رقم 3 تجزئة الصباح، بلوك 

الحصص  عد   صفرو  الرفا3ف،    

اإلجتلاعية 1111.

املجلوع : 1111 .

توبتي،  محلد  السيد   : اإل ارة 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
.CB70704 رقم

وقد تم اإل3داع القانوني لقوانين  

اإلبتدائية  باملحكلة   الشركة 

23  يسلبر2121  بتاريخ  بالقنيطرة 

السجل  بللف   4672 عد   تحت 

التجاري رقم 57953.

188 P

IKTACHIF
اكتشيف

ش.م.م

الرأسلال اإلجتلاعي : 111.111.11 

 رهم

املقر اإلجتلاعي : شارع الزراوي 58 
زنقة محلد صدقي طابق 1 بوركوكن 

الدارالبيضاء

RC CASABLANCA N°345347

IF : N°18744417

ICE : N°000413922000058

املؤرخ  العرفي  العقد  بلقت�سى 

بتاريخ 31 نوفلبر 2121 بالدارلبيضاء 

لشركة  اإلستثنائي  العام  الجلع 
قرر  ش.م.م   IKTACHIFاكتشيف 

ما 3لي :

حل مبكر للشركة ابتداء من تاريخ 

31 نوفلبر 2121 وفتح تصفية و 3ة. 
العلوي  حنان  السيدة  تعيين 

3ونيو   28 بتاريخ  واملز ا ة  مغربية 

والقاطنة  بالدارالبيضاء   1985

مجلع   9 فيال   2 زنقة  بالعنوان 

البطاقة  صاحبة  املعاريف  شنتيلار 

كلصفية   BE778436 الوطنية رقم 

للشركة.

تحد3د مقر التصفية في العنوان 
زنقة   58 الزراوي  شارع   : التا ي 

بوركوكن   1 طابق  صدقي  محلد 

الدارالبيضاء.

تم اإل3داع القانوني لدى املحكلة 

بتاريخ  الدارالبيضاء   التجارية 

رقم  تحت   2121 23  3بسلبر 

.758616

189 P
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االستاذ محلد الهل�سي

موثق بسال

18، شارع فاس

الهاتف : 1537.84.55.31

الفاكس : 1537.84.55.29

ANSAB HOLDING شركة
S.A.R.L

ذات املسؤولية املحدو ة

برأسلال 3صل إ 9 9.111.111  رهم

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

تم   ،2121 3وليو   4 بتاريخ  للشركاء 

تغيير خصائص الشركة كالتا ي :

للشركة  اإلجتلاعي  املقر  تغيير 

من   ANSAB HOLDING S.A.R.L

الطابق  علير  ولد  فال  شارع   115

العنوان  إ 9  الرباط  أكدال  الرابع 

التا ي زنقة القا�سي بنحلا ي صنهاجي 

السوي�سي الرباط.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

3وليو   21 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2121 تحت رقم 2515.

190 P

املوخ أوطو
شركة ذات املسؤولية املحدو و ذات 

شريك وحيد

تحويل املقر اإلجتلاعي للشركة
الجلاعي  القرار  بلقت�سى 

بتاريخ  الوحيد  للشريك  اإلستثنائي 

املوخ  لشركة   2121 فاتح  يسلبر 

أوطو بلقرها اإلجتلاعي رقم 79 شارع 

ابن سينا أكدال الرباط قررالشريك 

الوحيد ما 3لي :

للشركة  اإلجتلاعي  املقر  تحويل 

ابن  شارع   79 برقم  حاليا  املوجو  

سينا أكدال الرباط إ 9 رقم 57 طريق 

وا  عكراش عين العو ة تلارة.

النظام  تحيين  لذلك  نتيجة 

امسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإل3داع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 

تحت رقم   2121 29  يسلبر  بتاريخ 

.119816

191 P

 MAROC PUMPING شركة
S.A.R.L A.U

من  إستثنائي  لقرار  تبعا 
 MAROC لشركة  الوحيد  الشريك 
شركة   PUMPING  S.A.R.L A.U
بشريك  املحدو ة  املسؤولية  ذات 
رقم  علارة  اإلجتلاعي  مقرها  وحيد 
112، واجهة النخلة 2، شقة رقم 8، 

قلعة السراغنة.
طرف  من  الشركة  حل  تم  قد 
منذ  الزوبير،وذلك  3ونس  املسير 

اليوم.
القانوني  اإل3داع  تم  حيث 
باملحكلة اإلبتدائية لقلعة السراغنة 
رقم  تحت   2121 28  يسلبر  3وم 

.2020/353
رقم السجل التجاري : 3169.

192 P

JOURI NEGOCE شركة
S.A.R.L AU

تبعا لقرار إستثنائي من الشريك 
  JOURI NEGOCE لشركة  الوحيد 
املسؤولية  ذات  شركة   SARL AU
 111.111.11 رأسلالها  املحدو ة 
 168 رقم  اإلجتلاعي  ومقرها   رهم 
عرصة الحاج الطاهر قلعة السراغنة.

تقرر بتاريخ 25 نوفلبر 2121 :
 حل الشركة.

لحل  كلحل  الشركة  مقر  تعين   
الشركة.

لحل  بيدي  رجاء  السيدة  تعيين 
الشركة.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 28 3وم  السراغنة  بقلعة  اإلبتدائية 
 يسلبر 2121 تحت رقم 2020/353.
193 P

GLOBALE COMPAGNIE RH
SARL AU

املقر اإلجتلاعي : علارة 31 شقة 
8 شارع مو ي أحلد لوكيلي حسان 

الرباط
تأسيس شركة محدو ة  املسؤولية 

بشريك وحيد
بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 
 3  يسلبر 2121 بالرباط تم تأسيس 
محدو ة  مسؤولية  ذات  شركة 
الخصائص  ذات  وحيد  بشريك 

التالية :

 GLOBALE  : التسلية 

.COMPAGNIE RH SARL AU

الهدف :

تركيب الشبكة والكاميرا.

بيع وشراء معدات الكلبيوتر.

أعلال مختلفة.

لوازم املكتب .

إستيرا  .

تجارة.

: علارة 31 شقة  املقر اإلجتلاعي 

حسان  لوكيلي  أحلد  مو ي  شارع   8

الرباط.

املدة : 99 سنة.

111111.11  رهم   : الرأسلال 

 111 ب  حصة   11111 إ 9  موزعة 

موزعة  الواحدة  للحصة   رهم 

كالتا ي:

السيد ربيع زكالمي 1111 حصة.

التسيير: عين السيد ربيع زكالمي 

كلسير وحيد للشركة.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

التجارية بالرباط.

تحت  التجاري  بالسجل  التقييد 

رقم 148589.

194 P

CASA CHANGE
 شركة ذات املسؤولية املحدو ة 

ذات الشريك الوحيد

عنوان مقرها اإلجتلاعي : 9 

شارع القوات املسلحة امللكية، 

الر 3كو،الدارالبيضاء

املقيدة في السجل التجاري ملد3نة 

الدارالبيضاء تحت الرقم 181181

بلقت�سى قرارات الشريك الوحيد 

 ،2121 أكتوبر   15 املتخذة في تاريخ 

تلت املصا قة عل9 :

السيدة  تفويت  عل9  املوافقة 

2551 حصة إجتلاعية  ور ة أوحدو 

من   %  51 ل  وامللثلة  بها  الخاصة 

رأسلال الشركة لفائدة السيد جلال 

أ3ت بن ا3د3ر.

للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

من شركة ذات املسؤولية املحدو ة 

ذات الشريك الوحيد إ 9 شركة ذات 

املسؤولية ملحدو ة.

استقالة السيد نورالد3ن الزروقي 

من مهامه كلسير بالشركة ابتداء من 

15 أكتوبر 2121.

تعيين السيد جلال أ3ت بن ا3د3ر 

محدو ة  غير  ملدة  للشركة  كلسير 

وذلك   ،2121 أكتوبر   15 في  تبتدئ 

امسا�سي  النظام  ملقتضيات  طبقا 

لصالحيات  املحد   والعقد  للشركة 

املسير3ن.

في  علرو  أ3ت  علر  السيد  إبقاء 

مهامه كلسير مشارك للشركة،  وذلك 

امسا�سي  النظام  ملقتضيات  طبقا 

لصالحيات  املحد   والعقد  للشركة 

املسير3ن.

للشركة  امسا�سي  النظام  تعد3ل 

جزاء تلك  التغييرات.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 23 تاريخ  في  بالدارالبيضاء  التجارية 

 يسلبر 2121 تحت الرقم 758629.

195 P

SOCIETE R.C.R
 N°14 RUE AL ACHARI APPT 4

AGDAL RABAT

تأسيس
في  حرر  عرفي  عقد  بلقت�سى 

 ،2121 7  يسلبر  بتاريخ  الرباط 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدو ة بشريك وحيد .

.R.C.R : التسلية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدو ة بشريك وحيد

الهدف اإلجتلاعي : مقهى.

رأسلال الشركة : 111.111  رهم 

مقسم إ 9 1111 حصة إجتلاعية ب 

111  رهم للحصة الوحيدة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
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من فاتح 3نا3ر إ 9  :  السنة املالية 

 31  يسلبر من كل سنة ما عدا السنة 

التسجيل  تاريخ  من  تبتدئ  امو 9 

بالسجل التجاري.
زنقة   14 رقم   : اإلجتلاعي  املقر 

امشعري، الشقة 4 أكدال الرباط.

اإل ارة : 3تكلف بإ ارة الشركة ملدة 

غير محدو ة الشريك الوحيد السيد 

بولحسن أحلد أمين الحامل للبطاقة 

.G911133 الوطنية للتعريف رقم

تسجيل  تم   : القانوني  اإل3داع 

بكتابة  التجاري  السجل  في  الشركة 

التجارية  املحكلة  لدى  لضبط 

بالرباط 3وم 29  يسلبر 2121 تحت 

قم 148597.

196 P

BELEZZA CENTRE
SARL AU

التعريف الضريبي : 

112657541111136

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة بشريك وحيد

 28 بتاريخ  مؤرخ  عقد  بلقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   2121 أكتوبر 

وحيد  بشريك  املسؤولية  محدو ة 

باملواصفات التالية :

مسؤولية  ذات  شركة   : النوع 

محدو ة بشريك وحيد.

 BELEZZA CENTRE  : التسلية 

.SARL AU

الهدف اإلجتلاعي: هدف الشركة 

خارج  أو  بالجلال  اخل  العنا3ة 

املغرب لحسابها أو لحساب الغير

للصيدلة  التابعة  املوا   بيع 

والتجليل.

مكتب  فضاء   : اإلجتلاعي  املقر 

الطابق  امللكي  الجيش  شارع  ا3دن 

امول ب 3 املحلد3ة.

3وم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تسجيلها بالسجل التجاري.

111.111.11  رهم   : الرأسلال 

فئة  من  حصىة   1111 عل9  موزعة 

111  رهم.

زهور جيباري 1.111 حصة.

بلا مجلوعه 1.111 حصة.

من  مسيرة  الشركة   : التسيير 

طرف السيدة زهور جيباري، مغربية 

3نا3ر   14 بتاريخ  مز ا ة  الجنسية، 

الحاملة  املحلد3ة،  بزناتة   1972

عد   للتعريف  الوطنية  للبطاقة 

 31 غا3ة  إ 9  الصالحة   T136156

بالسكن  الساكنة   ،2125  يسلبر 

سيدي   3 رقم   53 علارة  العسكري 

بصفتها  الدارالبيضاء،  البرنو�سي 

غير  ملدة  وحيدة  شريكة  مسيرة 

محدو ة.

سجلت  التجاري:  السجل 

املحلد3ة تحت  اإلبتدائية  باملحكلة 

عد  26673 بتاريخ 9 أكتوبر 2121.

197 P

شركة دانيا بارك
ش.م.م.ش.و

رأسلال : 11.111.11  رهم

املقر اإلجتلاعي : 18 تجزئة احد عين 

بني مطهر

 9 بتاريخ  عرفي  عقد  بلوحب 

تأسيس  تقرر   ،2121  يسلبر 

شركة ذت املسؤولية املحدو ة ذات 

الشريك الوحيد بالخصائص اآلتية :

بارك  شركة  انيا   : التسلية 

ش.م.م.ش.و.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

الشريك  ذات  املحدو ة  املسؤولية 

الوحيد.

18 تجزئة احد   : املقر اإلجتلاعي 

عين بني مطهر.

الهدف اإلجتلاعي : حد3قة لألمن 

والدراجات  للسيارات  واملراقبة 

النارية والدراجات الهوائية.

مطعم.

مقهى.

في  محد    : اإلجتلاعي  الرأسلال 

 111 11.111.11  رهم بقيلة  مبلغ 

 رهم للحصة .

التسيير : تم تعيين السيد حاكمي 
عبد القا ر الحامل لبطاقة التعريف 
كلسير   F44794 رقم  الوطنية 

للشركة ملدة غير محدو ة.
تم تسجيل الشركة لدى املحكلة 
التجارية بوجدة تحت عد  36251 

بتاريخ 24 يسلبر 2121.
املسير 

198 P

 SOCIETE ANASTA
TRAVAUX

S.A.R.L
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة
شركة اناصطاطرافو

ش.م.م
 3 بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
 يسلبر 2121 تم تأسيس عقد شركة 
باملواصفات  املسؤولية  محدو ة 

التالية :
شركة اناصطا طرافو   : التسلية 
 STE ANASTA TRAVAUX ش.م.م 

.SARL
الهدف : 

امشغال املختلفة للبناء.
أشغال الصباغة والد3كور.

31 شقة رقم  : رقم  املقر الرئي�سي 
زنقة موالي احلد لوكيلي حسان   ،8

الرباط.
111.111.11 رهم   : املال  رأس 

مقسلة إ 9 1111 حصة.
السنة اإلجتلاعية : من فاتح 3نا3ر 

إ 9 الحا ي والثالثين من  يسلبر.
3وم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
تأسيس الشركة الفعلي إال في حالة 

التصفية املسبقة أو التلد3د.
التسيير واإل ارة : تسير الشركة من 
والسيد  امحند  بنعلي  السيد  طرف 

اجدي نورالد3ن ملدة غير محدو ة.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
22  يسلبر  التجارية بالرباط بتاريخ 
التجاري  السجل  رقم   2121

.148449
للنشر والبيان

199 P

فتاح فينونسيال هولدينغ
شركة ذات مسؤولية محدو ة 

بلسير وحيد
رأسلالها : 111.111.11  رهم

املقر اإلجتلاعي : تجزئة لوفا حليد، 
بقعة 23، جلاعة الساحل، حد 

السوالم
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة بلسير وحيد
بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 
 14  يسيلبر 2121 تم وضع القانون 
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة بلسير وحيد.
فينونسيال  فتاح   : التسلية 
مسؤولية  ذات  شركة  هولد3نغ 

محدو ة بلسير وحيد.
الهدف : 

وسيلة،  بأي  الشركة  مشاركة 
بشكل مباشر أو غير مباشر، في جليع 
شركات  إنشاء  خالل  من  الشركات 
اإلكتتاب  أو  املساهلة  أو  جد3دة 
أوالحقوق  السندات  شراء  أو 
اإلجتلاعية أو اإلندماج أو غير ذلك، 
إنشاء وحيازة وتأجير واستئجار وإ ارة 
جليع امصول أو املؤسسات التجارية.
إ ارة هذه اإلستثلارات وعل9 وجه 
الخصوص تنشيط الشركات التابعة 
الفعالة  سيطرتها  خالل  من  لها 
واملشاركة في تحد3د وتنفيذ السياسة 
تحد3د  في  لللجلوعة،  العامة 

امهداف املتوسطة والطويلة اممد.
الخزينة  معامالت  جليع  إجراءا 
امشخاص  أو  الشركات  جليع  مع 
القانون  3حكلها  التي  املعنوية 
روابط  بها  تربطها  والتي  الخاص، 
رأسلالية بشكل مباشر أو غير مباشر.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التسجيل بالسجل التجاري.
لوفا  تجزئة   : اإلجتلاعي  املقر 
جلاعة الساحل،   ،23 بقعة  حليد، 

حد السوالم.
111.111.11  رهم   : املال  رأس 
فئة  من  حصة   1.111 عل9  مقسم 
الواحدة  للحصة  111.11  رهم 
اإلكتتاب  عند  بالكامل  محررة 

مللوكة كليا للسيد عبد املو 9 فتاح.
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السيد عبد  اختيار  تم   : التسيير 
للشركة  وحيد  كلسير  فتاح  املو 9 
جليع  مع  محدو ة  غير  وملدة 

الصالحيات لتسيير الشركة.
: من فاتح 3نا3بر إ 9  السنة املالية 

آخر  يسلبر من كل سنة.
تم اإل3داع القانوني لكل الوثائق 
املتعلقة بتأسيس الشركة لدى كتابة 
الضبط باملحكلة اإلبتدائية ببرشيد 
تحت رقم   2121 28  يسلبر  بتاريخ 
1645 وتم تسجيل الشركة بالسجل 
28  يسلبر  بتاريخ  ببرشيد  التجاري 

2121 تحت رقم 14437.
مقتطف من أجل اإلشهار

املسير الوحيد

200 P

 SOCIETE CITY AGRICOLE
D’IFRANE

SARL
رأسلالها : 111.111.11  ذرهم

مقرها اإلجتلاعي : رقم 11 إقامة 
الغزالة علارة E3- 5 إفران

 31 في  مؤرخ  عرفي  لعقد  تبعا 
محضر  وضع  تم   ،2121 أكتوبر 

الجلع العام اإلستثنائي.
أشغال اليوم :
بيع الحصص.

طريق  مج  عن  املال  رأس  زيا ة 
الحساب الجاري.

تغيير املقر.
مختلفات.

: قام السيد العزوزي  الحل امول 
 311 ببيع  حصة،   911 املالك  املكي 

حصة للسيدة أخيطوش مونية.
العام  الجلع  قرر   : الثاني  الحل 
بلبلغ  الشركة  املال  رأس  زيا ة 
الشكل  عل9  8.811.111.11  رهم، 

التا ي :
الشركاء  قرر   : الجاري  الحساب 
عن  الشركة  مال  رأس  زيا ة 
بللغ  الجاري  الحساب  طريق  مج 

8.811.111.11  رهم.
مال  لرأس  الزيا ة  هذه  بعد 

الشركة أصبح عل9 الشكل التا ي :

املكي  العزوزي  السيد 
 53.411 5.341.111.11  رهم 

حصة.
مونية  أخيطوش  السيدة 
 35.611 3.561.111.11  رهم 

حصة.
العام  قرر الجلع   : الثالث  الحل 
العنوان  إ 9  اإلجتلاعي  املقر  تغيير 
التا ي ا3ت امحلد ولحسن  وار ا3ت 

الطالب عين اللوح.
بكتابة  تم   : القانوني  اإل3داع 
بأزرو  اإلبتدائية  باملحكلة  الضبط 
تحت رقم   2121 22  يسلبر  بتاريخ 

السجل التجاري 333.
202 P

MALKI FRERES
SARL AU

رأسلالها : 111.111.11  رهم
مقرها اإلجتلاعي : رقم 1112 تجزئة 

عين أغبالة أحداف أزرو
 31 في  مؤرخ  عرفي  لعقد  تبعا 
محضر  وضع  تم   ،2121 أكتوبر 

الجلع العام اإلستثنائي.
أشغال اليوم :

طريق  مج  عن  املال  رأس  زيا ة 
الحساب الجاري.

مختلفات.
العام   الجلع  قرر   : امول  الحل 
بلبلغ  الشركة  مال  رأس  زيا ة 
الشكل  عل9  811.111.11  رهم، 

التا ي :
الشركاء  قرر   : الجاري  الحساب 
طريق  عن  الشركة  املال  رأس  زيا ة 
بلبلغ  الجاري  الحساب   مج 

811.111.11  رهم.
بعد هذه الزيا ة رأس مال الشركة 

أصبح عل9 الشكل التا ي :
جلال  املالكي  السيد 

911.111.11 رهم 9.111 حصة.
بكتابة  تم   : القانوني  اإل3داع 
بأزرو  اإلبتدائية  باملحكلة  الضبط 
تحت رقم   2121 28  يسلبر  بتاريخ 

السجل التجاري 161.
203 P

 IFRANE CENTER FOR

TRAINING& COATGHING
SARL AU

رأسلالها : 51.111.11  رهم

مقرها اإلجتلاعي : شقة رقم 92 

علارة 3 إقامة زينب حي السالم 

إفران

 31 في  مؤرخ  عرفي  لعقد  تبعا 

محضر  وضع  تم   ،2121 نوفلبر 

الجلع العام اإلستثنائي.

أشغال اليوم :

تصفية الشركة.

تسلية املصفي.

مختلفات.

العام   الجلع  قرر   : امول  الحل 

 31 من تاريخ  توقيف الشركة ابتداء 

نوفلبر 2121.

 الحل الثاني :

السيد  تسلية  العام  الجلع  قرر 

الشركة  مصفي  طلحاوي  مصطفى 

في  الشركة  تصفية  مكان  وتحد3د 

رقم  بشقة  الكائن  اإلجتلاعي  املقر 

أقامة زينب حي السالم   3 علارة   92

إفران.

بكتابة  تم   : القانوني  اإل3داع 

بأزرو  اإلبتدائية  باملحكلة  الضبط 

تحت رقم   2121 22  يسلبر  بتاريخ 

السجل التجاري عد  1129.

204 P

 SOCIETE AL HAFID WAL

MAHFOUD
SARL

رأسلالها : 111.111.11  رهم

مقرها اإلجتلاعي : رقم 44 تجزئة 

سكينة أحداف أزرو

 23 في  مؤرخ  عرفي  لعقد  تبعا 

محضر  وضع  تم   ،2121 نوفلبر 

الجلع العام اإلستثنائي.

أشغال اليوم :

تصفية الشركة.

تسلية املصفي.

مختلفات.

العام   الجلع  قرر   : امول  الحل 

توقيف  الشركة ابتداء من تاريخ 23 

نوفلبر 2121.

 الحل الثاني :

السيد  تسلية  العام  الجلع  قرر 

العلوي موالي لحسن مصفي الشركة 

في  الشركة  تصفية  مكان  وتحد3د 

 44 برقم  الكائن  اإلجتلاعي  املقر 

تجزئة سكينة أحداف أزرو.

بكتابة  تم   : القانوني  اإل3داع 

الضبط باملحكلة اإلبتدائية بلكناس 

2121 تحت عد   28  يسلبر  بتاريخ 

.349

205 P

SOCIETE COPHYTA
SARL

رأسلالها : 411.111.11  رهم

مقرها اإلجتلاعي : رقم 28 شارع 

الحسن الثاني أحداف أزرو

في مؤرخ  عرفي  لعقد   تبعا 

2121، تم وضع محضر   26 نوفلبر 

الجلع العام اإلستثنائي.

أشغال اليوم :

تصفية الشركة.

تسلية املصفي.

مختلفات.

العام   الجلع  قرر   : امول  الحل 

توقيف  الشركة ابتداء من تاريخ 26 

نوفلبر 2121.

 الحل الثاني :

السيد  تسلية  العام  الجلع  قرر 

مصفي  الرحلان  عبد  أوشبكو 

تصفية  مكان  وتحد3د  الشركة 

الكائن  اإلجتلاعي  املقر  في  الشركة 

برقم 82 شارع الحسن الثاني أحداف 

أزرو.

بكتابة  تم   : القانوني  اإل3داع 

الضبط باملحكلة التجارية بلكناس 

2121 تحت عد   24  يسلبر  بتاريخ 

.656

206 P
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FONDD MAROC FORETS
SOCIETE ANONYME

AU CAPITAL DE   :3.002.700 DH
 SIEGE SOCIAL : RABAT

 IMMEUBLE CDG PLACE
 MOULAY EL HASSAN

RC RABAT: 73227
الزيا ة والتخفيض في رأسلال 

الشركة
بلقت�سى محضر الجلعية العامة 
غير العا 3ة بتاريخ 31 سبتلبر 2121 

تقرر ما 3لي :
الشركة  رأسلال  في  الزيا ة 
18.493.111  رهم  قدره  بلا 
 67.111.111 من  رفعه  أجل  من 
85.493.111  رهم  إ 9   رهم 
خالل  من  وتخفيضه  نقدا،  وذلك 
بنسبة  املتراكلة  الخسائر  استيعاب 
رأسلال  ليصبح   82.491.311

الشركة 3.112.711  رهم.
املجلس اإل اري بتاريخ 15 أكتوبر 
الزيا ة  تحقيق  من  تأكد   2121
من  خالل  استيعاب  املال  رأس  في 
 7.2 وتخفيض الخسائر وتغيير البند 

من قانون الشركة كلا 3لي :
املا ة 7.2 :

مبلغ  إ 9  املال  رأس  تعيين  3تم 
إ 9  مقسلة  وهي  3.112.711  رهم 
 111.11 قيلة  من  سهم   31.127

 رهم، مرقلة من 1 إ 9 31.127.
بكتابة   : القانوني  اإل3داع  تم   
بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 
رقم  تحت   2121 8  يسلبر  بتاريخ 

.119184
للخالصة والبيان

املجلس اإل اري

207 P

FONDD MAROC FORETS
SOCIETE ANONYME

 AU CAPITAL DE : 30.002.700
DH

 SIEGE SOCIAL : RABAT
 IMMEUBLE CDG PLACE
 MOULAY EL HASSAN

RC RABAT: 73227
تغيير اإل ارة

بلقت�سى محضر الجلعية العامة 
بتاريخ 21 3وليو 2121 تقرر ما 3لي :

جيل  والسيد   CDC استقالة 
سيكل.

وفقا لذلك 3تألف مجلس اإل ارة 
عل9 النحو التا ي :

السيد مصطفى لهبوبي الرئيس.
السيدة شا 3ة جازو ي.

السيد طارق  رويش.
بكتابة   : القانوني  اإل3داع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 
رقم  تحت   2121 نوفلبر   11 بتاريخ 

.118429
للخالصة والبيان

املجلس اإل اري

208 P

EUCAFOREST
SOCIETE ANONYME

 AU CAPITAL DE : 322.000.000
DH

 SIEGE SOCIAL : SIDI YAHIA DU
 GHARB 323 RUE ABDELKARIM

   KHATTABI
RC SIDI SLIMANE: 26459

تغيير اإل ارة
بلقت�سى محضر الجلعية العامة 
2121 تقرر  3ونيو   25 العا 3ة بتاريخ 

ما 3لي :
تشكيل مجلس اإل ارة عل9 النحو 

التا ي :
السيد محلد حفناوي  الرئيس.

السيدة خولة لشكر.
السيد حلزة الحجوي.
السيد محلو  بري�سي.

بكتابة   : القانوني  اإل3داع  تم 
بسيدي  التجارية  باملحكلة  الضبط 
 2121 14  يسلبر  بتاريخ  سليلان 

تحت رقم 260/2020.
للخالصة والبيان

املجلس اإل اري

209 P

NOUVELLE MAISON
SARL AU

تحويل املقر اإلجتلاعي
رقم السجل التجاري : 91199

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
قرر الجلع العام   2121 31  يسلبر 

للشركة ما 3لي :

إ 9  اإلجتلاعي  مقرها  تحويل 

العنوان التا ي :  وار بوشيحة الغربية 

عين عتيق تلارة.

باملحكلة   : القانوني  اإل3داع  تم 

23  يسلبر  التجارية بالرباط بتاريخ 

2121 تحت رقم 119612.

210 P

FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW SARL

B P 606 - BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL : 0528819640

FAX : 0528819641

STE MAYMANA TRANS

SARL

بلقت�سى عقد عرفي للجلع العام 

الغير العا ي لللساهلين في الشركة 

بتاريخ  املحدو ة  املسؤولية  ذات 

15  يسلبر 2121، قرر ما 3لي :

 1111 تفويت   : تفويت الحصص 

املكرو   السيد  حصص  من  حصة 

عز الد3ن 1111 حصة لفائدة السيد 

أمين املكرو .

في  حد    : االجتلاعي  الرأسلال 

إ 9  مقسم  1.111.111  رهم  مبلغ 

111  رهم  بثلن  حصة   11.111

للواحد موزع كالتا ي :

 9111 الد3ن  عز  املكرو   السيد 

حصة.

السيد املكرو  أمين 1111 حصة.

املجلوع : 11.111 حصة.

تم   : القانوني  الشكل  تحويل 

لشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

محدو ة  مسؤولية  ذات  شركة  من 

ذات  شركة  إ 9  واحد  بشريك 

مسؤولية محدو ة.

تحيين القانون امسا�سي.

اإل3داع  تم   : القانوني  اإل3داع 

باملحكلة  الضبط  بكتابة  القانوني 

االبتدائية بإنزكان بتاريخ 24  يسلبر 

2121 تحت رقم 2325.

211 P

FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW SARL

B P 606 - BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL : 0528819640

FAX : 0528819641

 STE EL MAHDI IMPORT
EXPORT

SARL
بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
31 نوفلبر 2121، حرر محضر شركة 
ذات مسؤولية محدو ة تقرر ما 3لي :

املصا قة عل9 تصفية الشركة.
تحد3د مقر تصفية الشركة.

االجتلاعي  باملقر  التصفية  تلت 
بتجزئة أركانة أ رقم 121 أ3ت ملول.

تعيين السيد محلد املزاني مصفي 
للشركة.

اإل3داع  تم   : القانوني  اإل3داع 
باملحكلة  الضبط  بكتابة  القانوني 
االبتدائية بانزكان بتاريخ 24  يسلبر 

2121 تحت رقم 2324.
212 P

STE ECOSCAVI ITALIA
SARL D’AU

املؤرخ  االستثنائي  لللحضر  تبعا 
ا3كو  لشركة   2121 16  يسلبر  في 
سكافي ا3طاليا ش ذ م م ش و، الكائنة 
إسلاعيل  موالي  حي   2323 برقم 
سال،  اسلاعيل  موالي  حي   3 شقة 

تقرر ما 3لي :
قفل التصفية نهائيا طبقا لللا ة 

32 من القانون امسا�سي للشركة.
االبتدائية  باملحكلة  اإل3داع  تم 
بتاريخ   35668 رقم  تحت  بسال 

29  يسلبر 2121.
213 P

 3وان امستاذ خليل متحد

موثق بوجدة

شارع محلد الخامس إقامة البركة الطابق 

امول رقم 6

الهاتف : 1536714466

»أمب اعمار« ش ذ م م
رأسلالها االجتلاعي : 2.611.111  رهم
مقرها االجتلاعي بوجدة 111 شارع 

محلد الخامس
السجل التجاري : 36255

تأسيس الشركة ذات املسؤولية 
املحدو ة

من  حرر  توثيقي  عقد  بلقت�سى 
موثق متحد  خليل  امستاذ  طرف 
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 2121 سبتلبر   29 بتاريخ  بوجدة   

أكتوبر   8 بتاريخ  بوجدة  مسجل 

تم   ،17845 اإل3داع  سجل   ،2121

وضع :

التسلية : أمب اعلار ش ذ م م.

هذه  تقوم   : االجتلاعي  الهدف 

بالخارج  أو  باملغرب  سواء  الشركة 

بالعلليات اآلتية :

إنعاش عقاري.

بيع وشراء وتشييد امرا�سي.

 111 بوجدة   : االجتلاعي  املقر 

شارع محلد الخامس.

3وم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التقييد بالسجل التجاري.

املساهلين  قدم   : املساهلات 

ويوسف  الرشيد  العا ي  عبد  السيد 

مرزاق للشركة املساهلات التالية :

امللك  كافة   : عينية  مساهلة 

من  املتكون  »كريلالد«  املسمى 

متر مربع الكائن   311 أرض مساحتها 

بوجدة موضوع الرسم العقاري عد  

.O/2609

في  محد    : االجتلاعي  الرأسلال 

إ 9  مقسم  2.611.111  رهم  مبلغ 

111  رهم  فئة  حصة من   26.111

عل9 الشكل التا ي :

الرشيد  العا ي  عبد  السيد 

13.111 حصة اجتلاعية.

 13.111 مرزاق  3وسف  السيد 

حصة اجتلاعية.

حصة   26.111 املجلوع 

اجتلاعية.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

ويوسف  الرشيد  العا ي  عبد  السيد 

للشركة  مسيران  بصفتهلا  مرزاق 

املذكورة ملدة غير محدو ة.

تم اإل3داع القانوني بكتابة ضبط 

بتاريخ  بوجدة  التجارية  املحكلة 

24  يسلبر 2121 تحت رقم 3117.
نسخة قصد النشر والبيان

ذ. خليل محلد

214 P

 3وان امستاذ عبد املجيد بركاش

موثق

الرباط : أكدال، 11، شارع عقبة

CAROUBIER FARM
رأسلالها : 311.111  رهم

مقرها االجتلاعي : الرباط، حي أبي 
رقراق، املنطقة الصناعية، 29

بيع حصص اجتلاعية
بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

3نا3ر  و22   14  ،2118 28  يسلبر 

بركاش  السيد 3وسف  فوت   ،2121

 CAROUBIER FARM الشركة  في 

رأسلالها  املحدو ة  املسؤولية  ذات 

بالرباط،  مقرها  311.111  رهم، 

الصناعية،  املنطقة  رقراق،  أبي  حي 

السيد  إ 9  اجتلاعية  حصة   751

حصة  و751  بركاش،  املجيد  عبد 
ملحوي  مرية  السيدة  إ 9  اجتلاعية 

ليصبح توزيع الحصص كالتا ي :

 1811 السيد عبد املجيد بركاش 

حصة.

 1211 ملحوي  مرية  السيدة 

حصة.

املجلوع : 3111 حصة.

 ،17 بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

قرر الجلع   ،2121 18 و22  يسلبر 

الد3ن  علا   السيد  تعيين  العام 

بركاش كلسير مشترك في الشركة مع 

منحه سلطة التوقيع املشترك أو غير 

املشترك.

تم اإل3داع القانوني لدى املحكلة 

29  يسلبر  في  بالرباط  التجارية 

2121، تحت مرجع 6675.
مقتطف وبيان

ذ. عبد املجيد بركاش

215 P

مكتب امستاذ عبد اللطيف القاسمي

موثق

8، شارع محلد الخامس، بلفد3ر، الطابق 
الرابع، رقم 615

هاتف : 1522243541

فاكس : 122.22.24.35.41

MSA INVESTISSEMENT
تلقاه  رسمي  عقد  بلقت�سى 

امستاذ عبد اللطيف قاسمي، موثق

19  يسلبر  بتاريخ  البيضاء  بالدار   

 MSA بشركة  الشركاء  قرر   ،2121
رأسلالها   ،INVESTISSEMENT

االجتلاعي  ومقرها  111.111  رهم 
بابوم  زنقة   21 البيضاء،  بالدار 

 31 رقم  مكتب  السا س  الطابق 

رقم  التجاري  سجلها  املحطة  حي 

445487 ما 3لي :
قرر املسير السيد محلد لعناوي 
INVESTISSEMEN راسلالها  لشركة 

االجتلاعي  ومقرها  111.111  رهم 
الدار البيضاء، 21 زنقة بابوم الطابق 

حي املحطة   31 السا س مكتب رقم 

سجلها التجاري رقم 445487 تفويت 

666 حصة بالتساوي لفائدة السا ة 

علر الفقير الحامل لبطاقة التعريف 

والسيد   BH241514 رقم  الوطنية 

الحامل  لعناوي  الفاضل  محلد 

عد   الوطنية  التعريف  لبطاقة 

حصة   333 منهلا  لكل   EB44181

حصة   334 وبالنسبة ملحلد لعناوي 

هو  الحصص  مجلوع  3كون  وبهذا 

1111 حصة.

للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

من شركة ذات املسؤولية املحدو ة 

بلسير وحيد إ 9 شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة.
لعناوي  محلد  السيد  تعيين 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

محد ة  غير  ملدة   BK192716 عد  

كلسير.

بشكل  الشركة  ستلتزم  كلا 

ملد3رها  الوحيد  بالتوقيع  صحيح 

اإل اري السيد محلد لعناوي.

تحيين القانون امسا�سي للشركة 

من   1-3-7-8-20-21 املا ة  وتعد3ل 

القانون امسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإل3داع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكلة  الضبط 

 ،2121 29  يسلبر  بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 759441.
كتابة مقتطف وبيان

ذ. عبد اللطيف القاسمي
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 ULTIMATE ATHLETE
 TRAINING AND

EQUIPMENT-UATE
شركة محدو ة املسؤولية
راسلالها : 111.111  رهم

املقر االجتلاعي : 13 زنقة حاتم طائع 
حي الوحدة الطابق امر�سي، برشيد

RC N° : 11885
بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
البيضاء  بالدار   2121 15 أغسطس 
قرر الجلع العام االستثنائي لشركة 
 ULTIMATE ATHLETE TRAINING
شركة   AND EQUIPMENT-UATE
رأسلالها  املسؤولية  محدو ة 
االجتلاعي مقرها   111.111  رهم 
الوحدة  حي  طائع  حاتم  زنقة   13  

الطابق امر�سي، برشيد التا ي :
للشركة  املسبق  انحالل 
 ULTIMATE ATHLETE TRAINING
 AND EQUIPMENT UATE
وتعيين السيد أسامة العالم مصفيا 
 13  - تحد3د مقر التصفية  للشركة، 
زنقة حاتم طائع حي الوحدة الطابق 

امر�سي، برشيد.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 28733 االبتدائية ببرشيد تحت رقم 

بتاريخ 29  يسلبر 2121.
217 P

 EXECUTIVE
PERFORMANCE

شركة محدو ة املسؤولية
ذات الشريك الواحد

رأسلالها : 411.111  رهم
املقر االجتلاعي : 332 شارع براهيم 
رو اني الطابق 5 الشقة 21إقامة 

الريحان منطقة املعاريف،
الدار البيضاء

بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
2121 بالدار البيضاء، قرر  7 أكتوبر 
 EXECUTIVE الشريك الواحد لشركة
محدو ة  شركة   PERFORMANCE
الواحد  الشريك  ذات  املسؤولية 
ومقرها  411.111  رهم  رأسلالها 
رو اني  براهيم  شارع   : االجتلاعي 

إقامة الريحان   21 الشقة   5 الطابق 

البيضاء  الدار  املعاريف،  منطقة 

التا ي :
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 EXECUTIVE تغيير االسم لشركة

 PERFORMANCE THE CHIBI

.ORGANIZATION

النظام  من   2 املا ة  تعد3ل 

امسا�سي.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجارية 

753282 بتاريخ 9 نوفلبر 2121.
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THE CHIBI ORGANIZATION
شركة محدو ة املسؤولية

ذات الشريك الواحد
رأسلالها : 411.111  رهم

املقر االجتلاعي : 332 شارع براهيم 

رو اني الطابق 5 الشقة 21 إقامة 

الريحان منطقة املعاريف

الدار البيضاء

بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

قرر  بالدار البيضاء   2121 5 نوفلبر 

 THE CHIBI الشريك الواحد لشركة

محدو ة  شركة   ORGANIZATION

الواحد  الشريك  ذات  املسؤولية 
مقرها  411.111  رهم  رأسلالها 

رو اني  براهيم  شارع   : االجتلاعي 

إقامة الريحان   21 الشقة   5 الطابق 

البيضاء  الدار  املعاريف،  منطقة 

التا ي :

إ 9  للشركة  الرئي�سي  املقر  نقل 
العنوان التا ي : 11 زنقة بندحان انفا 

الدار البيضاء.

تحد3ث النظام امسا�سي.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجارية 

755182 بتاريخ 26 نوفلبر 2121.
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SELECT MAISON
إنشاء الشركة

بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 

تم تأسيس شركة   ،2121 أكتوبر   4 

مليزاتها  ذات   SELECT MAISON

التالية :

التجارة وتوفير املصا ر االستيرا  

والتصد3ر لجليع البضائع واملعدات 

جليع  من  املستعللة  أو  الجد3دة 

العالمات التجارية املرموقة.

وتصد3ر  واستيرا   وتوزيع  تجارة 

جليع املنتجات.

جليع  وتعبئة  وتصنيع  تحويل 

املنتجات.

بشكل أعم، إنشاء أو حيازة أو تأجير 

أو إ ارة أو تشغيل جليع املؤسسات 

وجليع العلليات أو براءات االختراع 

وكذلك  امنشطة،  بهذه  املتعلقة 

كانت،  نوع  أي  من  العلليات  جليع 

والتي قد تتعلق مباشرة أو بشكل غير 

مباشر بلوضوع الشركة.

3ازمان  إقامة   : االجتلاعي  املقر 

طريق   4 الشقة  امول  الطابق   3

القنيطرة حي اشلاعوا سال.
رأسلالها : 111.111  رهم.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدو ة بلساهم واحد.

مسجلة تحت   : السجل التجاري 
االبتدائية  باملحكلة   32447 رقم 

بسال.

عا ل  السيد   : القانون  امللثل 

العلري.
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BOUZIA BEN
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

2121، قد  26 نوفلبر  الرباط بتاريخ 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدو ة.

.BOUZIA BEN : التسلية

الهدف االجتلاعي : تسهيالت.

خدمات إعالمية في التجارية.

مساحة الخدمات.
11.111  رهم   : رأسلال الشركة 

فئة  من  حصة   1111 إ 9  مقسلة 

111  رهم للحصة الواحدة.

محلد بنسالم 1111 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

من فاتح 3نا3ر إ 9   : السنة املالية 
31  يسلبر من كل سنة ما عدا السنة 

امو 9 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
وا ي  حي  تازة  زنقة   51  : املقر 

الذهب العيا3دة سال.
املسيرة : مينة بنسالم.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
.32577
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INDIVIDUAL CAR
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
2121، قد  16 نوفلبر  الرباط بتاريخ 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدو ة.
.INDIVIDUAL CAR : التسلية

تاجر في قطع   : الهدف االجتلاعي 
غيار السيارات.

تاجر سيارات جد3دة ومستعللة.
11.111  رهم   : رأسلال الشركة 
فئة  من  حصة   1111 إ 9  مقسلة 

111  رهم للحصة الواحدة.
عدنان قاسو 1111 حصة.

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

السجل التجاري.
من فاتح 3نا3ر إ 9   : السنة املالية 
31  يسلبر من كل سنة ما عدا السنة 

امو 9 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر : علارة 31 شقة رقم 5 زنقة 

موالي احلد الوكيلي.
املسيرة : عدنان قاسو.

 : التقييد بالسجل التجاري  رقم  
.148645
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CABINET CONSEIL D’EXPERTS

شركة محدو ة املسؤولية
ذات الشريك الوحيد

رأسلال 511.111  رهم
162 شارع الشهيد ضياء الرحلان 
قطاع 1 بلوك ج السوي�سي الرباط

 CENTRE DE NEPHROLOGIE
HEMODIALYSE MABELLA

شركة محدو ة املسؤولية
 ذات شريك واحد

رأسلال : 3.421.111  رهم
162 شارع حلان الفطواكي، الرباط

بلقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط 
تغيير  تقرر   ،2121 3نا3ر   31 بتاريخ 
ذاتي  شخص  من  القانوني  الشكل 
شخص  إ 9   KOUIDER NADIA

معنوي.
 CENTRE DE  : الشركة  تسلية 
 NEPHROLOGIE HEMODIALYSE

.MABELLA
عالج املر�سى   : الهدف االجتلاعي 
الكلوي  الفشل  من  يعانون  الذ3ن 
وكذا  املاء  كهرل  واضطرابات  الحا  
الحلضية  القاعد3ة  االضطرابات 
ما  مرحلة  في  املزمن  الكلوي  الفشل 
قبل غسيل الكلي التخاذ قرار ببدء 
االستعدا ات لغسيل الكلي من أجل 
تكييف عالجات لتنقية الكلي الزائدة 
غسيل الكلي  )غسيل الكلي الذاتي، 
الطبي، غسيل الكلي الثقيل في املركز 

وغسيل الكلي البر3توني) وزرع الكلي.
ارتفاع ضغط الدم.

واملضاعفات  املتكررة  اممراض 
الحا ة ملر�سى غسيل الكلي ومر�سى 
أمراض  وتشخيص  فحص  الزرع 
)الفحص،  الكلوي  الح�سى  الكلي، 

التقييم املتخصص، العالج الطبي).
القيام بأخذ خزعة الكلي لتحد3د 
الكلية  العتالل  الدقيقة  الطبيعة 
لغسيل  الوريد3ة  القسطرة  ووضع 

الكلي.
التخصصات  متعد ة  امراض، 
بالتوجه  عالقة  له  الباطني  للطب 

الكلوي.
املعامالت  جليع  أعم،  وبشكل 
املرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر 
إليها  كليا أو جزئيا باملعامالت املشار 

أعاله.
املقر االجتلاعي : 162 شارع حلان 

الفطواكي، الرباط.
املدة : 99 سنة.

تحد3د  تم   : الشركة  رأسلال 
 3.421.111 رأس مال الشركة بلبلغ 
حصة   34.211 إ 9  مقسلة   رهم، 
منسوية  111  رهم،  اجتلاعية لكل 
قويدر  نا 3ة  السيدة  إ 9  بالكامل 
لبطاقة  حاملة  الجنسية  مغربية 

.A575415 التعريف الوطنية رقم
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من  الشركة  تسصير   : التسيير 

مغربية  قويدر  نا 3ة  السيدة  طرف 

التعريف  لبطاقة  حاملة  الجنسية 

.A575415 الوطنية رقم

باملحكلة  تم   : القانوني  اإل3داع 

14  يسلبر  التجارية بالرباط بتاريخ 

2121، تحت رقم 6171 وتم تسجيل 

رقم  التجاري  السجل  في  الشركة 

.148245
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STE AKNOUCH SAID
SARL AU

إنشاء شركة
العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

سبتلبر   31 بتاريخ  بالرباط  املنعقد 

ذات  شركة  تأسيس  تم   ،2121

تحلل  والتي  املحدو ة  املسؤولية 

الخصائص التالية :

 STE AKNOUCH  : التسلية 

.SAID SARL AU

البناء   : االجتلاعي  الهدف 

أعلال  والنقل  العلومية،  وامشغال 

املتعلقة  امعلال  وكل  مختلفة 

مجال  في  الشركة  وتطوير  بتحسين 

اختصاصها.

هند  تجزئة   : االجتلاعي  املقر 

مرس الخير   1 شقة   2 علارة لل ت 

الصخيرات، تلارة.
 111.111  : الشركة  رأسلال 

 رهم.

سعيد  السيد  طرف  من  التسيير 

التعريف  لبطاقة  الحامل  اكنوش 

غير  ملدة   AD119311 الوطني 

محدو ة.

املدة : 99 سنة.

السنة االجتلاعية من فاتح 3نا3ر 

إ 9 31  يسلبر.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

املركز  طريق  عن  بالرباط  التجارية 

أكتوبر   9 3وم  لالستثلار  الجهوي 

.2121
رقم السجل التجاري : 131931.
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 COMPAGNIE NATIONALE

ROYAL AIR MAROC
الشركة الوطنية للخطوط امللكية 

املغربية

شركة مساهلة

رأسلالها : 6.963.115.911  رهم

املقر االجتلاعي : مطار البيضاء آنفا 

الدار البيضاء

السجل التجاري بالدار البيضاء

رقم 9667

زيادة الرأسامل االجتامعي 
الجلعية  مداوالت  بلقت�سى 

العامة غير العا 3ة بتاريخ 13 نوفلبر 

2121 تم :

االجتلاعي  الرأسلال  في  الزيا ة 

3.411369111  رهم  للشركة بلبلغ 

7.129.496.111  رهم  إ 9  لينتقل 

 34.113.691 إصدار  طريق  عن 

سهم جد3د بقيلة 111  رهم للسهم 

الواحد محررة عند االكتتاب إما عن 

طريق حصص نقد3ة أو تعويض عن 

 3ون الشركة.

تخويل جليع الصالحيات الالزمة 

الزيا ة  مبلغ  لحصر  اإل ارة  ملجلس 

الرأسلال  لزيا ة  النهائي  وللتحقيق 

6 من النظام  االجتلاعي وتغيير املا ة 

امسا�سي عل9 أن 3تم تحقيق الزيا ة 

في الرأسلال االجتلاعي.

بلقت�سى مداوالت مجلس اإل ارة 

وحسب   ،2121 23  يسلبر  بتاريخ 

االكتتابات املتوصل بها تم :

مبلغ  في  الرأسلال  زيا ة  حصر 

3.334.878.911  رهم.

التحقيق النهائي لزيا ة الرأسلال 

االجتلاعي املقررة من طرف الجلعية 

العامة غير العا 3ة بتاريخ 13 نوفلبر 

 3.628.127.111 من  لينتقل   2121

إ 9 6.963.115.911  رهم.

تغيير املا ة 6 من النظام امسا�سي 

العامة  الجلعية  طرف  من  املقرر 

 2121 نوفلبر  غير العا 3ة بتاريخ13 

أصبح نهائيا.

باملحكلة  تم   : القانوني  اإل3داع 

بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

رقم  تحت   ،2121 29  يسلبر 

.759639
من أجل التلخيص والنشر

مجلس إ ارة
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 ATLAS HOSPITALITY

MOROCCO
أطلس هوسبيتاليتي موروكو

 شركة مساهلة

3بلغ رأسلالها 386.539.311  رهم

املقر االجتلاعي : فندق أطلس 

املطار النواصر - املطار الدو ي محلد 

الخامس النواصر ص.ب 111 الدار 

البيضاء 21.111

 السجل التجاري بالدار البيضاء

 رقم 31515

نها3ة عقد التسيير الحر

بلقت�سى عقد نها3ة التسيير الحر 

بحي  والكائن  زيان  أطلس   لفندق 

خنيفرة،   94 البر3د  صندوق  أمال 

واملسجل   ،2121 سبتلبر   14 بتاريخ 

 2121 25  يسلبر  بتاريخ  بخنيفرة 

باالستخالص  اممر  رقم  تحت 

تسجيل   ،2020/11204 (OR(

 1161361161 )RE)  عد   الدخول  

 11516 عد   املحفوظة  النسخة 

املغربي  الوطني  املكتب  املالك  بين 

والكائن  علومية  مؤسسة  للسياحة 

مقرها بزاوية وا  املخازن وزنقة زالقة 

وشركة  الرباط  أكدال   19 ص.ب 

موروكو«  هوسبيتاليتي  »أطلس 

رأسلالها  3بلغ  مساهلة  شركة 

بالسجل  واملسجلة   386.539.311

رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجاري 

31515 والتي 3وجد مقرها االجتلاعي 

بفندق أطلس املطار النواصر - املطار 

النواصر  الخامس  محلد  الدو ي 

اتفقت  البيضاء،  الدار   111 ص.ب 

امطراف عل9 ما 3لي :

إنهاء عقد التسيير الحر بتاريخ 13 

أي  تعويض من  2119  ون  أكتوبر 

طرف وبالتا ي فسخ كل عقد 3تعلق 

به ؛

نها3ة  إعالن  نشر  عل9  العلل 

مستخرج  شكل  عل9  الحر  التسيير 

جريدة  وفي  الرسلية  الجريدة  في 

حسب  القانونية  اإلعالنات 

مدونة  من   153 الفصل  مقتضيات 

التجارة.

حسب  املالك  إ 9  الفندق  إعا ة 

الفصل 16 من العقد.
من أجل التلخيص والنشر

مجلس اإل ارة.

226 P

fiduciaire Fouad Zouine

 sarl au capital de 100.000 dhs, siège

social

 Av. Al Massira Imm.Majid Appt n° 03,

Tiflet

 H PRO ALUMINIUM

تأسيس ش.ذ.م.م.ش.و.
بتاريخ عرفي  عقد   بلوجب 

وإقامة  تم إنشاء   2121 نوفلبر   25  

قانون الشركة التي تتصف كلا 3لي :

 H PRO ALUMINIUM  : التسلية

.SARL AU

الصفة القانونية : ش.م.م.ش.و

الهدف : مقاول نجارة امملنيوم.

تجزئة   18 رقم   : املقر االجتلاعي 

الور ة، تيفلت.

املدة : 99 سنة.

رأس املال : 11.111  رهم مقسلة 

111  رهم  بقيلة  حصة   111 في 

موزعة عل9 الشريك الوحيد هشام 

مريغ.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

االبتدائية بتيفلت بتاريخ 29  يسلبر 

السجل  رقم   259 رقم  تحت   2121

التجاري 665.

227 P
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fiduciaire Fouad Zouine

 sarl au capital de 100.000 dhs, siège

social

 Av. Al Massira Imm.Majid Appt n° 03,

Tiflet

 SOCIETE NEGOCE RECYCL
.TD

.SARL AU 
تأسيس

بتاريخ عرفي  عقد   بلوجب 
وإقامة  تم إنشاء   2121 نوفلبر   14  

قانون الشركة التي تتصف كلا 3لي :
  SOCIETE NEGOCE   : التسلية 

.RECYCLE TD SARL AU
الصفة القانونية : ش.م.م.ش.و

املعا ن  تدوير  إعا ة   : الهدف 
التصد3ر،  املزا3دة،  وتحويلها، 
املنتجات  لجليع  واالستيرا ، 

الجد3دة.
املقر االجتلاعي : ملتلكات نفيسة 

أ3ت علي الحسن تيفلت.
املدة : 99 سنة.

رأس املال : 11.111  رهم مقسلة 
1111  رهم  بقيلة  حصة   111 في 

موزعة عل9 الشريك الوحيد.
السيد الحيلر عبد هللا   : التسيير 
 A 461818 الوطنية  البطاقة  رقم 

ملدة غير محد ة.
3نا3ر  فاتح  من   : املالية  السنة 

وتنتهي في 31  يسلبر من كل سنة.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
االبتدائية بتيفلت بتاريخ 29  يسلبر 
السجل  رقم   258 رقم  تحت   2121

التجاري 663.
228 P

 OZONE SIDI YAHYA EL
GHARB SARL

مؤرخ  توثيقي  عقد  بلقت�سى 
بتاريخ  الغرب  3حيى  سيدي   في 
تأسيس  تم  قد   ،2121 16  يسلبر 

شركة ذات املسؤولية املحدو ة :
3حيى  سيدي  أوزون    : التسلية 
املسؤولية  ذات  شركة  الغرب، 

املحدو ة.

التدبير   : االجتلاعي  الهدف 
الذي  العلومي  للقطاع  املفوض 

3تعلق بالنفا3ات املنزلية وما شابهها.
 1.284.811   : الشركة  رأسلال 
 رهم مقسلة إ 9 12.848 حصة من 

فئة 111  رهم للحصة الواحدة ؛
عزيز البدراوي : 1285 حصة ؛

 : شركة أوزون للبيئة والخدمات 
11563 حصة.

تكوين هيئة إ ارة عل9 النحو التا ي :
الحامل  فيرا ي،  3ونس  السيد 

.TA 99767  للبطاقة الوطنية رقم
سيدي  هللا  عبد  موالي  السيد 
حيدا، الحامل للبطاقة الوطنية رقم   

.E354493
الحاملة  بنعلور،  حنان  السيدة 

.A 619925  للبطاقة الوطنية رقم
الصالحية والتوقيع.

تخول كامل الصالحيات في الفصل 
15 من القانون امسا�سي للسيد عزيز 

البدراوي تحت توقيعه الوحيد.
التي  للصالحيات  وفقا  ويقرر 
للسيد  امسا�سي  القانون  منحها 
هيئة اإل ارة  عزيز البدراوي معضاء 

التوقيع املز وج عل9 النحو التا ي :
سيدي  هللا  عبد  موالي  السيد 

حيدا + السيدة حنان بنعلرو ؛
السيدة   + فيرا ي  3ونس  السيد 

حنان بنعلرو ؛
سيدي  هللا  عبد  موالي  السيد 

حيدا + السيد 3ونس فيرا ي.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.
3نا3ر  فاتح  من   : املالية  السنة 
ما  سنة  كل  من  فاتح  يسلبر  إ 9 
تاريخ  من  تبتدئ  امو 9  السنة  عدا 

التسجيل.
املقر : رقم 319، الطابق السفلي، 

حي الفتح، سيدي 3حي الغرب.
املسير : عزيز البدراوي.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
قسم  سليلان،  بسيدي  االبتدائية 
29  يسلبر  السجل التجاري بتاريخ 

2121 تحت رقم 281.
229 P

 OZONE ZEMMOUR

KHEMISSET SARL
مؤرخ  توثيقي  عقد  بلقت�سى 

بتاريخ الغرب  3حيى  سيدي   في 

قد تم تأسيس   ،2121 21  يسلبر   

شركة ذات املسؤولية املحدو ة :

زمور،  أوزون   : التسلية 

املسؤولية  ذات  شركة  الخليسات، 

املحدو ة.

التدبير   : االجتلاعي  الهدف 

الذي  العلومي  للقطاع  املفوض 

3تعلق بالنفا3ات املنزلية وما شابهها.
 1.931.711   : الشركة  رأسلال 

 رهم مقسلة إ 9 19.317 حصة من 

فئة 111  رهم للحصة الواحدة ؛

عزيز البدراوي : 1932 حصة ؛

 : شركة أوزون للبيئة والخدمات 

17385 حصة.

تكوين هيئة إ ارة عل9 النحو التا ي :

الحامل  فيرا ي،  3ونس  السيد 

.TA 99767  للبطاقة الوطنية رقم

سيدي  هللا  عبد  موالي  السيد 

حيدا، الحامل للبطاقة الوطنية رقم   

.E354493

الحاملة  بنعلور،  حنان  السيدة 

.A 619925  للبطاقة الوطنية رقم

الصالحية والتوقيع.

تخول كامل الصالحيات في الفصل 

15 من القانون امسا�سي للسيد عزيز 

البدراوي تحت توقيعه الوحيد.

التي  للصالحيات  وفقا  ويقرر 

للسيد  امسا�سي  القانون  منحها 

هيئة اإل ارة  عزيز البدراوي معضاء 

التوقيع املز وج عل9 النحو التا ي :

سيدي  هللا  عبد  موالي  السيد 

حيدا + السيدة حنان بنعلرو ؛

السيدة   + فيرا ي  3ونس  السيد 

حنان بنعلرو ؛

سيدي  هللا  عبد  موالي  السيد 

حيدا + السيد 3ونس فيرا ي.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

من فاتح 3نا3ر إ 9   : السنة املالية 

31  يسلبر من كل سنة ما عدا السنة 

امو 9 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

الطابق السفلي،   ،13 رقم   : املقر 

الخليسات  مركز  مبارك،  زنقة 

15111، الخليسات.

املسير : عزيز البدراوي.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

قسم  بالخليسات،  االبتدائية 

29  يسلبر  السجل التجاري بتاريخ 

2121 تحت رقم 1331.

230 P

MEHOTRAV SARL

Au capital de  400 000 DHS

 immeuble N° 211, Bureau n° 9,

 Lot Mamoura Hssain - Sala Al

Jadida

RC : 22009

الغير  العام  الجلع  بلقت�سى 

نوفلبر   25 بتاريخ  املنعقد  العا ي 

 mehotrav 2121 قرر شركاء الشركة

sarl ما 3لي :

حصة   411 بيع  عل9  املوافقة 

طرف  من   MEHOTRAV شركة  في 

السيد عبد  إ 9  السيد محلد عبيد 

الرزاق مرزوقي ؛

حصة   2411 بيع  عل9  املوافقة 

طرف  من   MEHOTRAV شركة  في 

بوخاري  الوحيد  عبد  أحلد  السيد 

إ 9 السيد عبد الرزاق مرزوقي بذلك 

مرزوقي  الرزاق  عبد  السيد  3صبح 

مالك لجليع حصص الشركة بذلك 

الشريك الوحيد.

بكتابة  القانوني  اإل3داع  تم  لقد 

االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 

بسال بتاريخ 24  يسلبر  2121 تحت 

رقم 35654.

231 P
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ZOHRA CORPORATION شركة
ش.ذ.م.م

استقالة مسير
عزل مسير

تعيين مسير3ن جد 
تغيير التوقيع االجتلاعي

الجلعية  محضر  بلوجب 
بتاريخ املنعقدة  االستثنائية   العامة 
املصا قة  تلت   2121 نوفلبر   21  

عل9 ما 3لي :
العامة  الجلعية  قرارات  إلغاء 
 2119 نوفلبر   21 في  املنعقدة 
 24 في  املنعقدة  العامة  والجلعية 

3نا3ر 2121 ؛
عبد  السيد  استقالة  قبول 
الباسط علي طاهر شليبك من مهلته 

كلسير ؛
اللطيف  عزل املسير السيد عبد 

القطراني كلسير ثالث.
تعيين السا ة بلقاسم علي طاهر  
شو ي  أحلد  محلد  وحسن  شليبك 
كلسير3ن  املحجوبي  الحليد  وعبد 
كل  تفويض  مع  محد ة  غير  ملدة 
الثالثة  لللسير3ن  الصالحيات 
ملسير3ن  املز وج  التوقيع  واعتلا  
3تعلق  ما  كل  في  بينهم  من  اثنين 

بالشركة.
تعد3ل بنو  النظام امسا�سي التي 
لها عالقة بالتغييرات السالف الذكر.
بكتابة  القانوني  اإل3داع  تم 
االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 
 2121 24  يسلبر   بتاريخ  بالرباط 

تحت رقم 119688.
مقتطف للنشر  والبيان.

ZOHRA CORPORATION

232 P

 MEK TRANSACTION 
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة بشريك وحيد

مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
 2121 أكتوبر   27 بتاريخ  بالرباط 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
خصائصها  وحيد  بشريك  املحدو ة 

كاآلتي :

 MEK TRANSACTION : التسلية

SARL AU ؛

111.111  رهم   : الرأسلال 

كل  قيلة  نصيب   1111 إ 9  مقسم 

نصيب 111  رهم ومكتتبة ومدفوعة 

بالكامل.

تلفيف،  إنتاج، تحويل،   : الغرض 

مستحضرات  وتصد3ر  شراء  بيع، 

التجليل املستخرجة من زيت امركان 

والزيوت امساسية وغيرها من املوا  

الطبيعية.

لها  التي  التابعة  امنشطة  كل 

عالقة بامنشطة السالفة.

املقر االجتلاعي : علارة 46، شارع 

عقبة،الشقة 12، أكدال - الرباط.

تسيير  مهلة  أسندت   : التسيير 

الشركة إ 9 اآلنسة مارية الخروبي.

امرباح : توزع عل9 الشركاء أو تدرج 

بعد  الخاص  االحتياطي  حساب  في 

اقتطاع االحتياطي القانوني.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

21  يسلبر  التجارية بالرباط بتاريخ 

سجل   119516 رقم  تحت   2121

تجاري رقم 148419.
مقتطف للنشر والبيان

 MEK TRANSACTION

233 P

STE TISSIR CHANTIERS
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة

 الشريك الوحيد

بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 
 9  يسلبر 2121، تم إنشاء القانون 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

مليزاتها  الشريك الوحيد،  محدو ة، 

كلا 3لي :

 STE TISSIR  : التسلية 

.CHANTTIERS SARL AUّ

أشغال مختلفة وأعلال   : الهدف 

البناء.

تاجر موا  البناء.

الرأسلال : 111.111  رهم.

حبشاوي  3اسين   : الشركاء 
111.111  رهم.

املجلوع : 111.111  رهم.
السيد  الشركة  يسير   : التسيير 
ملدة  شريكا  مسيرا  حبشاوي  3اسين 

غير محدو ة.
املقر االجتلاعي : 14 زنقة االشعري 

شقة 14 أكدال، الرباط.
بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 
التجارية  املحكلة  لدى  التجاري 
بتاريخ   148591 رقم  تحت  بالرباط 

29  يسلبر 2121.
234 P

 APTIV SERVICES MEKNES
SAS

س. ت مكناس رقم 48.187
تغيير متصرفين

تغيير الرئيس
العام  الجلع  محضر  بلوجب 
 ،2121 نوفلبر   26 ب  املنعقد 
 APTIV بالشركة املساهلة املبسطة 
SERVICES MEKNES SAS ذات املقر 
بارك   ،1 تجزئة  مكناس،  االجتلاعي 

بزنس اكروبوليس، تقرر ما 3لي :
مهام السيد خوزي كارلوس  إنهاء 
 JOSE CARLOS JIMENEZ جيلنز 

من مهامه كرئيس ومتصرف.
معا3نة تعيين السيد محلد بحري 
 MOHAMMED BAHRI فيال ي  

FILALI كرئيس للشركة.
رضوان  السيد  مهام  إنهاء 
 REDOUAN BOULAICH بولعيش 

كلتصرف.
تعيين كلتصرفين جد  :

 EOIN مولدوني  أوين  السيد 
ا3رلندي،  مواطن   MULDOWNEY

والقاطن ب 57 كلن بارك،  بلن.
 DARREN بيركا  السيد  ارين 
والقاطنة  كندي  مواطن   BYRKA

بالشقة 14 سبيناكر الفيرنو  بلن.
تم انجاز اإل3داع القانوني بكتابة 
الضبط باملحكلة التجارية بلكناس، 
رقم  تحت   ،2121 28  يسلبر  في 

.12979/2020
235 P

WEBHELP FES
س ت فاس رقم 49727

تغيير في اإل ارة
العام  الجلع  محاضر  بلوجب 
املختلط واملجلس اإل اري املنعقد3ن 
لشركة   2121 ماي   19 بتاريخ 
رأسلالها   WEBHELP FES املساهلة 
مقرها  كان  التي  311.111  رهم، 
الجيش  شارع  بفاس  االجتلاعي 
تقرر  املد3نة الجد3دة،   ،112 امللكي، 

ما 3لي :
الكزندر  السيد  استقالة  معا3نة 
من   ALEXANDRE FRETTI فريتي 

مهامه كلتصرف :
بوشويرب  محلد  السيد  تعيين 
 MOHAMED BOUCHOUIRAB
بالدار  والقاطن  مغربي  مواطن 
طريق  كاليفورنيا  رياض  البيضاء 

تا ارت، كلتصرف جد3د.
فيليب  السيد  استقالة  معا3نة 
من   PHILLIPE BROUTIN بروطان 

مهامه كلد3ر عام منتدب للشركة.
مبشور  رضوان  السيد  تعيين 
 REDOUANE MABCHOUR
مواطن مغربي القاطن بالدار البيضاء 
تجزئة كولف سيتي بوسكورة كلد3ر 

منتدب جد3د للشركة.
تم انجاز اإل3داع القانوني بكتابة 
بفاس  التجارية  باملحكلة  الضبط 
رقم  تحت   ،2121 28  يسلبر  في 

.3782/020
236 P

CABINET OFISCONSEIL
IMM 11 BUREAU N°5.2 EME ETAGE
RUE DAYET AOUA AGDAL - RABAT

TRAVAUX DE COMPTABILITE
FISCALITE JURIDIQUE

CREATION D’ENTREPRISE

CONSEIL EN GESTION

 TEKNOLOX
تاسيس شركة

بالرباط  عرفي  عقد  بلقت�سى 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
املحدو ة بشريك واحد والتي تحلل 

الخصائص التالية :
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.TEKNOLOX : التسلية

.SARL AU : الصفة القانونية

وتأجير  بيع   : االجتلاعي  الهدف 

معدات الكلبيوتر.

تاجر أ وات املكتب.

االستيرا  والتصد3ر.

راسلال الشركة : 111.111  رهم 

مقسلة إ 9 1111 حصة من فئة 111 

عل9  موزعة  الواحدة  للحصة   رهم 

لعليم  3اسين  السيد  التا ي  الشكل 

1111 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التاسيس النهائي اي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

من فاتح 3نا3ر إ 9   : السنة املالية 

31  يسلبر من كل سنة ما عدا السنة 

امو 9 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

طابق   15 رقم   : االجتلاعي  املقر 

زنقة ضا3ة عوا أكدال،   11 2 علارة 

الرباط.

املسير : السيد 3اسين لعليم.

السجل التجاري : 148473.

237 P

بن  نون محلد

85 شارع موالي عبد هللا، خريبكة

قصر الضيافة
ش ذم م الشريك الوحيد

قفل التصفية
االستثنائي  العام  الجلع  قرر 

لشركة   2121 سبتلبر   7 في  املؤرخ 

قصر الضيافة شركة ذات مسؤولية 

111.111  رهم،  محدو ة، رأسلالها 

محلد  شارع   1 االجتلاعي  مقرها 

الخامس سوق السبت أوال  النلة.

املكلف  تقرير  عل9  املصا قة 

بتصفية الشركة السيد النلاوي عبد 

املنظر   4 الكبير الساكن بحي صيطا 

الجليل سوق السبت أوال  النلة.

»قصر  لشركة  التصفية  قفل 

مسؤولية  ذات  شركة  الضيافة« 

محدو ة.

بلكتب  القانوني  اإل3داع  تم 

الضبط باملحكلة االبتدائية بالفقيه 

 ،2121 21  يسلبر  بن صالح بتاريخ 

تحت رقم 2020/379.

238 P

JHF
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة بلساهم واحد
بتاريخ  العرفي  للعقد  تبعا 

تم وضع قوانين   ،2121 23  يسلبر 

الشركة ذات املليزات التالية :

.JHF : التسلية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدو ة بلساهم واحد.

العامة  البناء  أشغال   : املوضوع 

والهندسة املدنية.

والشبكات  الطرق  أشغال 

املختلفة والصرف الصحي وإمدا ات 

مياه الشرب والكهرباء MT والكهرباء 

.HTو BT

تطوير املساكن وتطوير العقارات 

وتجهيزات :

البناء  وأعلال  اللحام،  أعلال 

املواح  وأعلال  املعدنية  وامطر 

وتجارة  املعدنية،  والتجارة  املعدنية 

الفوالذ  وتجارة  وامملنيوم،  الخشب 

املقاوم للصدا وتجارة PVC الخ.....

املقر الرئي�سي : حي لال سكينة رقم 

742 الطابق الثالث بوجدور.

الرأسلال : حد  في مبلغ 511.111 

حصة من   5111 إ 9   رهم مقسلة 

بالكامل  ويللكها  111  رهم  فئة 

حسن بن اعزة.

السيد  طرف  من  تسير   : اإل ارة 

حسن بن اعزة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإل3داع 
الضبط باملحكلة االبتدائية بالعيون 

بتاريخ 29  يسلبر 2121.

تحت رقم 3221/20 وتم تسجيلها 

الرقم  تحت  التجاري  بالسجل 

التحليلي عد  34483.

239 P

STE YOZAR TRAVAUX
SARL AU

تعد3الت قانونية
الواحد  املساهم  قرار  إثر  عل9 

 STE YOZAR TRAVAUX لشركة 

شركة ذات املسؤولية املحدو ة ذات 

رأسلالها  البالغ  الواحد،  املساهم 

مقرها  والكائن  2.111.111  رهم 

السلارة،  طريق  بعلارة  االجتلاعي 

شارع علر املختار العيون،   12 شقة 

تقرر ما 3لي :

نقل املقر االجتلاعي للشركة من 

العنوان القد3م إ 9 العنوان الجد3د.

تجزئة املستقبل،   ،73 بقعة رقم 

العيون.
من  الشركة  رأسلال  رفع 

 11.111.111 مبلغ  إ 9   2.111.111

 رهم.

كتابة  لدى  القانوني  اإل3داع  تم 
الضبط باملحكلة االبتدائية بالعيون 

2121، تحت رقم  29  يسلبر  بتاريخ 

.3220/20

240 P

 CENTRAL COMPANY OF

TECHNICAL ASSISTANCE-

CCTA
ش م م ش و

راسلالها: 111.111  رهم

مقرها االجتلاعي : العلارة 4، الشقة 

25، زنقة الدار البيضاء، حسان، 

الرباط

تأسيس شركة
في  محرر  عرفي  عقد  بلوجب 

 ،2121 أكتوبر   26 بتاريخ  الرباط 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

ذات  وحيد،  وشريك  املحدو ة 

املليزات التالية :

 CENTRAL شركة   : التسلية 

 COMPANY OF TECHNICL

ASSISTANCE-CCTA ش م م ش و.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدو ة وبشريك وحيد.

الهدف : استشارة في التسيير.
 ،4 العلارة   : االجتلاعي  املقر 
البيضاء،  الدار  زنقة   ،25 الشقة 

حسان، الرباط.
 111.111  : رأس املال االجتلاعي 
1111 حصة من فئة   رهم مجزأ إ 9 
111  رهم للحصة الواحدة مدفوعة 
بالكامل واملخصصة للشريك الوحيد.
السيدة تكيطو كوثر 1111 حصة.
السيد  تعيين  تم   : التسيير 
الجطيوي أ3وب كلسير وحيد للشركة 

لفترة غير محدو ة.
السنة  تبدأ   : االجتلاعية  السنة 
االجتلاعية من فاتح 3نا3ر وتنتهي في 

آخر  يسلبر من كل سنة.
وتم اإل3داع القانوني لهذا املحضر 
املحكلة  هيئة  لدى  الضبط  بكتابة 
28  يسلبر  التجارية بالرباط بتاريخ 

2121، تحت رقم 6561.
241 P

IPROCONSULT MOROCCO
شركة ذات مسؤولية محدو ة

رأس مال : 211.111  رهم
املقر االجتلاعي : 569 شارع سهل 
الرون الطابق الثاني كيش الو ا3ة 

تلارة الرباط
السجل التجاري : 117683

خاص  بعقد  علال   : امول  القرار 
تم توقيعه في 3 نوفلبر 2121 3الحظ 
بيع  من  االنتهاء  بعد  العام  الجلع 
111  رهم  سهم بقيلة اسلية   411
 MICHAEL السيد  لصالح  منها  لكل 
هذا  من  اعتبارا   JOHANN GAJO
شكل  فصاعدا  اآلن  ومن  اليوم، 
مسؤولية  ذات  شركة  هي  الشركة 

محدو ة.
لذلك 3الحظ أن توزيع رأس املال 
سيكون من اآلن فصاعدا عل9 النحو 

التا ي :
 IPROCONSULT شركة 

DRESDEN  1611 سهم.
 MICHAEL JOHANN السيد 
سهم، وعليه قرر الجلع   411 GAJO
العام تعد3ل املا تين 6 و7 من النظام 

امسا�سي عل9 النحو التا ي :
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املا ة 6 :
تأسيسها  تم تقد3م الشركة أتناء 

مبلغ قدره 211.111  رهم.
 IPRO DRESDEN شركة  باعت 
111  رهم  سهم بقيلة اسلية   411
ببيع  3تعلق  محضر  بعد  للسهم، 

امسهم بتاريخ 3 نوفلبر 2121 إ 9 :
 MICHAEL JOHANN السيد 
بتاريخ  ولد  الجنسية  املاني   GAJO
ورملنغن  بلد3نة   1955 فبرا3ر   16
موالي  اممير  شارع   11 في  ويسكن 
 12141  ،2 البا 3ة  سكن  عبد هللا، 

هرهورة، تلارة.
املال  رأس  تحد3د  تم   :  7 املا ة 
إ 9  مقسلة  211.111  رهم  بلبلغ 
2111 سهم من 111  رهم لكل منهلا 
مدفوعة بالكامل ومخصصة للشركاء 

عل9 النحو التا ي :
 GAJO MICHAEL السيد 
 41.111 أي  سهم   411  JOHANN

 رهم.
 IPRO DRESDEN شركة  إ 9 
161.111  رهم  أي  سهم   1611
3لثلها السيد ويلهلم لوتز 3ونج إجلا ي 
 211.111 أي  اجتلاعي  سهم   2111

 رهم.
وافق الجلع العام   : القرار الثاني 
الرئي�سي  الغرض  مد  مقترح  عل9 

للشركة ليشلل امنشطة التالية: 
املشورة  تقد3م  التصليم  مكتب 
بشأن تخطيط وتنفيذ مشاريع البيئة 

والنية التحتية والتنلية املستدامة.
الباقي بدون تغيير.

قرر الجلع العام   : القرار الثالث 
من   2 املا ة  تعد3ل  سبق  ملا  نتيجة 

النظام امسا�سي عل9 النحو التا ي :
املا ة 2 : قرر الجلع العام، نتيجة 
من النظام   2 تعد3ل املا ة  ملا سبق، 

امسا�سي عل9 النحو التا ي :
املا ة 2 : الغرض.

الغرض من الشركة هو في كل من 
أو  لصالحها  سواء  والخارج  املغرب 

نيابة عن أطراف ثالثة :
وتنفيذ  تخطيط  بشأن  املشورة 
التحتية  والبنية  البيئة  مشاريع 

والتنلية املستدامة.

والدراسة  املشورة  تقد3م 

واملراقبة  والتنسيق  والتخطيط 

معلال البنية التحتية وانشاء وتجهيز 

أو  حضري  مشروع  مي  املعدات 

صناعي أو بيئي أو تجاري من أي نوع.

املنتجات  وتصد3ر  استيرا  

املتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر 

جليع  عام  بشكل  الشركة  بنشاط 

أو  التجارية  أو  الصناعية  املعامالت 

املالية أو املنقولة أو العقارية التي قد 

غير  أو  مباشر  بشكل  مرتبطة  تكون 

أو  أعاله  املذكورة  بامنشطة  مباشر 

من املحتلل أن تعزز تطوير الشركة.

3قرر الجلع العام   : القرار الرابع 

نتيجة ملاسبق إعا ة صياغة النظام 

عل9  واملوافقة  للشركة  امسا�سي 

التأسيس  لعقد  الجد3دة  الصياغة 

ما ة تلو امخرى ككل، مع تحد3د أن 

إعا ة الصياغة هذه ال تؤ ي إ 9 خلق 

شخص معنوي جد3د.

الجلع  3أخذ   : الخامس  القرار 

العام عللا باستقالة املسير بتاريخ 14 

أكتوبر 2121.

تونسية  اللواتي  إ3لان  السيدة 

 1978 نوفلبر   3 ولدت في  الجنسية، 

بتونس وتحلل جواز سفر تونس رقم 

غانا،  شارع  في  ومقيلة   x982453

إقامة الورو  رقم 11 الرباط، املغرب.

الجلع  3قرر   : السا س  القرار 

العام تعيين مسير للشركة لفترة غير 

محد ة.

 MICHAEL JOHANN السيد 

 16 في  ولد  املاني الجنسية،   ،GAJO

في ورملنجن ويقيم في   1955 فبرا3ر 

11 شارع اممير موالي عبد هللا، إقامة 

بديعة في 2، 12141 هرهورة، تلارة.

بشكل  ملزمة  الشركة  ستكون 

والفريد  املنفصل  بالتوقيع  صحيح 

.MICHAEL JOHANN GAJO للسيد

اإل3داع  تم   : القانوني  اإل3داع 

التجارة  املحكلة  سجل  في  القانوني 

 ،2121 31  يسلبر  بتاريخ  بالرباط 

تحت رقم 119824.

242 P

STE SAIS PLATINUM
SARL AU

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

لشركة   2121 22  يسلبر  املؤرخ في 

ذات   STE SAIS PLATINUM

واحد،  بشريك  املحدو ة  املسؤولية 

مقرها االجتلاعي : 

تجزئة الياقوت رقم 512 الحاجب 

قد تقرر :

االجتلاعي  النشاط  توسيع 

للشركة.

امشغال الطرقية.

امشغال املتعد ة.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

التجارية بلكناس بتاريخ 29  يسلبر 

2121، تحت رقم 4524.

سجل تجاري رقم 43117.

243 P

BFZ CONSULTING
زنقة  كار علارة 5 رقم 6 املحيط الرباط

WORLD OF WORK شركة
شركة ذات مسؤولية محدو ة

وذات شريك منفر 
رأسلالها : 111.111  رهم

مقرها االجتلاعي : إقامة صورية 

العلارة رقم 66 زنقة تانسيفت 

الشقة رقم 4 أكدال، الرباط
رقم السجل التجاري : 148415

تأسيس شركة
.WORLD OF WORK : التسلية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

شريك  وذات  محدو ة  مسؤولية 

منفر .

عبد  السيد   : الوحيد  الشريك 

الو و  اكدم.

الهدف االجتلاعي : اممن واملراقبة 

من  التعاقد  التنظيف،  حراسة، 

الباطن والعلل املؤقت بشكل عام، 

استيرا  وتصد3ر موا  ومستحضرات 

التجليل.
رأسلال الشركة : 111.111  رهم 

فئة  من  حصة   1111 إ 9  مقسلة 

111  رهم للحصة الواحدة.

من  ابتداءا  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي.

صورية  إقامة   : االجتلاعي  املقر 
تانسيفت  زنقة   66 رقم  العلارة 

الشقة رقم 4 أكدال، الرباط.
التسيير : سيتم تسيير الشركة من 
طرف السيد عبد الو و  اكدم ملدة 

غير محد ة.
باملحكلة  تم   : القانوني  اإل3داع 

التجارية بالرباط.
رقم التقييد في السجل التجاري : 
تم التقييد في السجل التجاري تحت 
21  يسلبر  بتاريخ   148415 رقم 

.2121
244 P

 SMART-WINGS
 ACADEMY

إعالن عن إنشاء رشكة
بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 
 18  يسلبر 2121، تم تأسيس شركة 

محدو ة املسؤولية بشريك وحيد.
  SMART-WINGS  : التسلية 

.ACADEMY  SARL
الطابق   ،248  : االجتلاعي  املقر 

امول، تجزئة الشهد3ة3، مكناس.
الرأسلال : 51.111  رهم.

التسيير  في  االستشارة   : الهدف 
.Conseil de Gestion

التسيير : غزالن العبا�سي.
السجل التجاري : 51777.

245 P

 CENTRE ICHAAA DES
ETUDES FAMILIALES

SARL
ش.م.م

مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
قرر   ،2020/09/30 3وم  بالرباط 
لشركة  العا ي  غير  العام  الجلع 
 CENTRE ICHAAA DES ETUDES
مقرها  ش.م.م   FAMILIALES SARL
3، شارع املقاومة حي املحيط الرباط، 
املسجلة  11.111  رهم  رأسلالها 
بالسجل التجاري بالرباط تحت رقم 

114175 ما 3لي :
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 CENTRE للشركة  نهائي  حل   -

 ICHAAA DES ETUDES

FAMILIALES SARL ش.م.م.

- تعيين السيد محلد سلير رايس 

الفني مصفي الشركة وذلك بتحقيق 

امصول وتسد3د الخصوم.

قرر الجلع العام ما 3لي : عنوان 

مقر حل الشركة 22، زنقة كلكوتة حي 

املحيط - الرباط.

كتابة  لدى  القانوني  اإل3داع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 

رقم  تحت   16/12/2121 بتاريخ 

.119416
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حل شركة

CEMERC MAROC

SARL

ش.م.م

مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

قرر   ،2020-09-30 3وم  بالرباط 

لشركة  العا ي  غير  العام  الجلع 

ش.م.م   CEMERC MAROC SARL

3، شارع املقاومة حي املحيط  مقرها 

11.111  رهم  رأسلالها  الرباط، 

بالرباط  التجاري  بالسجل  املسجلة 

تحت رقم 77269 ما 3لي :

 CEMERC للشركة  نهائي  حل 

MAROC SARL ش.م.م.

الو يي  سعد  السيد  تعيين 

وذلك  الشركة  مصفي  الشراط 

بتحقيق امصول وتسد3د الخصوم.

عنوان   : قرر الجلع العام ما 3لي 

مقر حل الشركة 22، زنقة كلكوتة حي 

املحيط الرباط.

كتابة  لدى  القانوني  اإل3داع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 

رقم  تحت   2020/12/16 بتاريخ 

.119417

247 P

2R & O
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة.

بلقت�سى عقد عرفي مسجل بسال 
تأسيس  تم   ،2121 سبتلبر   28 في 
ذات  املسؤولية  محدو ة  شركة 

الخصائص التالية :
الهدف االجتلاعي : تهدف الشركة 
سواء باملغرب كلا بالخارج، لحسابها 
إ 9  باملشاركة  أو  الغير  لحساب  أو 

تحقيق امهداف التالية :
الجاهزة   املالبس  في  التجارة 

وبيعها بالتفصيل.
أي  وبيع واستيرا  وتصد3ر  شراء 

نوع من أنواع املالبس الجاهزة.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيس الشركة.
رأسلال : إن الرأسلال االجتلاعي 
111.111  رهم،  مبلغ  في  حد   قد 
مجزأ إ 9 1111 حصة اجتلاعية ذات 

111  رهم لكل واحدة.
- السيد إ ريس رياش 334 حصة.

 333 أغزييل  نا 3ة  السيدة   -
حصة.

الوزاني  محلد  سيدي  السيد 
الرهوني 333 حصة.

تجزئة اللة   39  : املقر االجتلاعي 
مريم، حي اممل - سال.

التسيير : تسيير الشركة من طرف 
السيدة نا 3ة اغزبيل.

بكتابة  القانوني  اإل3داع  تم 
بسال  االبتدائية  باملحكلة  الضبط 
رقم  تحت   2020/12/07 بتاريخ 

.35516
248 P

ليان عبد الرحلان
Tél : 0669 15 99 55

إعالن قانوني عن تأسيس شركة
ليان عبد الرحمان

مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم   2020/12/21 3وم  بالقنيطرة 
وضع القانون امسا�سي لشركة ذات 
بالخصائص  محدو ة  مسؤولية 

التالية :

التسلية : ليان عبد الرحلان.
الطابق   3 سناء   : املقر االجتلاعي 
القصبة   - طريق مهد3ة   3 الول رقم 

913 - القنيطرة.
املدة : 99 سنة.

موضوع الشركة : النجارة.
 111.111  : الشركة  مال  رأس 

 رهم.
أسند إ 9 السيد جوا    : التسيير 

جليلي.
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
االبتدائية  باملحكلة   57967 رقم 

بالقنيطرة بتاريخ 2020/12/21.
249 P

UNSIGN
SARL

شركة ذات مسؤولية محدو ة.
برأسلال قدره 111.111  رهم.

املقر  االجتلاعي : زنقة أ يس حبيبة 
الشقة رقم 9 - حي املحيط - الرباط.

تفويت الحصص.
تبعا ملا جاء في محضر الجلع العام 
االستثنائي املنعقد بتاريخ 11  يسلبر 

2121 اقرر ما 3لي :
 111 بقيلة  حصة   511 تفويت 
طرف  من  الواحدة  للحصة   رهم 
السيد ماليجي الشرقي لصالح السيد 

فابيان جيار .
من  جيار   فابيان  السيد  عزل 

منصبه كلسير للشركة.
ماليجي  للسيد  الفر ي  االمضاء 

الشرقي.
للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
محدو ة  مسؤولية  ذات  شركة  من 
محدو ة  مسؤولية  ذات  شركة  إ 9 

بشريك واحد.
وضع نظام أسا�سي جد3د مرفق 

بلا سبق من التعد3الت.
بكتابة  القانوني  اإل3داع  تم 
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
 2121 28  يسلبر  بتاريخ  بالرباط 

تحت رقم 119757.
وهذا بلثابة مقتطف وبيان

250 P

ROSSLYN
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة بشريك واحد.

الوحيد  الشريك  قرار  بلوجب 
تقرر   2121 أكتوبر   12 بتاريخ 

املسؤولية  محدو ة  شركة  تأسيس 

فإنها  لذلك  وتبعا  واحد  بشريك 

تتكون من السيد علر الجزو ي وتتليز 

بالخصائص التالية :

 ROSSLYN  : الشركة  تسلية  

.SARL AU

نشاط الشركة : مطعم.
شرا ة  زنقة   11  : الشركة  مقر 

الطابق السفلي  رب لوبيال بوركون - 

الدار البيضاء.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

إحداثها الفعلي.
رأس املال : 111.111  رها مقسم 

111  رهم  حصة بقيلة   1111 عل9 

للواحدة.

علر  السيد   : والتوقيع  التسيير 

والسيدة  شريك  مسير  الجزو ي 

صابرينا طرابل�سي مسيرة غير شريكة.

تم اإل3داع القانوني لدى املحكلة 

 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نوفلبر 2121 تحت رقم 481681.
وهذا بلثابة مقتطف وبيان

251 P

EAGLE PROTECTION
SARL

شركة ذات مسؤولية محدو ة 

بشريك واحد
رأسلالها 3بلغ 11.111  رهم.

املقر االجتلاعي : 15 شارع امبطال 

الشقة رقم 4 - الرباط.

بلقت�سى   : االجتلاعي  املقر  تغيير 

 2121 24  يسلبر  بتاريخ  مداوالت 

إن الجلعية العامة غير العا 3ة قد 

قررت :

تغيير املقر االجتلاعي للشركة من 

 -  4 شارع امبطال الشقة رقم   15  :

الرباط.



537 الجريدة الرسميةعد  5646 - 29 جلا ى امو 9 1442 )13 3نا3ر 2121) 

 7 البنا3ة رقم   : إ 9 العنوان التا ي 
4 إضافي الشقة  إقامة اإلحسان أمل 

رقم 5 حي يعقوب املنصور - الرباط.
وضع قانون أسا�سي جد3د مرفق 

بلا سبق من التعد3الت.
اإل3داع القانوني :

بكتابة  القانوني  اإل 3اع  تم 
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
 2121 سبتلبر   29 بتاريخ  بالرباط 

تحت رقم 119813.
بلثابة مقتطف  وبيان

252 P 

DIAMANT NOIR
تأسيس فرع جد3د بالدار البيضاء

بلوجب عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
وشركة  مسيرو  قرر   2020/09/29
محدو ة  شركة   DIAMANT NOIR
املخزن   : املهام ذات املقر الرئي�سي في 
 3.5 البيل فيي الكلومتر رقم   29 رقم 
محج محلد الخامس الرباط، ما 3لي :
تأسيس فرع جد3د بالدار البيضاء 
: 85 حي موحا احلو الطابق 5 - الدار 

البيضاء.
تريكي  نجاح  السيدة  توكيل 
بلهام   A85779 الحاملة ل ب و رقم 

املد3ر.
اإل3داع : تم اإل3داع القانوني لدى 
املحكلة التجارية بالدار البيضاء 3وم 

2020/11/16 تحت رقم 753981.
253 P

STE LARA CORP
SARL AU

تكوين شركة محدو ة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

بالرباط  مؤرخ  محضر  بلقت�سى 
وضع  تم   2020/11/17 بتاريخ 
القوانين امساسية لشركة محدو ة 
املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات 

املليزات التالية :
الهدف : 

- اإلستشارات اإل ارية.
 - التجارة.

- االستيرا  والتصد3ر.

شقة رقم   31 علارة رقم   : املقر 

 - 8 شارع موالي أحلد لوكيلي حيان 

الرباط.
بلا  املال  رأس  حد    : املال  رأس 

قدره 111.111  رهم.

غير  ملدة  الشركة  تدار   : التسيير 

محدو ة من طرف : السيد العراي�سي 

عبد القا ر.

بكتابة  تم   : القانوني  لإل3داع 

بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 

بتاريخ 2020/12/15.
رقم السجل التجاري : 148277.

.D : 109354

254 P

 WORLDWIDE RECYCLE

EXPERTS
الصفة القانونية : شركة محدو ة 

املسؤولية.

تاريخ تسجيل العقد العرفي في : 2 

 يسلبر 2121 بالرباط.

والتي تحلل الخصائص التالية :

االستيرا    : االجتلاعي  الهدف 

والتصد3ر، التجارة.
رأسلال الشركة : 111.111  رهم 

فئة  من  حصة   1111 إ 9  مقسلة 

111  رهم للحصة الواحدة. موزعة 

عل9 الشكل التا ي :

 341  : هنرب  كيفن  فير   : السيد 

حصة.

 331  : سللات  مير  السيد   -

حصة.

 331  : سفيان  شنون  السيد   -

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

من فاتح 3نا3ر إ 9   : السنة املالية 

31  يسلبر من كل سنة ماعدا السنة 

امو 9 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
رياض امندلس   : املقر االجتلاعي 

حي   11 الشقة   72 علارة   3 ملقا 

الرياض - الرباط.

التسيير : السيد - فير كيفن هنرب.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.148623
255 P

إنتلانية فدا 
ش.ذ.م.م

5 املركز التجاري ابت سينا أكدال - الرباط.
الهاتف : 1537.77.59.72 / الفاكس : 

.15.37.77.59.81

MOBILOGE شركة
SARL

الرفع من رأسلال الشركة.
تعد3ل القانون امسا�سي للشركة.

العام  الجلع  محضر  حسب 
بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 
شركة  شركاء  قرر   ،2020/12/25
MOBILOGE SARL، ذات الرأسلال 
مقرها  3وجد  والتي  111.111  رهم 
ب : الرباط أكدال رقم 1 زنقة أوحد، 

شقة رقم 1 ر، ما 3لي :
من  الشركة  رأسلال  في  الزيا ة 
طرف الشركاء بلقت�سى املا ة 86 من 
املنظم للشركات ذات  القانون 5-96 
املسؤولية املحدو ة وذلك إلستهالك  
خسائر  طريق  عن  الشركة  رأسلال 
تم  مج  وبهذا  املنصرمة  السنوات 
الد3ون السائلة املستحقة في حوزة 

الشركاء.
وبهذا فإن رأسلال الشركة قد رفع 
611.111  رهم وذلك ليرفع  بلقدار 
 711.111 إ 9  111.111  رهم  من 
حصة   6111 بخلق  وذلك   رهم 
111  رهم  اجتلاعية جد3دة بقيلة 

للواحدة.
حد   الذي  الجد3د  الرأسلال 
إ 9  711.111  رهم املقسم  بلقدار 
 111 حصة اجتلاعية بقيلة   7111
النحو  عل9  ستوزع  الواحدة   رهم 

التا ي :
 : جلال  محلد  الحاجي  السيد   -

1191 حصة اجتلاعية.
 : جالل  أحلد  الحاجي  السيد   -

1191 حصة اجتلاعية.
- السيدة بنحسا3ن اللة فطومة : 

665 حصة اجتلاعية.

 711  : إ3لان  الحاجي  السيدة   -
حصة اجتلاعية.

 665  : الحاجي عائشة  السيدة   -
حصة اجتلاعية.

 665  : قلر  الحاجي  السيدة   -
حصة اجتلاعية.

 : الهاشلية  بنحسا3ن  السيدة   -
665 حصة اجتلاعية.

 161  : السيدة بندهلان مالك   -
حصة اجتلاعية.

فاطلة  بنحسا3ن  السيدة   -
الزهراء : 217 حصة اجتلاعية.

 441  : السيدة بنحسا3ن رشيد   -
حصة اجتلاعية.

 441  : - السيدة بنحسا3ن اليلني 
حصة اجتلاعية.

 : االجتلاعية  الحصص  مجلوع 
7111 حصة اجتلاعية.

تعد3ل القانون امسا�سي للشركة 
كلا هو منصوص عليه في املا ة 5-96 

من القانون.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 : بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2020/12/30 تحت رقم 69545.
256 P

 
RAHA PECHE

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة بلساهم واحد.

بتاريخ  العرفي  للعقد  تبعا 
قوانين  وضع  تم   ،2121.12.17

الشركة ذات املليزات التالية :
.RAHA PECHE : التسلية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤولية املحدو ة بلساهم واحد.

شراءامسلاك  بيع   : املوضوع 
بالجللة  واملجلدة  الطازجة 

والتقسيط.
طول  عل9  البحري  السيد   -

السواحل الوطنية والبحرية ..... إلخ.
: حي الحجري، رقم  املقر الرئي�سي 

66، العيون.
الرأسلال : حد  في ميلغ 111.111 
حصة من   1111 إ 9   رهم مقسلة 
بالكامل  وتللكها  111  رهم  فئة 

السيد عبد الجليل  بيس.
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السيد  طرف  من  تسير   : اإل ارة 

عبد الجليل  بيس.

بكتابة  تم   : القانوني  اإل3داع 
الضبط باملحكلة االبتدائية بالعيون 

رقم  تحت   2121.12.18 بتاريخ 

وتم تسجيلها بالسجل   2020/3174

 : التجاري تحت الرقم التحليلي عد  

.34417

257 P

MORFIL
SARL D’AU

تعد3الت قانونية
الواح  املساهم  قرار  إثر  عل9 

ملساهم شركة   2020-12-08 بتاريخ 

املسؤولية  ذات  شركة   MORFIL

البالغ  واحد،  بلساهم  املحدو ة 
والكائن  21.111  رهم  رأسلالها 

مقرها : شارع موالي 3وسف رقم 96، 

العيون، تقرر :

211 حصة من الحصص  تفويت 

السيد علر الكسدي لفائدة السيد 

سعيد نباوي.
نباوي  سعيد  السيد  تعيين   -

كلسير وحيد للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإل 3اع  تم 
الضبط باملحكلة االبتدائية بالعيون 

رقم  تحت   2020/12/24 بتاريخ 

.2020/3181

258 P

 DES PECHES DU SUD DE

L’ATLAS
SA

تعد3الت قانونية
االستثنائي  العام  الجلع  إثر  عل9 

 DES PECHES DU ملساهمي شركة 

مجهولة   SUD DE L’ATLAS SA

 6.111.111 والبالغ رأسلالها  اإلسم 

 2  :  رهم والكائن مقرها االجتلاعي 

شارع املداريس، قرروا ما 3لي :

مجلس  رئيس  مهام  تجد3د   -

اإل ارة.

- تعيين أعضاء مجلس اإل ارة.
- تجد3د مهام املد3رين - املندوبين.
املد3رين  صالحيات  تحد3د 

اإل اريين.
كتابة  لدى  القانوني  اإل3داع  تم 
الضبط باملحكلة االبتدائية بالعيون 
رقم  تحت   2020/11/11  : بتاريخ 

.2020/2698
259 P

STE HALIEUTES PROCESS
SARL

رأسلالها : 1.111.111  رهم.
مقرها االجتلاعي : الحي الصناعي 

رقم 31 املر�سى العيون
سجل تجاري رقم : 8667.

تعد3ل قانوني
املنعقد  العام  الجلع  بلقت�سى 
بتاريخ 2020/12/17 تلت املصا قة 

عل9 ما 3لي :
من  الشركة  رأسلال  رفع 
 5.111.111 إ 9  1.111.111  رهم 
 رهم وذلك بإ ماج الحساب الجاري 

للشركاء.
تحيين النظام امسا�سي للشركة.

اإل3داع  تم   : القانوني  اإل3داع 
االبتدائية  باملحكلة  القانوني 
تحت   2020/12/29 بالعيون بتاريخ 

رقم 2020/3228.
260 P

 LES CIMENTERIES
MAROCAINES DU SUD

شركة مساهلة
مقرها االجتلاعي : شقة رقم 1، رقم 
199 بلوك E تجزئة الوكالة - العيون.

السجل التجاري رقم : 15343.
تعد3ل قانوني

املنعقد  العام  الجلع  بلقت�سى 
بتاريخ 2020/05/04 تلت املصا قة 

من طرف املساهلين عل9 ما 3لي :
- نقل املقر االجتلاعي إ 9 العنوان 
 22PK-1 اآلتي الطريق الوطنية رقم 
بالعيون  العيون  وميناء  املد3نة  بين 

وذلك ابتداء من 31 3ونيو 2121.

اإل3داع  تم   : القانوني  اإل3داع 
بالعيون  االبتدائية  باملحكلة 
رقم  تحت   2020/07/29 بتاريخ 

.2020/1707
261 P

M & J ENERGY
تعد3الت قانونية

االستثنائي  العام  الجلع  إثر  عل9 
 M & J ENERGY شركة  ملساهمي 
املحدو ة،  املسؤولية  ذات  شركة 
11.111.111  رهم  رأسلالها  البالغ 

والكائن مقرها ب :
الحي الصناعي املر�سى   38 البقعة 

العيون.
الجلع  ملداوالت  طبقا   : املوضوع 
الغير العا ي بتاريخ 2020/12/28 تم 

قبول وتقرر ما 3لي :
للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
من شركة ذات املسؤولية املحدو ة 

إ 9 شركة مجهولة اإلسم.
طيب  سيدي  السيد  تعيين 

املوساوي كرئيس مجلس إ ارة.
كتابة  لدى  القانوني  اإل3داع  تم 
الضبط باملحكلة االبتدائية بالعيون 
رقم  تحت   2020/12/29 بتاريخ 

.2020/3225
262 P

 STE LAHRACH شركة
IRRIGATION

SARL
عل9   2121 21  يسلبر  3وم  تم 
الساعة العاشرة صباحا الجلع العام 
 STE LAHRACH  االستثنائي لشركة
IRRIGATION شركة ذات املسؤولية 
111.111  رهم  رأسلالها  املحدو ة 
ومقرها االجتلاعي تجزئة بلفا�سي رقم 
319 العطاوية، قلعة السراغنة حيث 

تم ما 3لي :
 511 امحرش  3اسين  السيد  باع 
الحامل  الطويل  خالد  للسيد  سهم 

.Y275145 : للبطاقة الوطنية رقم
تعيين السيد خالد الطويل مسيرا 
3اسين  السيد  واستقالة  للشركة، 

امحرش من وظائفه اإل ارية.

التسيير املفوض   : إضافة نشاط 
للخدمات العامة، وتغيير نشاط تاجر 
التسيير  بنشاط  الزراعية،  اآلالت 
العامة،  الخدمات  لنشاط  املفوض 
النشاط  باعتباره  امخير  هذا  وضع 

الرئي�سي.
 LARACH اإلسم  تغيير 

.KY TEC 9 إ IRRIGATION
للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
مسؤولية  ذات  شركة  طرف  من 
محدو ة بشريك وحيد إ 9 شركة ذات 

مسؤولية محدو ة.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 21 3وم  السراغنة  لقلعة  االبتدائية 
 يسلبر 2121 تحت رقم 339/2020.

السجل التجاري : 3373.
263 P

STE LABIHI TRAP 
SARL

وضع   2121 3  يسلبر  تم بتاريخ 
قانون منظم لشركة ذات املسؤولية 
باملليزات  وحيد  بشريك  املحدو ة 

التالية :
 STE LABIHI TRAP  : التسلية 

.SARL
أو  البناء  في  مقاول   -  : الهدف 

أشغال مختلفة.
علي  أوال   :  وار  االجتلاعي  املقر 
بن  اوو ، زمران الشرقية العطاوية، 

قلعة السراغنة.
 3 من  تبتدئ  سنة   99  : املدة 

 يسلبر 2121.
 111.111  : االجتلاعي  الرأسلال 
من  سهم   1111 عل9  مقسم   رهم 

فئة 111  رهم موزع كااالتي :
السيد : لبيهي علر : 1111 حصة.

السنة املالية : من فاتح 3نا3ر إ 9 
31  يسلبر.

السيد  طرف  من  تسير   : اإل ارة 
لبيهي علر.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
3وم  السراغنة  لقلعة  االبتدائية 
23/12/2121 تحت رقم 345/2121.
264 P
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STE WOROUD ZEMRANI
SARL AU

تم بتاريخ 11  يسلبر 2121 وضع 

قانون منظم لشركة ذات املسؤولية 

باملليزات  وحيد  بشريك  املحدو ة 

التالية :

 STE WOROUD  : التسلية 

ZEMRANI SARL

أو  التشجير  مقاول   -  : الهدف 

الصيانة للحدائق وامللرات.

أوال   :  وار  االجتلاعي  املقر 

العطاوية،  الشرقية  زمران  حشا ، 

قلعة السراغنة.

 14 من  تبتدئ  سنة   99  : املدة 

 يسلبر 2121.

 111.111  : االجتلاعي  الرأسلال 

من  سهم   1111 عل9  مقسم   رهم 

فئة 111  رهم موزع كااالتي :

 1111  : بنسعد  صالح   : السيد 

حصة.

السنة املالية : من فاتح 3نا3ر إ 9 

31  يسلبر.

السيد  طرف  من  تسير   : اإل ارة 

صالح بنسعد.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

3وم  السراغنة  لقلعة  االبتدائية 

22/12/2121 تحت رقم 343/2121.

265 P

FATTAH CONSEIL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة 

لشريك وحيد

رأسلالها 111.111  رهم

مقرها االجتلاعي : زنقة عبد الكريم 

الد3وري علارة 35 شقة 16 الرباط

مسجلة بالسجل التجاري بالرباط 

تحت رقم 52127

بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 

الشريك  قرر   ،2121 أكتوبر   14

الوحيد السيد علر الور يغي الحامل 

A24271 رقم  الوطنية   للبطاقة 

ما 3لي :

للشركة  االجتلاعي  الهدف  تغيير 

ليصبح كلا 3لي : محاسبة معتلد« ؛

القانون  من   2 البند رقم  تعد3ل 

امسا�سي ؛

القانون  كتابة  وإعا ة  تعد3ل 

امسا�سي للشركة.

تم اإل3داع القانوني بكتابة الضبط 

بتاريخ بالرباط  التجارية   باملحكلة 

26 نونبر 2121، تحت رقم 118955.
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 STE CLICK

CONSTRUCTION
SARL AU

تأسيس
في  مؤرخ  عرفـي  عقد  بلقت�سى 

تلارة،  بالرباط   2121 24 سبتلبر 

قد تم تأسيس شركة ذات مسؤولية 

تحلل  وحيد  شريك  ذات  محدو ة 

الخصائص التالية :

 STE CLICK  : التسلية 

.CONSTRUCTION

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدو ة.

الهدف االجتلاعي : نقل البضائع ؛

اشغال مختلفة.

111.111  رهم   : املال  رأس 

فئة  من  حصة   1111 إ 9  مقسلة 

111  رهم للحصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

من فاتح 3نا3ر إ 9   : السنة املالية 

31  يسلبر من كل سنة ماعدا السنة 

امو 9 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر االجتلاعي : تجزئة ا3راك رقم 

15 الصخيرات تلارة.

التسيير : السيد بوفلجة مصطفى.

التجارية  باملحكلة  التسجيل  تم 

 2121 16  يسلبر  بتاريخ  بالرباط 

السجل التجاري رقم 131523.
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 STE ENTREPRISE

 BOUALIDES ETUDES ET DE

REALISATIONS
SARL

ABRÉVIATION E.B.E.R

 N°894, APT N°4, 2 ÉTAGE,

GUICH OUDAYA - TEMARA

تعيين مسير واسنا  املهام
االستثنائي  املحضر  بلقت�سى 

 2121 فاتح  يسلبر  بتاريخ  املؤرخ 

 2121 7  يسلبر  بتاريخ  واملسجل 

DV9742 رقم  تحت   بالرباط 

OR 2748 RE 33282 اتفق مساهلوا 

الشركة املذكورة أعاله ما 3لي :

تعيين السيد مهدي بوعلي كلسير 

السابق  املسير  جانب  إ 9  للشركة 

التوقيع  مع  بوعلي  ابراهيم  السيد 

الغير مشترك لللسير3ن.

بكتابة  القانوني  اإل3داع  تم  قد 

بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 

28  يسلبر  بتاريخ   119717 تحت 

.2121

268 P

STE JAOUD & AISSA
SARL

شركة ذات مسؤولية محدو ة

رأسلالها : 111.111  رهم

املقرها االجتلاعي :  وار أوال  

بوسعيد حوافات بلقصيري

بتاريخ خاص  لعقد   طبقا 

11  يسلبر 2121 تم تأسيس شركة 

ش.م.م ذات الصفات التالية :

اسم  تحلل  الشركة   : التسلية 

 STE JAOUD & شركة جوا  وعي�سى

.AISSA SARL

الشركة تهتم ب :

محطة الخدمات ؛

مقهى.

اوال   :  وار  االجتلاعي  املقر 

بوسعيد حوافات بلقصيري.

الرأسلال : لقد حد  في 111.111 

حصة   1.111 عل9  مقسم   رهم 

اجتلاعية ثلن كل واحدة 111  رهم.

التسيير : التسيير مخول للسيدان 

عي�سى ازنيطة والجاوي جوا .

من الربح الصافي تخصم   : الربح 

%5 لالحتياطات القانونية.

اإل3داع القانوني لقد تم باملحكلة 

3وم قاسم  بسيدي   االبتدائية 

رقم  تحت   2121 22  يسلبر 
التجاري  السجل  رقم   244/2020

.443
من أجل النسخ والبيان
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STE LA HUPPE
ش.م.م.ش.و

شركة ذات مسؤولية محدو ة

رأسلالها : 111.111  رهم

املقر االجتلاعي : حي شرف الرقم 

235 سيدي قاسم

بتاريخ خاص  لعقد   طبقا 

الغير  للجلع   2121 21  يسلبر 

العا ي

الهوب  لشركة  الوحيد  الشريك 

و  ش  م  م  ش   STE LA HUPPE

111.111  رهم  ب  3قدر  برأسلال 

235 سيدي  مقرها بحي شرف الرقم 

قاسم قرر ما 3لي :

من  أمين  العالم  املسير  استقالة 

تسيير شركة الهوب ش.م.م ش.و.

الهوب  لشركة  نهائية  تصفية 

ش.م.م ش.و.

شرف  بحي  حد   التصفية  مقر 

الرقم 235 سيدي قاسم.

تم لقد  القانوني   اإل3داع 

قاسم  بسيدي  االبتدائية  باملحكلة 

تحت  2121 24  يسلبر   3وم 
التجاري  السجل   616/2020 رقم 

..27871

من أجل النسخ والبيان

270 P
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INDUSPACE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة
السجل التجاري رقم 484511

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
تم وضع القانون   2121 17  يسلبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
محدو ة حيث أن مليزاتها امساسية :

.INDUSPACE : تسلية الشركة
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدو ة.
3تلثل موضوع   : موضوع الشركة 
الشركة في اإلنعاش العقاري بصفة 

عامة ؛
موجهة  أو  مبنية  عقارات  اقتناء 

للبناء، وكذا بيعها ؛
إقامة أبنية لإلستعلال السكني، 
وكذا  التجاري،  اإل اري،  الصناعي، 
الكراء  طريق  عن  إما  استغاللها 
تجزئة  بعلليات  القيام  البيع،  أو 
إطار  في  والكل  وبيعها،  امرا�سي 
القوانين الجاري بها العلل وخصوصا 

تلك التي تشجع االستثلار العقاري ؛
القيام بأشغال املقاولة في البناء 
سواء، الحساب الخاص، أو الحساب 

الغير ؛
االسترا   البيع  الشراء،  املتاجرة، 
البناء  موا   لجليع  والتصد3ر 
املنتوجات االليات واملعدات بغرض 

استغاللها أو بيعها.
العلليات  كل  شلولية  وأكثر 
الصناعية،  املالية،  التجارية، 
أو  ارتبطت  العقارية  وغير  العقارية 
أو  أعاله  امسا�سي  بالهدف  ترتبط 
قابلة كي تساعد عل9 تنلية أنشطة 

الشركة.
 115 تجزئة   : اإلجتلاعي  املقر 
الحي  امول  الطابق  »ب«  علارة 
الصناعي موالي رشيد الدار البيضاء.

املدة : 99 سنة انطالقا من لحظة 
تأسيسها.

في  حد   قد   : الشركة  رأسلال 
مبلغ 111.111  رهم مجزأ إ 9 1111 
 111 قيلة  ذات  اجتلاعية  حصة 

 رهم موزعة عل9 الشكل التا ي :

حصة   251  : امشتكا  محلد 

اجتلاعية ؛

3وسف زين العابد3ن : 171 حصة 

اجتلاعية ؛

عثلان زين العابد3ن : 161 حصة 

اجتلاعية ؛

محلد زين العابد3ن : 171 حصة 

اجتلاعية ؛

حصة   251  : امشتكو  الحسن 

اجتلاعية.

امشتكا  محلد  السيد   : التسيير 

ملدة  وذلك  العابد3ن  زين  ويوسف 

غير محدو ة لهلا كامل الصالحيات 

الواسعة  باالختصاصات  والتلتع 

في  الشركة  هذه  باسم  للتصرف 

التسيير واالمضاء معا  ون الزامها أي  

إذن بذلك.

السنة اإلجتلاعية : من فاتح 3نا3ر 

إ 9 31  يسلبر.

: تم انجازه لدى  اإل3داع القانوني 

التجارية  باملحكلة  الضبط  كتابة 

29  يسلبر  بتاريخ  البيضاء  بالدار 

السجل   759515 رقم  تحت   2121

التجاري 484511.
مستخلص من أجل النشر

التسيير
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 OUFAQUIR

 ABDELMOUNIM

CORPORATION

»OAMC’«
شركة ذات مسؤولية محدو ة

تأسيس

مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم  قد   2121 11  يسلبر  بتاريخ 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

محدو ة باملليزات التالية :

 OUFAQUIR  : التسلية 

 ABDELMOUNIM CORPORATION

.»OAMC’« SARL

البناء   : االجتلاعي  الهدف 

وامشغال العامة.

في  حد    : الشركة  رأسلال 

95.111  رهم موزعة إ 9 951 حصة 

قد تم  111  رهم،  اجتلاعية بقيلة 

تحريرها بالكامل واملخصصة للشركاء 

بلا 3تناسب مع مساهلاتهم، أي :

السيد عبد املنعم افقير الحامل 

D564436 رقم  الوطنية   للبطاقة 

911 حصة ؛

الحاملة  كونرتيت  ملياء  السيدة 

A433927 رقم  الوطنية   للبطاقة 

51 حصة ؛

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

الـتأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

3نا3ر  فاتح  من   : املالية  السنة 

31  يسلبر ما عدا السنة امو 9  إ 9 

تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر اإلجتلاعي : 15 شارع االبطال 

شقة رقم 4 أكدال الرباط.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

الحامل  افقير  املنعم  عبد  السيد 

 D564436 رقم  الوطنية  للبطاقة 

وذلك ملدة غير محدو ة.

باملحكلة  التجاري  السجل  رقم 

التجارية بالرباط : 148631.
مقتطف من أجل االشهار
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SCI SOLAL شركة
شركة مدنية عقارية

رأسلالها : 111.111  رهم

مقرها االجتلاعي : رقم 31، شارع 

الحسن الثاني، حي الرياض، الرباط

رقم السجل التجاري : 71323

تغيير املقر االجتلاعي للشركة
العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

نوفلبر   11 بتاريخ  االستثنائي 

 SCI« شركة  شركاء  قرر   ،2121

عقارية  مدنية  شركة   »SOLAL

شارع   ،31 رقم  االجتلاعي  مقرها 

الحسن الثاني، حي الرياض، الرباط، 

واملسجلة في السجل التجاري تحت 

رقم 71323 ما 3لي :

تغيير املقر االجتلاعي للشركة :

االستثنائي  العام  الجلع  قرر 

تغيير مقر الشركة من رقم 31، شارع 

الرباط  حي الرياض،  الحسن الثاني، 

إ 9 املقر الجد3د : زنقة بارو 3ا، قطاع 

رقم   B علارة  إقامة  ار الرياض،   ،9

1، حي الرياض، الرباط.

تعد3ل قانوني :

القانون  من   5 البند  تعد3ل 

امسا�سي للشركة ؛

إصالح القانون امسا�سي.

املحكلة  في  القانوني  اإل3داع  تم 

 2121 15  يسلبر  بتاريخ  التجارية 

تحت رقم 119373.
للنشر واإلعالن

273 P

شركة شبه الجزيرة للمقاوالت

شركة ذات املسؤولية املحدو ة 

بشريك وحيد

رأسلال الشركة : 289.711  رهم

امال 5 رقم 449 حي املسيرة الرباط

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

شبه  شركة  لشركاء  االستثنائي 

بتاريخ   املنعقد  لللقاوالت  الجزيرة 

عل9  اإلتفاق  تم   ،2121 3 نوفلبر 

ما 3لي :

السيد  حصص  جليع  بيع 

 2897 املنصوري امليلو ي امللثلة في 

حصة ؛

السيد املنصوري رشيد.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

مسير وحيد السيد املنصوري رشيد.

املنصوري  السيد  استقالة 

امليلو ي من التسيير.

إعا ة صياغة القانون امسا�سي.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

24  يسلبر  التجارية بالرباط بتاريخ 

2121 تحت رقم 119637.

بلثابة مقتطف وبيان

274 P
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WAFA DISTRIBUTION

SARL

التصفية النهائية لشركة

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

بتاريخ للشركة  العا ي   الغير 

4  يسلبر 2121، قرر شركاء الشركة 

 WAFA DISTRIBUTION SARL

التصفية النهائية للشركة من التاريخ 

أعاله.

ابن  املحسن  عبد  السيد  تعيين 

براهيم بصفته مصفيا للشركة.

 : ب  التصفية  محل  وجعله 

 53 11 رقم  1 مكرر الطلعة  استد3و 

شارع محلد 5 تلارة.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

التجارية بالرباط تحت رقم 119738 

بتاريخ 28  يسلبر 2121.
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STE AMAN T.V.X

SARL AU

عل9 إثر قرار الجلع العام العا ي 

 2121 سبتلبر   31 3وم  املنعقد 

 ،AMAN T.V.X SARL AU لشركة 

املحدو ة  املسؤولية  ذات  شركة 

 11.111 رأسلالها  وحيد،  بشريك 

 رهم، تقرر ما 3لي :

تلت  املصفي  تقرير  قراءة  بعد 

املصا قة عل9 حسابات التصفية ؛

والنطق  املصفي  ذمة  وإخالء 

بإقفال علليات التصفية.

السجل التجاري رقم 13741.

بكتابة  تم  القانوني  اإل3داع 

االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 

تحت   2121 7  يسلبر  بسال بتاريخ 

رقم 35525.

276 P

امستاذ جلال الد3ن العلمي

موثق بسال
العنوان : شارع الصحراء سكتور 6، رقم 1137، 

حي السالم بسال

شركة سوماميك
ش.م.م

 MAROCAINE DE

 MENUISERIE ET DE

 CONSTRUCTION

»SOMAMEC«
رأسلالها : مائة ألف  رهم 

)111.111  رهم)

مقرها االجتلاعي : كائن بالرباط، 
11 زنقة جاكرتا املحيط الرباط، 

واملسجلة في السجل التجاري 

بالرباط

تحت رقم : 25487

عقد تفويت حصص اجتلاعية
لتفويت  توثيقي  عقد  بلقت�سى 

ومحضر  االجتلاعية  الحصص 

املبرم  االستثنائي  العام  الجلع 

الد3ن  جلال  امستاذ  بلكتب 

3وليو   11 العلمي موثق بسال بتاريخ 

لشركة  الشركاء  بحضور   ،2121

 MAROCAINE DE MENUISERIE

شركة   ET DE CONSTRUCTION
رأسلالها  محدو ة،  مسؤولية  ذات 

)111.111  رهم)،  ألف  رهم  مائة 

بالرباط،  كائن  االجتلاعي  مقرها 
الرباط،  املحيط  جاكرتا  زنقة   11

لدى  التجاري  بالسجل  املسجلة 

املحكلة التجارية بالرباط تحت رقم:  

25487، تقرر ما 3لي :

تفويت كافة الحصص االجتلاعية 

اجتلاعية  حصة   (1111( والبالغة 

للشركاء  الجاري  الحساب  وجليع 

التي 3لتلكها السا ة ا ريس محلو ، 

والسيدة مرية  محلد رضا محلو   

فاتحة  محلو ،  سليرة  محلو ، 

السنو�سي لفائدة السيدة هو ة بازيد.

إقالة السيد ا ريس محلو  عن 

مهامه كلسير.

تعيين السيدة هو ة بازيد  كلسير 

وحيد للشركة.

للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

محدو ة  مسؤولية  ذات  شركة  من 

محدو ة  مسؤولية  ذات  شركة  إ 9 

بشريك وحيد.

بالسجل  القانوني  اإل3داع  تم 

التجارية  املحكلة  لدى  التجاري 

 2121 نوفلبر   24 بتاريخ  بالرباط 

تحت رقم 5637.
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CHELLAH PEINT
SARL AU

تأسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 
 25 نوفلبر 2121 تم إحداث القانون 

امسا�سي لشركة محدو ة املسؤولية 

بشريك وحيد تتلخص فيلا 3لي :

 CHELLAH PEINT  : التسلية 

.SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدو ة بشريك وحيد.

املوا    : االجتلاعي  الهدف 

الكيليائية.

املقر االجتلاعي : 46 شارع عقبة، 

2، أكدال  الطابق امول، شقة رقم 

الرباط، املغرب.

املدة : 99 سنة.
رأسلال الشركة : 111.111  رهم 

حصة اجتلاعية   1111 مقسلة إ 9 

من فئة 111  رهم للحصة الواحدة.

السيد حليدي عصام   : التسيير 

ملدة غير محدو ة.

 : الفترة املعلول بها خالل السنة 

تبدأ من فاتح 3نا3ر إ 9 31  يسلبر.

لفائدة   5% خصم  بعد   : امرباح 

االحتياط القانوني الفائض 3تصرف 

فيه حسب قرار الشركاء.

 148577  : التجاري  السجل 

الرباط.

اإل3داع  تم   : القانوني  اإل3داع 

القانوني باملحكلة التجارية بالرباط 

بتاريخ 28  يسلبر 2121.
من أجل االستخالص والبيان

278 P

 3وان امستاذ جعفر جابر

SOGEFINANCEMENT شركة
شركة مجهولة االسم

رأسلالها : 51.111.111  رهم

مقرها االجتلاعي : الدار البيضاء، 

127، شارع الزرقطوني

محضر الجلع العام الغير العا ي 

 2118 3ونيو   29 بتاريخ  السنوي 

املتضلن ما 3لي :

للسنة  الحسابات  عل9  املوافقة 

املنتهية بتاريخ 31  يسلبر 2117.

ومراقبي  لإل اريين  اإلبراء  منح 

الحسابات من مهامهم.

توزيع نتائج الدخل للسنة املنتهية 

بتاريخ 31  يسلبر 2117.

املشار  االتفاقات  عل9  املوافقة 

إليها في املا ة 56 من القانون 95/17 

العامة املحدو ة كلا  عل9 الشركات 

تم تعد3له وتتليله بالقانون 05/20 

و 12-78.

بقصد  الصالحيات  تلنح 

اإلجراءات القانونية.

بكتابة  القانوني  اإل3داع  تم 

التجارية  باملحكلة  الضبط 

18  يسلبر  بتاريخ  للدار البيضاء 

2121 تحت رقم 73446.
للنسخة والبيان

امستاذ جعفر جابر

279 P

 3وان امستاذ جعفر جابر

SOGEFINANCEMENT شركة
شركة مجهولة االسم

رأسلالها : 51.111.111  رهم

مقرها االجتلاعي : الدار البيضاء، 

127، شارع الزرقطوني

محضر الجلع العام الغير العا ي 

 2117 3ونيو   27 بتاريخ  السنوي 

املتضلن ما 3لي :

للسنة  الحسابات  عل9  املوافقة 

املنتهية بتاريخ 31  يسلبر 2116.

ومراقبي  لإل اريين  اإلبراء  منح 

الحسابات من مهامهم.
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توزيع نتائج الدخل للسنة املنتهية  
بتاريخ 31  يسلبر 2115.

املشار  االتفاقات  عل9  املوافقة 
إليها في املا ة 56 من القانون 95/17 
العامة املحدو ة كلا  عل9 الشركات 
تم تعد3له وتتليله بالقانون 05/20 

و 12-78.
استقالة مد3رين.

اختيار اثنين من املد3رين.
بقصد  الصالحيات  تلنح 

اإلجراءات القانونية.
بكتابة  القانوني  اإل3داع  تم 
التجارية  باملحكلة  الضبط 
نوفلبر   23 بتاريخ  للدار البيضاء 

2121 تحت رقم 73314.
للنسخة والبيان

امستاذ جعفر جابر

280 P

 3وان امستاذ جعفر جابر

SOGEFINANCEMENT شركة
شركة مجهولة االسم

رأسلالها : 51.111.111  رهم
مقرها االجتلاعي : الدار البيضاء، 

127، شارع الزرقطوني
محضر الجلع العام الغير العا ي 
 2116 3ونيو   24 بتاريخ  السنوي 

املتضلن ما 3لي :
للسنة  الحسابات  عل9  املوافقة 

املنتهية بتاريخ 31  يسلبر 2115.
ومراقبي  لإل اريين  اإلبراء  منح 

الحسابات من مهامهم.
توزيع نتائج الدخل للسنة املنتهية  

بتاريخ 31  يسلبر 2115.
تحد3د مقدار الرسوم الحضور.

املشار  االتفاقات  عل9  املوافقة 
إليها في املا ة 56 من القانون 95/17 
العامة املحدو ة كلا  عل9 الشركات 
تم تعد3له وتتليله بالقانون 05/20 

و 12-78.
مدققي  عضوية  فترة  انتهاء 

الحسابات القانوني.
استقالة مد3ر.

مدققي  عضوية  فترة  انتهاء 
الحسابات القانونيين.

مدققي  عضوية  فترة  تجد3د 

الحسابات القانونيين.

بقصد  الصالحيات  تلنح 

اإلجراءات القانونية.

بكتابة  القانوني  اإل3داع  تم 

التجارية  باملحكلة  الضبط 

نوفلبر   11 بتاريخ  للدار البيضاء 

2121 تحت رقم 73245.
للنسخة والبيان

امستاذ جعفر جابر

281 P

FCP OBLIG PERENITE
صندوق تدبير أموال مشتركة

تأسيس
بلبا رة من »س   ج كابيطال« تم 

مشتركة  أموال  تدبير  صندوق  خلق 
رخص مشروع نظام تدبيره من طرف 

الرساميل   لسوق  املغربية  الهيئة 

بتاريخ 31 أغسطس 2121 تحت رقم 

GP21117 مليزاته كالتا ي :

 FCP OBLIG  : التسلية 

.PERENITE

سنة اعتبارا من تاريخ   99  : املدة 

الضبط  بكتابة  القانوني  اإل3داع 

حاالت  باستثناء  باملحكلة التجارية، 

الحل املسبق أو التلد3د.

س   ج   : املؤسسة املو ع لديها 

الحسن،  موالي  ساحة  كابيطال، 

علارة املامونية، الرباط.

ج  س     : التدبير  مؤسسة 

شارع   111 جيستيون  كابيطال 

 - الثالث  الطابق  الخضراء،  املسيرة 

الدار البيضاء.

مدقق الحسابات : مكتب كوبيرس 

او 3ت ملثل من طرف السيد عبد 

العزيز املشاط.

التقد3لات امصلية : 1.111.111 

 رهم مقسلة عل9 111 حصة، قيلة 

كل حصة 11.111  رهم مكتتبة نقدا 

ومقسلة كالتا ي :

- س   ج كابيطال 99 حصة ؛

 1 س   ج كابيطال جيستيون   -

حصة.

تعلق   : الحصص  شراء  إعا ة 
3ضل  عندما  الحصص  شراء  إعا ة 
أموال  تدبير  »صندوق  أصول  صافي 
مشتركة« خالل أكثر من شهرين أقل 
من النصف ام نى املنصوص عليه 
الشريف  الظهير  من   31 الفصل  في 

بلثابة قانون رقم 1-93-213.
بكتابة  تم   : القانوني  اإل3داع 
التجارية  باملحكلة  الضبط 
29  يسلبر  بتاريخ  بالدار البيضاء 

2121 تحت رقم 119789.
من أجل اإل3داع والنشر

مؤسسة التدبير

282 P

ACACIA PARTICIPATIONS
SA

شركة مجهولة االسم
رأسلالها : 143.163.111  رهم

املقر االجتلاعي : علارة صندوق 
اإل3داع والتدبير ساحة موالي 

الحسن - الرباط
تعيين الرئيس املد3ر العام

 21 بتاريخ  محضر  بلقت�سى 
إ ارة  مجلس  إن   2119 نوفلبر 
الشركة قد عين السيد 3اسين عبد 

الراريق حداوي رئيسا مد3را عاما.
اإل3داع  تم   : القانوني  اإل3داع 
لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 
 5 بتاريخ  بالرباط  التجارية  املحكلة 

نوفلبر 2121 تحت رقم 118257.
من أجل اإل3داع والنشر

مجلس اإل ارة

283 P

ACACIA PARTICIPATIONS
SA

شركة مجهولة االسم
رأسلالها : 143.163.111  رهم

املقر االجتلاعي : علارة صندوق 
اإل3داع والتدبير ساحة موالي 

الحسن - الرباط
تعيين املد3ر العام

بلقت�سى محضر بتاريخ 21 نوفلبر 
إن مجلس إ ارة الشركة قد   2119
عين السيد صالح الد3ن كلا ي مد3را 

عاما إبتداء من فاتح 3نا3ر 2121.

اإل3داع  تم   : القانوني  اإل3داع 
لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 
بتاريخ بالرباط  التجارية   املحكلة 
5 نوفلبر 2121 تحت رقم 118257.

من أجل اإل3داع والنشر

مجلس اإل ارة

284 P

ACACIA PARTICIPATIONS
SA

شركة مجهولة االسم
رأسلالها : 143.163.111  رهم

املقر االجتلاعي : علارة صندوق 
اإل3داع والتدبير ساحة موالي 

الحسن - الرباط
استقالة وتعيين متصرفين

بلقت�سى محضر بتاريخ 21 نوفلبر 
2119 إن الجلع العام العا ي قد :

املتصرفين  استقالة  من  تأكد 
االتيين :

ملثال  والتدبير  اإل3داع  صندوق 
من طرف السيد مصطفى لحبوبي ؛

السيد خالد ريان ؛
السيد خالد الحطاب.

بصفة  تعيين  عل9  صا ق 
متصرفين ملدة 6 سنوات :

شركة  س   ج إنفيست ملثلة من 
طرف السيد علي ملريني ؛

الراريق  عبد  3اسين  السيد 
عبدالوي ؛

السيد رشيد  لعريري ؛
السيدة مريم رغاي.

اإل3داع  تم   : القانوني  اإل3داع 
لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 
بتاريخ بالرباط  التجارية   املحكلة 
5 نوفلبر 2121 تحت رقم 118257.

من أجل اإل3داع والنشر

مجلس اإل ارة

285 P

EMS ENERGIE
SARL

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
و14   2121 3نا3ر   21 3وم  املنعقد 
 EMS لشركة  بلقر   2121 سبتلبر 
 GH7 النسيم  بإقامة   ENERGIE
7 املحلد3ة قرر  22 شقة رقم  علارة 

الشركاء ما 3لي :
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3لتلكها  كان  حصة   75 تفويت 
السيدة  السيد محلد عدي لصالح 
سارة قاس وبذلك أصبحت الشركة 

محدو ة املسؤولية بشريك وحيد.
تحويل املقر التجاري للشركة إ 9 
 11 شارع   3 مجلوعة  الصدري  حي 
رقم  امول  الطابق   173 رقم  إقامة 

1-2 الدار البيضاء.
 15.111 رفع راسلال الشركة من 
وذلك  1.511.111  رهم  إ 9   رهم 
للشريك  الجاري  الحساب  با ماج 

الوحيد السيدة سارة قاس.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
بتاريخ  باملحلد3ة  االبتدائية 
21  يسلبر 2121، تحت رقم 1734.
286 P

ائتلانية أسفار كونساي
شقة رقم 4 جنان النهضة 1 الرباط

الهاتف 1537729761
املحلول : 1662744337

OMAFOMAB
.SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة من شريك واحد

تأسيس  تم  بلقت�سى عقد عرفي 
من  محدو ة  مسؤولية  ذات  شركة 

شريك واحد.
 OMAFOMAB : اللقب االجتلاعي

.SARL AU
الشركاء : السيد عبد هللا بن زكري 

ب و ط AE175151 ب 511 سهم.
املسير : السيد عبد هللا بن زكري.

راس املال : 51.111  رهم.
النشاط : اللوازم املكتبية، مكتبة.

أجهزة الحاسب اآل ي.
إصالح املعدات الكهربائية.

اعلال الطباعة.
الشقة   ،31 علارة رقم   : العنوان 
زنقة موالي احلد الوكيلي،   ،8 رقم 

حسان الرباط.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
31  يسلبر  3وم  بالرباط  التجارية 

2121، تحت رقم 119848.
السجل التجاري رقم 148643.

287 P

MAGICEXPO
SARL
تصفية

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
االستثنائي بتاريخ 12  يسلبر 2118، 
 MAGICEXPO شركة  شركاء  قرر 

.SARL
 15 بالرباط،   : االجتلاعي  مقرها 

زنقة وا  زيز شقة 1 أكدال، ما 3لي :
تصفية الشركة.

فوز  تدالوي  السيدة  تعيين 
خد3جة مصفية للشركة.

نفس  هو  الشركة  تصفية  مقر 
مقرها االجتلاعي.

تم لدى كتابة   : اإل3داع القانوني 
بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 
2121، تحت رقم  31  يسلبر  بتاريخ 

.119861
288 P

OXYSUD
SARL

سجل تجاري عد  115179
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة
مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
بطنجة 3وم 27 مارس 2121، وسجل 
تكوين  تم   2121 مارس   31 3وم  بها 
شركة ذات مسؤولية محدو ة تتليز 

بالخصائص التالية :
.OXYSUD SARL : االسم

الهدف : تهدف الشركة أساسا إ 9: 
الصناعي،  الغاز  أنواع  كل  توزيع 

الطبي والغذائي.
السوق  في  البضائع  كل  نقل 

الداخلي والخارجي.
وعلوما جليع العلليات التجارية، 
والغير  العقارية،  املالية،  الصناعية، 
العقارية التي من شأنها تدعيم نلو 

الشركة.
طريق  طنجة   : االجتلاعي  املقر 
 1 تطوان املنطقة الصناعية الطريق 

قطعة رقم 127أ.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

حد  في مبلغ   : رأس مال الشركة 
 1111 عل9  مقسم  111.111  رهم 
111  رهم  بقيلة  اجتلاعية  حصة 
عل9  مقسلة  الواحدة  للحصة 

الشركاء كلا 3لي :
 334 شلاع  علار  محلد  السيد 

حصة.
 333 شلاع  عالء  محلد  السيد 

حصة.
السيدة غا ة شلاع 333 حصة.

تم تعيين السيد محلد   : اإل ارة 
شلاع  وغا ة  عالء  محلد  علار، 
كلسير3ن للشركة ملدة غير محدو ة 

مع كافة الصالحيات.
السنة االشتراكية : من فاتح 3نا3ر 

إ 9 غا3ة 31  يسلبر.
اال خار  أجل  من   %5  : امرباح 
الشركاء  عل9  3وزع  والباقي  القانوني 

حسب اشتراكهم.
أن  الصافية  لألرباح  ويلكن 
تخصص بعد االقتطاعات القانونية 

إ 9 رصيد أو أكثر لال خار الطارئ.
بكتابة  القانوني  اإل3داع  تم 
بطنجة  التجارية  باملحكلة  الضبط 
رقم  تحت   ،2121 أبريل  فاتح  3وم 

.231456
289 P

اطلنتيك كلين
ش م م

سجل تجاري عد  77699
حل مبكر للشركة

االستثنائي  القرار  بلقت�سى 
ش  كلين  اطلنتيك  املدعوة  للشركة 
 ،2121 16 3ونيو  م م املنعقد بتاريخ 

تقرر ما 3لي :
حل مبكر للشركة.

تعيين السيد محلد علار شلاع 
كلصفي للشركة.

باملقر  التصفية  مكان  جعل 
االجتلاعي طنجة املنطقة الصناعية 

طريق تطوان رقم 127أ.
بكتابة  القانوني  اإل3داع  تم 
بطنجة  التجارية  باملحكلة  الضبط 

3وم 6 3وليو 2121.
290 P

AUTO ECOLE MANAL
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلوجب 

24 نوفلبر 2121، تم تأسيس شركة 

بشريك  محدو ة  مسؤولية  ذات 

وحيد لها املواصفات التالية :

 AUTO ECOLE  : التسلية 

.MANAL

الهدف االجتلاعي : مدرسة خاصة 

لتعليم السياقة.

املقر االجتلاعي : حي اممل رقم 61 

تيفلت.

الراسلال : حد  رأسلال الشركة 

في 111.111  رهم.

السيدة  عينت   : الشركة  تسيير 

مع  للشركة  مسيرة  منال  شهبون 

جليع الصالحيات.

بكتابة  القانوني  اإل3داع  تم 

الضبط باملحكلة االبتدائية بتيفلت 

تحت السجل التجاري عد  669.

291 P

DROGUERIE EL OUARGUI
العام  االستثنائي  الجلع  قرر 

املنعقد في 9  يسلبر 2121.

اجتلاعية  حصة   611 تفويت 

احلا   الوركي  السيد  طرف  من 

نجاة،  الخروبي  السيدة  لفائدة 

مسيرا  احلا   الوركي  السيد  وتأكيد 

للشركة وكذلك تغيير تسليةالشركة 

 DROGUERIE EL OUARGUI من 

تغيير  وكذا   BYAE TRAVAUX إ 9 

ذات  شركة  من  القانوني  الشكل 

إ 9  مسؤوليةمحدو ة بشريك وحيد 

كلا  شركة ذات مسؤولية محدو ة، 

تم تذويب القانون امسا�سي وتعد3له.

بكتابة  القانوني  اإل3داع  تم 

الضبط باملحكلة االبتدائية بتيفلت 

29  يسلبر  بتاريخ   961 رقم  تحت 

.2121

292 P
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 EXCELLENT EN SECURITE

ET NETTOYAGE
العام  االستثنائي  الجلع  قرر 

املنعقد في 16  يسلبر 2121، تفويت 

طرف  من  اجتلاعية  حصة   1111

السيد الدعلي محلد لفائدة السيد 

الكبز عبد العا ي واستقالة هذا امخير 

وتعيين  للشركة  كلسير  مهامه  من 

السيد الكبز عبد العا ي مسيرا جد3دا 

للشركة وكذا تغيير الهدف االجتلاعي 

البضائع  نقل  غل9  الحراسة  من 
لفائدة الغير، كلا تم تذويب القانون 

امسا�سي وتعد3له.

بكتابة  القانوني  اإل3داع  تم 

الضبط باملحكلة االبتدائية بتيفلت 

29  يسلبر  بتاريخ   959 رقم  تحت 

.2121

293 P

 LAHMEYER

 INTERNATIONAL

ETABLISSEMENT 

AU MAROC 
RC : 251605

بلوجب القرارات ملسير3ن الشركة 

 TRACTEBEL ENGINEERING

نوفلبر   12 بتاريخ  املنعقد   GMBH

2121، اتخذ القرارات التالية :

 SEEGER السيد  عزل 

من   MARTIN DUSSELDORF

للفرع  القانوني  امللثل  منصب 

 LAHMEYER INTERNATIONAL

.ETABLISSEMENT AU MAROC

 LARS KARLHEINZ تعيين السيد

جنسية  من   FRITZ LINDNER

 1978 2 ماي  بتاريخ  املز ا   أملانية، 

لجواز  والحامل  أملانيا  لوباك،  ب 

 ،C5TOG3MMP رقم  السفر 

للفرع  قانوني  كللثل 

 LAHMEYER INTERNATIONAL

 ETABLISSEMENT AU MAROC

 SEEGER السيد  محل  ليحل 

.MARTIN DUSSELDORF

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
بتاريخ  البيضاء،  بالدار  التجارية 
رقم  تحت   ،2121 31  يسلبر 

.759767
294 P

 COMPOSITE INDUSTRIE
MAROC

RC : 167791
الغير  القرارات  محضر  بلوجب 
املنعقد  الوحيد،  للشريك  العا 3ة 
اتخذ   ،2121 نوفلبر   19 بتاريخ 

القرارات التالية :
بتجزئة  املتواجد  الفرع  إغالق 
التجارة  غرفة  الصناعي،  حي   ،114
والصناعة الفرنسية في املغرب، وال  

صالح، الدار البيضاء، املغرب.
للشركة  االجتلاعي  املقر  تحويل 
من املقر السابق بتجزئة 2، 6 و7 حي 
غرفة  بوسكورة،  توفيق  الصناعي، 
في  الفرنسية  والصناعة  التجارة 
البيضاء  الدار  صالح،  وال   املغرب، 
تجزئة   179 الجد3د  العنوان  إ 9 
التجارة  غرفة  الصناعي،  حي   ،114
والصناعة الفرنسية في املغرب، وال  

صالح، الدار البيضاء، املغرب.
افتتاح فرع جد3د للشركة باملقر 
التا ي : تجزئة 2، 6 و7، حي الصناعي، 
التجارة  غرفة  بوسكورة،  توفيق، 
والصناعة الفرنسية في املغرب وال  

صالح، الدار البيضاء.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
رقم  تحت   ،2121 31  يسلبر 

.759637
295 P

 COMPOSITE INDUSTRIE
MAROC

RC : 167791
الغير  القرارات  محضر  بلوجب 
بتاريخ  املنعقد  لللسير3ن،   العا 3ة 
القرارات  اتخذ   ،2121 أكتوبر   21

التالية :

افتتاح فرع جد3د للشركة باملقر 
التا ي : تجزئة 112 و113 حي الصناعي 
التجارة  غرفة  بوسكورة،  توفيق 
والصناعة الفرنسية في املغرب، وال  

صالح، الدار البيضاء.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
بتاريخ  البيضاء  بالدار   التجارية 
رقم  تحت   ،2121 31  يسلبر 

.759636
296 P

STE TECH ELEC
SARL

بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
14  يسلبر 2121، قرر الجلع العام 
 TECH ELEC للشركة  العا ي  الغير 

اآلتي :
من  الشركة  راسلال  في  الزيا ة 
 4.111.111 إ 9  3.111.111  رهم 
 رهم أي زيا ة 1.111.111 عن طريق 
املبالغ  في  املستحقة  الد3ون  اقتذاع 
عن طريق السيولة املستحقة للدفع 
املساهلين لفائدة  من قبل الشركاء 

الشركة.
القانون  من   7 الفصل  تغيير  تم 

امسا�سي كالتا ي :
الشركة  رأسلال  أصبح 
إ 9  مقسلة  4.111.111  رهم 
فئة  من  اجتلاعية  حصة   41.111

111  رهم، وموزعة كالتا ي :
حصة   16.111 الحسين  وعالل 

اجتلاعية.
حصة   5111 هشام  وعالل 

اجتلاعية.
حصة   5111 سلية  وعالل 

اجتلاعية.
حصة   5111 نزهة  وعالل 

اجتلاعية.
حصة   5111 سعد3ة  افز 

اجتلاعية.
حصة   41.111 املجلوع 

اجتلاعية.
بكتابة  القانوني  اإل3داع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 
والتعد3ل   119714 رقم  تحت 
 6571 رقم  تحت  التجاري  بالسجل 

بتاريخ 28  يسلبر 2121.
297 P

PERTINA TRANS
SARL AU

 DENOMINATION DE LA
SOCIETE

التسلية : ب بيرتينا ترانس شركة 
ذات مسؤولية محدو ة بلسير وحيد.
البضائع  نقل   : االجتلاعي  هدف 

لحساب اآلخرين.
راسلال الشركة : 111.111  رهم 
مقسم إ 9 1111 حصة من فئة 111 

 رهم.
الشكل  عل9  الشركاء  بين  موزع 

التا ي :
املهدي بوليط 1111 حصة.

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

السجل التجاري.
السنة املالية :

31  يسلبر من  من فاتح 3نا3ر إ 9 
كل سنة ما عدا السنة امو 9 تبتدئ 

من تاريخ التسجيل.
 4 شارع امبطال شقة   15  : املقر 

أكدال، الرباط.
املسير : املهدي بوليط.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
.148611

298 P

 STE AZUR TRICOLORS
ELEGANCE

SARL AU
 SIEGE SOCIAL : AMAL 5 N° 416

EL MASSIRA CYM RABAT
االستثنائي  العام  الجلع  إثر  عل9 

لشركاء الشركة تقرر ما 3لي :
الحق  عبد  الراقي  السيد  تفويت 
لفائدة  الشركة  في  أسهله  لجليع 

السيد اخياط رشيد.
تعيين السيد اخياط رشيد مسيرا 

جد3دا للشركة.
بكتابة  القانوني  اإل3داع  تم 
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
بتاريخ   116296 رقم  تحت  بالرباط 

فاتح سبتلبر 2121.
299 P
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WAY 2 WAY TRANS
SARL

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  لعقد  تبعا 

وضع  تم  حيث   ،2121 14  يسلبر 

ذات  املساهلة  الشركة  قوانين 

املليزات  وذات  املحدو ة  املسؤولية 

التالية :

ويي  تو  ويي  شركة   : التسلية 

ترونس ش م م.

الصفة القانونية : شركة مساهلة 

ذات مسؤولية محدو ة.

حد  موضوع الشركة   : املوضوع 

في ما 3لي :

النقل الوطني والدو ي للبضائع.

 111.111 في  حد    : الراسلال 

 رهم كلها لالكتتاب والدفع.
472 علارة  رقم   : املقر االجتلاعي 

18  ارنا ا رار أكا 3ر.

99 سنة ابتداء  : حد ت في  املدة 

من تاريخ تأسيس الشركة.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

كل  من  31  يسلبر  في  وتنتهي  3نا3ر 

سنة.

اإل ارة : 3د3ر الشركة السيد عبد 

الرحيم عليوس ملدة غير محدو ة.

اإل3داع  تم   : القانوني  اإل3داع 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

بتاريخ  مكا 3ر  التجارية  املحكلة 

31  يسلبر 2121 تحت رقم 97711.

300 P

STE SOGEFICOM
العامة  الجلعية  قرار  بلقت�سى 

الغير عا 3ة املنعقدة 3وم 16  يسلبر 

 STE COMPLEXE لشركة   2121

 TOURISTIQUE AMMI DRISS

بو  االجتلاعي  وار  ومقرها   SARL

اقورار  اغبالو  فاس  طريق  عطوش 

صفرو.

وقدرها  حصة   21997 تفويت 

2199711  رهم من السيد الحسني 

ا ريس إ 9 السيد الحسني لحسن.

لدى  القانوني  اإل3داع  تم 
تحت  بصفرو  االبتدائية  املحكلة 
25  يسلبر  بتاريخ   2020/288 رق 

.2121
301 P

GREEN FUTUR
SARL AU

مقرها االجتلاعي : علارة رقم 31، 
شقة رقم 8، شارع موالي احلد 

الوكيلي الرباط حسان
سجلها التجاري : 125297 

املؤرخ  العام  الجلع  بلقت�سى 
2121، قرر املسير  23 نوفلبر  بتاريخ 

التعد3الت التالية :
فسخ الشركة السابق موانه.

اخرازن  سعيد  السيد  تعيين 
كلصفي الشركة.

 ،31 رقم  علارة  التصفية  مقر 
احلد  موالي  شارع   ،8 رقم  شقة 

الوكيلي الرباط، حسان.
سعيد  السيد  املصفي  براءة 

اخرازن.
بكتابة  القانوني  اإل3داع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 
29  يسلبر  119777 بتاريخ  تت رقم 

.2121
302 P

3SHO NETT
التصفية

وفق محضر الجلع العام املنعقد 
باملقر   2121 3وليو   31 بتاريخ 
املسؤولية  ذات  لشركة  االجتلاعي 
 111.111  : مالها  رأس  املحدو ة، 

 رهم.
الكائنة بزنقة اكللان سيدي علي 

علارة 46 شقة 4 أكدال، الرباط.
قررا لشركاء ما 3لي :

تصفية الشركة.
باملقر  التصفية  مقر  تحد3د 

االجتلاعي.
تعيين املصفي السيد عبد العاطي 
املهام  هذه  مدة  تحد3د  سيراج، 

والصالحيات.

أسئلة مختلفة.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
التجارية بالرباط تحت رقم 117891 

بتاريخ 21 أكتوبر 2121.
السجل التجاري رقم 98375.

303 P

شركة ريمكس الكساب
شركة محدو ة املسؤولية

املقر االجتلاعي : منطقة امنشطة 
اإلقتصا 3ة بقعة B11 رقم 12

ابن سليلان
امصل التجاري رقم 1813 ابتدائية 

ابن سليلان
)مو ع)  عرفي  عقد  بلقت�سى 
قررت   ،2121 سبتلبر   3 بتاريخ 

الجلعية العامة االستثنائية ما 3لي :
أجل  من  الشركة  وضعية  تقييم 

استعا ة نشاطها التجاري.
الخلعي  لحسن  السيد  تعيين 

كلسير وحيد للشركة.
إقالة السيد احلد الخلعي كلسير 

للشركة.
القانون  من   12 املا ة  تغيير 

امسا�سي للشركة.
القانون  تحيين  عل9  املصا قة 

امسا�سي للشركة.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 23 بتاريخ  لبنسليلان  االبتدائية 

سبتلبر 2121، تحت رقم 283.
304 P

شركة ريمكس الكساب
شركة محدو ة املسؤولية

املقر االجتلاعي : منطقة امنشطة 
اإلقتصا 3ة بقعة B11 رقم 12

ابن سليلان
امصل التجاري رقم 1813 ابتدائية 

ابن سليلان
)مو ع)  عرفي  عقد  بلقت�سى 
قررت   ،2121 أبريل   21 بتاريخ 

الجلعية العامة االستثنائية ما 3لي :
املصا قة عل9 تفويت 411 حصة 
ملكية  في  توجد  التي  اجتلاعية 
الخلعي احلد لفائدة لحسن الخلعي.

الخلعي  لحسن  السيد  تعيين 

كلد3ر عام للشركة بصالحيات مسير 

للشركة.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

بتاريخ  لبنسليلان  االبتدائية 

5 سبتلبر 2121، تحت رقم 985.

305 P

STE RENTENGIS
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد

تم تأسيس شركة بالرباط تحلل 

سبتلبر   23 بتاريخ  التالية  الصفات 

.2121

 STE  : االجتلاعي  اللقب 

.RENTENGIS SARL AU

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

الشريك  ذات  املحدو ة  املسؤولية 

الوحيد.

لها  الشركة   : االجتلاعي  الهدف 

هدف أ3ضا في املغرب كلا في الخارج :

أعلال أو تشييد متنوعة.

موا  بناء.

املعامالت  جليع  عام،  وبشكل 

املالية التجارية أو الصناعية أو املالية 

مباشر  بشكل  املتعلقة  العقارية  أو 

أو  الشركة  بلوضوع  مباشر  غير  أو 

لصالح مصالحها بلا في ذلك التعاون 

بجليع أشكاله مع جليع العلليات أو 

الشركات أو الشركات التي لديها كائن 

ملاثل أو ملحق.

111.111  رهم   : املال  رأس 

مقسلة إ 9 1111 حصة من فئة111 

 رهم للحصة.

 1111 الزهراء  فاطلة  نجدي 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التاسيس النهائي.

من فاتح 3نا3ر إ 9   : السنة املالية 

31  يسلبر من كل سنة ما عدا السنة 

امو 9 تبتدئ من تارخ التسجيل.
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املقر االجتلاعي : إقامة فال فلوري 
علارة 8 شقة 5 سعيد حجي سال.

التسيير : نجدي فاطلة الزهراء.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

االبتدائية بسال.
رقم التسجيل بالسجل التجاري : 

.32587
306 P

NMEDIA
بتاريخ  الحر  العقد  بلقت�سى 
شركة  تأسست   ،2121 27 نوفلبر 

ذات الخصائص التالية :
NMEDIA : التسلية

111.111  رهم   : الرأسلال 
مقسلة إ 9 111 حصة من فئة 111 

للواحدة املوزعة عل9 الشكل التا ي :
ب  حصة   511 غزالن  علاني 

51.111  رهم.
ب  حصة   511 القبا ي  علر 

51.111  رهم.
املسير علاني غزالن وعلر القبا ي.

وكالة للتوثيق والتنظيم   : الهدف 
التجاري والتقني.

شارع   332  : االجتلاعي  املقر 
الريحان  إقامة  الرو اني  ابراهيم 

الطابق 5 الشقة 21 الدار البيضاء.
الجهوي  املركز  لدى  اإل3داع  تم 
 ،2121 11  يسلبر  لالستثلار بتاريخ 

تحت رقم 482481.
307 P

ASRA CAPITAL
SARL

التصفية النهائية للشركة
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
نوفلبر   23 بتاريخ  بالرباط  املنعقد 

2121، قرر الشركاء ما 3لي :
انتهاء تصفية الشركة.

إنهاء مهام القائم بالتصفية.
تحفظ  وبدون  تام  إبراء  منح 

لللصفي طول مدة التصفية.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
31  يسلبر  التجارية بالرباط بتاريخ 

2121، تحت رقم 119846.
308 P

 STE DE TRAVAUX PUBLICS
ET RESEAUX DIVERS STPRD

SARL
رأسلالها : 11.111.111  رهم

مقرها االجتلاعي : شارع بئر انزران 
)طريق فاس - وجدة)

تجزئة العين رقم 2 علارة الشا  ي 
تارة الجد3دة

بلقت�سى عقد عرفي للجلع العام 
الغير العا ي بتاريخ 21  يسلبر 2121 
لشركة امشغال العلومية والشبكة 
املسؤولية  ذات  شركة  املتنوعة 

املحدو ة قرر الشركاء ما 3لي :
بلا  الشركة  رأسلال  في  الزيا ة 
من  لرفعه  5.111.111  رهم  قدره 
11.111.111  رهم إ 9 15.111.111 
حصة   51.111 بخلق  وذلك   رهم 
جد3دة بقيلة 111  رهم لكل واحدة 
تستوفي كليا عند االكتتاب بلقاصة 
لللكتتبين  ومستحق  محقق  لد3ن 
الجاري  الحساب   : الشركة  عل9 
 report( للشركاء والتأجيل مرة أخرى

.(à nouveau
السا س  البند3ن  تعد3ل  تم 
امسا�سي  القانون  من  والسابع 

للشركة.
تم اإل3داع القانوني لرفع رأسلال 
باملحكلة  الضبط  بكتابة  الشركة 
االبتدائية بتازة تحت رقم 617 بتاريخ 

29  يسلبر 2121.
309 P

برينكس املغرب
شركة مساهلة مبسطة
رأس مال : 52.671  رهم

مقرها االجتلاعي ب شارع موالي 
سليلان بارك  اكتفيتي عكاشة 

هانغار رقم 23، الدار البيضاء
مسجلة بالسجل التجاري بالدار 

البيضاء تحت رقم 98795
رئيس  قرارات  محضر  بلقت�سى 
بتاريخ  املغرب  برينكس   الشركة 
الرئيس  قرر   ،2121 أغسطس   12
نقل املقر االجتلاعي لشركة برينكس 

املغرب والذي سيتم تحد3ده في :.

 E علارة   E12و  E11 رقم  بالطو 
لوغييغ  أليي  ي   7  - الثاني  الطابق 
الدار  عكاشة  كتفيتي  بارك  ا 

البيضاء.
الرئيس  قرر  القرار،  لهذا  نتيجة 
النظام امسا�سي  تعد3ل  العلل عل9 
للشركة وعل9 الخصوص املا ة 5 التي 

سيتم تعد3لها عل9 النحو التا ي :
املا ة 5 : املقر االجتلاعي.

حد  املقر االجتلاعي للشركة ب 
بالطو رقم E11 وE12 علارة E الطابق 
أليي  ي لوغييغ بارك ذا   7  - الثاني 

كتفيتي عكاشة الدار  البيضاء.
ويلكن نقله إ 9 أي مكان آخر في 
من  بقرار  اإلقليم  أو  العلالة  نفس 
الرئيس، وفي أي مكان آخر بلقت�سى 
االستثنائي  العام  الجلع  مداوالت 

للشركاء.
في حالة نقله من قبل الرئيس 3حق 
امسا�سي  النظام  تعد3ل  امخير  لهذا 

تبعا لذلك.
الفروع أو الوكاالت أو  3جوز إناء 
أخر  مكان  أي  في  التابعة  الشركات 

بقرار من الرئيس.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
رقم  تحت   ،2121 أغسطس   13

.754911
310 P

بوليزان املغرب
شركة مساهلة ذات رأس مال 

15.111.111  رهم
مقرها االجتلاعي : الكائن بالطريق 
اإلقليمي 3112، بارك اندستر3ال 

بليد سولب رقم 12 جلاعة 
الشالالت الدار البيضاء

مسجلة بالسجل التجاري بالدار 
البيضاء تحت رقم 381613

وفقا ملحضر الجلع العام املختلط 
2121، قرر  أكتوبر   2 املنعقد بتاريخ 

املساهلون ما 3لي :
بلقدار  املال  رأس  في  الزيا ة 
من  ليرتفع  611.111  رهم 
14.611.111  رهم إ 9 15.211.111 

 رهم.

التخفيض من رأس املال بلقدار 
من  لينخفض  4.111.111  رهم 
 11.211 إ 9  15.211.111  رهم 

 رهم.
السيد  استقالة  عل9  املصا قة 
منصبه  من  غلو  هاكو  بولنت  نكاتي 
السيد  وتعيين  ورئيس  كلتصرف 
كلتصرف  بيتليس  جنك  مهلت 
جد3د حتى نها3ة الجلع العام العا ي 
النهائية  الحسابات  في  سيبث  الذي 

بتاريخ 31  يسلبر 2126.
من   6 املا ة  عل9  تعد3ل  إجراء 

النظام امسا�سي.
اإل ارة  مجلس  ملحضر  وفقا 
قام   ،2121 أكتوبر   5 املنعقد بتاريخ 

املتصرفون ب :
سيلكوك  محسن  السيد  تعيين 
 3نيزليغيل كرئيس مد3ر عام وذلك 

طوال فترة وال3ته كلتصرف.
اتاس  كار  امراه  السيد  تعيين 
31  يسلبر  كلد3ر عام منتدب حتى 

.2121
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
رقم  تحت   ،2121 25 نوفلبر 

.755193
311 P

GHARB BERRY
SARL

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
قد   ،2121 2  يسلبر  الرباط بتاريخ 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدو ة.
 GHARB BERRY  : التسلية 
 II، السوي�سي  الرباط   : املقر   .SARL
OLM، فيال 31 مكرر، زنقة الكلوندو  

إ ريس الحارثي.
الهدف االجتلاعي : إ ارة الخدمات 
الفالحية،  العسكرية  أو  املدنية 

الصناعية، التجارية.
املدة : 99 سنة.

راسلال الشركة : 111.111  رهم 
فئة  من  حصة   1111 إ 9  مقسلة 

111  رهم للحصة الواحدة :
 511 غوتي  االغضف  محلد 

حصة.

منى خرماش 511 حصة.
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من فاتح 3نا3ر إ 9   : السنة املالية 

31  يسلبر من كل سنة ما عدا السنة 

امو 9 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

: محلد االغضف غوتي  املسير3ن 

خرماش  ومنى   GK3781 و  ب  رقم 

رقم ب و D382891 مسير3ن ملدة غير 

محدو ة.

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

 ،2121 31  يسلبر  بتاريخ  بالرباط 

تحت رقم 148665.

312 P

STE MASSAMEDNA
SARL AU

بني فراسن، املركز، تازة

الرسم املنهي : 16265119

التعريف الجبائي : 47281899

السجل التجاري : 5691

التعريف الجبائي املوحد : 

112643671111179

تأسيس رشكة محدودة املسؤولية ذات 

الرشيك الوحيد

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

تأسيس  تم  بتازة   2121 أكتوبر   27

شركة ذات املسؤولية املحدو ة ذات 

الشريك الوحيد للشخص املوقع عل9 

املذكورة  للشركة  امسا�سي  القانون 

خصائصها كالتا ي :

 : للشركة  القانونية  التسلية 

 STE MASSAMEDNA SARL شركة 

.AU

 : للشركة  االجتلاعي  املوضوع 

.TRANSFERT D’ARGENT

بني   : للشركة  االجتلاعي  املقر 

فراسن، املركز، تازة.

مدةالشركة  إن   : الشركة  مدة 

محد ة في 99 سنة.

للشركة  االجتلاعي  الرأسلال 

111.111  رهم مقسم إ 9  محد  في 

1111 حصة قيلة كل منها 111  رهم 

وتتوزع عل9 الشكل التا ي :

 1111  : بوكروش  الرفيع  عبد 
حصة.

تسيير الشركة : إن الشركة مسيرة 
ومدارة من طرف السيد عبد الرفيع 

بوكروش.
بكتابة  تم   : القانوني  اإل3داع 
بتازة  االبتدائية  باملحكلة  الضبط 
بتاريخ 23  يسلبر 2121، تحت عد  

.604/2020
313 P

STE TIEME GAZ
SARL

فدان الروضة، أوال  حلو، بن 
علر، جبارنة، تازة

الرسم املنهي : 16141126
التعريف الجبائي : 47319812

السجل التجاري : 5699
التعريف الجبائي املوحد : 

112679124111144
تأسيس شركة محدو ة املسؤولية

مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم  بتازة   2121 نوفلبر   24 بتاريخ 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 
عل9  املوقعين  لألشخاص  املحدو ة 
املذكورة  للشركة  امسا�سي  القانون 

خصائصها كالتا ي :
 : للشركة  القانونية  التسلية 

.STE TIEME GAZ SARL شركة
 : للشركة  االجتلاعي  املوضوع 
 GAZ COMPRIMES, LIQUEFIES
 OU DISSOUS, MARCHAND DE

.EN GROS
فدان   : للشركة  االجتلاعي  املقر 
علر،  بن  حلو،  أوال   الروضة، 

جبارنة، تازة.
الشركة  مدة  إن   : الشركة  مدة 

محد ة في 99 سنة.
 : للشركة  االجتلاعي  الرأسلال 
محد  في 111.111  رهم مقسم غل9 
1111 حصة قيلة كل منها 111  رهم 

وتتوزع عل9 الشكل التا ي :
عبد اإلله با ي 311 حصة.

نبيل با ي 311 حصة.
إلياس با ي 311 حصة.

تسيير الشركة : إن الشركة مسيرة 
اإلله  عبد  السيد  طرف  من  ومدارة 

با ي.
بكتابة  تم   : القانوني  اإل3داع 
بتازة  االبتدائية  باملحكلة  الضبط 
2121، تحت رقم  24  يسلبر  بتاريخ 

.2020/610
314 P

FADIPRIMA شركة
ش.م.م

كيش امو ا3ة، الداخلة 9، رقم 56، 
الرباط

تصفية الشركة
العام  اإلجتلاع  ملحضر  تبعا 
 28 3وم  بالرباط  املؤرخ  اإلستثنائي 
شركة  شركاء  قرر   2121 نوفلبر 
طور  في  ش.م.م   FADIPRIMA

التصفية ما 3لي :
املصا قة عل9 حسابات التصفية 
لشركة FADIPRIMA ش.م.م في طور 
املنجزة  امشغال  وكذلك  التصفية 
الطالب  فدوى  املصفية  طرف  من 

ومنحها إبراء تام ونهائي عليها.
إنهاء أعلال التصفية واإلقرار بأن 
FADIPRIMA ش.م.م مصفاة  شركة 

كليا.
بالسجل  تم  القانوني  اإل3داع 
التجارية  املحكلة  لدى  التجاري 
تحت   2121 4  يسلبر  بالرباط 3وم 

الرقم 119189.
315 P

STE. FRID RIF
SARL AU

حل الشركة
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر حل  7  يسلبر2121  املؤرخ في 
محدو ة  مسؤولية  ذات  الشركة 
مبلغ   STE. FRID RIF SARL AU
وعنوان  111.111  رهم  رأسلالها 
مقرها اإلجتلاعي بحي النقاطة شارع 
عبد املالك بن زينة رقم 1131 تطوان 
الفسخ  عل9  لترا�سي الشركاء  نتيجة 

املسبق.

وحد  مقر التصفية : بحي النقاطة 
 1131 شارع عبد املالك بن زينة رقم 

تطوان وعين :
السيد محلد امنشيشح وعنوانه 

اسبانيا جهة برشلونة.
بلصفي للشركة.

الحدو ة  اإلقتضاء  وعند 
املخولة  الصالحيات  عل9  املفروضة 
تبليغ  ومحل  املخابرة  محل  لهم 
بالتصفية  العقو  والوثائق املتعلقة 

ال حدو  مفروضة لهم.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
اإلبتدائية بتطوان بتاريخ 21  يسلبر 

2121 تحت رقم 6244.
مقتطف للنشر واإلشهار

316 P

ENERSOLAR
SARL AU
إنير سولير

 8 محرر  عرفي  عقفد  بلقت�سى 
 يسلبر 2121 تم تكوين نظام أسا�سي 
املحدو ة  املسؤولية  ذات  لشركة 
ذات شريك وحيد خصائصها كالتا ي :

إنير   ENERSOLAR  : التسلية 
سولير.

الهدف : تلارس الشركة امهداف 
التالية :

وصيانة  تركيب  وتسويق  بيع 
املواح الشلسية الكهروضوئية.

الشلسية  املواح  استيرا  
الكهروضوئية.

موا   وتركيب  وتصنيع  بيع 
ومعدات الطاقة الشلسية.

املقر اإلجتلاعي : الشقة بالطابق 
امول برقم 5 العلارة 94 زنقة نابو ي 

املحيط الرباط.
 : اإلجتلاعي  املال  رأس 
111.111.11  رهم مقسم إ 9 1111 
 111.11 واحدة  كل  قيلة  حصة 

 رهم.
السيدة  تعيين  تم   : التسيير 
لبطاقة  الحاملة  وهاج  عواطف 
 Q266321 رقم  الوطنية  التعريف 
غير  ملدة  للشركة  وحيدة  كلسيرة 

محدو ة.



عد  5646 - 29 جلا ى امو 9 1442 )13 3نا3ر 2121)الجريدة الرسمية   548

امللف  وضع  تم  القانوني  اإل3داع 
باملحكلة  الضبط  كتابة  لدى 
التجارية بالرباط تحت رقم السجل 

التجاري 148633.
317 P

 NEW STYLE
AMENAGEMENT

نيو ستيل أمناجلن
استثنائي  عام  جلع  بلقت�سى 
 2121 29  يسلبر  الرباط  في  حرر 
نيو  لشركة  الوحيد  الشريك  قرر 
 NEW STYLE أمناجلن  ستيل 

AMENAGEMENT ما 3لي :
من   : القانوني  الشكل  تعد3ل 
ذات  املسؤولية  محدو ة  شركة 
محدو ة  شركة  إ 9  وحيد  شريك 

املسؤولية.
تحويل املقر اإلجتلاعي : من قطاع 
شارع الصنوبر   16 بلوك   رقم   19
حي الرياض الرباط إ 9 إقامة الحلراء 
االندلس  رياض   3 شقة   3 علارة 

برستيجيا الرباط.
 511 تفويت   : الحصص  تفويت 
مبارك  السيد  طرف  من  حصة 

موطالب إ 9 السيد مروان موطالب.
من   7  6.4.2.1 املوا   تعد3ل 

القانون امسا�سي للشركة.
بكتابة  القانوني  اإل3داع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 
 31 بتاريخ   119838 رقم  تحت 

 يسلبر 2121.
318 P

 GLOBAL ENGEENIRING
AND BUILDER COMPANS

كلوبال انجينير3ن اندبويلدر
استثنائي  عام  جلع  بلقت�سى 
2121 قرر  29  يسلبر  حرر بالرباط 
 GLOBAL للشركة  الوحيد  الشريك 
 ENGEENIRING AND BUILDER
انجينير3ن  كلوبال   COMPANS

اندبويلدر ما 3لي :
زيا ة رأس املال :

مال  رأس  زيا ة  الشركاء  قرر 

لتغييره   4511.111.11 ب  الشركة 
وإ 9  1511.111.11  رهم  من 
طريق  عن  6111.111.11  رهم 
سهم جد3د من فئة   45111 إنشاء 

111.11  رهم للواحد.
مال  رأس  زيا ة  تنفيذ  سيتم 
الحساب  طريق  عن  الشركة 
مبلغ  إ 9  الدائنين  للشركاء  الجاري 

4.511.111.11  رهم.
بكتابة  القانوني  اإل3داع  تم 
الضبط باملحكلة االتجارية بالرباط 
 31 بتاريخ   119837 رقم  تحت 

 يسلبر 2121.
319 P

EVENEMENT VOYAGE
SARL AU

إقنلون قوياج
استثنائي  عام  جلع  بلقت�سى 
 2121 11  يسلبر  بالرباط  حرر 
 EVENEMENT الشركة  شريك  قرر 
إقنلون قوياج   VOYAGE SARL AU

ش.م.م ذات شريك وحيد ما 3لي :
استقالة السيد الشتواني محلد 

من منصبه كلسير للشركة.
محلد  السعداوي  السيد  تعيين 

كلسير وحيد للشركة.
القانون  من   13 املا ة  تعد3ل 

امسا�سي للشركة.
بكتابة  القانوني  اإل3داع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 
31  يسلبر  في   119856 رقم  تحت 

.2121
320 P

ميس فوش
شركة محدو ة املسؤولية 
رأسلالها : 111.111  رهم 

مقرها اإلجتلاعي : 5 زنقة ميلتن، 
إقامة بالل، الطابق الثاني، مكتب 

رقم 18، طنجة
السجل التجاري رقم 81673 طنجة

بلقت�سى عقد عرفي مبرم بتاريخ 
 111 تحويل  تم   2121 أكتوبر   15
تلتلكها  التي  الحصص  من  حصة 
اسلاعيلي  اخل  مريا  السيدة 

الشركة لفائدة السيد شر و  3ونس 
والسيد ا ريس اسلاعيلي.

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
املنعقد نفس اليوم تم تقرير ما 3لي :

ترخيص تحويل الحصص.
شريف  ري�سي  السيدة  استقالة 
من منصبها كلسيرة للشركة وتعيين 
السيد شر و  3ونس والسيد ا ريس 
اسلاعيلي مسير3ن جد3د3ن للشركة.

تغيير التوقيع اإلجتلاعي.
للشركة  اإلجتلاعي  املقر  تحويل 
:  وار الكساكسة  إ 9 العنوان اآلتي 

موالي بوسلهام .
تغيير القانون امسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإل3داع  تم 
الضبط باملحكلة اإلبتدائية بطنجة 
2121 تحت عد   15  يسلبر  بتاريخ 

.7476
للخالصة والتذكير

التسيير

321 P

فروتا فرش

صوكو بطاي
شركة ذات املسؤولية املحدو ة
رأسلالها : 111.111.11  رهم

مقرها اإلجتلاعي : حي بدر، مجلوعة 
ب، رقم 189، سوق االربعاء الغرب

تأسيس شركة
املبرم  العرفي  العقد  بلقت�سى 
بتاريخ 9 سبتلبر 2119 وضع القانون 
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة تحلل الخصائص التالية :
تحلل الشركة تسلية   : التسلية 
صوكو بطاي شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة.
سواء  الشركة  تهدف   : الهدف 
الغير  لحساب  أو  الخاص  لحسابها 
من امشخاص الذاتيين أو املعنويين 

باملغرب أو بالخارج :
االستغالل الفالحي بشتى أنواعه.

وتوزيع  والتفاوض  التسويق 
املنتجات الثانوية للتربية.

بيع  كراء،  شراء،  إنشاء، 
واستغالل.

التصد3ر  علليات  جليع 

واالستيرا  املرتبطة بأهداف الشركة.

التصد3ر،  البيع،  الشراء، 

بصفة  واملتاجرة  التلثيل  االستيرا ، 

اللوازم،  امموال،  جليع  في  عامة 

التلوينات، اآلآلت أو امجهزة املتعلقة 

بأهداف الشركة.

استغالل  شراء،  كراء،   راسة، 

أو  اإلختراع  براءات  جليع  وتحويل 

اإلتقان، اإل3جازات، عالمات اإلنتاج، 

املعلاالت  جليع  عامة  وبصفة 

املتعلقة بامهداف السالفة الذكر.

أو  املؤسسات  في  املساهلة 

الشركات ذات امهداف املشابهة أو 

املكللة مهداف الشركة.

مقر  حد    : اإلجتلاعي  املقر 

رقم  مجلوعة ب،  الشركة حي بدر، 

189، سوق االربعاء الغرب.

املدة : حد ت مدة الشركة في 99 

سنة.

في  تبتدئ   : اإلجتلاعية  السنة 

31  يسلبر من  فاتح 3نا3ر وتنتهي في 

كل سنة.

 : اإلجتلاعي  الرأسلال 

مبلغ  في  الشركة  رأسلال  حد  

من  ومكون  111.111.11 رهم 

111  رهم  فئة  من  حصة   1111

للواحدة،موزعة عل9 الشركاء كاآلتي:

السيد 3ونس شر و  331 حصة.

السيد عبد الحكيم مهداوي 331 

حصة.

إجلا ي الحصص : 1.111 حصة.

التسيير : عين السيد عبد الحكيم 

شر و   3ونس  والسيد  مهداوي 

مسير3ن للشركة ملدة غير محدو ة.

اإل3داع  تم   : التجاري  السجل 

باملحكلة  الضبط  بكتابة  القانوني 

الغرب  االربعاء  بسوق  اإلبتدائية 

تحت عد    2121 نوفلبر   25 بتاريخ 

.26831
للخالصة والتذكير

التسيير

322 P
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PESCATITAN
تأسيس شركة

 24 بتاريخ  العرفي  للعقد  تبعا 
قوانين  وضع  تم   2121  يسلبر 

الشركة ذات املليزات التالية :
.PESCATITAN : التسلية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
الشريك  وذات  املحدو ة  املسؤولية 

الوحيد
3تعلق بنشاط الشركة   : املوضوع 

سواء باملغرب أو خارجه.
بالبحر  املتعلقة  امنشطة  جليع 
في  وتجارة  تحويل  تجليد  والصيد، 
املنتوجات البحرية، تجارة عامة، كل 
نشاط تجاري، صناعي فالحي، مالحي 

وخدمات، استيرا  وتصد3ر.
أوكيلدن  زنقة   : الرئي�سي  املقر 

الحي الحجري العيون 5 العيون.
مبلغ  في  حد    : الرأسلال 
إ 9  مقسلة  111.111.11  رهم 
للواحدة   111 حصة من فئة   1111

في ملك فريد بنهدي.
السيد  تسيير من طرف   : اإل ارة 

فريد بنهدي.
بكتابة  تم   : القانوني  اإل3داع 
الضبط باملحكلة اإلبتدائية بالعيون 
تحت   2121 29  يسلبر  بتاريخ 
رقم  تجاري  سجل   3222/202 رقم 

.34475
323 P

STE. ROCHDI PRIME
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
بتاريخ 22  يسلبر 2121 تم وضع 
قانون منظم لشركة ذات املسؤولية 

املحدو ة وذات املليزات التالية :
 STE. ROCHDI  : التسلية 

PRIME ذات املسؤولية املحدو ة.
الهدف :

 نقل السلع، تجارة عامة،
االستيرا  والتصد3ر.

تصد3ر الخضر والفواكه.
الرأسلال : حد  في مبلغ 111.111 
حصة من   1111 إ 9   رهم مقسلة 
111.11  رهم للواحدة موزعة  فئة 

كاآلتي :

 711 الغفور  عبد  السيداعراب 
حصة.

السيد بحوس محلد 311 حصة.
املقر اإلجتلاعي : تجزئة 25 مارس 

رقم 335 العيون.
تم تعيين السيد بحوس   : اإل ارة 
غير  ملدة  للشركة  كلسير  محلد 

محدو ة كلا تعتلد الشركة اإلمضاء 
املنفصل لللسير والسيد اعراب عبد 

الغفور.
بكتابة  تم   : القانوني  اإل3داع 
الضبط باملحكلة اإلبتدائية بالعيون 
تحت رقم   2121 29  يسلبر  بتاريخ 

.34471
324 P

STE. FALILO NEGOCE
SARL AU

RC : 34419
تأسيس شركة

24  يسلبر  بتاريخ  بالعيون  تم 
شركة ذات املسؤولية  إنشاء   2121
املحدو ة بشريك وحيد بالخصائص 

التالية :
.FALILO NEGOCE  : التسلية

النشاط :
أشغال البناء.

القدس  تجزئة   : اإلجتلاعي  املقر 
حي الراحة شارع عبد هللا بن رواحة 

رقم 363 العيون.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس .
111111.11  رهم   : املال  رأس 
موزعة  حصة   1111 عل9  مقسلة 

كالتا ي :
سيدي  الشيخ  املختار  السيد 

بوبكر 1111 حصة.
التسيير : تم تعيين السيد املختار 
للشركة  وحيد  كلسير  بوبكر  الشيخ 

ملدة غير  محدو ة.
اإل3داع  تم   : القانوني  اإل3داع 
بتاريخ  بالعيون  اإلبتدائية  باملحكلة 
رقم  تحت   2121 24  يسلبر 

. 2020/3176
325 P 

STE. GARD TRAVAUX
SARL AU

RC : 34373
تأسيس شركة

24  يسلبر  بتاريخ  بالعيون  تم 
شركة ذات املسؤولية  إنشاء   2121
املحدو ة بشريك وحيد بالخصائص 

التالية :
.GARD TRAVAUX  : التسلية

النشاط :
امشغال  املختلفة للبناء.

 H املقر اإلجتلاعي : رقم 658 بلوك
مشروع مد3نة الوحدة الشطر الثاني 

العيون.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة   

التأسيس .
111111.11  رهم   : املال  رأس 
موزعة  حصة   1111 عل9  مقسلة 

كالتا ي :
 1111 الغربي  الحسن  السيد 

حصة.
التسيير : تم تعيين السيد الحسن 
الغربي كلسير وحيد للشركة ملدة غير  

محدو ة.
اإل3داع  تم   : القانوني  اإل3داع 
بتاريخ  بالعيون  اإلبتدائية  باملحكلة 
رقم  تحت   2121 22  يسلبر 

. 2020/3129
326 P

STE. SAHARA CUIVRE
SARL

RC : 34479
تأسيس شركة

بتاريخ 29  يسلبر 2121 تم إنشاء 
املحدو ة  املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد بالخصائص التالية :
.SAHARA CUIVRE  : التسلية

النشاط :
التنقيب واالستغالل املعدني.

االستيرا  والتصد3ر.
املقر اإلجتلاعي : زنقة الشياضلة 
حي   1 الرملة  خط  حي   113 رقم 

العيون.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس .
111111.11  رهم   : املال  رأس 

موزعة  حصة   1111 عل9  مقسلة 

كالتا ي :

 161 ندور  سالم  علي  السيد 

حصة.

 181 اسكيحيل  النبط  السيد 

حصة.

السيد خطاري الداه 181 حصة.

السيد عليين ندور 161 حصة.

السيد حاتم بوشتة 161 حصة.

السيد هشام برا ة 161 حصة.

تم تعيين السيد النبط   : التسيير 

اسكيحيل كلسير وحيد للشركة ملدة 

غير  محدو ة.

اإل3داع  تم   : القانوني  اإل3داع 

بتاريخ  بالعيون  اإلبتدائية  باملحكلة 

رقم  تحت   2121 29  يسلبر 

. 2020/3216

327 P

STE. RALITA
SARL

رأس مالها : 111.111  رهم

تعد3الت قانونية
اإلستثنائي  العام  الجلع  أقر 

من   2121 21  يسلبر  3وم  املنعقد 

 STE. RALITA شركة  أعضاء  طرف 

SARL  ما ييل :

الد3ة  املرحوم  حصص  تفويت 

سيدي احلد )211 حصة) إ 9 السيد 

الد3ة عبداتي.

تغيير عنوان الشركة إ 9 العنوان 
التا ي : رقم 132، الطابق الثالث زنقة 

تيفلت حي خط الرملة 2 العيون.

تعيين الد3ة نفعي، الد3ة عبداتي، 

لخليفي اللة سلم  كلسير3ن للشركة 

ملدة غير محدو ة.

بكتابة   : القانوني  اإل3داع  وتم 

اإلبتدائية  باملحكلة  الضبط  

 2121 29  يسلبر  بتاريخ  بالعيون 

تحت رقم2020/3208.

328 P
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VERDASUN
S.A.R.A.L D’AU
تعد3الت قانونية

اإلستثنائي  العام  الجلع  إثر  عل9 
ملساهم   2121 سبتلبر   11 بتاريخ 
ذات  شركة   VERDASUN شركة 
املسؤولية املحدو ة، البالغ رأسلالها 
مقرها  والكائن  111.111.11  رهم 
 ،E221 رقم ،E تجزئة الوكالة 1، بلوك

شقة رقم E3 العيون تقرر :
سال  بلد3نة  للشركة  فرع  فتح 
حي   ،1 منطقة   57 في العنوان التا ي 

سالم، سال.
لدى كتابة   : تم اإل3داع القانوني 
الضبط  باملحكلة اإلبتدائية بالعيون 
تحت رقم   2121 29  يسلبر  بتاريخ 

.2020/3223
329 P 

STE. RAMAFAS
تعد3الت قانونية

.STE. RAMAFAS : التسلية
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
الشريك  وذات  املحدو ة  املسؤولية 

الوحيد.
:  شارع مكة علارة  املقر الرئي�سي 
 17 رقم  الثالث  الطابق  اموقاف 

العيون.
الجلع  ملداوالت  طبقا   : املوضوع 
الغير عا ي بتاريخ 28  يسلبر 2121 

قرر السيد عبد الحق لبيض ما 3لي :
العنوان  إ 9  الشركة  مقر  تغيير 
مد3نة الوحدة الشطر الثاني   : التا ي 

رقم 182 بلوك I العيون.
بكتابة  تم   : القانوني  اإل3داع 
الضبط  باملحكلة اإلبتدائية بالعيون 
تحت رقم   2121 29  يسلبر  بتاريخ 

.2020/3224
330 P

STE. ONE STEPشركة
SARL AU

شركة محدو ة املسؤولية من شريك 
واحد

رأسلالها : 111.111.11  رهم رقم 
السجل التجاري : 127441

 APP EN RDC : املقر اإلجتلاعي
 N°231 LOT AIN EL AHAYAT 3

SKHIRAT

إعالن عن  حل أو ي للشركة
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر   2121 سبتلبر   17 في  املؤرخ 
محدو ة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 
ذات الشريك الوحيد مبلغ رأسلالها 
مقرها  وعنوان  111.111.11 رهم 
 APP EN RDC N°231 اإلجتلاعي 
 LOT AIN EL AHAYAT 3 SKHIRAT
 APP EN ب  التصفية  مقر  وحد  
 RDC N°231 LOT AIN EL AHAYAT
السيد  وعن  املغرب   3 SKHIRAT
تجزئة   231 رقم  عنوانه  الد3ر  امين 
كلصفي  الصخيرات   3 الحياة  عين 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
املخابرة ومحل تبليغ العقو  والوثائق 

املتعلقة بالتصفية.
باملحكلة   : القانوني  اإل3داع  تم 
31  يسلبر  اإلبتدائية بتلارة بتاريخ 

2121 تحت رقم 1727.
331 P

STE. ISKAN AL JADID
SARL

شركة محدو ة املسؤولية
رأسلالها : 511.111.11  رهم 

 LOT DAHBIA : املقر اإلجتلاعي
 N°37 SKIRAT
تأسيس شركة

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في فاتح 
شركة  تأسيس  تم   2121  يسلبر 
ذات املسؤولية املحدو ة والتي تتليز 

بلا 3لي :
 STE. التسلية اإلجتلاعية : شركة

.ISKAN AL JADID SARL
موضوع الشركة في املغرب كلا في 

الخارج :
أشغال البناء والتشييد.

أشغال مختلفة.
 LOT DAHBIA  : املقر اإلجتلاعي 

.N°37 SKIRAT
املدة : حد ت مدة الشركة في 99 
سنة ابتداء من تاريخ تأسيسها النهائي 
ما عدا في حالة فسخها أو تلد3دها 
القوانين  عليه  تنص  ما  حسب 

امساسية.

في  محد    : الرأسلال 
إ 9  مقسلا  511.111.111  رهم 
111.11  رهم  بقيلة  حصة   5111

للحصة.
: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد خليفة بوخليفي.
تبتدئ السنة املالية في فاتح 3نا3ر 
من كل   N 31  يسلبر  وتنتهي في   N

سنة.
وقد تم تسجيل الشركة باملحكلة 
31  يسلبر  اإلبتدائية بتلارة بتاريخ 

2121 تحت رقم 131627.
332 P

EUREKA SOFT رشكة
ش.م.م.ش.و

 22 في  املؤرخ  املحضر  بلقت�سى 
الوحيد  الشريك  قرر   2121 أكتوبر 

ما 3لي :
 الحل املسبق للشركة.

تعيين السيد عا ل مليني مصفي 
للشركة وإخالء ذمته كلسير للشركة.
تعيين مقر الشركة مكان للتصفية 
الطابق امول   2 )4 شارع عقبة شقة 

اكدال الرباط).
كتابة  لدى  القانوني  اإل3دع  تم 
الرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 
رقم  تحت   2121 24  يسلبر  3وم 

.119681
333 P

TRADIVARIUS شركة
ش.م.م

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
 22 في   TRADIVARIUS لشركة 
الشركة شركاء  قرر   2121  أكتوبر 

ما 3لي :
الحل املسبق للشركة.

ماضران  مريم  السيدة  تعيين 
مصفية للشركة.

تعيين مقر الشركة مكان للتصفية 
حي النهضة تجزئة بوسيت   42 )رقم 

الرباط).
كتابة  لدى  القانوني  اإل3دع  تم 
الرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 
رقم  تحت   2121 24  يسلبر  3وم 

.119682
334 P

MYTUTOR PRIVE
تأسيس شركة

ش.م.م
مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
 2121 نوفلبر   11 بتاريخ  بالرباط 
فاتح  يسلبر  في  بالرباط  واملسجل 
امسا�سي  القانون  إنشاء  تم   2121
لشركة ذات املسؤولية املحدو ة، لها 

املليزات التالية :
السيدة أميرة العيدوني   : الشركاء 

والسيد اسامة اشليرق.
 MYTUTOR PRIVE  : التسلية 

ش.م.م.
.MP : اإلختصار

غرض الشركة: للشركة نشاطات 
متعد ة تتلثل في :

الدعم املدر�سي.
االستيرا  والتصد3ر.

التجارة.
امشغال  كل  عامة  بصفة 
الصناعية،  التجارية،  العلومية، 
املرتبطة بشكل مباشر أو  والعقارية، 
غير مباشر بنشاط الشركة والتي من 

شأنها املساهلة في تنليتها.
شارع امبطال   15  : املقر الرئي�سي 

شقة 4 أكدال الرباط.
مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

3وم تأسيسيها.
في  حد    : الشركة  رأسلال 
111.111.11  رهم مقسلا إ 9 1111 
111.11  رهم للحصة  حصة بقيلة 

مقسلة عل9 الشريكين كلا 3لي :
 511 العيدوني  أميرة  السيدة 

حصة.
 511 اشليرق  أسامة  السيد 

حصة.
إ اريا  مسيرة  الشركة   : التسيير 
وملدة غير محد ة من طرف السيدة 

أميرة العيدوني.
السنة اإلجتلاعية : من فاتح 3نا3ر 

إ 9 31  يسلبر من كل سنة.
تسجيل  تم   : القانوني  اإل3داع 
بالرباط  التجاري  بالسجل  الشركة 
رقم  تحت   2121 21  يسلبر  3وم 

.148415
335 P
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MTD IGHIR MOHAMED
شركة محدو ة املسؤولية

رأسلالها : 111111.11  رهم

مقرها اإلجتلاعي : رقم 91 زنقة بني 

عروس حي الوحدة القرية سال

حل الشركة
 11 بلقت�سى محضر عرفي بتاريخ 

نوفلبر 2121 تقرر ما 3لي :

 MTD IGHIR الشركة  حل 

نوفلبر   11 ابتداء من   MOHAMED

.2121

تعيين السيد اغير محلد كلصفي 

الشركة  مقر  وتخصيص  للشركة 
)رقم 91 زنقة بني عروس حي الوحدة 

سال القرية) كلقر للتصفية.

تم اإل3دع القانوني بكتابة الضبط 

 24 باملحكلة اإلبتداء3ة بسال بتاريخ 

 35649 عد   تحت   2121  يسلبر 

ورقم السجل التجاري 11129.

336 P 

TSMA 
SARL

شركة محدو ة املسؤولية ذات 

شريك وحيد
رأسلالها : 11111.11  رهم

حي الكفاح رقم 24 زنقة جرف امللح 

سال القرية

حل الشركة
 12 بلقت�سى محضر عرفي بتاريخ 

أكتوبر 2121 تقرر ما 3لي :

حل الشركة TSMA ابتداء من 11 

أكتوبر 2121.

ابراهيم  امشيش  السيد  تعيين 

وتخصيص  للشركة  كلصفي 

 24 رقم  الكفاح  حي  الشركة  مقر 
كلقر  القرية  سال  امللح  جرف  زنقة 

للتصفية.

تم اإل3دع القانوني بكتابة الضبط 

 24 باملحكلة اإلبتداء3ة بسال بتاريخ 

 35651 عد   تحت   2121  يسلبر 

ورقم السجل التجاري 9155.

337 P

MEDPORT
شركة محدو ة املسؤولية

رأسلالها : 11111.11  رهم

مقرها اإلجتلاعي : 15 شارع امبطال 

شقة 4 أكدال الرباط

حل الشركة
بتاريخ  عرفي  محضر  بلقت�سى 

فاتح  يسلبر 2121 تقرر ما 3لي :

ابتداء   MEDPORT حل الشركة 

من فاتح  يسلبر 2121.

الحسين  هلو  ا3ت  السيد  تعيين 

مقر  وتخصيص  للشركة  كلصفي 

 4 شقة  امبطال  شارع   15 الشركة 

أكدال الرباط كلقر للتصفية.

تم اإل3دع القانوني بكتابة الضبط 

بالرباط  التجارية  املحكلة  لدى 

2121 تحت عد   21  يسلبر  بتاريخ 
التجاري  السجل  ورقم   119491

.124629

338 P

FIDUMED CONSULTING

S.A.R.L

شركة ذات مسؤولية محدو ة

برأسلال : 111.111  رهم

املقر الرئي�سي : 194، شارع الزيراوي رقم 13 

الدارالبيضاء

الهاتف : 15.22.27.67.96 

الفاكس : 15.22.26.17.19

.PLASTICS &PLATING

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات شريك وحيد

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

22  يسلبر 2121 تم تأسيس شركة 

شريك  ذات  مسؤوليةمحدو ة  ذات 

وحيد باملليزات التالية :

 PLASTICS  : الشركة  اسم 

.&PLATING

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدو ة ذات شريك وحيد.

 I.1.84 بقعة   : الرئي�سي  املقر 

الحرة  املنطقة   ، I.1.85،RN4

بالقنيطرة.
 7111.111  : الشركة  مال  رأس 

 رهم قابل للتحول.

الغرض اإلجتلاعي :
البالستيكية  إنتاج جليع امجزاء 
وامليكانيكية املحصل عليها عن طريق 
اآل ي،  التشغيل  القولبة،  الحقن، 
القطع وكذا جليع علليات التحويل 

امليكانيكية أو الكهروكيليائية.
ء  لطال ا و لسطحية ا لجة ملعا ا
البالستيكية  لألجزاء  املعدنية 
للقطاع  وتجليعها  واملعدنية، 

الصناعي.
املنتجات  وتصد3ر  استيرا  
التحويلية  للصناعة  املخصصة 

واملعدات الوظيفية امخرى )تجارة).
املشاركة في جليع الشركات التي 
لديها هدف ملاثل أو املتعلقة بإنشاء 
الشركات  في  املساهلة  الشركة، 
قيا ة طريق  عن   القائلة،اإلندماج 

أو شراء امسهم أو غير ذلك.
املعلاالت  جليع  عام  وبشكل 
املالية اموراق  أو   التجارية 
مباشر بشكل  املرتبطة  العقارات   أو 
املذكورة  بامنشطة  مباشر  غير  أو 
أعاله أو من املحتلل أن تساعد عل9 

تطوير الشركة.
الشركة  إ ارة  3تو 9   : اإل ارة 
إ 9  ابراهيم يعقوبي سوسان  السيد 

أجل غير مسمى.
حصة   71111  : امنصبة  توزيع 

.SOYAPAR لفائدة الشركة
املدة : 99 سنة .

باملحكلة   : القانوني  اإل3داع  تم 
 29 بتاريخ  بالقنيطرة  اإلبتدائية 

 يسلبر 2121 تحت رقم 81712.
339 P

شركة طوب أكسيو ديجطال
ش.م.م. .ش.و

شارع عين مد3ونة، رقم 16، بطانة 
سال

العام  الجلع  ملحضر  تبعا 
4  يسلبر  اإلستثنائي للشركاء بتاريخ 
 8 بتاريخ  الرباط  في  2121،املسجلة 

 يسلبر 2121 تقرر ما 3لي :
من  للشركة  التجاري  املقر  تغيير 
أكدال   4 شقة  امبطال  شارع   15
الرباط إ 9 العنوان التا ي شارع عين 

مد3ونة، رقم 16، بطانة سال.

للشركة   امسا�سي  النشاط  تغيير 

ليصبح عل9 الشكل التا ي :

تحويل اممول .

وخدمات  منتجات  توزيع 

اإلتصاالت.

مقاول مختلف امعلال أو البناء.

النظام امسا�سي للشركة.   تحيين 

املحكلة  لدى  القانوني  اإل3دع  تم 

31  يسلبر  التجارية بالرباط بتاريخ 

2121 تحت عد  119847.

 340 P

SECRETS D’APHRODIT
SARL

شركة ذات مسؤولية محدو ة

3قدر رأسلالها ب : 111.111  رهم

املقراإلجتلاعي : 4، زنقة وا  زيز، 

الطابق الثالث رقم 3 شقة رقم 7 

اكدال الرباط

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

مارس   9 ومسجل في  24فبرا3ر2121 

تحلل  شركة  تأسيس  تم   ،2121

الخصائص التالية :

 SECRETS  : التسلية 

.D’APHRODIT

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدو ة.

الهدف اإلجتلاعي : 

التحويلي  والتسويق  التصنيع 

لللنتجات املحلية.

بيع املنتجات الغذائية.
111.111.11  رهم   : املال  رأس 

فئة  من  حصة   1111 إ 9  مقسلة 

111  رهم للحصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

3نا3ر  فاتح  من   : املالية  السنة 

31  يسلبر من كل سنة ما عدا  إ 9 

السنة امو 9 تبتدئ من تاريخ تأسيس 

الشركة إ 9 31  يسلبر.
املقر اإلجتلاعي : 4، زنقة وا  زيز، 

 7 رقم  شقة   3 رقم  الثالث  الطابق 

اكدال الرباط.
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التسيير ملدة غير محدو ة : السيدة 
هند حرار، الحاملة لبطاقة التعريف 

.AD128235 الوطنية رقم
الحاملة  والسيدة أنيسة عاشور، 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.A64994
توزيع امرباح : من امرباح الصافية 
تؤخذ 5 % لتكوين اإلحتياط القانوني 

والباقي 3وزع بين الشركاء.
تم اإل3دع القانوني بكتابة الضبط 
باملحكلة التجارية بالرباط بتاريخ 11 
 119311 رقم  تحت   2121  يسلبر 

.RC : 148235
341 P

SOFISCOM

SARL

 COMPTABILITE FISCALITE JURIDIQUE

 ASSISTANCE & COACHING FISCAL ET

COMPTABLE

 ETUDE ET CONSEIL EN MATIERE

D’INVESTISSEMENT FISCAUX

 ACCOMPAGNEMENT ET SUIVI LORS

DES CONTROLES FISCAUX

 23RUE BEN IWIDAN APPT 7AGDAL

RABAT

TEL : 05.37.77.13.05

16.62.53.13.15

RECUP EXPORT
S.A.R.L AU

بيع الحصص اإلجتلاعية
عل9 إثر مداوالت الجلعية العامة 
 8 بتاريخ  املنعقدة  اإلستثنائية 
قرر مساهلو شركة   ،2121  يسلبر 

RECUP EXPORT ش.ذ.م.م ما 3لي :
بيع الحصص اإلجتلاعية : السيد 
حصة   1111 محلد قريعة قام ببع 
لكل  111  رهم  بقية  إجتلاعية 

واحدة إ 9 السيدة نوال احدو .
تغيير مسير الشركة .

قريعة  محلد  السيد  استقالة 
للشركة  جد3دة  مسيرة  وتعيين 

السيدة نوال احدو .
باملحكلة  القانوني  اإل3دع  تم 
22  يسلبر  التجارية بالرباط بتاريخ 

2121 تحت رقم 119588.
342 P

 DIGITAL MARKETING
CENTER

S.A.R.L
 AU CAPITAL DE : 50.000.00

DHS
 SIEGE SOCIAL : 10 RUE LIBERTE

ETAGE 3 APPT 5 CASABLANCA
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

بلقت�سى العقد العرفي املؤرخ في 
تم وضع القانون   2121 سبتلبر   15
املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدو ة ذات الخصائص التالية:
 DIGITAL  : التسلية 

.MARKETING CENTER
الهدف :

وخارج  الخدمات  اخل  بيع 
املغرب.

أخد املواعيد بالهاتف وبيعها إ 9 
الخارج.

تجارية  عللية  أي  عام  وبشكل 
تكون  قد  والتي  صناعية،  أو  مالية 
مباشرة  غير  أو  مباشرة  صلة  ذات 
باملا ة املذكورة أعاله أو بأي موضوع 
أن  املرجح  من  صلة،  و ذات  ملاثل 

تفضل تطويرها أو تلد3دها.
الحرية  شارع   : اإلجتلاعي  املقر 

الطابق 3 شقة 5 الدارالبيضاء.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
حد    : اإلجتلاعي  الرأسلال 
 51.111.11 في  الرأسلال اإلجتلاعي 

 رهم.
السيد  الشركة  3د3ر   : اإل ارة 

محلد علي  3نية ملدة غير محد ة.
تم اإل3دع القانوني باملركز الجهوي 
 23 بتاريخ  للدارالبيضاء  لإلستثلار 
السجل التجاري رقم   2121 سبتلبر 

.473127
343 P

STE SCIENTIK
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة
بشريك وحيد

راسلالها : 3.111.111  رهم
 QUARTIER 21 : مقرها االجتلاعي

 INDUSTRIELLE AVENUE AL
 MAJD 2EME ETAGE  C.Y.M

RABAT
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
بتاريخ 27 نونبر 2121، قرر شركاء 

شركة SCIENTIK وهي شركة ذات 
مسؤولية محدو ة بشريك وحيد، 
راسلالها 3.111.111  رهم، ما 3لي :

 31.111 تفويت  عل9  املصا قة 
في  املساهلين  طرف  من  حصة 

الشركة  كلا 3لي :
 13.124  ..... حلزة ا3ت محجوب 

حصة.
فاطلة الزهراء  ا3ت محجوب ..... 

6563 حصة.
 6563  ..... محجوب  ا3ت  مريم 

حصة.
حبيبة لعضم  ..... 3751 حصة.
لفائدة السيد جلال بن  حلان.

ا3ت  حلزة  السيد  استقالة 
محجوب من منصبه كلسير للشركة.
بن  حلان  جلال  السيد  تعيين 

كلسير للشركة الجل غير محدو .
ذات  شركة  ا 9  الشركة  تحول 

مسؤولية املحدو ة بشريك وحيد.
تعد3ل الفصول 3، 6، 7 و14 وفق 

القانون االسا�سي للشركة.
كتابة  لدى  القانوني  اال3داع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 
2121، تحت رقم  28  يسلبر  بتاريخ 

.119751
من اجل اال3داع والنشر

344 P

االستاذ عبد هللا العزم

موثق ابلدارالبيضاء

3 زنقة اكا 3ر، زاوية زنقة علر السالوي، شقة 

رقم 3، الطابق االر�سي

الهاتف : 15.22.27.24.18

STE LANACASH
.S.A

مقرها االجتلاعي : الدارالبيضاء، 
زنقة أبو ضبي الوازيس 21113

السجل التجاري رقم : 434.227 
الدارالبيضاء

رفع راسلال الشركة
الجلعية  محضر  بلقت�سى 

املختلطة بتاريخ 28 ماي 2121.
اال ارة  مجلس  محضر  بلقت�سى 

بتاريخ 14 سبتلبر 2121.

اال ارة  مجلس  محضر  بلقت�سى 
بتاريخ 2 نونبر 2121. تقرر ما 3لي :

للشركة  االجتلاعي  رأسلال  رفع 
من مبلغ 11.111.111  رهم ا 9 مبلغ 

35.111.111  رهم.
6 و7 من النظام  تعد3ل الفصول 

.LANACASH S.A االسا�سي لشركة
م اال3داع القانوني بكتابة الضبط 
لدى املحكلة التجارية بالدارالبيضاء 
2121، تحت رقم  21  يسلبر  بتاريخ 

.758258
للخالصة والبيان

االستاذ عبد هللا العزم

345 P

االستاذ عبد هللا العزم

موثق ابلدارالبيضاء

3 زنقة اكا 3ر، زاوية زنقة علر السالوي، شقة 

رقم 3، الطابق االر�سي

الهاتف : 15.22.27.24.18

STE CIH COURTAGE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة 
بشريك وحيد

راسلالها : 1.111.111
مقرها االجتلاعي : الدارالبيضاء، 

اقامة هشام زاوية شارع عبد املومن 
وزنقة أبو مروان الطابق الثالث 

شقة رقم 7
السجل التجاري رقم :  225817 

الدارالبيضاء
راسلالها : 1.111.111

بلقت�سى محضر الشريك الوحيد 
تقرر  2121 أكتوبر   15 في   املؤرخ 

ما 3لي :
للشريك  جد3د  ملثل  تعيين 

الوحيد.
تحيين النظام االسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اال3داع  تم 
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
بالدارالبيضاء بتاريخ 26 نونبر 2121، 

تحت رقم 755216.
للخالصة والبيان

االستاذ عبد هللا العزم

346 P
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االستاذ عبد هللا العزم

موثق ابلدارالبيضاء

3 زنقة اكا 3ر، زاوية زنقة علر السالوي، شقة 

رقم 3، الطابق االر�سي

الهاتف : 15.22.27.24.18

شركة القرض العقاري 
والسياحي

شركة مساهلة
راسلالها : 2.832.473.511  رهم
مقرها االجتلاعي : الدارالبيضاء، 

187 محج الحسن الثاني 
السجل التجاري رقم : 213 

الدارالبيضاء
اال ارة   مجلس  محضر  بلقت�سى 

بتاريخ 13 نونبر 2119.
اال ارة  مجلس  محضر  بلقت�سى 

بتاريخ 19 فبرا3ر 2121.
بلقت�سى محضر الجلعية العامة 
املختلطة  بتاريخ 2 أبريل 2121. تقرر 

ما 3لي :
مجلس  قرارات  عل9  املصا قة 

اال ارة.
متصرفين  تعيين  عل9  املصا قة 

مستقلين.
تجد3د مدة انتداب متصرفين.

تعيين ملثل  ائم ملساهم.
راسلال  رفع  عل9  التأكدي 
االجتلاعي من مبلغ 2.661.818.511 
 2.832.473.511 مبلغ  ا 9   رهم 

 رهم.
تحيين النظام االسا�سي للشركة.

تعد3ل الفصول 6، 11، 13، 17، 
النظام  من  و29   26  ،24  ،22  ،21
العقاري  »للقرض  لشركة  االسا�سي 

والسياحي« ش.م.
بكتابة  القانوني  اال3داع  تم 
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
أكتوبر   14 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

2121، تحت رقم 749717.
للخالصة والبيان

االستاذ عبد هللا العزم

347 P

STE HAKAM & CIE
SARL

شركة ذات مسؤولية محدو ة
السجل التجاري رقم : 29691 

الرباط
مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
 ،2121 نونبر   24 بتاريخ  بالرباط 
لشركة  االستثنائي  العام  للجلع 

 STE ش.ذ.م.م.  وشركاؤه«  »حكم 
شركة   ،  HAKAM &CIE SARL
راسلالها  ذات املسؤولية املحدو ة، 

4.551.111  رهم تم ما 3لي :
استقالة مسير الشركة مع اخالء 

طرف السيدة بنعبد النبي هناء.
حكم  الحق  عبد  السيد  تعيين 

كلسير للشركة ملدة غير محد ة.
تفويت حصص الشركة.

تفويت 31.849 حصة من السيد 
حكم عبد الحق ا 9 ح.ك.م هولد3نك 
.HKM HOLDING SARL .ش.ذ.م.م

4.551 حصة من السيدة  تفويت 
ش.ذ.م.م.  ا 9  هناء  النبي  عبد  بن 
 HKM ش.ذ.م.م.  هولد3نك  ح.ك.م. 

.HOLDING SARL
تفويت 11.111 حصة من السيد 
هولد3نك  ح.ك.م.  ا 9  جعفر  حكم 
.HKM HOLDING SARL .ش.ذ.م.م
تحيين النظام االسا�سي للشركة.

مكتب  لدى  القانوني  اال3داع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 
2121، تحت رقم  31  يسلبر  بتاريخ 

.119822
348 P

 STE FRERES HAMZA
HUSSAIN

SARL
CAPITAL : 10.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : 20 RUE
 CHEMIN DES DAHILAS S.M/A.S

CASABLANCA
بلقت�سى محضر الجلع العام غير 
14  يسلبر  بتاريخ  املنعقد  العا ي 
2121، قرر الشريك الوحيد في شركة 

اخوان حلزة حسين.
 111 تفويت  رفيق  محلد  قرر 
حسين  السيد  من  كل  ا 9  حصة 
بطاقته  حصة   51 الحسين  عبد 
عبد  حلزة  السيد  وا 9   BE49442J
بطاقته  رقم  حصة   51 الحسين 
عل9   الراسلال  ليصبح   J3121188.

الشكل التا ي :
حسن عبد الحسين  51 حصة.
حلزة عبد الحسين 51 حصة.

املجلوع : 111 حصة.
السيد  الوحيد  مسير  استقالة 
.BE49442J محلد رفيق بطاقته رقم

وهو  لشركة  جد3د  مسير  تعيين 
بطاقته  الحسين  عبد  حلزة  السيد 

J3121188. رقم
تغيير الشركة من شريك وحيد ا 9 

شركة ذات مسؤولية محدو ة.
لدى  القانوني  اال3داع  تم 
التجارية  باملحكلة  الضبط  كتابة 
29  يسلبر  بتاريخ  بالدارالبيضاء 

2121، تحت رقم 33756.
للخالصة والنشر

الوكيل

349 P

STE ECOVATEX
SARL

شركة ذات مسؤولية محدو ة
تاسيس شركة

بالرباط  مؤرخ  محضر  بلقت�سى 
تم وضع   ،2121 11  يسلبر  بتاريخ 
القوانين االساسية لشركة محدو ة 

املسؤولية ذات املليزات التالية :
النسيج  تدوير  اعا ة   : الهدف 

واستيرا  وتصد3ر.
املقر : علارة رقم 31 شقة رقم 8 
حسان  الوكيلي  أحلد  موالي  شارع 

الرباط.
حد  راسلال بلا قدره   : راسلال 

1.111.111  رهم.
غير  ملدة  الشركة  تدار   : التسيير 
محدو ة من طرف السيد زين الد3ن 

إلياس.
بكتابة  القانوني  اال3داع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 
رقم   ،2121 29  يسلبر  بتاريخ 

السجل التجاري 148619.
.D : 109787

350 P

STE ORBIS HOLDING
.S.A

CAPITAL : 100.300.000 DHS
 SIEGE  SOCIAL : 63 OLM

SOUISSI RABAT
RC N° : 68059

رفع راسلال الشركة
 ORBIS شركة  شركاء  اتخذ 
HOLDING S.A، خالل الجلع العام 
االستثنائي بتاريخ 3 أغسطس 2121، 

تقرر التا ي :

قدره  بلا  الشركة  راسلال  رفع 
زيا ة  وبالتا ي  51.111.111  رهم، 
 111.311.111 رأسلال الشركة من 
عن  151.311.111  رهم  ا 9   رهم 
 511.111 واصدار  انشاء  طريق 
111  رهم  بقيلة  جد3دة  حصة 
للحصة الواحدة محررة بالكامل عند 
االكتتاب مع امكانية التعويض عن 
واملستحقة  املؤكدة  السائلة  الد3ون 

الدفع عل9 الشركة.
تحيين النظام االسا�سي.

وقد تم اال3داع القانوني باملحكلة 
التجارية بالرباط تحت رقم 119812 

بتاريخ 31  يسلبر 2121.
مقتطف من أجل االشهار

351 P

 STE  GENERALE DE
 PROJETS

.S.A
CAPITAL : 30.000.000 DHS

 SIEGE  SOCIAL : 1 MAHAJ RYAD
N°8 HAY RYAD RABAT  RABAT

RC N° : 51595
رفع راسلال الشركة

 GENERALE شركة  شركاء  اتخذ 
الجلع  خالل   ،DE PROJETS  S.A
11  يسلبر  العام االستثنائي بتاريخ 

2121، القرار التا ي :
قدره  بلا  الشركة  راسلال  رفع 
زيا ة  وبالتا ي  5.111.111  رهم، 
 31.111.111 من  الشركة  رأسلال 
عن  35.111.111  رهم  ا 9   رهم 
51.111 حصة  طريق انشاء واصدار 
منها  لكل  111  رهم  بقيلة  جد3دة 
3تم تحريرها عند االكتتاب عن طريق 
املحد ة  الشركة  مع  3ون  مقاصة 

املقدار واملستحقة عل9 الشركة.
تحيين النظام االسا�سي.

وقد تم اال3داع القانوني باملحكلة 
التجارية بالرباط تحت رقم 119811 

بتاريخ 31  يسلبر 2121.
مقتطف من أجل االشهار

352 P
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STE ORBIS FONCIERE
.S.A

CAPITAL : 12.000.000 DHS
 SIEGE  SOCIAL : 24 RUE

 MOHAMED EL GHAZI LA
PINEDE SOUISSI RABAT

RC N° : 80339
خفض ورفع  راسلال الشركة

 ORBIS شركة  شركاء  اتخذ 
FONCIERE S.A، خالل الجلع العام 
االستثنائي بتاريخ 3 أغسطس 2121، 

القرارات  التالية :
عن  الشركة  راسلال  تخفيض 
املتراكلة  الخسائر  امتصاص  طريق 
بالغاء  وذلك   9.289.111 قدره  بلا 
ا 9  بذلك  ليصل  حصة،   92.891

2.711.111  رهم.
بلبلغ   الشركة  راسلال  رفع 
زيا ة  وبالتا ي  4.111.111  رهم، 
 2.711.111 من  الشركة  رأسلال 
6.711.111  رهم من  ا 9  ا 9   رهم 
خالل اصدار 41.111 حصة جد3دة 
الواحدة  للحصة  111  رهم  بقيلة 
مع  االكتتاب  عند  بالكامل  محررة 
السائلة  الد3ون  مقاصة  امكانية 
عل9  الدفع  واملستحقة  املؤكدة 

الشركة.
تحيين النظام االسا�سي.

باملحكلة  القانوني  اال3داع  تم 
31  يسلبر  التجارية بالرباط بتاريخ 

2121، تحت رقم 119813.
353 P

STE  IMPACT TS
التصفية

وفق  محضر الجلع العام املنعقد 
باملقر   ،2121 3ونيو   31 بتاريخ 
املسؤولية  ذات  لشركة  االجتلاعي 
املحدو ة، راسلالها 511.111  رهم.

التجاري  املركز   : ب  الكائنة 
 32 رقم  ابراون  علارة  السوي�سي 
تقاطع شارع فال ولد علير و وا  بهت  

اكدال الرباط.
قرر الشركاء ما 3لي :

تصفية الشركة.

باملقر  التصفية  مقر  تحد3د 
االجتلاعي.

البرهمي  السيد  املصفي  تعيين 
املهام  هذه  مدة  وتحد3د  زكرياء، 

والصالحيات.
أسئلة مختلفة.

باملحكلة  القانوني  اال3داع  تم 
التجارية بالرباط تحت رقم 116887 

بتاريخ 18 سبتلبر 2121.
السجل التجاري رقم : 122335.

354 P

STE  PMS METROLOGIE
شركة ذات مسؤولية محدو ة

تاسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
بطنجة 3وم 16  يسلبر 2121، تلت 
لشركة  التاسي�سي  القانون  صياغة 
محدو ة املسؤولية لشريك وحيد لها 

الخصائص التالية :
 STE PMS  : التسلية 

.METROLOGIE
الهدف : التصليم والقياس ثالثي 

االبعا  والدراسة امليتورولوجيا.
ابراهيم  ساحة   : املقر االجتلاعي 
 3 الطابق   II بتهوفن  الرو اني اقامة 

رقم 82 طنجة.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تاسيس الشركة.
الراسلال : حد  راسلال الشركة 

في مبلغ 11.111  رهم.
 Mme اال ارة : عهد تسيير الشركة
.EL HACHMI EP LAHMER AICHA
من فاتح 3نا3ر ا 9   : السنة املالية 

غا3ة 31  يسلبر.
وتسجيل  القانوني  اال3داع  تم 
التجاري لللحكلة التجارية بطنجة، 
2121، تحت رقم  25  يسلبر  بتاريخ 

.111313
355 P

 STE  STATION DARRAZ
SARL

املؤرخ  العرفي  العقد  بلقت�سى 
وطبقا للقوانين   ،2121 نونبر   25 في 
القانون  وأساسا  العلل  بها  الجاري 

رقم 96-5.
االسم : إن الشركة املعنية تحلل 

.STATION DARRAZ SARL االسم

والزيوت  الوقو   تاجر   : املوضوع 
تاجير  خدمات  محطة  الصناعية، 

السيارات الذاتية، منظم الحفالت.
مقر الشركة : شارع الجيش امللكي 

رقم 411 الناظور.
 AV DES FAR  : الشركة  مقر 

.N°410 NADOR
رأسلال  حد    : الشركة  راسلال 
211.111  رهم  مبلغ  في  الشركة 
اجتلاعية   حصة   111 ا 9  مقسم 

بقيلة 2111  رهم لكل واحدة.
الشركة  مدة   : الشركة  مدة 

محد ة في 99 سنة.
السنة  حد ت   : املالية  السنة 
أول  من  تبتدئ  شهرا   12 في  املالية 
كل  من  سبتلبر   31 في  وتنتهي  3نا3ر 

سنة.
االرباح  تقتطع   : االرباح  تحد3د 
النشاء    %  5 بنسبة  املالية  السنة 

االموال االحتياطية القانونية.
عين السا ة  راز عزيز   : التسيير 
غير  ملدة  للشركة  مسيرا  مرا   و راز 

محدو ة.
تتحلل  الشركة  إن   : التوقيع 
السيد  راز  توقيع  تجاه  مسؤولية 

عزيز او راز مرا .
سجل  القانوني   اال3داع  إن  
االبتدائية  املحكلة  ضبط  بلكتب 
بالناظور بتاريخ 27 نونبر 2121، رقم 

.3662
356 P

STE ATLAS FOURNITURE
INDUSTRIELLE

A.F.A.I
شركة ذات مسؤولية محدو ة

رأسلالها : 411.111  رهم
مقرها االجتلاعي : الدارالبيضاء 337 

شارع ابراهيم الرو اني
تحقق وفات مشارك ومسير

تجد3د عقدة مسير3ن للشركة
تحد3ث النظام االسا�سي للشركة

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
فاتح  يسلبر  بتاريخ  االستثنائي 

2121، قد تقرر ما 3لي :
ومسير  مشارك  وفات  تحقق 

للشركة أي السيد ابراهيم ابلوي.

من  متكون  لللتوفي  االرث  حضر 
الباقية  للزوجة  3رجع  حصة،   81
ولالوال   حصة   11 الحياة  قيد  عل9 
حصة   7 حصة للواحد وللبنات   14

للواحدة .
االثنين  املسير3ن  عقدة  تجد3د 
رشيد  السيد  شخص  في  الباقيين 
وذلك  ابلوي  سعيد  والسيد  ابلوي 

ملدة غير محدو ة.
تحد3ث النظام االسا�سي للشركة 
بعد تعد3ل الفصول )6، 7 و15) من 

قانون الشركة.
بكتابة  القانوني  اال3داع  تم 
التجارية  باملحكلة  الضبط 
21  يسلبر  بتاريخ  بالدارالبيضاء 

2121، تحت رقم 758265.
للخالصة واالشهار

357 P

 STE NOUR IMRANE
IMMOBILIER

SARL
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
تأسيس  تم   ،2121 سبتلبر   25
 STE شركة ذات املسؤولية املحدو ة
 NOUR IMRANE IMMOBILIER

.SARL
عل9 الشكل التا ي : 

 STE NOUR  : الشركة  تسلية 
.IMRANE IMMOBILIER

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدو ة.

العقار/  بيع   : الشركة  غرض 
االشغال املختلفة.

رقم  تجزئة   : االجتلاعي  املقر 
املومن  عبد  سيدي  وال   تجزئة   28

السعيد3ة بركان.
مدة  تحد3د  تم   : الشركة  مدة 
أق�سى   كحد  سنة   99 في  الشركة 
وكذا  السابق  الحل  حاالت  ماعدا 
حاالت التلد3د والكل وفقا للقوانين 

السارية املفعول.
تحد3د  تم   : الشركة  رأسلال 
111.111  رهم  رأسلال الشركة في 

تم تقد3لها نقدا.
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 51.111  .... السيد محلد حلان 
 رهم.

 ... الدحلاني  سارة  السيدة 
51.111  رهم.

الشركاء في الشركة : السيد محلد 
مز ا   الجنسية،  مغربي  حلان/ 
الحامل   ،1989 3نا3ر   15 بتاريخ 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
مسير  بفرنسا  القاطن   ،FE11887

وشريك في الشركة.
مغربية  السيدة سارة الدحلاني، 
3نا3ر   7 بتاريخ  مز ا ة  الجنسية، 
التعريف  لبطاقة  الحاملة   ،1992
PH 844281، القاطنة  الوطنية رقم 

بفرنسا شريكة في الشركة.
بكتابة  القانوني  اال3داع  تم 
ببركان  االبتدائية  باملحكلة  الضبط 
رقم  تحت   ،2121 نونبر   25 بتاريخ 

.2020/485
امضاء

358 P

 STE CHECHO COMPANY
SARL AU

مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
قرر   ،2121 أكتوبر   21 بتاريخ 
 CHECHO لشركة  الوحيد  الشريك 
ذات  ش.ذ.م.م   ،COMPANY
 111.111 رأسلالها  وحيد،  الشريك 

 رهم، الحل املسبق للشركة.
فؤا   ملحاوي  السيد  ويعتبر 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
كلصفي رئي�سي   ،NR 819646 رقم 
جليع  بتصفية  اهتم  ا   للشركة 

اصول الشركة.
بكتابة  القانوني  اال3داع  تم 
لبركان  االبتدائية  باملحكلة  الضبط 
رقم  تحت   ،2121 نونبر   25 بتاريخ 

.2020/483
360 P

 STE OLDMAN COMPANY
SARL AU

مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
قرر   ،2121 أكتوبر   21 بتاريخ 
 OLDMAN الشريك الوحيد لشركة 
ذات  ش.ذ.م.م   ،COMPANY
 111.111 رأسلالها  وحيد،  الشريك 

 رهم، الحل املسبق للشركة.

فؤا   ملحاوي  السيد  ويعتبر 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
كلصفي رئي�سي   ،NR 819646 رقم 
جليع  بتصفية  اهتم  ا   للشركة 

اصول الشركة.
بكتابة  القانوني  اال3داع  تم 
لبركان  االبتدائية  باملحكلة  الضبط 
رقم  تحت   ،2121 نونبر   25 بتاريخ 

.2020/484
361 P

STE REALIM
الزيا ة في رأسلال الشركة

تعد3ل نظامي تالزمي
العا 3ة  غير  العامة  الجلعية  ان 
املنعقدة في 7 سبتلبر 2121 للشركة 
شركة   ،  REALIM لتسلية  الحاملة 
بالرباط،  مقرها  الكائن  مساهلة، 
)السجل  مريم  اللة  االميرة  شارع   5
قد   ،(111.149 الرباط  التجاري 
قررت الزيا ة في رأسلال الشركة من 
 111.111.111 ا 9  311.111  رهم 
 رهم، عن طريق اصدار أسهم نضيا 
في  التفضيلي  الحق  ملارسة  مع 

االكتتاب.
خالل  اال ارة  مجلس  عا3ن 
 ،2121 سبتلبر   14 اجتلاعه بتاريخ 
االنجاز النهائي للزيا ة في رأسلال ا 9 
والتعد3الت  111.111.111  رهم 
التالزمية للفصلين السا س والتاسع 
االسا�سي  النظام  من  والثالثين 

للشركة.
تم القيام باال3داع القانوني بكتابة 
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
 ،2121 11  يسلبر  بتاريخ  بالرباط 

تحت رقم 119.262.
مجلس اال ارة

362 P

STE CLUB HOUSE RGM
استلرار الشركة

في  املؤرخة  القرارات  بلوجب 
الشريك  فإن   ،2121 مارس   13
لتسلية  الحاملة  للشركة  الوحيد 
CLUB HOUSE RGM ، شركة ذات 
وحيد،  بشريك  محدو ة  مسؤولية 

الكائن  111.111  رهم،  رأسلالها 
اللة  امميرة  شارع   5 بالرباط  مقرها 
الرباط  التجاري  )السجل  مريم 
127.883)، قد قرر استلرار الشركة 
القانون رقم  من   86 لللا ة  تطبيقا 

.5-96
تم القيام باإل3داع القانوني بكتابة 
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
 ،2121 11  يسلبر  بتاريخ  للرباط 

تحت رقم 119.263.
املدبرون

363 P

STE RILLIMMO
شركة مساهلة

تكوين شركة
تكلن  التي  الشركة  تكوين  تم 
11  يسلبر  مليزاتها فيلا 3لي بتاريخ 

: 2121
الشكل : شركة مساهلة.
.RILLIMMO : التسلية

الغرض : 3كلن غرض الشركة في 
اإلنعاش العقاري.

99 سنة ابتداء من قيدها   : املدة 
بالسجل التجاري.

 71 الدارالبيضاء   : الشركة  مقر 
الطابق  هللا،  عبد  بن  عالل  زنقة 

الرابع.
رأسلال الشركة : 311.111  رهم 
 111 ذات  سهم   3111 ا 9  املقسم 
 رهم كقيلة اسلية لكل سهم واحد، 
واملدفوعة  نضيا  بكاملها  املكتتبة 

القيلة كليا.
عبد  موالي  السيد   : املتصرفون 
بالدارالبيضاء  الساكن  العلمي،  هللا 

املعاريف، 37 زنقة ابن حزم.
 ،AOD PARTICIPATIONS شركة
محدو ة  مسؤولية  ذات  شركة 
 111.111 رأسلالها  وحيد،  بشريك 
الكائن مقرها بالدارالبيضاء،   رهم، 
الطابق  زنقة عالل بن عبد هللا،   71

الرابع.
كويلهو،  لوبوك  »فرانك  السيد 
 ،FRANCK LEBOUC-GUILHOU
بوعزة)  ) ار  بالدارالبيضاء  الساكن 

اقامة سليلة، فيال 12.

فيداروك   : الحسابات  مراقب 

كران تورنتون.
زنقة عالل بن   47 الدارالبيضاء، 

عبد هللا.
3تكون   : واالرباح  االحتياطات 

الربح  من  للتوزيع  القابل  الربح 

الصافي للسنة املالية، بعد املخصص 

وتخصيص  القانوني  لالحتياطي 

املرحلة،  السابقة  الصافية  النتائج 

للجلعية  3لكن  الربح،  هذا  ومن 

املبالغ  جليع  تقتطع  أن  العامة 

التي ترى من املناسب أن تستعللها 

كلخصص لجليع اموال االحتياطات 

أو ترحيلها من جد3د، 3لكن ان 3لنح 

عل9  لللساهلين  وجد  ان  الرصيد 

شكل ربيحات.

: 3خضع  قابلية  االسهم للتفويت 

تفويت االسهم لالغيار لقبول مجلس 

اال ارة.

القيام  تم   : القانوني  اال3داع 

الضبط  بكتابة  القانوني  باال3داع 

لدى املحكلة التجارية للدارالبيضاء 

2121، تحت رقم  11  يسلبر  بتاريخ 

.757146
تم قيد الشركة بالسجل التجاري 

 482.545 رقم  تحت  للدارالبيضاء 

من السجل التحليلي.
مجلس اال ارة

364 P

 STE ARSAT FLEET &

SERVICES
استلرار الشركة

 24 بلوجب القرارات املؤرخة في 

الوحيد  الشريك  فإن   ،2121 3ونيو 

 ARSAT لتسلية  الحاملة  للشركة 

ذات  شركة   ،  FLEET &SERVICES

وحيد،  بشريك  محدو ة  مسؤولية 
الكائن  111.111  رهم،  رأسلالها 

3اسلين  اقامة  بلراكش،  مقرها 
السجل   ،H41 رقم  ماجوريل، 

91.129،  قد  التجاري بلراكش رقم 

قرر استلرار الشركة تطبيقا لللا ة 

86 من القانون رقم 5-96.
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تم القيام باال3داع القانوني بكتابة 
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
 ،2121 16  يسلبر  بتاريخ  ملراكش 

تحت رقم 118617.
املدبر

365 P

STE ZAHRAT
استلرار الشركة

 31 بلوجب القرارات املؤرخة في 
الوحيد  الشريك  فإن   ،2121 3ونيو 
 ،ZAHRAT للشركة الحاملة لتسلية
محدو ة  مسؤولية  ذات  شركة 
 295.111 رأسلالها  وحيد،  بشريك 
الكائن مقرها بلراكش، مدار   رهم، 
السجل  فيال كوثر،   ،9999 النخيل، 
86.379،  قد  التجاري بلراكش رقم 
قرر استلرار الشركة تطبيقا لللا ة 

86 من القانون رقم 5-96.
تم القيام باإل3داع القانوني بكتابة 
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
 ،2121 16  يسلبر  بتاريخ  ملراكش 

تحت رقم 118618.
املدبر

366 P

شركة تجارة هولدينغ
شركة مساهلة

رفع رأسلال الشركة
التغييرات القانونية

مطابقة القانون االسا�سي
االستثنائي  العام  الجلع  قرر 
للشركة   ،2121 نونبر   31 بتاريخ 
ش.م،  هولد3نغ«  »تجارة  املسلاة 
رأسلالها  مساهلة،  شركة 
مقرها  36.592.111  رهم، 
زنقة   19 بالدارالبيضاء،  االجتلاعي 

تويلري، الطابق الرابع، معاريف :
بلقدار  الشركة  رأسلال  زيا ة 
برفعه  وذلك  36.592.111  رهم 
ا 9  36.592.111  رهم  من 
خالل  مج  من  73.184.111  رهم 
36.592.111  رهم في رأسلال  مبلغ 
املربح، ليتم سحبها من حساب االرباح 
 36.592 املحتجزة وعن طريق خلق 
ب  بالكامل  مدفوعا  جد3دا  سهلا 

سيتم  والتي  منها،  لكل  1111  رهم 
لللساهلين  مجانا  تخصيصها 
جد3د  واحد  سهم  بلعدل  الحاليين 

لسهم واحد قد3م.
رأسلال  لزيا ة  النهائي  التحقيق 
ا 9  36.592.111  رهم  الشركة من 

73.184.111  رهم.
و7   6 الفصول  لذلك  تبعا  تغيير 

من القانون االسا�سي.
مطابقة القانون االسا�سي الحا ي 
االسا�سي  القانون  عل9  واملصا قة 

الجد3د.
بكتابة  القانوني  اال3داع  تم 
التجارية  باملحكلة  الضبط 
16  يسلبر  بتاريخ  بالدارالبيضاء 

2121، تحت رقم 757791.
367 P

شركة انفيست برو اموبيليير
شركة ذات مسؤولية محدو ة

بلساهم وحيد
مقرها االجتلاعي : اقامة العزيزة 
شارع املللكة العربية السعو 3ة 

الطابق الثالث رقم 21 طنجة
بسند خاص بطنجة تاريج 4 نونبر 
2121، مسجل بنفس املد3نة بتاريخ 

12 3وليو 2121.
 : الدخول  تسجيل  رقم 
انشاء  تم   ،212111726427149
محدو ة  مسؤولية  ذات  شركة 
لللساهم الوحيد، وتتليز خصائصها 

عل9 النحو التا ي :
برو  انفيست   : الشركة  اسم 
مسؤولية  ذات  شركة  اموبيليير 

محدو ة املساهم الوحيد.
في  الشركة  هدف   : املوضوع 
بشكل  الخارج،  في  أو   / و  املغرب 
نشاط  هو  مباشر،   غير  أو  مباشر 
العقارات واملعامالت التجارية، وا ارة 
ونقل  امللتلكات،  وا ارة  اال3جارات، 
االنشطة  وجليع  ونقلها،  االعلال 
املرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر 
هذا  عل9  املحد   الشركة  لغرض 
النحو : االنشاء واالستحواذ واال ارة 
التجارية  املؤسسات  لجليع  الحرة 
وتأجير  وغيرها،  العقارية  والوكاالت 

جليع املباني التي 3لكن ان  أو شراء 

تخدم بأي شكل من االشكال لغرض 

الشركة.

املعامالت  جليع  عامة  وبصفة 

أو  التجارية  أو  العقارية  أو  املنقولة 

الصناعية أو املالية أ3ا كانت مرتبطة 

بشكل مباشرة أو غير مباشر بنشاط 

الشركة أو 3حتلل ان تعزز تطويرها.

مقر الشركة : اقامة العزيزة شارع 

الطابق  السعو 3ة  العربية  املللكة 

الثالث رقم 21 طنجة.

الشركة  مدة  تحد3د  تم   : املدة 

في  تسجيلها  تاريخ  من  عاما   99 ب 

حاالت  باستثناء  التجاري،  السجل 

املنصوص  التلد3د  أو  املبكر  الحل 

عليه في هذا النظام االسا�سي.

السهمي   رأسلال  3بلغ   : رأسلال 

 111 ا 9  11.111  رهم وهو مقسم 

111  رهم  سنت  راهم  من  سهم 

ومدفوع  بالكامل  مكتتب  سهم  لكل 

للشريك  ومخصص  نقدا  بالكامل 

الوحيد املذكور اعاله.

باحكام  التقيد  عدم   : التسيير 

مد3ر  تعيين  3تم  اعاله،   15 املا ة 

الشركة لفترة غير محدو ة.

مواليد  بقا ي  خالد  السيد 

 CIN مغربي الجنسية   21/12/1970

بن  شارع   23 في  ويقيم   ،K185373

نصير الدور 2 رقم 2 طنجة.

3صرح املد3ر بقبوله هذا التعيين، 

موضحا أنه ال 3وجد أي تعارض أو 

حظر من جانبه قد 3لنع هذا املوعد.

سيتم تحد3د أجره في قانون الحق.

السنة االجتلاعية : فاتح 3نا3ر ا 9 

31  يسلبر.

الربح : 3تم خصم 5 %  من صافي 

القانوني  االحتياطي  لتكوين  ارباحها 

طاملا انها نقل عن 1/5 رأسلال.

قلم  لدى  القانوني  اال3داع  تم 

 11 املحكلة التجارية بطنجة بتاريخ 

 يسلبر 2121، برقم 237138.

368 P

» RIZLATEX «
شركـة محدو ة املسؤولية 

رأسلالها 111 111  رهم
تأسيس شركـة

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
 19 في  للشركاء مؤرخ بالـدار البيضاء 
3نا3ر   27 في  مسجل   ،  1993 3نا3ر 
االجتلاعي  املقر  تغيير  تقرر   ،1993
شارع  البيضاء،  الدار  من  للشركة 
3  موحا او حلو، قساريه مزا ي، رقم 
الصناعية،  املنطقة  الجد3دة،  ا 9 

بقعة 238.
بالـلـحـكلـة  الـقـانـونـي  اإل3ـداع  تـم 
 11 بــتـاريـخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

مارس 1993، تحت عد  111253.
خالصة و بيان     

1 C

» RIZLATEX «
شركـة محدو ة املسؤولية 
رأسلالها 111  111  رهم

تأسيس شركـة
العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
للشركاء مؤرخ بالجد3دة في 4 نوفلبر 
12نوفلبر  في  بها  مسجل   ،1993
1993، تقرر رفع رأسلال الشركة من 

11.111  رهلا  ا 9 211.111  رهلا.
بالـلـحـكلـة  الـقـانـونـي  اإل3ـداع  تـم 
3وليوز   21 في  بالجد3دة  االبتدائية 
1999، تحت عد  2246.                                      

خالصة و بيان                           

2 C

» RIZLATEX «
شركـة محدو ة املسؤولية 
رأسلالها 111  211  رهم

املقر االجتلاعي : الدار البيضاء، 
شارع موحا او حلو، قساريه مزا ي، 

رقم 3.
 رقم التقييد في السجل التجاري:

2259
تأسيس شركـة

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
 27 في    بالجد3دة  مؤرخ  للشركاء 
في   بالجد3دة  مسجل   ،2113 3ونيو 
تقرر رفع رأسلال   ،2113 3ونيو   27
ا 9  2.111.111  رهلا   الشركة من 

3.111.111  رهلا.
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بالـلـحـكلـة  الـقـانـونـي  اإل3ـداع  تـم 
3ونيو   31 في  بالجد3دة  االبتدائية 

2113، تحت عد  4164.
 خالصة وبيان

3 C

» RIZLATEX «
شركـة محدو ة املسؤولية 

رأسلالها 111 211  رهم
املقر االجتلاعي : الدار البيضاء، 

شارع موحا او حلو، قساريه مزا ي، 
رقم 3.

 رقم التقييد في السجل التجاري:
2259

  تأسيس شركـة
العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
 13 في  بالجد3دة  مؤرخ  للشركاء 
مسجل بالجد3دة   ،1999 أغسطس 
رفع  تقرر   ،1999 أغسطس   13 في 
 1.111.111 من  الشركة  رأسلال 

 رهلا  ا 9 2.111.111  رهلا.
بالـلـحـكلـة  الـقـانـونـي  اإل3ـداع  تـم 
االبتدائية بالجد3دة في 13 أغسطس 

1999، تحت عد 2277.
 خالصة وبيان

4 C

» RIZLATEX «
شركـة محدو ة املسؤولية 

رأسلالها 111 211  رهم
املقر االجتلاعي : الدار البيضاء، 

شارع موحا او حلو، قساريه مزا ي، 
رقم 3.

 رقم التقييد في السجل التجاري:
2259

  تأسيس شركـة
العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
للشركاء مؤرخ بالدار البيضاء بـتـاريـخ 
1999، مسجل بالجد3دة  3وليوز   21
مالءمة  تقرر   ،1999 3وليوز   21 في 
للشركة مع قانون  النظام االسا�سي  

الشركات الساري املفعول باملغرب
بالـلـحـكلـة  الـقـانـونـي  اإل3ـداع  تـم 
321وليوز  في  بالجد3دة  االبتدائية 

1999، تحت عد  2245.
 خالصة وبيان

5 C

» RIZLATEX «
شركـة محدو ة املسؤولية 

رأسلالها 111 211  رهم
املقر االجتلاعي: الدار البيضاء، 

شارع موحا او حلو، قساريه مزا ي، 
رقم 3.

رقم التقييد في السجل التجاري:
2259

تأسيس شركـة
العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
 23 في  للشركاء مؤرخ بالدار البيضاء 
في  بالجد3دة  مسجل   ،1996 3ونيو 
تقرر رفع رأسلال   ،1996 3ونيو   24
ا 9  211.111  رهلا   من  الشركة 

1.111.111  رهلا.
بالـلـحـكلـة  الـقـانـونـي  اإل3ـداع  تـم 
3ونيو   21 في  بالجد3دة  االبتدائية 

1999، تحت عد  2247.
خالصة وبيان

6 C

» RIZLATEX «
شركـة محدو ة املسؤولية  ات 

شريك وحيد
رأسلالها 111  11  رهم

املقر االجتلاعي: البقعة رقم 238، 
املنطقة الصناعية، الجد3دة. 

 رقم التقييد في السجل التجاري:
2259

تأسيس شركـة
مصحح  عرفي  عقد  بلقت�سى 
 21 بتاريخ  البيضاء   بالدار  االمضاء 
مارس 1991، مسجل بالدار البيضاء 
تأسست   ،  1991 ابريل   4 بتاريخ 
باملليزات  اعاله   املذكورة  الشركة 

التالية :
محدو ة  شركـة   : الشركة  شكل 

املسؤولية ذات شريك وحيد.
» RIZLATEX« : تسلية الشركة

غـرض الشركة : صناعات النسيج 
والغزل و الصباغة من جليع االلياف 
و تحويل   ، الطبيعية او االصطناعية 
وغسيل  النسيجية،  املوا   جليع 
وصباغة جليع اصناف املالبس وبيع 

جليع انواع االقلشة.

عنوان املقر االجتلاعي :
الدار البيضاء، شارع موحا وحلو، 

قيسارية مزا ي رقم 3.
املبلغ محد  في  رأسلال الشركة: 
111 11  رهم مقسم إ 9 111   حصة 
111  رهم للحصة  اجتلاعية بقيلة 

الواحدة  في اسم الشريك الوحيد: 
111 حصة   : السيد ا ريس بناني 

اجتلاعية.
ويسيرها  الشركة  3د3ر  التسيير: 
ملدة غير محدو ة السيد ا ريس بناني.
تبتدئ السنة  السنة االجتلاعية: 
 31 ا 9  3نا3ر  فاتح  من  االجتلاعية 

 يسلبر.
اإل3داع  تم   : القانوني  اإل3داع 
لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 
البيضاء  بالدار  التجارية  املحكلة 
رقم  تحت   1991 ابريل   9 بتاريخ 

.61555
خالصة وبيان

7 C

» QUALI PARTNERS«
شركـة محدو ة املسؤولية ذات 

شريك وحيد
رأسلالها 111  111  رهم

املقر االجتلاعي : 8 ، شارع جبران 
خليل جبران، اقامة  3ار العالية، 

علارة ) ك) 27، الطابق 3، الجد3دة. 
 رقم التقييد في السجل التجاري:

16555
تعيين مسير جد3د

 4 في  بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ 
 يسلبر 2121 تقرر ما 3لي :

استقالة السيد بن اهنيش حسن 
من تسيير الشركة.

خد3جة  بومهدي  السيدة  تعيين 
كلسيرة جد3دة.

تحد3ث النظام امسا�سي للشركة
من  و16   15 تغيير الفقرتين رقم 

القانون امسا�سي.
اإل3داع  تم  القانوني:  اإل3داع 
لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 
املحكلة االبتدائية بالجد3دة بتاريخ  
15  يسلبر 2121 تحت رقم 25735.

خالصة وبيان

8 C

» LAVIAMMAR«
شركـة محدو ة املسؤولية ذات 

شريك وحيد
رأسلالها 111 111  رهم

املقر االجتلاعي: جلاعة زاوية سايس 
الساحل إقليم الجد3دة.

 رقم التقييد في السجل التجاري:
17383

تأسيس شركـة
بلقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 
 8 بتاريخ  مسجل   ،2121 نونبر   11
تم إعدا  القانون   ،2121  يسلبر  
امسا�سي لشركة محدو ة املسؤولية 

باملليزات التالية :
محدو ة  شركـة   : الشركة  شكل 

املسؤولية  ات شريك وحيد.
» LAVIAMMAR«  :  تسلية الشركة 
تقطيع وتسويق   : غـرض الشركة 

كل انواع اللحوم الحلراء.
جلاعة  االجتلاعي:  املقر  عنوان 
زاوية سايس الساحل اقليم الجد3دة.
محد   املبلغ   : الشركة  رأسلال 
  111 إ 9  111  رهم مقسم   111 في 
1111  رهم  حصة اجتلاعية بقيلة 
الشريك  اسم  في  الواحدة   للحصة 

الوحيد : 
 AMA HOLDING SARL  شركة 

AU 1111 حصة اجتلاعية.
ويسيرها  الشركة  3د3ر  التسيير: 
ملدة غير محدو ة السيد عبد الفتاح 
الوطنية  للبطاقة  الحامل  علار 

.MC44142 للتعريف رقم
اإل3داع  تم   : القانوني  اإل3داع 
لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 
املحكلة االبتدائية بالجد3دة بتاريخ  
21  يسلبر 2121 تحت رقم 25755.

 خالصة وبيان

9 C

» EGETP«
شركـة محدو ة املسؤولية 
رأسلالها 111 111 2  رهم

املقر االجتلاعي : 41،  تجزئة الهالل، 
طريق سيدي بوزيد، الطابق 

االر�سي، الجد3دة. 
 رقم التقييد في السجل التجاري :

2197
تفويت حصص
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بلقت�سى محضر الجلع العام 
االستثنائي بتاريخ 5 نونبر 2121، 

قرر شركاء الشركة املذكورة اعاله 
ما 3لي :

حصة اجتلاعية في   111 تفويت 
لفائدة  ليل9  بلكيحل  السيدة  ملكية 

السيد أحليد حدو اعلي.
حصة اجتلاعية في   111 تفويت 
لفائدة  رجاء  أحليد  السيدة  مليكة 

السيد أحليد حدو اعلي.
حصة اجتلاعية في   111 تفويت 
ملكية السيدة أحليد كريلة لفائدة  

السيد أحليد حدو اعلي.
حصة اجتلاعية في   111 تفويت 
لفائدة  مرا   أحليد  السيد  ملكية 

السيد أحليد حدو اعلي.
حصة اجتلاعية في   111 تفويت 
أحليد حلزة لفائدة  ملكية السيد  

السيد أحليد حدو اعلي.
للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
املسؤولية  ذات  )شركة  أصبح 

املحدو ة  لشريك واحد).
من القانون  1و7  تعد3ل املا تين 
للقرار  تبعا  للشركة  التأسي�سي 

املذكور.
اإل3داع  تم   : القانوني  اإل3داع 
لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 
املحكلة االبتدائية بالجد3دة بتاريخ  
15  يسلبر 2121 تحت رقم 25734.

            خالصة وبيان
10 C

» MANBAR«
شركـة محدو ة املسؤولية 

رأسلالها 111  11  رهم
املقر االجتلاعي: شقة رقم 488، 
علارة A 17، اقامة نور املحيط، 

الجد3دة. 
 رقم التقييد في السجل التجاري:

7551
تفويت حصص اجتلاعية

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
الشركة املذكورة  االستثنائي لشركاء 
اعاله املنعقد بتاريخ 19نوفلبر2121 

تقرر ما 3لي :

توزيع امسهم املللوكة في البدا3ة 

عبد  سباعي  السيد  املتوف9  للشريك 

هللا املنقولة بامليراث.

السيدة  من  حصة   6.26 تفويت 

صفى ليل9 إ 9 السيد السباعي محلد 

شفيق.

السيد  من  حصة   9.72 تفويت 

السباعي  السيد  إ 9  املكي  السباعي 

محلد شفيق.

السيدة  من  حصة   4.86 تفويت 

السيد  إ 9  الزهراء  فاطلة  السباعي 

السباعي محلد شفيق.

السيدة  من  حصة   4.86 تفويت 

السباعي  السيد  إ 9  مريم  السباعي 

محلد شفيق.

السيدة  من  حصة   4.86 تفويت 

السباعي  السيد  إ 9  حنان  السباعي 

محلد شفيق.

السيدة  من  حصة   4.86 تفويت 

السباعي  السيد  إ 9  هدى  السباعي 

محلد شفيق

السيدة  من  حصة   4.86 تفويت 

السباعي  السيد  إ 9  سارة  السباعي 

محلد شفيق.

قرر السن القانوني للشركاء إلغاء 

الشريك  املشترك  املسير  تفويض 

السيد سباعي عبد هللا، الذي توفي في 

شها ة الوفاة رقم   ،2121 3وليو   12

2840/233/202

تعيين السيد مصطفى واعي مسيًرا 

توقيع  3كون  وأن  للشركة  وحيًدا 

السباعي  السيد  مع  ا 
ً
مشترك البنك 

محلد شفيق

من  و17   8  –  7 املوا   تعد3ل 

للقرار  تبعا  التأسي�سي  القانون 

املذكور.

اإل3داع  تم   : القانوني  اإل3داع 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

املحكلة االبتدائية بالجد3دة بتاريخ  

7  يسلبر 2121 تحت رقم 25697.
خالصة وبيان

11 C

 SOCIETE ZANARDI«
» CONSULTANT

شركـة محدو ة املسؤولية ذات 
شريك وحيد

رأسلالها 111 11  رهم
املقر االجتلاعي: 47، تجزئة الهالل، 

الجد3دة. 
 رقم التقييد في السجل التجاري:

6657
حل شركـة

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
االستثنائي بتاريخ 11 نونبر 2121، تم 

اتخا  القرارات التالية:
ابتداء  حل الشركة  القرار االول: 

من تاريخ 11 نونبر 2121.
مصفي  تسلية  الثاني:  القرار 
محلد  السيد  شخص  في  للشركة 
الوطنية  للبطاقة  الحامل  زناري 
كلكلف   SH19147 رقم  للتعريف 

بعللية تصفية الشركة.
محل  تحد3د  الثالث:  القرار 
التصفية بالعنوان التا ي: 47، تجزئة 

الهالل، الجد3دة. 
صالحيات  تلنح  الرابع:  القرار 
واسعة لللكلف بإجراءات التصفية 
خاصة عل9 مستوى اغالق الحساب 

البنكي باسم 
  SOCIETE ZANARDI

CONSULTANT SARL-AU
اإل3داع  تم  القانوني:  اإل3داع 
لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 
املحكلة االبتدائية بالجد3دة بتاريخ  
رقم  تحت   2121 فاتح  يسلبر 

.25666
  خالصة وبيان

12 C

» LAMTOS «
شركـة محدو ة املسؤولية ذات 

شريك وحيد
رأسلالها 111  111  رهم

املقر االجتلاعي:17، زنقة 613، 
الجد3دة. 

 رقم التقييد في السجل التجاري:
11833

حل شركـة

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
االستثنائي بتاريخ 5 نونبر 2121، ، تم 

اتخا  القرارات  التالية:
القرار االول: حل الشركة

تقرر حل الشركة ابتداء من تاريخ 
فاتح نونبر 2121.

مصفي  تسلية    : الثاني  القرار 
للشركة

المك   عالل  السيد  تسلية  تلت 
للتعريف  الوطنية  للبطاقة  الحامل 
بعللية  كلكلف   M154112 رقم  

تصفية الشركة.
محل  تحد3د  الثالث:  القرار   

التصفية
التصفية  محل  تحد3د  تقرر 

بالعنوان التا ي: 
17، زنقة 613، الجد3دة. 

املكلف  صالحيات  الرابع:  القرار 
بالتصفية

لللكلف  واسعة  صالحيات  تلنح 
عل9  خاصة  التصفية  بإجراءات 
البنكي  الحساب  اغالق  مستوى 
 LAMTOS  شركة باسم  املفتوح 

.SARL-AU
اإل3داع  تم  القانوني:  اإل3داع 
لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 
املحكلة االبتدائية بالجد3دة بتاريخ 

23 نونبر 2121 تحت رقم 25631.
خالصة وبيان

13 C

 JDS ENERGIE
 SARL 
العنوان :

 الزنقة 7 شارع 4  وار الرقابة  أوال  
ايعيش  بني مالل  

رقم السجل التجاري
10705-

 2 بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
نوفلبر  2121.

ذات املسؤولية  شركة   تم إنشاء 
املحدو ة تحلل الخصائص التالية :
 JDS ENERGIE  SARL :التسلية

4  وار  شارع   7 الزنقة  عنوان   
الرقابة  أوال  ايعيش  بني مالل  
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الغــرض;  انشاء  و تركيب  لوحات 

الطاقة الشلسية  . 
111111   رهم  املــال   رأس 

حصة اجتلاعية   1111 مقسلة إ 9 

قيلتها      111  رهم 

السنة املـالية: السنة امليال 3ة

مدة الشركة: 99 سنة

القاطن  :  نوفل جوهري   املسير : 

 1 بلوك  تجزئة النخيل   ام ظهر   ب  
رقم 11 بني مالل  

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم   

  815 االبتدائية بني مالل تحت رقم 

بتاريخ 28 فبرا3ر 2121.

14 C

امسـتـاذ عبد العظيم لـبـداوي

مـوثـق

شارع الحسن الثاني، اقامة بوجعفر، الطابق 

الثاني، رقم 8

شركة  عين زمزم 
   شركة محدو ة املسؤولية
رأسلالها : 1.111.111  رهم

املقر االجتلاعي : بني مالل، علارة 

السعا ة، شارع بيروت، الحي 

اإل اري، السدة،مكتب رقم 3.

تفويـت حصـص وتعد3ل النظام 
االسا�سي للشركة

تلقاها  رسلية  عقو   بلقت�سى   

موثق  امستاذ عبد العظيم لبداوي، 

4  يسلبر2121   بتاريخ  ببني مالل،  

شركاء  قرر   ،2121 و8  يسلبر 

الشركة ما 3لي :

إجتلاعية،  حصة   6111 تفويت 

111  رهم،  منها  واحدة  كل  قيلة 

من طرف      محلد توشنت والسيد 

حسن  السيد  لفائدة  زوال3ن  حسن 

توشنت و السيد حليد البريع.

تعيين السيد حليد البريع كلسير 

ملدة غير محدو ة.  

تعد3ل القانون امسا�سي للشركة.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 16 بتاريخ  مالل  ببني  االبتدائية 

 يسلبر 2121 تحت عد  1111.

15 C

املركز الجهوي لالستثلار 

جهة الدار البيضاء- سطات

   MARSSID CONFECTION
SNC

عليه  مصا ق  عقد  بلقت�سى   
بسطات    2121 نوفلبر   26 بتاريخ  
لشركة  امسا�سي  النظام  وضع  تم 
الخصائص    تحلل  والتي  التضامن 

التالية :
  التسلية  :    

 MARSSID CONFECTION
SNC  

الصفة القانونية: شركة التضامن
الهدف االجتلاعي: صنع املالبس

رأس املال: حد  رأسلال الشركة 
بلبلغ 11111    رهم في 3د 

مريم تلهوني  5111     رهم 
عزيز مرصيد  5111      رهم

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي.

 31 3نا3ر إ 9   1 : من  السنة املالية 
 يسلبر من كل عام.

زنقة   7 الرقم  االجتلاعي:  املقر 
سيدي حجاج  رب الصابون سطات

التسيير  حق  أعطي  التسيير: 
غير  ملدة  تلهوني   مريم  للسيدة: 

محد ة.
اإل3داع  تم  القانوني:  اإل3داع 
االبتدائية  باملحكلة  القانوني 
بسطات تحت رقم 1216/2020 كلا 
تم تسجيل الشركة بالسجل التجاري 
2121 تحت عد     11  يسلبر  بتاريخ 

   . 6247
16 C

 GROUPE AM  MASSE
  SERVICES

  SARL     
 العنوان:   حي ام ظهر  بلوك 13  رقم 

23     بني مالل 
العام   الجلع  محضر  بلقت�سى   
االستثنائي  بتاريخ    4   يسلبر2121 

تم ما 3لي:
من  الشركة  رأسلال  رفع 
111.111  رهم إ 9 1111.111  رهم    
9111  حصة  ملا ترتب عنه  خلق   

جد3دة.

منح تفويض للسيد ا3تصحا   عبد 

السالم  من طرف السيد  ا بها  حسن   

تحيين القانون امسا�سي   

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

االبتدائية ببني مالل  بتاريخ11 يسلبر 

2121    تحت  عد  984.

17 C

INASS NEGOCE
شركـــــة ذات املسؤوليــــة املحــــدو ة 

        رأسلالهـــــا 111.111  رهـــــم 

مقـرها االجتلاعـي: شــارع الطوابــل 

العليــا قــرب حلــام العلرانــي  ار 

احصــار الطويلــع- تطــــــــوان.

عقــــــــــد التأ سيــــــــــس
عرفـــي  عقـــد  ملقتضيـــات  طبقـــا 

املـــؤرخ في: 12  يسلبر2121 بتطـــوان, 

امساســـي  القانـــــــون  تأسيـــس  تـــم 

املحـــدو ة   املسؤوليـــة  ذات  لشركـــة 

باملواصفـــات التاليـــة :

 INASS    : الشركــــــــة  تسليــــة   

  NEGOCE

الشركـــة  الشركـــــة:  أغـــــراض    

تأسســـت لألغـــراض التاليـــة :                           

تاجــــــــــــــــــــر

املنتجـــــات  وتصد3ـــــر  استيـــرا  

التجليليـــــة.

وبشكــل عــام العلليــات التجاريـة 

امغــراض  بأحــد  املرتبطــة  املاليــة 

املذكــورة .

الطوابــل  شــارع  االجتلاعي:  املقر 

العلرانــي  ار  حلــام  قــرب  العليــا 

احصــار الطويلــع- تطــــــــوان.

لقـــد تحـــد  رأسلـــال  الرأسلــــــــــــال:  

 111.111  : الشركـــة فــــي مبلـــغ قـــدره 

 رهـــم مقســـم  

 111 1111حصـــة مـــن فئـــة  إلـــى   

 رهـــم لكـــل حصـــة مفوتـــة كلـــا 3لـــي:  

يعيـــــــــش   بــــــن  اليــــــــاس   : السيــــد 

 1 751 حصـة مرقلــة مــــن  3صـــل إلــى 

إلــــى 751 .     

عبد  ابــن  الصلـد  عبـــد   : السيـــــد 

العالــي 3صـــل إلــى 251 حصـة مرقلــة 

مــــن 751 إلــــى 1111 .   

         املـــدة : حـــد ت مـــدة الشركـــة 
تاريــــخ  مـــــن  ابتـــــداء  سنـــة   99 فـــي 

التسجيـل بالسجـل  التجـاري. 
لقـــــد أسنـــدت صالحيـــة   : التسيير 
عبـــد  السيــــــد  إلــــــى  الشركــــــة  تسييــــر 

الصلـد ابــن عبد العالــي
 كلسيـر  ملــدة غيـــــــر محـــــــد ة.        

تـــم اإل3ـــداع القانونـــي لـــدى كتابـــة 
االبتدائيـــة  باملحكلـــة  الضبـــط 

بتطـــوان بتاريـــخ : 17  يسلبر2121
وتقييــــد   6216 رقـــــم  تحـــــت 
تحـــت  التجـــاري  بالسجـــل  الشركـــة 

رقم : 28267  . 
 مقتطـــف مـــن أجـــل البيـــان والنشـــر

18 C

 SALMYAR
SARL

تأسيس 
رأسلالهـــــــــا 61.111  رهــــــــــم

مقرها االجتلاعي: تجزئة موالي 
رشيد زنقة اسلرة رقم 91 الفنيدق  

 عقــــــــــد التأ سيــــــــــس
مؤرخ  موثق  عقــد  بلقتضــــى 
تأسيس   تم   ,2121 أكتوبر   26 في 
القانون امساســــي »للشركة املحدو ة 

املسؤولية«  باملليزات التالية :
محدو ة  شركة   : الشركة   شكل 

املسؤولية.
  SALMYAR الشركة:  تسلية 

     SARL
غرض الشركة :  تحويل امموال   

االجتلاعي: تجزئة  املقر  عنوان 
 91 رقم  اسلرة  زنقة  رشيد  موالي 

الفنيدق  
99 سنة ابتداء  املدة :  حد ت في 

من تاريخ تأ سيســــها.
ألف  مائة  في  حد   الرأسلال: 
مائة  إ 9  مقسلة  61)  رهم   111(
 111 فئة  من  مرقلة  حصة   (611(

 رهم للواحدة موزعة كتا ي : 
اعليار                                            توفيق  السيد: 

311  حصة 
سالمي                                            محلد  السيد: 

311  حصة
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غير  ملدة  الشركة  يسير   : اإل ارة 

محدو ة السيد توفيق اعليار.

لــدى  القانونـــي  اإل3ـــداع  تـــم 

كتابــة الضبــط باملحكلــة االبتدائــية 

لتطــوان بتاريــخ :  4 نونبر 2121.           

تحــت رقــــم : 5742 وتقييــد الشركـة 

: رقــم  تحــت  التجــاري   بالسجــل 

  .27945

19 C

HIBA VOYAGES
SARL

إعالن عن شركـــــة ذات املسؤوليــــة 

املحــــدو ة 
رأسلالهـــــــــا 51.111  رهــــــــــم

مقرها االجتلاعي: شارع أزرو رقم 1 

قيسارية باسم هللا رقم 17 تطوان

عقــــــــــد التأ سيــــــــــس
 9 بلقتضــــى عقــد موثق مؤرخ في  
القانون  تم تأسيس    ,2121 نوفلبر 

املحدو ة  للشركة  امساســــي« 

املسؤولية« باملليزات التالية :

شكل الشركة : شركة محدو ة الم

سؤولية.                      

 HIBA  : الشركة  تسلية 

 VOYAGES  SARL

بتنظيم  وكيل  الشركة:  غرض 

علليات النقل 

عنوان املقر االجتلاعي: شارع أزرو 
 17 رقم  هللا  باسم  قيسارية   1 رقم 

تطوان.

99 سنة ابتداء  املدة :  حد ت في 

من تاريخ تأ سيســــها.

ألف  مائة  في  حد   الرأسلال: 

مائة  إ 9  مقسلة  51)  رهم   111(

 111 فئة  من  مرقلة  حصة   (511(

 رهم للواحدة موزعة كتا ي: 

شهاب                                            وهيبة    : السيدة 

251  حصة 

الصغيور                                      اسلاعيل    : السيد 

251  حصة

غير  ملدة  الشركة  يسير   : اإل ارة 

محدو ة السيدة وهيبة شهاب .

لــدى  القانونـــي  اإل3ـــداع  تـــم   

كتابــة الضبــط باملحكلــة االبتدائــية 

لتطــوان بتاريــخ:  21 نوفلبر 2121.           

وتقييــد    5989  : رقــــم  تحــت 

تحــت  التجــاري  بالسجــل  الشركـة 

رقــم: 28177.  
للخال صة و البيـــــــــــــــا ن

20 C

LIMOSUD
 SARL A ASSOCIE UNIQUE 

شـركـة ذات مسؤولية محدو ة 

لشريك وحيد

رأسلالها 111.111  رهم

مقرها :  حي املسيرة 2 شارع حنوبا 

بن  سو اني رقم 62 

  الداخلة

تأسيـــس
 6 بتاريخ   عرفي  عقد  بلقت�سى   

القانون  إحداث  تم   ،2121 3ونيو 

مسؤولية  ذات  لشـركـة  امسا�سي 

محدو ة لشريك وحيد.

التسليــة :

 LIMOSUD SARL A ASSOCIE

 UNIQUE

محدو ة  مسؤولية  ذات  شـركـة 

لشريك وحيد

الهــدف :

سواء  اخل  الشركة  تهدف 

املغرب أو خارجه لحسابها الخاص أو 

لحساب الغير إ 9 : 

تسيير وخلق مخيلات  استغالل، 

سياحية.

العلليات  جليع  كذلك 

املالية التي لها  التجارية،  الصناعية، 

عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالهدف 

اإلجتلاعي. 

 2 املسيرة  حي    : االجتلاعي  املقر 

 -  62 سو اني رقم  شارع حنوبا بن  

الداخلة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املــدة 

التأسيس النهائـي

رأس املـال : حد  رأس املال في مبلغ 

 1111 عل9  مقسم  111.111  رهم 

للواحـد  111  رهم،   حصة من فئة 

لفائدة الشريك الوحيد : ملام بوسيف

التسييـر : عهـد تسييـر الشركـة إ 9 

السيد الوحيد :  ملام بوسيف

فاتـح  من  تبتـدئ   : املاليـة  السنـة 

كل  من  31  يسلبر  في  وتنتهـي  3نا3ـر 

سنـة.

امربــاح :  %5 لالحتياط القانـــونـي.

 اإل3ــداع القانـونـي :

باملحكلـة  القانـونـي  اإل3ـداع  تـم   

 - الداخلة  جهـة  لوال3ـة  االبتدائية 

، بلد3نـة الداخلـة 3ـوم  وا ي الذهب 

عـد   تحـت    2121 3وليوز   2

رقم  التجاري  السجل   421/2020

   .15729
للنشر والبيان

21 C

 SOCIETE MAGDOUL

  SERVICES
 SARL

شـركـة ذات مسؤولية محدو ة 
رأسلالها 111.111  رهم

مقرها :  حي الرحلة 1 زنقة 11 رقم 

15 شارع الوطاسيين 

  الداخلة

تأسيـــس
 7 بتاريخ   عرفي  عقد  بلقت�سى   
، تم إحداث القانون   2121  يسلبر 

مسؤولية  ذات  لشـركـة  امسا�سي 

محدو ة.

التسليــة :

 Societe magdoul services

  SARL

شـركـة ذات مسؤولية محدو ة 

الهــدف :

سواء  اخل  الشركة  تهدف 

املغرب أو خارجه لحسابها الخاص أو 

لحساب الغير إ 9 : 

تلويل وتركيب املعدات التقنية، 

املكاتب،  ومعدات  اثاث  وتجهيز 

اال وات ولوازم الصيد، عقاقير عامة.

العلليات  جليع  كذلك 

املالية التي لها  التجارية،  الصناعية، 

عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالهدف 

اإلجتلاعي. 

 1 حي الرحلة    : املقر االجتلاعي 
شارع الوطاسيين-   15 رقم   11 زنقة 

الداخلة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املــدة 

التأسيس النهائـي
رأس املـال : حد  رأس املال في مبلغ 

 111 عل9  مقسم  111.111  رهم 

حصة من فئة 1111  رهم،  للواحـد 

لفائدة الشريكتان  :

وفاء مكدول 51 حصة

سناء مكدول 51 حصة

الشركـة  تسييـر  :عهـد  التسييـر 

مكدول وسناء  وفاء  السيدتان:   إ 9 
مكدول

فاتـح  من  تبتـدئ   : املاليـة  السنـة 

كل  من  31  يسلبر  في  وتنتهـي  3نا3ـر 

سنـة.

امربــاح :  %5 لالحتياط القانـــونـي.

اإل3ــداع القانـونـي :

باملحكلـة  القانـونـي  اإل3ـداع  تـم   

 - الداخلة  جهـة  لوال3ـة  االبتدائية 

الداخلـة  بلد3نـة   ، الذهب  وا ي 

تحـت عـد      2121 16  يسلبر  3ـوم 

رقم  التجاري  السجل   1230/2020

   .16933
للنشر والبيان

22 C

 STE CARRIERE LA DUNE
 SARL

شـركـة ذات مسؤولية محدو ة 
رأسلالها 111.111  رهم

مقرها :  حي الحسني رقم 1437  

شارع االمام مالك

  الداخلة

تأسيـــس
 21 بتاريخ   عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إحداث القانون   ،  2121 أكتوبر 

مسؤولية  ذات  لشـركـة  امسا�سي 

محدو ة.
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التسليــة :
 STE CARRIERE LA DUNE

  SARL
شـركـة ذات مسؤولية محدو ة 

الهــدف :
سواء  اخل  الشركة  تهدف 
املغرب أو خارجه لحسابها الخاص أو 

لحساب الغير إ 9 : 
استغالل وتصنيع مقالع الرمل.

العلليات  جليع  كذلك 
املالية التي لها  التجارية،  الصناعية، 
عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالهدف 

اإلجتلاعي. 
املقر االجتلاعي:  حي الحسني رقم 

1437  شارع االمام مالك - الداخلة.
تاريخ  من  ابتداء  سنة   99 املــدة: 

التأسيس النهائـي
رأس املـال : حد  رأس املال في مبلغ 
 111 عل9  مقسم  111.111  رهم 
حصة من فئة 1111  رهم،  للواحـد 

لفائدة الشريكان : 
صالح بوتغروط 51 حصة 

عبداملنعم العكاري 51 حصة
:عهـد تسييـر الشركـة إ 9  التسييـر 

السيد : صالح بوتغروط 
فاتـح  من  تبتـدئ   : املاليـة  السنـة 
كل  من  31  يسلبر  في  وتنتهـي  3نا3ـر 

سنـة.
امربــاح :  %5 لالحتياط القانـــونـي.

 اإل3ــداع القانـونـي :
باملحكلـة  القانـونـي  اإل3ـداع  تـم   
 - الداخلة  جهـة  لوال3ـة  االبتدائية 
الداخلـة  بلد3نـة   ، الذهب  وا ي 
عـد   تحـت     2121 نوفلبر   3 3ـوم 
رقم  التجاري  السجل   997/2020

   .16589
للنشر والبيان

23 C

YAN ATLAS 
 SARL

العنوان :  الشقة 7 تجزئة االمل  
شارع 21 غشت  بني مالل 

رقم التقييد بالسجل التجاري
11767

تأسيس شركة  
بلقت�سى عقد عرفي بتاريخ  1 نوفلبر 

2121 تم إعدا  القانون امسا�سي 
لشركة ذات  املسؤولية املحدو ة    
الوحيد تحلل  الخصائص التالية :

 YAN شركة   : الشركة  تسلية 
 ATLAS  SARL

االمل   تجزئة   7 الشقة  العنوان : 
شارع 21 غشت  بني مالل 

الغرض    بيع املنتوجات الفالحية 
االستيرا   الطبية  وامعشاب 

والتصد3ر 
رأس املــال 111 111  رهم

مقسم إ 9 1111 حصة اجتلاعية 
قيلتها 111  رهم . 

السنة املـالية:  السنة   امليال 3ة
مدة الشركة:  99 سنة 

املسير السيدة   هائب زوبيدة          
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
االبتدائية  بني مالل  تحت رقم    866  

بتاريخ  7  يسلبر 2121.
24 C

  ESCARGOT LUXE   
           SARL AU

شـركـة ذات مسؤولية محدو ة 
لشريك وحيد

رأسلالها 111.111  رهم
مقرها : العلارة الحلراء زنقة ا3ك 

رقم 35  - الداخلة
تأسيـــس

 8 بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
، تم إحداث القانون   2121  يسلبر 
مسؤولية  ذات  لشـركـة  امسا�سي 

محدو ة بشريك وحيد.
التسليــة :

 ESCARGOT LUXE   SARL A
ASSOCIE UNIQUE

محدو ة  مسؤولية  ذات  شـركـة   
لشريك وحيد

الهــدف :
سواء  اخل  الشركة  تهدف 
املغرب أو خارجه لحسابها الخاص أو 

لحساب الغير إ 9 :
املؤسسات   وتسيير  استغالل 

السياحية 
العلليات  جليع  كذلك 
املالية التي لها  التجارية،  الصناعية، 
عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالهدف 

اإلجتلاعي. 

املقر االجتلاعي :  العلارة الحلراء 

زنقة ا3ك رقم 35   - الداخلة

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املــدة 

التأسيس النهائـي

رأس املـال : حد  رأس املال في مبلغ 

 1111 عل9  مقسم  111.111  رهم 

حصة من فئة 111  رهم

للواحـد لفائدة السيد الشريكة    

الوحيد : فنانة الخطاط      

:عهـد تسييـر الشركـة إ 9  التسييـر 

السيدة   : فنانة الخطاط      

فاتـح  من  تبتـدئ   : املاليـة  السنـة 

كل  من  31  يسلبر  في  وتنتهـي  3نا3ـر 

سنـة.

امربــاح :  %5 لالحتياط القانـــونـي.

اإل3ـداع  تـم   : القانـونـي  اإل3ــداع 

القانـونـي باملحكلـة االبتدائية لوال3ـة 

 ، الذهب  وا ي   - الداخلة  جهـة 

21  يسلبر  3ـوم  الداخلـة  بلد3نـة 

2121   تحـت عـد        1248/2020 

السجل التجاري رقم  16953.   
للنشر والبيان

 25 C

 DEVELOPMENT INVEST

MARAS

 SARL A ASSOCIE UNIQUE 

شـركـة ذات مسؤولية محدو ة 

لشريك وحيد

رأسلالها 111.111  رهم

مقرها :  حي السالم زنقة 51 رقم 7 

  الداخلة

تأسيـــس

 12 بلقت�سى عقد عرفي بتاريخ    

تم إحداث القانون   ،  2121 أكتوبر 

مسؤولية  ذات  لشـركـة  امسا�سي 

محدو ة لشريك وحيد.

التسليــة :

 DEVELOPMENT INVEST

 MARAS SARL A ASSOCIE

مسؤولية  ذات  شـركـة    UNIQUE

محدو ة لشريك وحيد

الهــدف :

سواء  اخل  الشركة  تهدف 

املغرب أو خارجه لحسابها الخاص أو 

لحساب الغير  إ 9 : 

 ، بيع   ، الجلد3ة  للسلع  معرض 

شراء ، كراء املعدات املتعلقة بنشاط 

الشركة ، استيرا  وتصد3ر البضائع ، 

تجارة مختلفة.

العلليات  جليع  كذلك 

املالية التي لها  التجارية،  الصناعية، 

عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالهدف 

اإلجتلاعي. 

املقر االجتلاعي :  حي السالم زنقة 

51 رقم 7 - الداخلة.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99 املــدة: 

التأسيس النهائـي

رأس املـال : حد  رأس املال في مبلغ 

 1111 عل9  مقسم  111.111  رهم 

للواحـد  111  رهم،   حصة من فئة 

حليد   : الوحيد  الشريك  لفائدة 
الدويري

:عهـد تسييـر الشركـة إ 9  التسييـر 
السيد الوحيد :  حليد الدويري

فاتـح  من  تبتـدئ   : املاليـة  السنـة 

كل  من  31  يسلبر  في  وتنتهـي  3نا3ـر 

سنـة.

امربــاح :  %5 لالحتياط القانـــونـي.

اإل3ــداع القانـونـي :

باملحكلـة  القانـونـي  اإل3ـداع  تـم   

 - الداخلة  جهـة  لوال3ـة  االبتدائية 

الداخلـة  بلد3نـة   ، الذهب  وا ي 

تحـت عـد      2121 أكتوبر   19 3ـوم 

رقم  التجاري  السجل   927/2020

   .16491

للنشر والبيان

26 C
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 SERVICE AL IKHOUA
  GENERAL

شركـــــة ذات املسؤوليــــة املحــــدو ة 

بشريـــــك واحـــــد
رأسلالهـــــا 51111  رهـــــم

مقرهـــا االجتلاعـــي:  وار الدكــــــــــار 

جلاعـــــــــة وقيــــــــــا ة بنــــــــي سعيـــــــــد- 

تطــــــوان .

عقــــــــــد التأ سيــــــــــس
عرفـــي  عقـــد  ملقتضيـــات  طبقـــا 

املـــؤرخ في: 3 سبتلبر 2119 بتطـــوان, 

امساســـي  القانـــــــون  تأسيـــس  تـــم 

املحـــدو ة  املسؤوليـــة  ذات  لشركـــة 

بشريـــــك واحـــــد باملواصفـــات التاليـــة :

 SERVICE AL  : تسليــــة الشركــــــــة 

  IKHOUA GENERAL

الشركـــة  الشركــــــة:   أغـــــراض 

تأسســـت لألغـــراض التاليـــة :                           

امعلـــــــــــال الكهربائيـــــــــة.

وبشكــل عــام العلليــات التجاريـة 

امغــراض  بأحــد  املرتبطــة  املاليــة 

املذكــورة ،

الدكــــــــــار  :  وار  االجتلاعي  املقر 

سعيـــــــــد-  بنــــــــي  وقيــــــــــا ة  جلاعـــــــــة 

تطــــــوان .

الرأسلــــــــــــال :  لقـــد تحـــد  رأسلـــال 

  51.111 قـــدره  مبلـــغ  فــــي  الشركـــة 

مـــن  حصـــة   511 إلـــى   رهـــم مقســـم 

111  رهـــم لكـــل حصـــة مفوتـــة  فئـــة 

كلـــا 3لـــي : 

السيـــــد : سليلــــــــان البقالـــــــي 3صـــل 

إلـــــى   1 حصــة مرقلـــــة مـــــن   511 إلـــى 

    . 511

: حـــد ت مـــدة الشركـــة فـــي  املــــــدة 

99 سنـــة ابتـــــداء مـــــن تاريــــخ التسجيـل 

بالسجـل  التجـاري. 

لقـــــد أسنـــــدت صالحيـــــة  التسييـــر: 

السيـــــد   إلـــــى  الشركـــــة  تسييـــــر 

واحـــــد   كلسيـــر  البقالـــــــي  سليلــــــــان 

ملــــدة غيـــــــر محـــــــد ة.          

تـــم اإل3ـــداع القانونـــي لـــدى كتابـــة 

االبتدائيـــة  باملحكلـــة  الضبـــط 

 2121 22  يسلبر  بتاريـــخ:  بتطـــوان 

6253   وتقييــــد الشركـــة  تحـــــت رقـــــم 

 : رقم  تحـــت  التجـــاري  بالسجـــل 

 .28315

 مقتطـــف مـــن أجـــل البيـــان والنشـــر

27 C

CONSEIL & BUSINESS MARRAKECH

Sté »AGEXP« SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CONSEIL & BUSINESS

MARRAKECH

شقة رقم 11 املسيرة 1, »س« رقم 

32 ، 41111، مراكش املغرب

Sté »AGEXP« SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

عبد الكريم الخطابي زنقة حسن 

بن مبارك إقامة الخطابية علارة 

ب الطابق امول رقم 3 - 41111 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

113519

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 مارس   12

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 Sté  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.»AGEXP« SARL AU

غرض الشركة بإ3جاز : - مقاول في 

الحفالت واملهرجانات الفنية )تنظيم 

النشاطات وامحداث).

شارع   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
حسن  زنقة  الخطابي  الكريم  عبد 
بن مبارك إقامة الخطابية علارة ب 
الطابق امول رقم 3 - 41111 مراكش 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 1.111   : السيدة فاطلة رشوعي 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة فاطلة رشوعي عنوانه)ا) 
 81111   212 رقم  الصحراء  إقامة 

كلليم املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة فاطلة رشوعي عنوانه)ا) 
 81111   212 رقم  الصحراء  إقامة 

كلليم املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
مارس   11 بتاريخ  التجارية بلراكش  

2121 تحت رقم 113116.
1I

TANGEXPERT CONSULTING SARL

SERPE TRANSPORT
إعالن متعد  القرارات

 TANGEXPERT CONSULTING
SARL

 RUE OMAR EL KHAYAM 19
 2 EME ETAGE N°4، 90000،

TANGER MAROC
SERPE TRANSPORT  »شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة ذات الشريك 
الوحيد«

 LA وعنوان مقرها االجتلاعي: اقامة
ROSE BLEU طريق بوبانة  - 91111 

طنجة  املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.112227

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2121 3نا3ر   27 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

عل9  3نص  الذي   :1 رقم  قرار 

ما3لي: املوافقة عل9 استقالة السيدة 

كلسيرة  بيرنابو  بيير3ت  شنطال 

للشركة وابراء ذمتها .

قرار رقم 2: الذي 3نص عل9 ما3لي: 

في  كولو�سي  ألساندرو  السيد  تاكيد 

منصبه كلسير وحيد للشركة وبالتا ي 

سيتم اعتلا  التوقيع اإلجتلاعي من 

طرف املسير والشريك الوحيد السيد 

ألساندرو كولو�سي.

وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم -: الذي 3نص عل9 ما3لي: -

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

أكتوبر   12 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2121 تحت رقم 234642.

2I

AL ASSASSE AFFAIRES

 ABOUSSAIF EDDINE SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AL ASSASSE AFFAIRES

الشقة 5 أ العلارة 15 الطابق الثاني 
زنقة سبو املد3نة الجد3دة مكناس ، 

MEKNES MAROC ،51111

 ABOUSSAIF EDDINE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي علارة 

الحليد 2 متجر رقم 8 ويسالن 

مكناس - 51111 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

49747

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 مارس   16

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ABOUSSAIF EDDINE SARL AU
جليع   : بإ3جاز  الشركة  غرض 
أشغال  جليع  الجبص،  أشغال 

الرخام، أشغال مختلفة.
علارة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
ويسالن   8 رقم  متجر   2 الحليد 

مكناس - 51111 مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 61.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:
 611   : فريد  الفرشاوي  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الفرشاوي فريد عنوانه)ا) 
25  رب 1 زنقة بئر أنزران حي السالم 

ويسالن 51111 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الفرشاوي فريد عنوانه)ا) 
25  رب 1 زنقة بئر أنزران حي السالم 

ويسالن 51111 مكناس املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
3ونيو   18 بتاريخ  التجارية بلكناس  

2121 تحت رقم 1472.
3I

bouaidoun hassan Fiduciaire comptable

CAFE SPORT KECHLA
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 bouaidoun hassan Fiduciaire
comptable

 I place hassan II AZROU ،
53100، AZROU MAROC

CAFE SPORT KECHLA شركة 
ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتلاعي 651 زنقة 

اممير موالي عبد هللا  قشال ازرو  - 
53111 ازرو املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.515
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
2121 تقرر حل  18 فبرا3ر  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
 CAFE SPORT الوحيد  الشريك 
 11.111 رأسلالها  مبلغ    KECHLA
 651  رهم وعنوان مقرها اإلجتلاعي 
زنقة اممير موالي عبد هللا  قشال ازرو  
- 53111 ازرو املغرب نتيجة ل : كثرة 
تكاليف الضريبية التي لم تعد قا رة 

عل9 تسد3دها.
و حد  مقر التصفية ب 651 زنقة 
 - اممير موالي عبد هللا قشال ازرو  

53111 ازرو املغرب . 
و عين:

و  ا ريس   غسال    السيد)ة) 
القشلة  موريطانيا  زنقة  عنوانه)ا) 
كلصفي  املغرب  ازرو   53111 ازرو 

)ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 
 651  : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
زنقة اممير موالي عبد هللا قشال ازرو 
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
مارس   11 بتاريخ  بازرو   االبتدائية 

2121 تحت رقم 515.
4I

FIDUCIAIRE HAMDELS

TEAM IT CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE HAMDELS
 Cité Essalam, Appt 4 Imm 22

 Casablanca, Hay Hassani, Hay
 Essalam، 20230، CASABLANCA

maroc
TEAM IT CONSULTING شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي اقامة 
الزرقاء 117  زنقة ابن منير 

الطابق االول الرقم 2 - 21111 
الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
477199

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 أكتوبر   15
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 TEAM : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.IT CONSULTING
غرض الشركة بإ3جاز : تصليم و 
استغالل أجهزة الكلبيوتر واملنتجات 

اإللكترونية.
اقامة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
زنقة ابن منير الطابق    117 الزرقاء 
االول الرقم 2 - 21111 الدارالبيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 51.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:
 511   : شفيق  3وسف  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  شفيق  3وسف  السيد 
1 علارة  اقامة جوهرة الرحلة م س 
النواصر  بوعزة  احلد  ار  اوال    6
البيضاء  الدار   21111 البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  سكينة  قاقي  السيدة 
1 علارة  اقامة جوهرة الرحلة م س 
النواصر  بوعزة  احلد  ار  اوال    6
البيضاء  الدار   21111 البيضاء 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر 2121 تحت رقم 751153.

5I

Mouhcine Bouksim

BATI VOIE (SARL AU(
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Mouhcine Bouksim

حي موالي رشيد مجلوعة 3 زنقة 

 casablanca ،1 ، 12 رقم 1 البيضاء

maroc

)BATI VOIE (SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي اقامة 

سلوى رقم 1 شقة رقم 2 الطابق 

السفلي تيط مليل الدار البيضاء - 

21111 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

448893

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2119 أكتوبر   28

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 BATI(  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.VOIE (SARL AU

 : بإ3جاز  الشركة  غرض 

. PROMOTEUR IMMOBILIER

اقامة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

الطابق   2 رقم  شقة   1 رقم  سلوى 

 - البيضاء  الدار  مليل  تيط  السفلي 

21111 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  
 رهم، مقسم كالتا ي:

السيد محلد حلرشكارة :  1.111 
حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

حلرشكارة  محلد  السيد 
رقم   37 شارع   3 حسنية  عنوانه)ا) 
59 بن مسيك البيضاء 21111 الدار 

البيضاء  املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
حلرشكارة  محلد  السيد 
رقم   37 شارع   3 حسنية  عنوانه)ا) 
 21111 البيضاء  مسيك  بن   59

الدارالبيضاء املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نونبر 2119 تحت رقم -.

6I

CABINET CONSULTING TOGESTION SARL

STE AYOSSAY SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

 CABINET CONSULTING
TOGESTION SARL

 av. hassan II bloc 1 N° 21 ،
72111، السلارة املغرب

STE AYOSSAY SARL  شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي الحي 
الحسني زنقة احلد ولد احلد صالح 
رقم 27 السلارة - 72111 السلارة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2139
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 شتنبر   21
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. AYOSSAY SARL

اشغال   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

البناء و اشغال مختلفة .

الحي   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

الحسني زنقة احلد ولد احلد صالح 
السلارة   72111  - السلارة   27 رقم 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 251   : السيد 3وسف ا3ت هلو  

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

السيد ا3وب ا3ت بال  :  251 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة .

السيد سعيد ميلس  :  251 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة .

 251   : بنجيج   3وسف  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد 3وسف ا3ت هلو  عنوانه)ا) 

 وار اسكا ارنكان اموالس تارو انت 

72111 السلارة املغرب.

عنوانه)ا)  بال   ا3ت  ا3وب  السيد 
زنقة سيدي احلد ولد صالح رقم 29 

السلارة  72111 السلارة املغرب.

عنوانه)ا)  ميلس   سعيد  السيد 
 317 رقم   12 مخيم الوحدة الربيب 

السلارة 72111 السلارة املغرب.

عنوانه)ا)  السيد 3وسف بنجيج  

 72111 برشيد  الراحة  حي   19

السلارة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

هلو   ا3ت  3وسف  السيد 

عنوانه)ا)  وار اسكا ارنكان اموالس 

تارو انت 72111 السلارة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

االبتدائية بالسلارة  بتاريخ 28 شتنبر 

2121 تحت رقم 143.

7I

THALAL CONSULTANTS

SAAD LAKHMIRI INVEST
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

THALAL CONSULTANTS
 N° 23 RUE TARIK BNOU
 ZIAD APPT N°8 GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 SAAD LAKHMIRI INVEST
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي 217-1 
بارك الصناعي سيدي بوعثلان 
تجزءة 1 و2 سيدي بوعثلان - 
43313  سيدي بوعثلان املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2119
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم   2121 أكتوبر   15 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من  أي  »6.499.711  رهم« 
 6.519.711« إ 9  »11.111  رهم« 
تقد3م حصص    : عن طريق   رهم« 

نقد3ة أو عينية.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 13 بتاريخ  جرير   بابن  االبتدائية 

أكتوبر 2121 تحت رقم 167.

8I

BUSINESS FOREVER

ATELIER AL MAMOUN
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BUSINESS FOREVER
71 إقامة ابن بطوطة تقاطع ابن 
بطوطة و عبد الكريم الد3وري 

الطابق امول رقم 3 ، 21111، الدار 
maroc البيضاء

ATELIER AL MAMOUN شركة 
ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 71, 

 RESIDENCE IBN BATOUTA,

 ANGLE IBN BATOUTA ET

  ABDELEKRIM DIOURI ,1ER

 ETAGE N°3 CASABLANCA

21111 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

473889

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 شتنبر   19

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ATELIER AL MAMOUN

الشراء   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

والبيع

تسويق مالبس العلل املهنية و

مالبس ومعدات الوقا3ة الطبية

من كل امنواع.

 ,71  : االجتلاعي  املقر  عنوان 

 RESIDENCE IBN BATOUTA,

 ANGLE IBN BATOUTA ET

  ABDELEKRIM DIOURI ,1ER

 ETAGE N°3 CASABLANCA

21111 الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.111   : البهلول  سعا   السيدة 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  البهلول  سعا   السيدة 

قصر بوعنان 61152 فكيك املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
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عنوانه)ا)  البهلول  سعا   السيدة 

قصر بوعنان 61152 فكيك املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

شتنبر 2121 تحت رقم -.

9I

NOBLACTION

SOUK D›ARTISANAT
إعالن متعد  القرارات

NOBLACTION

نهج يعقوب املنصور إقامة امميرة 

3 الطابق امول رقم 15، 41111، 

مراكش املغرب

SOUK D›ARTISANAT »شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة«

وعنوان مقرها االجتلاعي: 22  رب 

السقا3ة باب  كالة مراكش - 41111 

مراكش املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.33341

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 12 أكتوبر 2121

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي 3نص عل9 ما3لي: 

تفويت حصص الشركة

قرار رقم 2: الذي 3نص عل9 ما3لي: 

تغيير الشكل القانوني

قرار رقم 3: الذي 3نص عل9 ما3لي: 

استقالة مسير الشركة و تعيين مسير 

جد3د

وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

عل9  3نص  الذي   :1 رقم  بند 

تم تغيير الشكل القانوني من  ما3لي:  

املحدو ة  املسؤولية  ذات  شركة 

ذات الشريك الوحيد إ 9 شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

عل9  3نص  الذي  و7:   6 رقم  بند 

من  حصة   551 تفويت  تم  ما3لي: 

إ 9  امجو ي  الرزاق  عبد  السيد 

السيد محلد أمين العيشو�سي 

عل9  3نص  الذي   :12 رقم  بند 

تم تعيين السيد محلد أمين  ما3لي: 

العيشو�سي كلسير جد3د للشركة و 

استقالة السيد عبد الرزاق امجو ي

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

نونبر   23 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2121 تحت رقم 117539.

11I

NOBLACTION

DAR LAHJAB

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

NOBLACTION

نهج يعقوب املنصور إقامة امميرة 

3 الطابق امول رقم 15، 41111، 

مراكش املغرب

DAR LAHJAB شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي إقامة فيال 

بلد البركة 1 برج البور اوال  حسون 

مراكش - 41111 مراكش املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.92965

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2121 أكتوبر   12 في  املؤرخ 

املصا قة عل9 :

تفويت السيد )ة) محلد  الحجاب 

أصل  من  اجتلاعية  حصة   1.111

1.111 حصة لفائدة  السيد )ة) أكرم  

 ركات بتاريخ 12 أكتوبر 2121.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم   

نونبر   23 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2121 تحت رقم 117541.

11I

NOBLACTION

DAR LAHJAB
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جد3د للشركة

NOBLACTION
نهج يعقوب املنصور إقامة امميرة 
3 الطابق امول رقم 15، 41111، 

مراكش املغرب
DAR LAHJAB  شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي إقامة فيال 
بليد البركة 1 برج البر اوال  حسون 
مراكش - 41111 مراكش املغرب.

تعيين مسير جد3د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.92965
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 12 أكتوبر 2121 تم تعيين 
مسير جد3د للشركة السيد)ة)   ركات 

أكرم كلسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
نونبر   23 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2121 تحت رقم 117541.

12I

ste controle balance sarl

CHAUDI-K SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ste controle balance sarl
 appt 3 immb 1031. lot riad al
 ismailia  marjane 1 . meknes
 meknes، 50000، MEKNES

maroc
CHAUDI-K SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 17مكرر 
 رب الفران الجد3د بني امحلد  
مكناس  - 51111 مكناس املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.48549

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2121 نونبر   25 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
 CHAUDI-K SARL الشريك الوحيد
111.111  رهم  مبلغ رأسلالها    AU
17مكرر  اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان 
امحلد   بني  الجد3د  الفران   رب 
املغرب  مكناس   51111  - مكناس  
وتاتير   التلويل  مشكل   : ل  نتيجة 

كوفيد 19.
17مكرر  و حد  مقر التصفية ب 
امحلد   بني  الجد3د  الفران   رب 

مكناس  - 51111 مكناس املغرب. 
و عين:

و  بلقر�سي   حليد    السيد)ة) 
مكرر رب الفران   17 رقم  عنوانه)ا) 
 51111 الجد3د بني امحلد مكناس 
مكناس املغرب كلصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
22  جنبر  بتاريخ  التجارية بلكناس  

2121 تحت رقم 651.

13I

STE SUD EST GESTION SARL

SAGE TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

STE SUD EST GESTION SARL
رقم 16 العلارة 99 شارع موالي 

علي الشريف ، 52111، الرشيد3ة 
املغرب

SAGE TRANS شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : قصر 
النلرو فركلة العليا   - 52611 

تنجدا  املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.9187
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بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2121 تقرر حل  11  جنبر  املؤرخ في 

SAGE TRANS شركة ذات املسؤولية 

 91.111 رأسلالها  مبلغ  املحدو ة 

اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان   رهم 

 52611 قصر النلرو فركلة العليا   - 

مزاولة  لعدم  نتيجة  املغرب  تنجدا  

أي نشاط.

و عين:

السيد)ة) سفيان  زكاغ و عنوانه)ا) 

كلليلة   52251  49 حي الرشا  رقم 

املغرب كلصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

قصر  وفي   2121 11  جنبر  بتاريخ 

النلرو فركلة العليا  - 52611 تنجدا  

املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 11 بتاريخ  بالرشيد3ة   االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم 366.

14I

bkm conseils

TAESSIS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

bkm conseils
رقم 3 اقامة الرحلة  شارع عبد 

الكريم الخطابي جليز 41111 

مراكش ، 41111، مراكش املغرب

TAESSIS شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 141 

مكرر شارع 32 سيدي الخضير الحي 

الحسني - 21231 الدار البيضاء 

املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.119251

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في 19 فبرا3ر 2121 تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 

»141 مكرر شارع 32 سيدي الخضير 

الحي الحسني - 21231 الدار البيضاء 

املغرب« إ 9 » رقم 17 اقامة االحسان 
1 علارة 9 مبروكة - 41111 مراكش  

املغرب«.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
11  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2121 تحت رقم 118419.
15I

Global Infobel

M3 ALM EXPRESS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Global Infobel
 N°95 3 émé étage  lotissement
alhouda ، 8000، Agadir Maroc
M3 ALM EXPRESS شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 26 

قيسارية بوطاليبي ا3ت ملول - 
86151 ا3ت ملول املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
21721

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 أكتوبر   23
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 M3  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ALM EXPRESS
غرض الشركة بإ3جاز : 1 مقاول

2 اال3را  و التصد3ر.
رقم   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
 - ملول  ا3ت  بوطاليبي  قيسارية   26

86151 ا3ت ملول املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.111   : السيدة كورامي مريم  
حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

نقد3ة   : مريم   كورامي  السيدة   
بقيلة 111.111  رهم.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  السيدة كورامي مريم  
بلوك ج7 رقم 14 حي الداخلة اكا 3ر 

81111 اكا 3ر  املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  السيدة كورامي مريم  
بلوك ج7 رقم 14 حي الداخلة اكا 3ر 

81111 اكا 3ر  املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
نونبر   19 بتاريخ  بانزكان   االبتدائية 

2121 تحت رقم 1959.
16I

مكتب أحلد ملزاح لللحاماة

ريش بوا
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وفاة شريك

مكتب أحلد ملزاح لللحاماة
 rue 11 2 11 زنقة وا ي زم - طابق

oued zem، 20070، الدار البيضاء 
املغرب

ريش بوا  شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي زاوية زنقة 
عبد الواحد املراك�سي وزنقة كسكا  
أوزو  - lemzah@gmail.com الدار 

البيضاء املغرب.
وفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 
.31736

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
2121 تم اإلعالم  12 نونبر  املؤرخ في 
توزيع  و  الباز  علي  الشريك  بوفاة 
لرسم   

ً
تبعا الورثة  عل9  حصصه 

 2121 3وليوز   29 في  املؤرخ  اإلراثة 
بالشكل امتي :

 15   ، مليكة املخو    السيد)ة)  
حصة .

 21   ، أشعو   ماماسا  السيد)ة) 
حصة .

السيد)ة) زكريا الباز  ،  34 حصة .

  ، الباز   فاطلة الزهراء  السيد)ة) 

17 حصة .

السيد)ة) سناء الباز  ،  17 حصة 

السيد)ة) مريم الباز  ،  17 حصة .

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 18 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 756576.

17I

STE OUBOUKS AUDIT & CONSEILS

LEBA CENTER
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

 STE OUBOUKS AUDIT &

CONSEILS

21 ، مكتب 17، الطابق الثاني، 

مكاتب باالص ، شارع عبد الكريم 

الخطابي، فاس ، 31111، فاس 

املغرب

LEBA CENTER شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 2 زنقة 

علر اال ري�سي طابق 2 ظهر املهراز  - 

31111 فاس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.59621

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2121 تقرر حل  17 شتنبر  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

  LEBA CENTER الوحيد  الشريك 

111.111  رهم  رأسلالها  مبلغ 

زنقة   2 اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان 

 - 2 ظهر املهراز   علر اال ري�سي طابق 

31111 فاس املغرب نتيجة ل : عدم 

بدأ العلل.

زنقة   2 و حد  مقر التصفية ب 

 - 2 ظهر املهراز   علر اال ري�سي طابق 

31111 فاس املغرب. 
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و عين:

و  املرابط  حلزة    السيد)ة) 

حي  أ  بلوك  مكرر   247 عنوانه)ا) 

املغرب  فاس   31111 العليا  زواغة 

كلصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

أكتوبر   18 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم 2578.

18I

FINANCES.NET

 MARO-EUER IMP-EXP SARL

AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

FINANCES.NET

 AVENUE CAHIRA LOT 119

 FOUTOUHI TEMARA ، 12000،

TEMARA MAROC

 MARO-EUER IMP-EXP SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 1166  

حي املسيرة1  تلارة - 12111 تلارة 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.123115

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

2121 تقرر حل  11 شتنبر  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

 MARO-EUER الوحيد  الشريك 

IMP-EXP SARL AU  مبلغ رأسلالها 

مقرها  وعنوان  51.111  رهم 

حي املسيرة1     1166 اإلجتلاعي رقم 

تلارة - 12111 تلارة املغرب نتيجة ل 

: اكراهات مالية.

رقم  ب  التصفية  مقر  حد   و 

املغرب  تلارة  املسيرة1   حي    1166

12111 تلارة املغرب. 

و عين:

و  البابرتي   املصطفى    السيد)ة) 
املسيرة1   حي    1166 رقم  عنوانه)ا) 

تلارة املغرب كلصفي   12111 تلارة 

)ة) للشركة.

الحدو   اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  عل9  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

12  جنبر  بتاريخ  بتلارة   االبتدائية 

2121 تحت رقم 4471.

19I

FIDUCIARE POLYFINANCES CONSEIL

.MASTER THON :
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIARE POLYFINANCES

CONSEIL

 PORTE DE MARRAKECH EL

 MASSIRA IMM 63A APPT

 07 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

: MASTER THON. شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي تجز ئة 

525 محل رقم 1 عزوزية مراكش  

مراكش  41111 مراكش   املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

115997

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 3وليوز   27

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 :  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

..MASTER THON
الوجبات   : غرض الشركة بإ3جاز 

السريعة .
ئة  تجز   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
مراكش   عزوزية   1 رقم  محل   525

مراكش  41111 مراكش   املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:
السيد فراح مروان  :  111 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة .
 السيد فراح مروان  : 111 بقيلة 

111  رهم.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  مروان   فراح  السيد 
تجز ئة 525 عزوزية مراكش  41111 

مراكش   املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  مروان   فراح  السيد 
تجز ئة 525 عزوزية مراكش  41111 

مراكش   املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
شتنبر   12 بتاريخ  التجارية بلراكش  

2121 تحت رقم 5244.
21I

 SOCIETE DE CONSEIL JURIDIQUE ET

D’EXPERTISE COMPTABLE

MED CONTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

 SOCIETE DE CONSEIL
 JURIDIQUE ET D›EXPERTISE

COMPTABLE
 BINE LAMDOUNE BD

 INZEGANE RUE 65 N° 115
 ETG 2 ، 20470، ‹CASABLANCA

MAROC

MED CONTRUCTION  شركة 
ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 23 زنقة 
بوريد الطابق التاني شقة رقم 
4 الصخور السو اء - 21581 

الدارالبيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.253311

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تلت   2115 أبريل   12 في  املؤرخ 

املصا قة عل9 :
مرسلي  احلد  )ة)  السيد  تفويت 
 11 أصل  من  اجتلاعية  حصة   11
جليلة  )ة)  السيد  لفائدة   حصة 

مرسلي بتاريخ 12 أبريل 2115.
مرسلي  احلد  )ة)  السيد  تفويت 
 11 أصل  من  اجتلاعية  حصة   11
اسلاء  )ة)  السيد  لفائدة   حصة 

مرسلي بتاريخ 12 أبريل 2115.
مرسلي  احلد  )ة)  السيد  تفويت 
 11 أصل  من  اجتلاعية  حصة   11
حصة لفائدة  السيد )ة) منى مرسلي 

بتاريخ 12 أبريل 2115.
مرسلي  احلد  )ة)  السيد  تفويت 
 11 أصل  من  اجتلاعية  حصة   11
صفاء  )ة)  السيد  لفائدة   حصة 

مرسلي بتاريخ 12 أبريل 2115.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم   
 14 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 756212.

21I

CABINET KHACHIM

BELLAMARI TRAVAUX
إعالن متعد  القرارات

CABINET KHACHIM
 N°9 LOT MABROUKA BIR
 RAMI ، 14000، KENITRA

MAROC
BELLAMARI TRAVAUX »شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة«
وعنوان مقرها االجتلاعي: رقم 

 A2 - 14000 313 املغرب العربي
القنيطرة املغرب
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.»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.45923

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 12 نونبر 2121

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي 3نص عل9 ما3لي: 

 RANA  « ا 9  الشركة  تسلية  تغيير 

حسب   «  MED AMENAGEMENT

املسللة   2237491 رقم  الشها ة 

للللكية  املغربي  املكتب  طرف  من 

التجارية والصناعية

قرار رقم 2: الذي 3نص عل9 ما3لي: 

ا 9  للشركة  االجتلاعي  املقر  تحويل 

العنوان التا ي : املحل التجاري بلوك 
ج  رقم 593 املغرب العربي - القنيطرة 

قرار رقم 3: الذي 3نص عل9 ما3لي: 

تفويت حصص : السيد العلاري بدر 

الد3ن الحامل للبطاقة الوطنية رقم 

1111 حصة نقد3ة  3بيع   G356813
11.111  رهم للسيد كرمون  بقيلة 
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل  ربيع 

G414917 وعليه سيتم توزيع أسهم 

 1111( التا ي:  النحو  عل9  الشركة 
حصة نقد3ة)  3لتلك السيد العلاري 

بدر الد3ن ٪50 تصل إ 9 ألف حصة 

ربيع  كرمون  السيد  3لتلك  و  نقد3ة 

نقد3ة  حصة  ألف  إ 9  تصل   50٪

)1111 حصة نقد3ة)   

قرار رقم 4: الذي 3نص عل9 ما3لي: 

الحامل  ربيع  كرمون  السيد  تعيين 

 G414917 رقم  الوطنية  للبطاقة 

لفترة  للشركة  اخر  و  جد3د  مسير 

وبالتا ي ا ارة الشركة  غير محدو ة، 
ستكون مشتركة بين السيد العلاري 

بدرالد3ن والسيد كرمون ربيع

وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

عل9  3نص  الذي   :  3 رقم  بند 

 RANA  « الشركة   تسلية  ما3لي:  

حسب   «  MED AMENAGEMENT

املسللة   2237491 رقم  الشها ة 

للللكية  املغربي  املكتب  طرف  من 

التجارية والصناعية

بند رقم 4: الذي 3نص عل9 ما3لي: 

التجاري  املحل   : االجتلاعي   املقر 

 - املغرب العربي   593 رقم  بلوك ج  

القنيطرة 

بند رقم 6: الذي 3نص عل9 ما3لي: 

يساهم الشركاء بلبلغ نقدي للشركة 

العلاري  السيد   • كالتا ي:  موزع 

مبلغ عشرة آالف  رهم  الد3ن،  بدر 

السيد كرمون   • ………11.111 رهم 

ربيع، مبلغ عشرة آالف  رهم …… ...… 

11.111  رهم    إما مجلوع املساهلة 

ألف  عشرين  مجلوع  هو  النقد3ة 

21.111  رهم و تم   ...............  رهم 

 فع مبلغ عشرين ألف  رهم بالكامل.

بند رقم 7 : الذي 3نص عل9 ما3لي: 

تم تحد3د رأس املال بلبلغ عشرين 

)21.111.11)  رهم  ألف  رهم 

حصة   (2111( ألفين  إ 9  مقسلة 

 11.11( عشر  راهم  بقيلة  نقد3ة 

مدفوعة   ، الواحدة  للحصة   رهم) 

بلا  لكل شريك  بالكامل ومخصصة 

النحو  عل9  مساهلته  مع  3تناسب 

بدر  العلاري  السيد  3لتلك  التا ي: 

حصة  ألف  إ 9  تصل   50٪ الد3ن 

نقد3ة )1111 حصة نقد3ة) و 3لتلك 

إ 9  تصل   50٪ ربيع  كرمون  السيد 

حصة   1111( نقد3ة  حصة  ألف 

نقد3ة)   

بند رقم 17 : الذي 3نص عل9 ما3لي: 

الحامل  ربيع  كرمون  السيد  تعيين 

 G414917 رقم  الوطنية  للبطاقة 

لفترة  للشركة  اخر  و  جد3د  مسير 

وبالتا ي ا ارة الشركة  غير محدو ة، 

ستكون مشتركة بين السيد العلاري 

بدرالد3ن والسيد كرمون 

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 19 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم 4414.

22I

CABINET CONSULTING TOGESTION SARL

STE TOUZANI PRO T.P
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET CONSULTING

TOGESTION SARL

 av. hassan II bloc 1 N° 21 ،

72111، السلارة املغرب

STE TOUZANI PRO T.P شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي حي موالي 

ا ريس االول زنقة سطات رقم 14 

السلارة  - 72111 السلارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2113

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   23

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.TOUZANI PRO T.P

االشغال   : غرض الشركة بإ3جاز 

اشغال  و  البناء  اشغال  و  العامة 

مختلفة .

عنوان املقر االجتلاعي : حي موالي 

 14 رقم  سطات  زنقة  االول  ا ريس 

السلارة  - 72111 السلارة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

  : التوزاني   السالم  عبد  السيد 

111  رهم  بقيلة  حصة   1.111

للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

التوزاني   السالم  عبد  السيد 
 14 رقم  الباقي  عبد  زنقة  عنوانه)ا) 

السلارة  72111 السلارة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

التوزاني   السالم  عبد  السيد 
 14 رقم  الباقي  عبد  زنقة  عنوانه)ا) 

السلارة  72111 السلارة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

االبتدائية بالسلارة  بتاريخ 12  جنبر 

2121 تحت رقم 182/2020.

23I

EXPERTS CONSULTING KHALSI

POUSSIN SAMI
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EXPERTS CONSULTING KHALSI

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

POUSSIN SAMI شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي  وار ا3ت 

حسين ا3ت والل مكناس - 51111 

مكناس  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

51591

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   17

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.POUSSIN SAMI
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تجارة   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

الصيصان.

:  وار ا3ت  عنوان املقر االجتلاعي 

 51111  - حسين ا3ت والل مكناس 

مكناس  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

السيد بنكرطوعة مو�سى :  1.111 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

مو�سى  بنكرطوعة  السيد 

عنوانه)ا)  وار ا3ت حسين ا3ت والل 

مكناس 51111 مكناس  املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

مو�سى  بنكرطوعة  السيد 

عنوانه)ا)  وار ا3ت حسين ا3ت والل 

مكناس 51111 مكناس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

13  جنبر  بتاريخ  التجارية بلكناس  

2121 تحت رقم 4122.

24I

RS.KALACOMPTA

ETNT
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

RS.KALACOMPTA

 LOT AL WAFAE  N°87  3eme

 ETAGE BENI TOUZINE TANGER

 TANGER، 90000، TANGER

MAROC

ETNT شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي طريق 

الرباط علارة كريلة 52  الطابق 

الثالت رقم 9 - 91111 طنجة 

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.78299

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر   2121 3وليوز   13 في  املؤرخ 
محدو ة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 
مبلغ    ETNT الوحيد  الشريك  ذات 
1.111.111  رهم وعنوان  رأسلالها 
مقرها اإلجتلاعي طريق الرباط علارة 
 -  9 الطابق الثالت رقم    52 كريلة 
91111 طنجة املغرب نتيجة ل : عدم 

وجو  رأس املال.
طريق  ب  التصفية  مقر  حد   و 
الطابق    52 كريلة  علارة  الرباط 
الثالت رقم 9 - 91111 طنجة املغرب. 

و عين:
و  الفر او�سي  أسامة   السيد)ة) 
 29 علارة  لوتينور  اقامة  عنوانه)ا) 
طنجة املغرب   91111  19 رقم   6 ط 

كلصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
شتنبر   23 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 4856.

25I

إيسبر3فاك

ايسبريفاك
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

إيسبر3فاك
طريق 111 كلم 14611 عين حرو ة 
املحلد3ة، 21811، املحلد3ة املغرب
ايسبر3فاك شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي 

طريق111كتم14611عينحرو ة - 
21811 املحلد3ة املعرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري -.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تلت   2111 24  جنبر  في  املؤرخ 

املصا قة عل9 :

احلد بيزوكاز  )ة)  تفويت السيد 

أصل  من  اجتلاعية  حصة   511

511 حصة لفائدة  السيد )ة) سعيد 

حوري بتاريخ 27  جنبر 2111.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم   

 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2111 تحت رقم 217887.

26I

RS.KALACOMPTA

 ESPACE ALIMENTATION

AYMANE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

RS.KALACOMPTA

 LOT AL WAFAE  N°87  3eme

 ETAGE BENI TOUZINE TANGER

 TANGER، 90000، TANGER

MAROC

 ESPACE ALIMENTATION

AYMANE شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي اقامة بينتا 

3 طريق مالباطا رقم 216 - 91111 

طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.98165

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر حل   2121 نونبر   25 املؤرخ في 

محدو ة  مسؤولية  ذات  شركة 

 ESPACE الوحيد  الشريك  ذات 

مبلغ    ALIMENTATION AYMANE
وعنوان  111.111  رهم  رأسلالها 

مقرها اإلجتلاعي اقامة بينتا 3 طريق 

طنجة   91111  -  216 رقم  مالباطا 

عدم وجو  راس   : نتيجة ل  املغرب 

املال.

اقامة  ب  التصفية  مقر  حد   و 

 -  216 رقم  مالباطا  طريق   3 بينتا 

91111 طنجة املغرب. 

و عين:
الفاضل  الرحيم   عبد  السيد)ة) 
طريق  فلورنسيا  حي  عنوانه)ا)  و 
املغرب  طنجة   91111  5 الرقم   11

كلصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
14  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 7413.
27I

ORIEN.COMPTA

Y&M SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ORIEN.COMPTA
52 شارع محلد الخامس حي 

الحسني بركان ، 61311، بركان 
املغرب

Y&M SERVICES شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي : رقم 17 
زنقة تلزيرت حي االندلس - 61311 

بركان املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.5615

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر   2121 أكتوبر   13 في  املؤرخ 
ذات  شركة   Y&M SERVICES حل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 
 111.111 رأسلالها  مبلغ  الوحيد 
اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان   رهم 
االندلس  حي  تلزيرت  زنقة   17 رقم 
بركان املغرب نتيجة لحل   61311  -

الشركة.
و عين:

و  عيساوي  3وسف   السيد)ة) 
الكبير  القصر  زنقة   26 عنوانه)ا) 
املغرب  بركان   61311 فلسطين  حي 

كلصفي )ة) للشركة.
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و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

 17 2121 وفي رقم  13 أكتوبر  بتاريخ 

 61311  - زنقة تلزيرت حي االندلس 

بركان املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

14  جنبر  بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

2121 تحت رقم 518.

28I

ORIEN.COMPTA

LES FRERES S.M PRO
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

ORIEN.COMPTA

52 شارع محلد الخامس حي 

الحسني بركان ، 61311، بركان 

املغرب

LES FRERES S.M PRO شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : علارة 

نصيري شارع الحسن الثاني حي 

السالم سيدي سليلان - 61311 

بركان املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.5857

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

2121 تقرر حل  19  جنبر  املؤرخ في 

LES FRERES S.M PRO شركة ذات 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

 111.111 رأسلالها  مبلغ  الوحيد 

اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان   رهم 

الثاني  الحسن  شارع  نصيري  علارة 

حي السالم سيدي سليلان - 61311 

بركان املغرب نتيجة لحل الشركة.

و عين:

و  نصيري  سلير   السيد)ة) 
زنقة تلسينت حي الليلون  عنوانه)ا) 

)ة)  كلصفي  املغرب  بركان   61311

للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

وفي علارة   2121 أكتوبر   19 بتاريخ 

حي  الثاني  الحسن  شارع  نصيري 

 61311  - سليلان  سيدي  السالم 

بركان املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

14  جنبر  بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

2121 تحت رقم 519.

29I

KB Compta

 CENTRE D›EXCELLENCE

EDRAAK PRIVE

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

KB Compta

38 زنقة التاهيتي شارع الحسن 

الثاني ، 11161، الرباط املغرب

 CENTRE D›EXCELLENCE

EDRAAK PRIVE شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 135 

تجزئة عبا ي بريكة  - 12111 تلارة 

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.126289

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر   2121 14  جنبر  في  املؤرخ 

محدو ة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 

 CENTRE الوحيد  الشريك  ذات 

  D’EXCELLENCE EDRAAK PRIVE

111.111  رهم  رأسلالها  مبلغ 

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 135 تجزئة 

عبا ي بريكة  - 12111 تلارة املغرب 

نتيجة ل : غياب النشاط.

 135 ب  التصفية  مقر  حد   و 

12111 تلارة   - تجزئة عبا ي بريكة  

املغرب. 

و عين:

السيد)ة) فؤا   بهلول و عنوانه)ا) 

حي املغرب العربي رقم 2215 12111 

تلارة املغرب كلصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

23  جنبر  بتاريخ  بتلارة   االبتدائية 

2121 تحت رقم 1685.

31I

CAF MAROC

TINGIS LIGHT SOLUTIONS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAF MAROC

 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA

 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

  TINGIS LIGHT SOLUTIONS

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي زنقة وا  
زيز رقم 21 اقامة كاسطيا الطابق 

الثاني رقم 11 - 91111 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

111155

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 12  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 TINGIS : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

. LIGHT SOLUTIONS

غرض الشركة بإ3جاز : بيع   ا وات 
و منتجات الكهرباء.

زنقة وا    : عنوان املقر االجتلاعي 
الطابق  كاسطيا  اقامة   21 رقم  زيز 
طنجة   91111  -  11 رقم  الثاني 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
امليزي  العلراني  خالد  السيد 
111  رهم  بقيلة  حصة   1.111   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
امليزي  العلراني  خالد  السيد 
عنوانه)ا) طنجة البالية تجزئة البحر 
 91111  684 االبيض املتوسط رقم 

طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
امليزي  العلراني  خالد  السيد 
عنوانه)ا) طنجة البالية تجزئة البحر 
 91111  684 االبيض املتوسط رقم 

طنجة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
21  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 237412.

31I

LE PUBLICATEUR LEGAL

LOUBA FER
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
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، 21451، 

الدار البيظاء املغرب
LOUBA FER  شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي تاجر 7 

شارع أحلد توقي الطابق 2 - 21111 
الدارالبيظاء  املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

481885

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2121 أكتوبر   23

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. LOUBA FER

غرض الشركة بإ3جاز : تاجر.

 7 تاجر   : عنوان املقر االجتلاعي 

شارع أحلد توقي الطابق 2 - 21111 

الدارالبيظاء  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.111   : السيدة لبنى بالرا�سي  

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  السيدة لبنى بالرا�سي  

املجلوعة   128 رقم  املسيرة  تجزئة 

الدروة   21511 برشيد  الدروة  س2 

برشيد املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  السيدة لبنى بالرا�سي  

املجلوعة   128 رقم  املسيرة  تجزئة 

الدروة   21511 برشيد  الدروة  س2 

برشيد املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 17 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 756329.

32I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

MEN ATLAS 7

شركة املساهلة

حل شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صندوق البر3د 

2619 ، 41111، مراكش املغرب

MEN ATLAS 7 شركة املساهلة)في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي فيال 

رقم 33 باب اغلي  - 21111 الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.43839

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2121 نونبر   19 املؤرخ في 

 MEN ATLAS املساهلة  شركة 

311.111  رهم  رأسلالها  مبلغ    7

رقم  فيال  اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان 

33 باب اغلي  - 21111 الدار البيضاء 

استلرار  عدم   : ل  نتيجة  املغرب 

نشاط الشركة.

و حد  مقر التصفية ب فيال رقم 

مراكش   41111  - اغلي   باب   33

املغرب. 

و عين:

و  هشام  فيزازي   السيد)ة) 

ساعد3ون  زنقة   21 عنوانه)ا) 

البيضاء  الدار   21111 كاليفورنيا 

املغرب كلصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

18  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2121 تحت رقم 118665.

33I

LE PREMIER CONSEIL

MOUSKI TRANS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
MOUSKI TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها االجتلاعي الطابق 
االر�سي تجزئة امفاق الشطر رقم 1 
رقم 581 سعا ة  - 41111 مراكش 

املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.116185

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم تغيير   2121 نونبر   17 املؤرخ في 
النقل  »*مقاول  من  الشركة  نشاط 
»*مقاول  إ 9  البري الوطني والدو ي« 
النقل البري للبضائع لحساب الغير 

)محلي و و ي).«.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
نونبر   31 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2121 تحت رقم 117885.
34I

LE PREMIER CONSEIL

 MARRAKECH SERVICES
CAR

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
 MARRAKECH SERVICES CAR

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتلاعي الدكان 

رقم 11 الطابق االر�سي  والعلية 

العلارة رقم 12 سكن النخيل - 

41111 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.112351

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في 31 أكتوبر 2121 تقرر حل 

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

 MARRAKECH الوحيد  الشريك 

رأسلالها  مبلغ    SERVICES CAR

مقرها  وعنوان  111.111  رهم 

الطابق   11 رقم  الدكان  اإلجتلاعي 

 12 رقم  العلارة  والعلية  االر�سي  

مراكش   41111  - النخيل  سكن 

: * تراجع العائدات  املغرب نتيجة ل 

وشدة املنافسة.

الدكان  التصفية ب  و حد  مقر 
والعلية  االر�سي   الطابق   11 رقم 

العلارة رقم 12 سكن النخيل املغرب 

41111 مراكش املغرب. 

و عين:

السيد)ة) علي   لغفيري و عنوانه)ا) 
 وار اعراب املحاميد . زاكورة املغرب 

كلصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

11  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2121 تحت رقم 117941.

35I

CLICKING CONSEIL MAROC

MENARA BIJOUX
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

CLICKING CONSEIL MAROC

شارع موالي عبد هللا تجزئة البستان 
زنقة الفر وس رقم 81 ، 41191، 

مراكش املغرب

MENARA BIJOUX شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
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وعنوان مقرها اإلجتلاعي املركز 

التجاري منارة مول ,الوحدة رقم 

145 الطابق االول  - 41111 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

11473

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 13  جنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.MENARA BIJOUX

بيع   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

املجوهرات.

املركز   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

رقم  ,الوحدة  مول  منارة  التجاري 

145 الطابق االول  - 41111 مراكش 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 228.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

السيد أكيوض الحسين :  1.141 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

 1.141   : أنوار  النليلي  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

 50%  : السيد أكيوض الحسين   

بقيلة 111  رهم.

السيد النليلي أنوار : %50 بقيلة 

111  رهم.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد أكيوض الحسين عنوانه)ا) 

املحاميد   469 رقم  ب   4 سعا ة 

41111 مراكش املغرب.

عنوانه)ا)  أنوار  النليلي  السيد 
211 زنقة 8 باب السيفر عين هارون 

31111 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد أكيوض الحسين عنوانه)ا) 

املحاميد   469 رقم  ب   4 سعا ة 

41111 مراكش املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

18  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2121 تحت رقم 118661.

36I

INFOPLUME

 JOUETS MOHAMED &

»JAMAA »JMJ
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

إنشاء فرع تابع للشركة

INFOPLUME

149 شارع محلد الخامس اقامة 

ميلوزا 1 رقم 17 ، 91111، طنجة 

املغرب

 JOUETS MOHAMED & JAMAA

JMJ«« شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي ساحة 

موزار، زاوية إمام صحنون و سيد 

قطب، إقامة ا، متجر 1 - 91111 

طنجة املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.113671

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 15  جنبر 2121 تقرر إنشاء 

التسلية  تحت  للشركة   تابع  فرع  

 JOUETS MOHAMED & JAMAA

و الكائن بالعنوان زاوية محج   »»JMJ

مو�سى  و  عبدهلل  بن  محلد  سيدي 

 ، محل رقم  بن نوسير إقامة زكاري، 

54 ، طابق السفلي  - 91111 طنجة 

املغرب و املسير من طرف السيد)ة) 

بنسعد محلد.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

23  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 7857.

37I

THALAL CONSULTANTS

 COMPAGNIE DE
 RESTAURATION et

hottelerie
شركة املساهلة

رفع رأسلال الشركة

THALAL CONSULTANTS
 N° 23 RUE TARIK BNOU
 ZIAD APPT N°8 GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 Compagnie de restauration et
hottelerie شركة املساهلة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 143 
سيدي غانم الحي الصناعي  مراكش 

- 41111 مراكش املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.67589

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم   2121 أكتوبر   17 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من  أي  »2.511.111  رهم« 
»3.111.111  رهم« إ 9 »5.511.111 
تقد3م حصص    : عن طريق   رهم« 

نقد3ة أو عينية.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
نونبر   31 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2121 تحت رقم 117875.
38I

CAF MAROC

PROMAGÉQE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
PROMAGÉQE شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي زنقة وا  
زيز رقم 21 اقامة كاسطيا الطابق 

الثاني رقم 11 - 91111 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

111157
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 أكتوبر   12
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.PROMAGÉQE
غرض الشركة بإ3جاز : التركيبات 

الكهربائية.
زنقة وا    : عنوان املقر االجتلاعي 
الطابق  كاسطيا  اقامة   21 رقم  زيز 
طنجة   91111  -  11 رقم  الثاني 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:
  : اليون�سي  العربي  محلد  السيد 
51 حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
السيد محلد املساوي :  51 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
اليون�سي  العربي  محلد  السيد 
عنوانه)ا) حي الرو اني زنقة 113 رقم 

14 91111 طنجة  املغرب.
السيد محلد املساوي عنوانه)ا) 
 91111 146 2 أ قطعة  تجزئة الخير 

طنجة  املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
اليون�سي  العربي  محلد  السيد 
عنوانه)ا) حي الرو اني زنقة 113 رقم 

14 91111 طنجة  املغرب
السيد محلد املساوي عنوانه)ا) 
 91111 146 2 أ قطعة  تجزئة الخير 

طنجة  املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
21  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 237415.
39I
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موثق

JIHAD PIECES AUTOS
إعالن متعد  القرارات

موثق
221 زاوية شارع يعقوب املنصور 
و ابن تومرت جليز ، 41، مراكش 

املغرب
JIHAD PIECES AUTOS »شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة«
وعنوان مقرها االجتلاعي:  18 شارع 
موالي رشيد جليز - - مراكش املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.8549
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 12 نونبر 2121
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي 3نص عل9 ما3لي: 
االجتلاعية  للحصص  جد3د  توزيع 
 19 في   الهبة املؤرخ  بلقت�سى عقد 

نونبر 2121 
وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
عل9  3نص  الذي   :6-7 رقم  بند 
 75.321 ملياء  زاهيد  السيدة  ما3لي: 
حصة اجتلاعية و السيد زاهيد عبد 

املطلب 32.281
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
17  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2121 تحت رقم 9336.
41I

GROUPE MOULOUDE BOUTENACHE

GMBHOLD
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 GROUPE MOULOUDE
BOUTENACHE

 RUE ABOU ALAAE AL ,57
 MAARI ، 90000، TANGER

MAROC
GMBHOLD شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي قطعة رقم 
21، مد3نة طنجة للسيارات منطقة 

تلد3د املنطقة الحرة، املعروفة 

باسم TAC 2، جلاعة جوامعة 

اقليم فحص انجرة - 91111 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

111687

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 12  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.GMBHOLD

التطوير   : بإ3جاز  غرض الشركة 

العقاري.

عنوان املقر االجتلاعي : قطعة رقم 

مد3نة طنجة للسيارات منطقة   ،21

املعروفة  الحرة،  املنطقة  تلد3د 

باسم TAC 2، جلاعة جوامعة اقليم 

فحص انجرة - 91111 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 92.651 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:

السيد فيصل بوتنعاش الحلوتي 

1.191  رهم  بقيلة  حصة   85   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد فيصل بوتنعاش الحلوتي 

مليلية   52111 مليلية  عنوانه)ا) 

اسبانيا.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد فيصل بوتنعاش الحلوتي 

مليلية   52111 مليلية  عنوانه)ا) 

اسبانيا.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

11  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 237128.

41I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

ARANEM 8
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صندوق البر3د 

2619 ، 41111، مراكش املغرب

ARANEM 8 شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي فيال رقم 

33 باب اغلي - 41111 مراكش 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.37581

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2121 نونبر   19 املؤرخ في 

املحدو ة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسلالها  مبلغ    ARANEM 8

مقرها  وعنوان  111.111  رهم 

 - باب اغلي   33 اإلجتلاعي فيال رقم 

 : ل  نتيجة  املغرب  مراكش   41111

عدم استلرار نشاط الشركة.

فيال  ب  التصفية  مقر  حد   و 

مراكش   41111  - باب اغلي   33 رقم 

املغرب. 

و عين:

 RUIMY  Ely Michel السيد)ة) 

لندن  لندن   1 لندن  عنوانه)ا)  و 

كلصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

11  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2121 تحت رقم 118415.

42I

أسلاء ميد3ا

SABRI STUDIO
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

أسلاء ميد3ا

شارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

21 البرنو�سي البيضاء، 21111، 

البيضاء املغرب

SABRI STUDIO  شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي مليجر 

 وبريويل الطابق 12 مبنى الحرية  - 

21111 الدار البيضاء  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

482725

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   16

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 SABRI : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

. STUDIO

امشغال   : غرض الشركة بإ3جاز 

العامة. 

أعلال االصالح و التجهيز.

الهندسة الفنية واملالية.

استيرا  وتصد3ر..

مليجر   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

 - مبنى الحرية    12  وبريويل الطابق 

21111 الدار البيضاء  املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 211   : عثلان   صبري  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

السيدة صبري راوية  :  211 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة .

 211   : جيهان   صبري  السيدة 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
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 411   : مليكة   كنعان  السيدة 
حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عثلان   صبري  السيد 
8  ار  رقم   1 اقامة حدائق املحيط 
بوعزة  21111 الدار البيضاء  املغرب 
عنوانه)ا)  راوية   صبري  السيدة 
شارع 9 أبريل رقم 16 اقامة الجنوب 
بامليي   كارتيي   23 شقة   5 الطابق 

21111 الدار البيضاء  املغرب .
عنوانه)ا)  السيدة صبري جيهان  
 21111   75112 شارع تيكيتون   62

الدار البيضاء  املغرب .
عنوانه)ا)  السيدة كنعان مليكة  
8  ار  رقم   1 اقامة حدائق املحيط 
بوعزة  21111 الدار البيضاء  املغرب 
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  عثلان   صبري  السيد 
8  ار  رقم   1 اقامة حدائق املحيط 
بوعزة  21111 الدار البيضاء  املغرب 
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 14 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم -.

43I

bkm conseils

STE JIRAN
إعالن متعد  القرارات

bkm conseils
رقم 3 اقامة الرحلة  شارع عبد 
الكريم الخطابي جليز 41111 

مراكش ، 41111، مراكش املغرب
STE JIRAN »شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة«
وعنوان مقرها االجتلاعي: تجزئة 

العزوزية باب النخيل 1 رقم 16 ل - 
41171 مراكش املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.91325

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2121 18 شتنبر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

الذي 3نص عل9  قرار رقم االول: 
ما3لي: تغيير تسلية الشركة

الذي 3نص عل9  قرار رقم الثاني: 
ما3لي: توسيع نشاط الشركة

وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات 
النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 2: الذي 3نص عل9 ما3لي: 
 SLBO« من  الشركة  تسلية  تغيير 

»JIRAN« 9 إ »TRAVAUX
بند رقم 3: الذي 3نص عل9 ما3لي: 
نشاط  إ 9  التالية  امنشطة  اضافة 

الشركة الحا ي : التفاوض.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
11  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2121 تحت رقم 8552.

44I

MEACLIK IDRASSEN SERVICES

ميكليك ادراسن سيرفيس
شركة ذات مسؤولية محدو ة 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MEACLIK IDRASSEN SERVICES
332 شارع ابراهيم الرو اني  طابق 
5 رقم21 اقامة الريحان املعاريف، 

21371، الدار البيضاء املغرب
ميكليك ا راسن سيرفيس شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 332 شارع 
ابراهيم الرو اني  طابق 5 رقم21 
اقامة الريحان املعاريف 21371 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
481815

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   14
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

اإلقتضاء بلختصر تسليتها : ميكليك 

ا راسن سيرفيس.

غرض الشركة بإ3جاز : تجارية.

عنوان املقر االجتلاعي : 332 شارع 

رقم21   5 طابق  الرو اني   ابراهيم 

 21371 املعاريف  الريحان  اقامة 

الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد اسامة اضراسن عنوانه)ا) 

املكانسة 5 بلوك ا رقم 6 زنقة 9 عين 

الشق البيضاء 21481 الدارالبيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اسامة اضراسن عنوانه)ا) 

املكانسة 5 بلوك ا رقم 6 زنقة 9 عين 

الشق البيضاء 21481 الدارالبيضاء 

املغرب

 - بتاريخ  تم اإل3داع القانوني ب-  

تحت رقم -.

45I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

SCAB FALLAH
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

SCAB FALLAH شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 

النلاء قطعة 3/168 الحي الصناعي 

بنسو ة - 31111 فاس املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.19691

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم   2112 3ونيو   13 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من  أي  »2.111.111  رهم« 

»2.111.111  رهم« إ 9 »4.111.111 

تقد3م حصص    : عن طريق   رهم« 

نقد3ة أو عينية.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
3وليوز   11 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2112 تحت رقم 1594/2012.

46I

CABINET CONSULTING TOGESTION SARL

STE SMS 63 SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

 CABINET CONSULTING

TOGESTION SARL

 av. hassan II bloc 1 N° 21 ،

72111، السلارة املغرب

STE SMS 63 SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

املسيرة الخضراء رقم 144 السلارة  

- 72111 السلارة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2141

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 17  جنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. SMS 63 SARL
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أشغال   : بإ3جاز  الشركة  غرض 
البناء و أشغال مختلفة .

شارع   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
املسيرة الخضراء رقم 144 السلارة  - 

72111 السلارة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 511   : شريف  3وسف  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
 511   : اسفي   ابراهيم  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  السيد ابراهيم اسفي  
 43 رقم  ابريك  ولد  علي  ابا  زنقة 

السلارة  72111 السلارة املغرب.
السيد 3وسف شريف عنوانه)ا) 
رقم   13 شارع الحسن الثاني علارة 
12 السلارة 72111 السلارة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   
ومواطن مسيري الشركة:

السيد 3وسف شريف عنوانه)ا) 
رقم   13 شارع الحسن الثاني علارة 

12 السلارة 72111 السلارة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
االبتدائية بالسلارة  بتاريخ 22  جنبر 

2121 تحت رقم 202/2020.
47I

LE PUBLICATEUR LEGAL

BARRIMA BTP NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

LE PUBLICATEUR LEGAL
التجزئة 6 الزنقة 51 رقم 8 ق.ج 

الدار البيظاء التجزئة 6 الزنقة 51 
رقم 8 ق.ج الدار البيظاء، 21451، 

الدار البيظاء املغرب
BARRIMA BTP NEGOCE  شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي 75 شارع 

11 3نا3ر الطابق امول الشقة 169  - 
21111 الدارالبيضاء املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.431999

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2119 أبريل   17 في  املؤرخ 

املصا قة عل9 :

الد3ن   صالح  )ة)   السيد  تفويت 

من  اجتلاعية  حصة   333 الصوفي 

السيد  33.311 حصة لفائدة   أصل 

أبريل   17 بتاريخ  بريلة   عزيز  )ة) 

.2119

طير  جلال   )ة)  السيد  تفويت 

من  اجتلاعية  حصة   333 الحلام 

السيد  33.311 حصة لفائدة   أصل 

أبريل   17 بتاريخ  بريلة   عزيز  )ة) 

.2119

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم   

 17 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 757898.

48I

 3وان امستاذ صالح تويجر

 CHEMAIS AND PARTNERS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

 3وان امستاذ صالح تويجر

كريسطال -3 الطابق السفلي، ب 

16، شارع سيدي محلد بن عبد هللا 

، 21111، الدار البيضاء املغرب

  CHEMAIS AND PARTNERS

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

سيدي محلد بن عبد هللا كريسطال 

3 الطابق السفلي مكتب رقم 16 - 

21111 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.31916

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2121 نونبر   19 في  املؤرخ 

املصا قة عل9 :

شليس  علي  )ة)  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتلاعية  حصة   411

)ة)  السيد  لفائدة   حصة   1.111

عائشة نهاري بتاريخ 19 نونبر 2121.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 757713.

49I

 WORLD ART CONSULTING SARL par

abréviation WACON SARL

BENELUX DESIGN
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

 WORLD ART CONSULTING
 SARL par abréviation WACON

SARL
زاوية شارع أبي جرير الطبري 

وزنقة عبد الرحلان ناصر، إقامة 
املنصور، الطابق امول، الشقة رقم 

2 ، 91111، طنجة املغرب
BENELUX DESIGN شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي 5 شارع 

3وسف ابن تاشفين، الطابق الثاني، 
الشقة رقم 3 - 91111 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

111745
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   23
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.BENELUX DESIGN
تصنيع،   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

إنشاء وتسويق جليع االثاث.
شارع   5  : عنوان املقر االجتلاعي 
الطابق الثاني،  3وسف ابن تاشفين، 
الشقة رقم 3 - 91111 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 661   : السيد مصطفى العشاوي 
حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

السيد كلال بلحسن :  341 حصة 
بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

العشاوي  مصطفى  السيد 
الرازي  بكر  أبو  شارع  عنوانه)ا) 

91111 طنجة املغرب.
عنوانه)ا)  بلحسن  كلال  السيد 
طنجة   91111 شارع موالي هشام  

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  بلحسن  كلال  السيد 
طنجة   91111 شارع موالي هشام  

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
11  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 237157.

51I

SAGASUD

 THE SEAWEED COMPANY
RED TURTLE TSCRT

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تفويت حصص

SAGASUD
شارع االمير موالي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، العيون
LAAYOUNE املغرب

 THE SEAWEED COMPANY
RED TURTLE TSCRT شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي حي 

السعا ة شارع موالي اسلاعيل 
شارع بركان رقم 11 الطابق 11 
العيون - 71111 العيون املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.31539
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تلت   2121 3ونيو   26 في  املؤرخ 

املصا قة عل9 :
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 MIGUEL )ة)  السيد  تفويت 

 CAMPOS SEPULVEDA JUNIOR

 15 أصل  من  اجتلاعية  حصة   11

 THE )ة)  السيد  لفائدة   حصة 

 SEAWEED COMPANY B.V THE

بتاريخ   SEAWEED COMPANY B.V

26 3ونيو 2121.

 MIGUEL )ة)  السيد  تفويت 

 CAMPOS SEPULVEDA JUNIOR

 15 أصل  من  اجتلاعية  حصة   5

 AMINE )ة)  السيد  لفائدة   حصة 

KHAROUB بتاريخ 26 3ونيو 2121.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم   

3ونيو   26 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2121 تحت رقم 1566/2020.

51I

ST2C

ASCENSORES DORADOS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

ST2C

 AV MOULAY YOUSSEF RUE

 MIMOSAS N°4 RES NAJM APPT

N°4 ، 90000، TANGER MAROC

ASCENSORES DORADOS شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي  املحل29، 

قيسارية الور  شارع بئر أنزران، - 

91111  طنجة  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

111149

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 أكتوبر   14

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ASCENSORES DORADOS

استيرا    : بإ3جاز  الشركة  غرض 
ومستلزماتها  املصاعد  وتوزيع 

بالجللة والتقسيط.
عنوان املقر االجتلاعي :  املحل29، 
 - أنزران،  بئر  شارع  الور   قيسارية 

91111  طنجة  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 511   : السيد الحسين بن مو�سى 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
  : بوجيدة  3اسين  محلد  السيد 
511 حصة بقيلة 111  رهم للحصة 
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
مو�سى  بن  الحسين  السيد 
عنوانه)ا) 181  شارع و ي العهد طابق 

3 رقم 5 91111  طنجة  املغرب.
بوجيدة  3اسين  محلد  السيد 
عنوانه)ا) حي بئر أنزران اقامة الور  
طنجة     91111  13 رقم   5 طابق 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
مو�سى  بن  الحسين  السيد 
عنوانه)ا) 181  شارع و ي العهد طابق 

3 رقم 5 91111  طنجة  املغرب
بوجيدة  3اسين  محلد  السيد 
عنوانه)ا) حي بئر أنزران اقامة الور  
طنجة     91111  13 رقم   5 طابق 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
21  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 7736.
52I

PREMIUM FINANCE

4M TRADING
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

4M TRADING  شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع عبد 
الكريم الخطابي اقامة جوا  علارة 
119 شقة 43  الطابق 3  - 41111 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : .
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   23
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 4M  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. TRADING
منعش   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

عقاري.
عنوان املقر االجتلاعي : شارع عبد 
اقامة جوا  علارة  الخطابي  الكريم 
 41111  -   3 الطابق    43 شقة   119

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
السيد محلد  انوار برزوق :  1.111 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
برزوق  انوار  محلد   السيد 
 446 15 رقم  عنوانه)ا) ح م الوحدة 

41111 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
برزوق  انوار  محلد   السيد 
 446 15 رقم  عنوانه)ا) ح م الوحدة 

41111 مراكش املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

23  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2121 تحت رقم ..

53I

THALAL CONSULTANTS

 KECHMARA CAFE DE LA

LIBERTE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسلية الشركة

THALAL CONSULTANTS

 N° 23 RUE TARIK BNOU

 ZIAD APPT N°8 GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 KECHMARA CAFE DE LA

LIBERTE شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

 RUE وعنوان مقرها االجتلاعي

 DE LA LIBERTE  N°1 BIS ET 3

 GUELIZ -MARRAKECH - 40000

مراكش املغرب.

تغيير تسلية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

16289

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم تغيير   2121 11  جنبر  املؤرخ في 

 KECHMARA« من  الشركة  تسلية 

إ 9   »CAFE DE LA LIBERTE

. »MYKECH«

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

17  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2121 تحت رقم 118637.

54I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

JRI COUNTRY CLUB
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صندوق البر3د 

2619 ، 41111، مراكش املغرب
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JRI COUNTRY CLUB شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

محلد السا س ، مسك اليل فيال 

33 مكتب رقم 6 - 41111 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

119589

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   23

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 JRI  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.COUNTRY CLUB

اعدا  و   : غرض الشركة بإ3جاز 

تسويق جليع وجبات املطعم .

شارع   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

فيال  اليل  مسك   ، السا س  محلد 

مراكش   41111  -  6 مكتب رقم   33

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

  JRI COUNTRY CLUB الشركة 

111  رهم  بقيلة  حصة   :  1.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

 JRI  HOLDING الشركة 

MOROCCO عنوانه)ا) شارع محلد 

السا س، مسك اليل فيال 33 مكتب 
رقم 1 41111 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بلوا   كريم  السيد 
علارة 5 شقة 6 زنقة هارون الرشيد 
اكدال الرباط 11181 الرباط املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
22  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2121 تحت رقم 118779.

55I

AM CONSULTING

JARDIFLORA
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

AM CONSULTING
 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD
 RAHA LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC
JARDIFLORA شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي 39 زنقة 
لال 3اقوت الطابق الرابع الشقة   

الدارالبيضاء - 21491 الدارالبيضاء 
املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.325221
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم   2121 19  جنبر  في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من  أي  »4.511.111  رهم« 
 5.111.111« إ 9  »511.111  رهم« 
مقاصة  إجراء    : طريق  عن   رهم« 
مع  3ون الشركة املحد ة املقدار و 

املستحقة.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 758599.

56I

FINANCES.NET

LAB CARS SARL
إعالن متعد  القرارات

FINANCES.NET
 AVENUE CAHIRA LOT 119

 FOUTOUHI TEMARA ، 12000،
TEMARA MAROC

LAB CARS SARL »شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة«

وعنوان مقرها االجتلاعي: 7 زاوية 
الريس مارسيل و علر السالوي 

اقامة خد3دج  لقبيبات الرباط - 
11111 الرباط املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.111487
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 13 مارس 2121
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي 3نص عل9 ما3لي:    
قام السيد لبطيمي محلد بنقل 511 
حصة اجتلاعية  لفائدة السيد اخراز 
ابراهيم  و قام  السيد لبطيمي احلد 
لفائدة  حصة اجتلاعية    511 بنقل 

السيد اخراز ابراهيم
قرار رقم 2: الذي 3نص عل9 ما3لي: 
تغيير الشكل القانوني من شركة ذات 
ذات  شركة  ا 9  محدو ة  مسؤولية 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد
عل9  3نص  الذي   :3 رقم  قرار 
السيد  العام  الجلع  -عين  ما3لي: 
بللحرزعالء مسير وحيد للشركة ملدة 

غير محدو ة
وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
الذي 3نص   : و7    2 و   1 بند رقم 
عل9 ما3لي: الشكل القانوني و الشريك 

الجد3د  و التسيير 
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
18  جنبر  بتاريخ  التجارية بالرباط  

2121 تحت رقم 119213.
57I

FIDUCIAIRE ARRAHMA HISSABAT SARL

 FIDUCIAIRE ARRAHMA
HISSABAT

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

 FIDUCIAIRE ARRAHMA
HISSABAT SARL

 Boulevard DERFOUFI N° 204,
1er étage 204 شارع  رفوفي 

الطابق االول، 61111، وجدة 
MAROC

 FIDUCIAIRE ARRAHMA
HISSABAT شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي 11 علارة 

بالغازي شارع عبد العا ي بن شقرون 
- 31111 فاس املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.36189
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 19 أكتوبر 2121 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 
»11 علارة بالغازي شارع عبد العا ي 
فاس املغرب«   31111  - بن شقرون 
إ 9 »214 شارع  رفوفي الطابق االول 

- 61111 وجدة  املغرب«.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
16  جنبر  بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2121 تحت رقم 2981.

58I

FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR SARL AU

PARA ECZANE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR
SARL AU

 AV EL MOUTANABI RUE 1
 N°183 2EME  ETAGE ، 23000،

BENI MELLAL MAROC
PARA ECZANE شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي مراب 

باوال  عيا  اوال  عطو  - 23111 بني 
مالل املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
11815

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 11  جنبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 PARA  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.ECZANE
غرض الشركة بإ3جاز : بيع ا وات 

وملحقات الصيدلة.
مراب   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
باوال  عيا  اوال  عطو  - 23111 بني 

مالل املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 751   : السيدة بوعدو  3اسلين 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
 251   : سوعا   الكتابي  السيدة 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
3اسلين  بوعدو   السيدة 
عطو   اوال   عيا   باوال   عنوانه)ا)  

23111 بني مالل املغرب.
السيدة الكتابي سوعا  عنوانه)ا)  
بني   23111 باوال  عيا  اوال  عطو  

مالل املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
3اسلين  بوعدو   السيدة 
عطو  اوال   عيا   باوال   عنوانه)ا)  

23111 بني مالل املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 22 بتاريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم 1113.
59I

ficof

TNT TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ficof
 1rue abi temmam ، 60000،

oujda maroc
TNT TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي زنقة أحلد 

 ندان علارة رقم 2 - 61111 وجدة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

36233

في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   15

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 TNT  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.TRAVAUX

أشغال   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

متنوعة.
زنقة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

 61111  -  2 أحلد  ندان علارة رقم 

وجدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:

السيد تانوتي محلد :  111 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  محلد  تانوتي  السيد 

زنقة  بي   الخامس  محلد  شارع 

61111 املغرب وجدة.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  محلد  تانوتي  السيد 

زنقة  بي  الخامس  محلد  شارع 

61111 املغرب وجدة

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

22  جنبر  بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2121 تحت رقم 3153.

61I

 WORLD ART CONSULTING SARL par

abréviation WACON SARL

VAMCAD FASHIONS
إعالن متعد  القرارات

 WORLD ART CONSULTING

 SARL par abréviation WACON

SARL

زاوية شارع أبي جرير الطبري 

وزنقة عبد الرحلان ناصر، إقامة 

املنصور، الطابق امول، الشقة رقم 

2 ، 91111، طنجة املغرب

VAMCAD FASHIONS »شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة«

وعنوان مقرها االجتلاعي: املنطقة 

الحرة للتصد3ر بوخالف، القطعة 

رقم 5، الجزء رقم 3، الطابق 

امر�سي، املحل رقم 2 - 91111 

طنجة  املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.63619

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 27 نونبر 2121

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي 3نص عل9 ما3لي: 

اجتلاعية  حصة   1511 تفويت 

111  رهم مصرفة للعللة  من فئة 

الصعبة للحصة الواحدة، من أصل 

املكتتبة  اجتلاعية  حصة   1511

سلفا للسيد أوستن هنري في شركة 

 ،VAMCAD FASHIONS SARL

لصالح السيد فيكتور باتريك باكلي، 

بدابلن  املز ا   الجنسية،  إ3رلندي 

 ،03-08-1961 بتاريخ  بإ3رلندا 

والساكن بدابلن إ3رلندا.

قرار رقم 2: الذي 3نص عل9 ما3لي: 

هنري  أوستن  السيد  استقالة  قبول 

للشركة،  وحيد  كلسير  منصبه  من 

مع منحه شها ة إبراء الذمة من أجل 

فترة تسييره.

عل9  3نص  الذي   :3 رقم  قرار 
باتريك  فيكتور  السيد  تعيين  ما3لي: 
املز ا   الجنسية،  إ3رلندي  باكلي، 
03-08- بتاريخ  بإ3رلندا  بدابلن 
 ، إ3رلندا  بدابلن  والساكن   ،1961
 VAMCAD لشركة  وحيد  كلسير 
وذلك ملدة غير   ،FASHIONS SARL
جليع  في  الشركة  تلزم  محدو ة. 
الوحيد  املسير  بتوقيع  معامالتها 

السيد فيكتور باتريك باكلي. 
قرار رقم 4: الذي 3نص عل9 ما3لي: 
التسيير  صالحيات  بعض  تفويض 
السيد  الوحيد  املسير  طرف  من 
فيكتور باتريك باكلي لفائدة شريكه 
إ3رلندي  جون،  هنري  اريل  السيد 
إ3رلندا،  بلا3و  والساكن  الجنسية، 
: مراقبة تسيير إنتاج  وذلك من أجل 
الشركة وتسيير أعلال النقل واإلمدا  
كالتصد3ر  للشركة،  )اللوجيستك) 
البيع  علليات  إنجاز  مع  واالستيرا ، 
التفويض  هذا  مدة  تلتد  والشراء. 

لسنتين قابلتين للتجد3د.
عل9  3نص  الذي   :5 رقم  قرار 
ما3لي: تحيين وإعا ة صياغة القانون 
مجلوع  ليشلل  للشركة  امسا�سي 

التغييرات الجد3دة.
وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
عل9  3نص  الذي   :1 رقم  بند 
تحيين وإعا ة صياغة النظام  ما3لي: 

امسا�سي بالكامل
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
16  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 237181.

61I

cejf

RISMYK TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

cejf
 17place pasteur res.pasteur

 build -7ème Etage N°5
 casablanca ، 20360، casablanca

maroc
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RISMYK TRAVAUX  شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 212 شارع 

عبد املومن رقم 5 الطابق السفلي - 

21361 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

481617

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   23

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. RISMYK TRAVAUX

غرض الشركة بإ3جاز : بيع العقار.

عنوان املقر االجتلاعي : 212 شارع 

 - الطابق السفلي   5 عبد املومن رقم 

21361 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 511   : السيد الرحلوني البشير 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

السيد الرحلوني بوشعيب :  511 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الرحلوني البشير عنوانه)ا) 

 27223  وار حارث حلري  ار بوعزة 

الدار البيضاء املغرب.

بوشعيب  الرحلوني  السيد 
عنوانه)ا) حارث حلري 1 طريق أزمور 

11  ار بوعزة النواصر البيضاء  كلم 

27223 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الرحلوني البشير عنوانه)ا) 

 27223  وار حارث حلري  ار بوعزة 

الدار البيضاء املغرب.

بوشعيب  الرحلوني  السيد 

عنوانه)ا) حارث حلري 1 طريق أزمور 

11  ار بوعزة النواصر البيضاء  كلم 

27223 الدار البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 755981.

62I

AMJAD AUDIT

LASRI AGRICOLE

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

AMJAD AUDIT

 HAY ESSALAM BLOC 10 N°

 APPT 05 ، 14200، SIDI 84-83

SLIMANE MAROC

LASRI AGRICOLE شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي حي بام 

بلوك 15 رقم 829 - 14211 سيدي 

سليلان املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.1715

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تلت   2121 نونبر   13 في  املؤرخ 

املصا قة عل9 :

)ة) عالل الوهراني  تفويت السيد 

أصل  من  اجتلاعية  حصة   661

1.111 حصة لفائدة  السيد )ة) خالد 

العسري بتاريخ 23 أكتوبر 2121.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم   

بتاريخ  سليلان   بسيدي  االبتدائية 

22  جنبر 2121 تحت رقم 272.

63I

STE SUD EST GESTION SARL

LAHROUCH FILS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

STE SUD EST GESTION SARL
شارع موالي   99 العلارة   16 رقم 

الرشيد3ة   ،52111  ، الشريف  علي 

املغرب

ذات  شركة   LAHROUCH FILS

املسؤولية املحدو ة

قصر  اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان 

ا3زكال ا3فغ اغبالو نكر وس كلليلة 

- 52251 كلليلة املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.7145

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم   2121 12  جنبر  في  املؤرخ 
بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من  أي  »911.111  رهم«  قدره 

»2.111.111  رهم« إ 9 »2.911.111 

تقد3م حصص    : عن طريق   رهم« 

نقد3ة أو عينية.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 23 بتاريخ  بالرشيد3ة   االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم 399.

64I

credible consult

 CONTROLE TECHNIQUE

 TRAVAUX INDUSTRIELS

)(CTTI
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

credible consult

 bd emile zola ، 20300،  325

casablanca maroc

 CONTROLE TECHNIQUE

 (TRAVAUX INDUSTRIELS (CTTI

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

 13 اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان 

 - معروف   سيدي  الجلاعة  تجزئة 

21281 الدارالبيضاء املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.131111

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم   2121 15  جنبر  في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من  أي  »3.511.111  رهم« 

»1.511.111  رهم« إ 9 »5.111.111 

مقاصة  إجراء    : طريق  عن   رهم« 

مع  3ون الشركة املحد ة املقدار و 

املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 758263.

66I

ANDERSEN CONSULTING

NATURPLAS INDUSTRIAL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

ANDERSEN CONSULTING

 RUE DE GRENADE, PARC 29

 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC

 NATURPLAS INDUSTRIAL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي املنطقة 

الصناعية تطوان بارك، القطع 97 و 

98 - 93121 تطوان املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.21773

العام  الجلع  بلقت�سى 

13  جنبر  في  املؤرخ  اإلستثنائي 

الشركة  رأسلال  رفع  تم   2121

»61.111.111  رهم«  قدره  بلبلغ 

إ 9  »11.111.111  رهم«  من  أي 

  : طريق  عن  »71.111.111  رهم« 

تقد3م حصص نقد3ة أو عينية.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

18  جنبر  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

2121 تحت رقم 6221.

67I
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COMPTASAM

طيكسول
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

COMPTASAM
11 شارع أبي بكر الرازي إقامة الرازي 

الطابق السفلي ، 91111، طنجة 
املغرب

طيكسول شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 
هارون الرشيد رقم 53 طابق 2 - 

91151 طنجة املغرب.
تحويل  املقر االجتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.63663

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 17 أكتوبر 2121 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 
53 طابق  »شارع هارون الرشيد رقم 
2 - 91151 طنجة املغرب« إ 9 »زاوية 
شارع جيوث والماتين ، إقامة الكتبية 
طنجة    91111  -  31 رقم   3 طابق 

املغرب«.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
22  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 7776.

68I

CABINET RAMI EXPERTISE

 STE JADID KHADAMAT
ACHAMAL SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تأسيس شركة

CABINET RAMI EXPERTISE
  Espace Rihab Fés, Avenue Allal

 ben Abdellah Immb D, N°56,
 5ème étage Bureau 30 ، 30000،

Fés, Maroc
 STE JADID KHADAMAT

ACHAMAL SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 44 شارع 
محلد السالوي فاس - 31111 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
65227

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   27
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
 JADID KHADAMAT ACHAMAL

.SARL
مقاول   -  : غرض الشركة بإ3جاز 
 ، الطرق   ، الحدائق  صيانة  أو  زرع 

إلخ .
- مقاول تنظيف واجهات املحالت 

واملخازن والشقق..
44 شارع  عنوان املقر االجتلاعي : 
محلد السالوي فاس - 31111 فاس 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
السيد الورا3ني منير :  511 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة .
السيد الورا3ني آ م :  211 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة .
 211   : محلد  الورا3ني  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
 111   : راضية  املطالع  السيدة 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  منير  الورا3ني  السيد 
ا3لوزار  طريق   2 صولينا  تجزئة 
الزهور2 فاس 31111 فاس  املغرب.

عنوانه)ا)  آ م  الورا3ني  السيد 
ا3لوزار  طريق   2 صولينا  تجزئة 
الزهور2 فاس 31111 فاس  املغرب.

السيد الورا3ني محلد عنوانه)ا) 
ا3لوزار  طريق   2 صولينا  تجزئة 
الزهور2 فاس 31111 فاس  املغرب.

السيدة املطالع راضية عنوانه)ا) 
ا3لوزار  طريق   2 صولينا  تجزئة 
الزهور2 فاس 31111 فاس  املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  منير  الورا3ني  السيد 
ا3لوزار  طريق   2 صولينا  تجزئة 

الزهور2 فاس 31111 فاس  املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
19  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم 3521.

69I

SURPLEX MOROCCO

SURPLEX MOROCCO
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

توسيع نشاط الشركة 

SURPLEX MOROCCO
زنقة سومية اقامة شهرزا  3 

الطابق 5 رقم 22 الدار البيضاء ، 
21142، الدار البيضاء املغرب

SURPLEX MOROCCO شركة 
ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها االجتلاعي زنقة 
سومية اقامة شهرزا  3 الطابق 

5 رقم 22 الدار البيضاء - 21142 
الدار البيضاء املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.411439

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 19 نونبر 2121 تلت إضافة 
إ 9 نشاط الشركة  التالية  امنشطة 

الحا ي :
ملثل تجاري

تاجر مستور 
مقاول نقل البضائع

وشحن  وتسويق  وبيع  شراء 
قطع  أنواع  جليع  وتوزيع  واستيرا  
البضائع  ومركبات  السيارات  غيار 

الثقيلة وملحقاتها..
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم   
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 758548.

71I

املركز الجهوي لالستثلار لجهة العيون الساقية 

الحلراء

YSG HOLIDAYS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثلار لجهة 
العيون الساقية الحلراء

صندوق البر3د 2266 ، 71111، 
العيون املغرب

YSG HOLIDAYS شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

موالي اسلاعيل حي السعا ة زنقة 
بركان رقم 11 الطابق الثاني  - 

71111 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
34377

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 19  جنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 YSG  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.HOLIDAYS
3قترح   : بإ3جاز  الشركة  غرض 
حجز  ويبيع عروض السفر للعلالء: 
نقل  تذكرة  أي  وبيع  وتأجير  وتأكيد 
جوي أو بحري أو بري؛ إصدار وتسليم 
املقابلة  واملستندات  املالية  اموراق 
أو  الفر 3ة  الرحالت  وبيع  تنظيم  ؛ 
؛  الجلاعية أو الباقات أو العلوالت 
حجز الغرف وإصدار قسائم اإلقامة 
امنشطة  جليع  تنفيذ  ؛  والطعام 
السابقة  بامنشطة  املرتبطة  امخرى 
والسيارات   ، العرض  تذاكر  )تأجير 
تنظيم  ذلك)  إ 9  وما   ، سائق  بدون 
بغض  والثقافية  التجارية  امحداث 
)إكسبو  الحدث  نوع  عن  النظر 
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، حفلة موسيقية ، رقص ، مسرح ، 
أ ب ، سينلا ، فنون بصرية ، سياحة 
، استثلارات  اعلة ، املنتدى الدو ي 
السنوي لالقتصا  امزرق والسياحة 
شكل  في  التجلع   (... الساحلية 
املتعلقة  حزمة من جليع الخدمات 
مختلف  ومن  السياحية  بامنشطة 
الطعام  تقد3م  الخدمات.  مقدمي 
عل9 أساس امحكام التعاقد3ة املبرمة 
مع العليل ، وتنظيم حفالت الزفاف 
ووجبات  والبوفيهات  والكوكتيالت 
وحفالت االستقبال املختلفة  الغداء 
القابلة  امطعلة  وإعدا   املنزل  في 
وتجارة  البيع  إلعا ة  املعدة  للتلف 
املوا  الغذائية القابلة للتلف. تدريب 
رواتب  3تقاضون  الذ3ن  البالغين 
بشكل مستلر عل9 إعا ة التدريب أو 
بالتناوب  والشباب   ، املنهي  التطوير 
ش   o منهي  تدريب  عقد  بلوجب 
العلل  برنامج  راسة  االحتراف  من 
يسلح بتطبيق النظرية خالل فترات 
مع  املستلر  والتعليم   ، الشركة  في 
تدريب عللي في شركة بشكل عام في 
نها3ة الدورة. نحن نطور روح القيا ة 
ونقدم  طالبها  بين  امعلال  وريا ة 
مدبرة  مثل:  الضيافة  مهن  التدريب 
 ، نا ل   ، استقبال  موظف   ، منزل 
الفنا ق  مساعد تشغيل في صناعة 
واملطاعم. الدعم الخيري للطالب من 
قبل أعضاء هيئة التدريس في معرفة 
واملشورة،  الضيافة.التدقيق  مهن 
صناعة  في  املؤسسات  ملختلف 
منزل  مدبرة   ، واملطاعم  الفنا ق 
فندق  استقبال  موظف   ، بالفندق 
تقد3م  في   ، نا لة   / مطعم  نا ل   ،
الطعام ، مساعد علليات متخصص 
تنلية   ، واإلقامة  الطعام  تقد3م  في 
املهارات ملنصب منهي ملدبرة منزل أو 
تأهيل  شها ة  أو  استقبال  موظف 
متخصص  علليات  ملساعد  منهي 
للكبار   ، في تقد3م الطعام واإلقامة 
العاملين في إعا ة التدريب أو التطوير 
في  البالغون  الشباب  تدريب  املنهي 
عقد العلل والدراسة بلوجب عقد 
تدريب  عقد  بلوجب  أو  االحتراف 
شها ة  عل9  بلوم  للحصول  منهي 

أو  بلوم املسمى   CQP التأهيل املنهي
الوظيفي ملوظف استقبال أو نا ل في 
)خطة  تقد3م الطعام.تنلية املهارات 
الساعات  أو  السابقة)  التدريب 
التدريب  حساب  عل9   es التراكلية 
الشخ�سي CPF ، نحن نقدم التدريب 
 ، اإلنجليز3ة   ، اللغات  مجاالت:  في 
 ، امملانية   ، اإلسبانية   ، الروسية 
 ، والسالمة  النظافة   ،  ... اإل3طالية 
امغذ3ة  وسالمة   HACCP النظافة 
من  السالمة   ، الغذائية  النظافة   ،
العائد  إ ارة   ، الحوسبة   ، الحرائق 
 Word ،  ، التشغيل اآل ي لللكاتب   ،
Excel .. ، اإلنترنت ، تصريح التشغيل 
خدمة اإلفطار   ، تصريح التدريب   ،
تجارة   .... واملواقف  اإل3لاءات   ،
السلع  تبا ل   ، والتصد3ر  االستيرا  
والخدمات.  فع فواتير املياه والكهرباء 
واالتصاالت واإلنترنت وغيرها ؛ خدمة 
سدا  كافة الضرائب - خدمة تحويل 
امموال  اخل  واستقبال  إلرسال 
بلعامالت  القيام  وخارجه.  املغرب 
تجارة   ، اليدوية  امجنبي  الصرف 
السلع  تبا ل   ، والتصد3ر  االستيرا  
إلرسال  تحويل  خدمة  والخدمات 
واستالم امموال في املغرب والخارج. 
 ، اليدوي  التبا ل  علليات  تنفيذ 
إ3داع امموال   ، الخدمات املصرفية 
 ، تبا ل العلالت  إجراء   ، أو سحبها 
االستخدام الخاص لسالسل التبر3د 
وتسويق  ونقل  وتخزين  ملعالجة 
جليع املوا  الغذائية القابلة للتلف 
وتشغيل  إ ارة  حيوان؛  أو  نبات   ،
جليع املخازن املبر ة وجليع منشآت 
الحفظ والتجليد واملعالجة والتعبئة 
املنتجات  جليع  ونقل  والتغليف 
املنتجات  وخاصة  الغذائية  واملوا  
؛ تصنيع وبيع  السلكية وصنع الثلج 
واملستهلكين  امسلاك  لتجار  الثلج 
واستيرا   وبيع  شراء  ؛  اآلخرين 
وتشغيل وتسويق امسلاك الطازجة 
واملأكوالت  املعلبة  أو  املجلدة  أو 
البحرية ومنتجات املأكوالت البحرية 
أو  بالتجزئة  البيع  شكل  في  امخرى 
شراء  إ 9:  الشركة  تلتد  بالجللة. 
الصيد  ومعدات  القوارب  وبيع 

املأكوالت  منتجات  تسويق  امخرى. 

تجهيز وتجليد  ؛  البحرية واستيرا ها 

تخزين  البحرية.  املأكوالت  وتجليد 

وجليع  املبر ة  املخازن  وتأجير 

النشاط.  بهذا  املتعلقة  الخدمات 

؛  والتصد3ر  واالستيرا   العبور 

تلثيل  ؛  والدولية  الوطنية  التجارة 

؛  امجنبية  أو  الوطنية  الشركات 

السفن  ومناولة  والتوريد  اإلرسالية 

والتخزين والتعامل مع سفن الصيد 

القوارب  تزويد  البحرية والساحلية. 

بجليع املنتجات االستهالكية واملوا  

الغذائية والوقو  والزيوت واملكونات 

مع  و علهم  الغذائية  واملنتجات 

أنواع  لجليع  البحري  طاقلهم 

الصيانة  تضلن  التي  الخدمات 

والعنا3ة بشكل عام بلا في ذلك أي 

ضروري  محتللة  إصالح  احتياجات 

وكذلك إ3واء ورعا3ة امفرا  البحريين 

الذ3ن تم إنزالهم عل9 الشاطئ أو عل9 

 ، وبشكل أعم  متن السفن املرسلة. 

جليع العلليات التجارية والصناعية 

بشكل  املرتبطة   ، واملالية  والعقارية 

مباشر أو غير مباشر بامشياء املذكورة 

أعاله أو التي 3حتلل أن تعزز تحقيقها 

مشاركة  أي  وكذلك   ، وتطويرها 

شكل  بأي   ، مباشرة  غير  أو  مباشرة 

من امشكال ، في الشركات التي تسع9 

لتحقيق أهداف ملاثلة أو ذات صلة..

شارع   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

زنقة  السعا ة  حي  اسلاعيل  موالي 

 - الثاني   الطابق   11 رقم  بركان 

71111 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

العلوي  سيدي  اجويدة  السيدة 

111  رهم  بقيلة  حصة   1.111   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

العلوي  سيدي  اجويدة  السيدة 

بركان  زنقة  السعا ة  حي  عنوانه)ا) 
رقم 11  71111 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
العلوي  سيدي  اجويدة  السيدة 

بركان  زنقة  السعا ة  حي  عنوانه)ا) 
رقم 11  71111 العيون املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 22  جنبر 

2121 تحت رقم 3081/2020.

71I

FIDUCIAIRE BOUKILI MOSTAFA

 MAROC ORIENTAL

 DE CONSTRUCTION

IMMOBILIER
إعالن متعد  القرارات

 FIDUCIAIRE BOUKILI

MOSTAFA

 RUE ESSAYOUTI ، 60000، 9

OUJDA MAROC

 MAROC ORIENTAL DE

 CONSTRUCTION IMMOBILIER

»شركة ذات املسؤولية املحدو ة«

وعنوان مقرها االجتلاعي: الحي 

الصناعي تجزئة رقم 127 - 61311 

وجدة املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.14137

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 21 نونبر 2121

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل9  3نص  الذي   :11 رقم  قرار 
بلا  الشركة  رأسلال  رفع  ما3لي: 

ليصل  8.000.000,00  رهم  قدره 

إ 9  2.000.000,00  رهم  من 

10.000.000,00  رهم و ذلك بخلق 

جد3دة  إجتلاعية  حصة   81.111

بقيلة 100,00  رهم للحصة الواحدة 

 7.961.337,97 قدره  ما  بتعويض 
الجاري الحساب  طريق  عن   رهم 
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و ما قدره  للشركاء  اخل الشركة     
وضع  الذي  38.662,03  رهم  نقدا 
 ATTIJARIWAFA BANK لدى 
OUJDA و بذلك تم تعد3ل البند3ن 6 

و7 من القانون امسا�سي للشركة
عل9  3نص  الذي   :12 رقم  قرار 
للشركة  جد3د  مسير  إضافة  ما3لي: 
عبد  محجوب  السيد  شخص  في 
الرحلان و بذلك تم تعد3ل البند 16 

من القانون امسا�سي للشركة
عل9  3نص  الذي   :13 رقم  قرار 
امسا�سي  القانون  تحـيــيـن  ما3لي: 

للشركة مع القانون رقم 19-21
وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
عل9  3نص  الذي   :16 رقم  بند 

ما3لي: مساهلة الشركاء
عل9  3نص  الذي   :17 رقم  بند 

ما3لي: رأسلال الشركة 
عل9  3نص  الذي   :16 رقم  بند 

ما3لي: التسيير
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
16  جنبر  بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2121 تحت رقم 2978.
72I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 UNITED MINING
COMPANY

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق البر3د 

2619 ، 41111، مراكش املغرب
 UNITED MINING COMPANY

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 57,شارع 
موريتانيا صندوق البر3د 2619 

مراكش الرئيسية – جيليز - 41111 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
119587

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2121 18  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.UNITED MINING COMPANY

االستيرا    : غرض الشركة بإ3جاز 

والتصد3ر وكافة أنشطة التنقيب عن 

التعد3ن.

57,شارع   : عنوان املقر االجتلاعي 

 2619 البر3د  صندوق  موريتانيا 

 41111  - مراكش الرئيسية – جيليز 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 UNITED MINING الشركة 

حصة بقيلة   COMPANY :  1.000

111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

 MANAGEMENT AND الشركة 

ADVISORY COMPANY  عنوانه)ا) 

تجزئة رقم 89/89 مكرر حي الصناعي 

 41111   588 البر3د  صندوق  از ي 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

البارو ي   عباس  امين  السيد 

بين  كم   8 امزميز  طريق  عنوانه)ا) 

 41111 سعا ة   تسلطانت  كاوي 

مراكش املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

22  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2121 تحت رقم 118778.

73I

PREMIUM FINANCE

PIONER FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE

  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH MAROC

PIONER FOOD شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي ابواب 

مراكش املنطقة 19 علارة 18 محل 
رقم 2  - 41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

119563

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 أكتوبر   13

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.PIONER FOOD

صناعة    : غرض الشركة بإ3جاز 

الجبن وحفظه

املنتجات  وتصد3ر  استيرا    

الغذائية.

ابواب   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

محل   18 علارة   19 مراكش املنطقة 
رقم 2  - 41111 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

رمضان  عاطف  محلد  السيد 

محلد :  511 حصة بقيلة 111  رهم 

للحصة .

 511   : املرشوم  خليل  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

رمضان  عاطف  محلد  السيد 
بنك  مساكن  عنوانه)ا)  محلد 
اول    71511 والتعلير  االسكان 

اسيوط مصر.
عنوانه)ا)  املرشوم  خليل  السيد 
 41111  72 رقم  حي الحرش بلوك5 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
رمضان  عاطف  محلد  السيد 
بنك  مساكن  عنوانه)ا)  محلد 
اول    71511 والتعلير  االسكان 

اسيوط املغرب
عنوانه)ا)  املرشوم  خليل  السيد 
 41111  72 رقم  حي الحرش بلوك5 

مراكش املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
22  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2121 تحت رقم 118763.
74I

مكتب املحاسبة

VEGEXPRESS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

مكتب املحاسبة
طريق العرائش علارة أجعون  رقم 

7 الطابق الثاني القصر الكبير ، 
92151، القصر الكبير املغرب
VEGEXPRESS شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد

 LOT وعنوان مقرها االجتلاعي
 CHAABANE 1 ETAGE1 N 3

 LARACHE  - 92000 LARACHE
.MAROC

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3565
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تلت   2121 17  جنبر  في  املؤرخ 
نشاط  إ 9  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي :
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 EXPORT DES FRUITS ET

 LEGUMES

 ET GESTION DE STATION DE

 CONDITIONEMENT

 EXPLOITATION DES

. DOMAINES AGRICOLES

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم   

 22 بتاريخ  بالعرائش   االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم 1113.

75I

 ار االستثلار

)QBR(  كي بي ار
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ار االستثلار
شارع موالي سليلان علارة املامون 

16 مكتب 2 املد3نة العليا ، 14111، 

القنيطرة املغرب

كي بي ار  )QBR) شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

موالي عبد العزيز إقامة موالي عبد 

العزيز رقم 4 - 14111 القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

57931

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 14  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

كي بي   : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.(QBR(  ار

نقل   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

امشخاص.

شارع   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
موالي عبد العزيز إقامة موالي عبد 
القنيطرة   14111  -  4 رقم  العزيز 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 1.111   : رشيدة  قبة  السيدة 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  رشيدة  قبة  السيدة 
 14111 الطيبية   تجزءة   221

القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
3اسلين عنوانه)ا)  السيدة قبة   
 14111 الطيبية  تجزءة   221

القنيطرة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 23 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم 57931.
76I

E-FINANCE CONSEILS

CAR 369
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جد3د للشركة

E-FINANCE CONSEILS
رقم 117 الشقة رقم 1 تجزئة 

امحباس الحي املحلدي مراكش ، 
41111، مراكش املغرب

CAR 369  شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة  از ي 
الجنوبي رقم 618 - 41111 مراكش 

املغرب.
تعيين مسير جد3د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.94429

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم تعيين   2121 نونبر   19 املؤرخ في 
مسير جد3د للشركة السيد)ة) البركة 

حسنى كلسير آخر

تبعا إلقالة مسير.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
11  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2121 تحت رقم 118391.
77I

ESRA ETELT TRAV

 ESRA ETELT اسرا اتيلت تراف
TRAV

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تأسيس شركة

ESRA ETELT TRAV
مركز ميراللفت سيدي افني ، 
85352، سيدي افني املغرب

 ESRA ETELT اسرا اتيلت تراف
TRAV شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي مركز 
ميراللفت سيدي افني  - 85352 

سيدي افني املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4143
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2119 أكتوبر   14
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
اسرا   : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ESRA ETELT TRAV اتيلت تراف
أشغال   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

متنوعة وأشغال البناء.
مركز   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
 85352  - افني   سيدي  ميراللفت 

سيدي افني املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 1.111   : اوبريك  رشيد  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  اوبريك  رشيد  السيد 
 85352 مركز ميراللفت سيدي افني 

سيدي افني املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  اوبريك  رشيد  السيد 
 85352 مركز ميراللفت سيدي افني 

سيدي افني املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
االبتدائية بتيزنيت  بتاريخ 18 أكتوبر 

2119 تحت رقم 671.

78I

EL MUNDO DE COMPTA

 LEKSIRI CONFI EXPORT
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

EL MUNDO DE COMPTA
 Res. Al Andalous, Inzaren Rue
 Hafid iben abdelbarre 2eme
 Etage N°7B، 90000، Tanger

MAROC
 LEKSIRI CONFI EXPORT SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدو ة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي : 12 خالد 
ابن الواليد رقم6 الطابق 3 طنجة 

12 خالد ابن الواليد رقم6 الطابق 3 
طنجة TANGER 91111 املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.92663
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في 12 أكتوبر 2121 تقرر حل 
 LEKSIRI CONFI EXPORT SARL
محدو ة  مسؤولية  ذات  شركة   AU
ذات الشريك الوحيد مبلغ رأسلالها 
مقرها  وعنوان  11.111  رهم 
الواليد  ابن  خالد   12 اإلجتلاعي 
خالد   12 طنجة   3 الطابق  رقم6 
طنجة   3 الطابق  رقم6  الواليد  ابن 
نتيجة  املغرب   TANGER  91111

الزمة النشاط.
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و عين:

و  القسيري  مريم    السيد)ة) 

زنقة  الخراز  محلد  شارع  عنوانه)ا) 

تطوان  ط4   121 رقم  االقدام 

كلصفي  املغرب   TANGER  91111

)ة) للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

بتاريخ 12 أكتوبر 2121 وفي 12 خالد 

 - 3 طنجة  الطابق  ابن الواليد رقم6 

TANGER 91111 املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

11  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 7299.

79I

إيسبر3فاك

ايسبريفاك
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

إيسبر3فاك

طريق 111 كلم 14611 عين حرو ة 

املحلد3ة، 21811، املحلد3ة املغرب

ايسبر3فاك شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 

طريق111كلم14611عين حرو ة - 

21811 املحلد3ة املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2111 شتنبر   13 في  املؤرخ 

املصا قة عل9 :

رضوان  )ة)  السيد  تفويت 

اجتلاعية  حصة   165 الهدهو ي 

331 حصة لفائدة  السيد  من أصل 

أكتوبر   18 احلد بيزوكاز بتاريخ  )ة) 

.2111

رضوان  )ة)  السيد  تفويت 

اجتلاعية  حصة   165 الهدهو ي 

331 حصة لفائدة  السيد  من أصل 

أكتوبر   18 سعيد حوري بتاريخ  )ة) 

.2111

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم   
 18 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر 2111 تحت رقم 178822.

81I

A. SAAIDI CONSULTANTS

R-MIXT OPTIMUM
تأسيس صندوق مشترك للتوظيف

A. SAAIDI CONSULTANTS
 CASABLANCA - 4, PLACE

 MARECHAL MAROC، 20070،
CASABLANCA MAROC

R-MIXT OPTIMUM »صندوق 
مشترك للتوظيف«

وعنوان مقره اإلجتلاعي: 416، زنقة 
مصطفى املعاني - 21.111 الدار 

البيضاء  املغرب 
»تأسيس صندوق مشترك 

للتوظيف«
بلقت�سى  عقد عرفي مؤرخ في 27 
تقرر تأسيس صندوق   2121 أكتوبر 
البيانات  ذي  للتوظيف  مشترك 

التالية:
 R-MIXT  : الصندوق   تسلية   -

.OPTIMUM
 ،416  : عنوان املقر االجتلاعي   -
زنقة مصطفى املعاني - 21.111 الدار 

البيضاء  املغرب .
أجلها  من  تأسس  التي  املدة   -

الصندوق: 99 سنة .
- مبلغ رأسلال الصندوق ) رهم): 

1.000.000,00
 WAFA« مؤسسة التدبير: شركة -
 ،416 مقرها  الكائن   ،»GESTION
 -  21111  – املعاني  مصطفى  زنقة 
رضـى  السيد  3لثلها  البيضاء،  الدار 

هاللـي. 
صندوق  الو يعة:  املؤسسة   -
الكائن   ،»CDG« والتدبير  اإل3داع 
موالي  ساحة   – بالرباط  مقره 
تلثله  مامونية،  علارة  الحسن، 

السيدة لطيفة الشهابي. 
- املنتدب امول للحسابات: مكتب 
»HDID & ASSOCIES« 3لثله السيد 

محلد حد3د.  

وحصص  املوجو ات   -
مليون  رهم  املشتركة:  امللكية 
ألف  إ 9  مقسـم   (1.000.000,00(
كليـا  املكتتبة  حصة،   (1.111(

واملدفوعة القيلة نضيا.
الستر ا   الالزم  ام نى  املبلغ    -

الحصص:500.000,00
- تاريخ ورقم اعتلا  نظام التدبير 
لسوق  املغربية  الهيئة  طرف  من 
رقم:   -  2121 شتنبر   31 الرساميل: 

GP21141
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 758445.
81I

 WORLD ART CONSULTING SARL par

abréviation WACON SARL

KOINCLASSE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

 WORLD ART CONSULTING
 SARL par abréviation WACON

SARL
زاوية شارع أبي جرير الطبري 

وزنقة عبد الرحلان ناصر، إقامة 
املنصور، الطابق امول، الشقة رقم 

2 ، 91111، طنجة املغرب
KOINCLASSE  شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي 5 شارع 

3وسف ابن تاشفين، الطابق الثاني، 
الشقة رقم 3 - 91111 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

111867
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   23
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. KOINCLASSE
تصنيع،   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

إنشاء وتسويق جليع  أنواع امثاث
.

شارع   5  : عنوان املقر االجتلاعي 
الطابق الثاني،  3وسف ابن تاشفين، 
الشقة رقم 3 - 91111 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
السيد كلال بلحسن :  511 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة .
  : السيد وليد التلسلاني املرابط 
511 حصة بقيلة 111  رهم للحصة 
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بلحسن   السيد كلال 
طنجة   91111 هشام  موالي  شارع 

املغرب.
املرابط  التلسلاني  وليد  السيد 
طنجة    91111 حي بوبانة   عنوانه)ا) 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  بلحسن   السيد كلال 
طنجة    91111 شارع موالي هشام  

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
16  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 237168.
82I

VUE D’EXPERTS

INFINI PHARMA
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تقليص هدف الشركة

VUE D›EXPERTS
 BD BRHIM ROUDANI, ,264

 RESIDENCE AL WIFAQ, ETG2
 N°23 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC
INFINI PHARMA شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد
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وعنوان مقرها االجتلاعي 55 شارع 
الزرقطوني ، فضاء الزرقطوني 

الطابق االول - 21311 الدارالبيضاء 
املغرب.

تقليص هدف الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

32782
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في 11  جنبر 2121 تم حذف 
امنشطة التالية من نشاط الشركة 

الحا ي :
و  عرض    ، توزيع   ، استيرا    -

تسويق املنتجات الصيدالنية
املنتجات  تعبئة  و  تصنيع   -

الصيدالنية.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 758685.
83I

موروكو كومبتونس اكاونت

MS WELLNESS AND SPA
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

موروكو كومبتونس اكاونت
شقة 17 الطابق 4 برج منارة 2 

مدخل ا شارع عبد الكريم الخطابي 
، 41111، مراكش املغرب

MS WELLNESS AND SPA  شركة 
ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 91  رب 
تيزوكارين باب  كالة    - 41111 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

119499
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 أكتوبر   11
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 MS  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. WELLNESS AND SPA

غرض الشركة بإ3جاز :  استغالل 
بيوت الضيافة او الرياضات  .

91  رب   : عنوان املقر االجتلاعي 
 41111  - باب  كالة     تيزوكارين 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 51.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:
  SAAID ELBOUHALI  : السيد 
251 حصة بقيلة 111  رهم للحصة 
 MATTIA SIVIERO  :  250 السيد

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
  SAAID ELBOUHALI السيد 
ف  باند3را  فيا  اطاليا  عنوانه)ا) 
ل.ل.ي 88A بانيو ي 35 123 39114 

بانيو ي اطاليا.
  MATTIA SIVIERO السيد 
عنوانه)ا) الطابق االول علارة سطوح 
 44111 املقاومة   شارع  موكا ور 

الصويرة  املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
  CHIARA TOFFOLI السيدة 
عنوانه)ا) الطابق االول علارة سطوح 
 44111 املقاومة  شارع  موكا ور 

الصويرة  املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
21  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2121 تحت رقم 118716.
84I

مينارة فينانس جروب

ار اس 3 ايموبيليي
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جد3د للشركة

مينارة فينانس جروب
52 شارع موالي رشيد شقة رقم 
7 الطابق الرابع جليز مراكش ، 

41111، مراكش املغرب
ار اس 3 ا3لوبيليي  شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي صوكوما 1 
مجلع اسكجور رقم 31 شقة رقم 5 
الطابق 3 - 41111 مراكش املغرب.

تعيين مسير جد3د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.99155
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   2121 نونبر   23 املؤرخ في 
ا3ت  مسير جد3د للشركة السيد)ة)  

جامع حلال كلسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
22  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2121 تحت رقم 118747.
85I

FIDUCIAIRE BILAL

voyage nejma al khadra
إعالن متعد  القرارات

FIDUCIAIRE BILAL
 BP S64 MEKNES PRINCIPAL
 MEKNES ، 50000، MEKNES

maroc
voyage nejma al khadra »شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة«
وعنوان مقرها االجتلاعي: رقم 131 
تجزئة الزهوة عين معزة - - مكناس 

املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.41119

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
املؤرخ في 17  جنبر 2121

تم اتخاذ القرارات التالية: 
عل9  3نص  الذي   :11 رقم  قرار 

ما3لي: وفاة شريك
عل9  3نص  الذي   :12 رقم  قرار 

ما3لي: تقسيم حصص بين الورثة
عل9  3نص  الذي   :13 رقم  قرار 

ما3لي: تعيين مسسير جد3د
عل9  3نص  الذي   :14 رقم  قرار 

ما3لي: تعيين موقع جد3د
وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
عل9  3نص  الذي  6و7:  رقم  بند 
وفاة الشريك واملسير شهبون  ما3لي: 

بين  حصص  وتقسيم  الحق  عبد 

الورثة وفق اراثة وفريضة

عل9  3نص  الذي   :14 رقم  بند 
شهبون  امينة  السيدة  تعيين  ما3لي: 

كلسيرة وحيدة للشركة

عل9  3نص  الذي   :17 رقم  بند 
شهبون  امينة  السيدة  تعيين  ما3لي: 

كلوقعة وحيدة للشركة

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

23  جنبر  بتاريخ  التجارية بلكناس  

2121 تحت رقم 4414.

86I

cejf

W2B ANFA
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

cejf

 17place pasteur res.pasteur

 build -7ème Etage N°5

 casablanca ، 20360، casablanca

maroc

W2B ANFA شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 212 شارع 

عبد املومن رقم 5 الطابق السفلي 

الدار البيضاء 21361 الدار البيضاء 

املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

481619

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   16

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 W2B  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.ANFA

مركز   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

االتصال .
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 212  : االجتلاعي  املقر  عنوان 
الطابق   5 رقم  املومن  عبد  شارع 
الدار   21361 السفلي الدار البيضاء 

البيضاء املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 WALLARD FREDERIC السيد 
DANIEL BERNARD  :  300 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة .
311 حصة    : السيد املهدي ناور 

بقيلة 111  رهم للحصة .
  : الحليد  عبد  بن  سامي  السيد 
311 حصة بقيلة 111  رهم للحصة
51 حصة    : السيدة فنة اللبا ي 

بقيلة 111  رهم للحصة .
السيدة سناء الشيط :  51 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
 WALLARD FREDERIC السيد 
 97 DANIEL BERNARD  عنوانه)ا) 
فرنسا  لوهافر   76611 فوش  شارع 

76611 لوهافر فرنسا.
حي  السيد املهدي ناور عنوانه)ا) 
  24 رقم   25 زنقة   3 موالي رشيد م 

21351 الدار البيضاء املغرب .
الحليد  عبد  بن  سامي  السيد 
زنقة تامعروفت طابق   39 عنوانه)ا) 
الدار   21141 بوركون    8 شقة   4

البيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  اللبا ي  فنة  السيدة 
شقة   4 طابق  تامعروفت  زنقة   39
البيضاء  الدار   21141 بوركون    8

املغرب.
عنوانه)ا)  الشيط  سناء  السيدة 
حي جلال زنقة 14 رقم 3 ح م  21361 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
 WALLARD FREDERIC السيد 
 97 DANIEL BERNARD  عنوانه)ا) 
فرنسا  لوهافر   76611 فوش  شارع 

76611 لوهافر فرنسا

الحليد  عبد  بن  سامي  السيد 
زنقة تامعروفت طابق   39 عنوانه)ا) 
الدار   21141 بوركون    8 شقة   4

البيضاء املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 755982.

87I

Cabinet Solution Consulting and Accounting

beta cosmetique
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

 Cabinet Solution Consulting
and Accounting

 Avenue Al Qods,N°6, appt n°:
Tabriquet, SALE ، 11000 ,2، سال 

املغرب
beta cosmetique  شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي 24_26 
زنقة اميرة عائشة مساحة مكتب 
الهدى طابق6 - 14121 قنيطرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

57929
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 أكتوبر   23
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 beta  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. cosmetique
غرض الشركة بإ3جاز : بيع و شراء 

مستحضرات التجليل.
 26_24  : االجتلاعي  املقر  عنوان 
مكتب  مساحة  عائشة  اميرة  زنقة 
قنيطرة   14121  - طابق6  الهدى 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  
 رهم، مقسم كالتا ي:

السيد انيس مرزوق :  511 حصة 
بقيلة 111  رهم للحصة .

السيد هشام بنحمي :  511 حصة 
بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مرزوق  انيس  السيد 
قنيطرة 14121 قنيطرة املغرب.

عنوانه)ا)  بنحمي  هشام  السيد 
سال 11111 سال املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  مرزوق  انيس  السيد 
قنيطرة 14121 قنيطرة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 23 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم 81656.
88I

 centre de developpment profesionnel des

competences

WATER DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 centre de developpment
profesionnel des competences

 n° 129 avenue omar el
 mokhrtar laayoune، 70000،

laayoune maroc
WATER DISTRIBUTION  شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 74 
بلوك  Bمد3نة الوحدة بلد3نة 
العيون  - 71111 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
34399

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 21  جنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. WATER DISTRIBUTION

سباكة   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

الصرف الصحي   + تكييف الهواء   +

 + الشرب  شبكة   + الشرب  مياه   +

سخانات  تركيب   + والقناة  الشبكة 

املياه.

رقم   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

بلد3نة  الوحدة  Bمد3نة  بلوك    74

العيون  - 71111 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

  : ازناك   اللطيف  عبد  السيد 

111  رهم  بقيلة  حصة   1.111

للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

ازناك   اللطيف  عبد  السيد 

زنقة  محلد  سيدي  حي  عنوانه)ا) 

 83152 العيون   15 رقم  اللوية 

اسكاون تارو نت املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

ازناك   اللطيف  عبد  السيد 

زنقة  محلد  سيدي  حي  عنوانه)ا) 

 83152 العيون   15 رقم  اللوية 

اسكاون تارو نت املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 23  جنبر 

2121 تحت رقم 3156/2020.

89I
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cejf

LINKLATERS IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

cejf
 17place pasteur res.pasteur

 build -7ème Etage N°5
 casablanca ، 20360، casablanca

maroc
 LINKLATERS IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 212 شارع 
عبد املومن رقم 5 الطابق السفلي - 

21361 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

481615
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   16
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.LINKLATERS IMMOBILIER
وكالة   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

عقارية.
عنوان املقر االجتلاعي : 212 شارع 
 - الطابق السفلي   5 عبد املومن رقم 

21361 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
السيد 3وسف كعب :  511 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة .
  : حلد  بن  أ3ت  هللا  عبد  السيد 
511 حصة بقيلة 111  رهم للحصة 
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  كعب  3وسف  السيد 
 28 4 شقة  زنقة الفرات  رج أ طابق 
الدار   21521 املعارف الدارالبيضاء 

البيضاء املغرب.

حلد  بن  ا3ت  هللا  عبد  السيد 
الطابق  الهدهد  زنقة   11 عنوانه)ا) 
الدار البيضاء   21361 بن جد3ة    3

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  كعب  3وسف  السيد 
 28 4 شقة  زنقة الفرات  رج أ طابق 
الدار   21521 املعارف الدارالبيضاء 

البيضاء املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 755981.
91I

fiduciaire capital orient

ZANATI  IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire capital orient
 RUE IBN ROCHD, RESIDENCE
 EL BARAKA, 3 EME ETAGE N° 7

OUJDA ، 60000، oujda maroc
ZANATI  IMMOBILIER  شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي حدائق 
الشرق علارة ب استو 3و رقم 

ب411 حي القدس - 61111 وجدة  
املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
36221

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 12  جنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. ZANATI  IMMOBILIER

وكالة   -  : بإ3جاز  الشركة  غرض 
عقارية 

- مطور عقارات
-  أعلال البناء أو تشييد متنوعة.

حدائق   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
الشرق علارة ب استو 3و رقم ب411 
حي القدس - 61111 وجدة  املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسلال  مبلغ 
100.000,00  رهم، مقسم كالتا ي:

 1.111   : الجناتي  محلد  السيد 
حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الجناتي  محلد  السيد 
حي بنلراح زنقة محلد لغرابطي رقم 

45   61111 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الجناتي  محلد  السيد 
حي بنلراح زنقة محلد لغرابطي رقم 

45   61111 وجدة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
21  جنبر  بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2121 تحت رقم 3139.
91I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

HASKAR HOLDING SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL
 bd abdelmoumen 185

 walili parc 3eme etg N°11
 CASABLANCA، 20360،
CASABLANCA MAROC

HASKAR HOLDING SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي الطابق 
امول الرقم 26 سيدي معروف 5 

الدارالبيضاء - 21551 الدارالبيضاء 
املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.253211

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم   2113 غشت   17 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من  أي  »1.411.111  رهم« 
 1.511.111« إ 9  »111.111  رهم« 
تقد3م حصص    : عن طريق   رهم« 

نقد3ة أو عينية.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

شتنبر 2113 تحت رقم 531191.

92I

حجي و شركائه

 BEAUMANOIR MAROC
SOURCING

إعالن متعد  القرارات

حجي و شركائه
28 شارع موالي 3وسف ، 21171، 

الدارالبيضاء املغرب
 BEAUMANOIR MAROC
SOURCING  »شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرها االجتلاعي: زنقة 
سومية اقامة 3 الطابق الخامس 
بلليي الدارالبيضاء 21341  - - 

الدارالبيضاء املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.431887

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
املؤرخ في 23 أكتوبر 2121

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي 3نص عل9 ما3لي: 
تحويل املقر االجتلاعي الحا ي للشركة 
شهرزا   اقامة  سومية  »زنقة  من 
 - الدارالبيضاء  بلليي   5 الطابق   3
إ 9  املغرب«  الدارالبيضاء   21341
 4 الطابق  الجد3دة  طريق   375  «
 21111  - الدارالبيضاء   14 املكتب 

الدارالبيضاء املغرب
وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 5: الذي 3نص عل9 ما3لي: 

املقر االجتلاعي
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باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 19 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 756761.

93I

ائتلانية كينزو

إم2ج كونساي
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ائتلانية كينزو

34 ، حسن الصغير - الدار البيضاء ، 

21611، الدار البيضاء أملغرب

إم2ج كونساي شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي ، شارع 

الزرقطوني الطابق 9، مكتب رقم 92 

املعاريف-  - 21611 الدار البيضاء 

املللكة املغربية.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.343215

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2121 نونبر   31 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد إم2ج كونساي  مبلغ 

وعنوان  11.111  رهم  رأسلالها 

مقرها اإلجتلاعي ، شارع الزرقطوني 

املعاريف-    92 9، مكتب رقم  الطابق 

املللكة  البيضاء  الدار   21611  -

لم تقم الشركة   : املغربية نتيجة ل 

بأي نشاط خالل العام املا�سي وآفاق 

تطويرها غير موجو ة.

شارع   ، و حد  مقر التصفية ب 

الزرقطوني الطابق 9، مكتب رقم 92 

البيضاء  الدار   21611  - املعاريف-  

املللكة املغربية. 

و عين:

طير و عنوانه)ا)  مكرم   السيد)ة) 

  122 الشقة  شارع احلد فارس   76

املللكة  البيضاء  الدار   21611

املغربية كلصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 758638.
94I

somadik

STE WARCHAT ALJANOUB
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

somadik
 hay el massira rue 18 nr 5

 laayoune ، 70000، laayoune
maroc

 STE WARCHAT ALJANOUB
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع االمير 

موالي عبد هللا زنقة التيلوم علارة 
13 طابق االول شقة 12 العيون 

العيون 7111 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
34345

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 15  جنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.WARCHAT ALJANOUB
اشغال   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

العامة و البناء.
شارع   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
التيلوم  زنقة  هللا  عبد  موالي  االمير 
 12 شقة  االول  طابق   13 علارة 
العيون العيون 7111 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  
 رهم، مقسم كالتا ي:

 111   : بعلواشر  علا   السيد 
حصة بقيلة 1.111  رهم للحصة .

 111  : بعلواشر  علا   السيد 
بقيلة 1.111  رهم.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بعلواشر  علا   السيد 
فرنسا 7111 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بعلواشر  علا   السيد 
فرنسا 7111 العيون املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 18  جنبر 

2121 تحت رقم 3117.
95I

ml congestfin

PROCESS ATELIERS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ml congestfin
 guernaoui mokhtar place
 marechal 3 etg bureau N°
 13 Casablanca ، 20101،

casablanca maroc
PROCESS ATELIERS شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 7 

زنقة  احلد توكي الطابق الثاني الدار 
البيضاء - 21111 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
483661

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 17  جنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.PROCESS ATELIERS
اشغال    : بإ3جاز  الشركة  غرض 

البناء والتهيئة.
 7 رقم   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
زنقة  احلد توكي الطابق الثاني الدار 
البيضاء  الدار   21111  - البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 1.111   : املغاري  محلد  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  املغاري  محلد  السيد 
انفا  ليبيا  شارع  زاوية  ملرروزو   1
البيضاء  الدار   21111 البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  املغاري  محلد  السيد 
انفا  ليبيا  شارع  زاوية  ملرروزو   1
البيضاء  الدار   21111 البيضاء 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 758517.
96I

أسلاء ميد3ا

ALFA FLOW EQUIPEMENT
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

أسلاء ميد3ا
شارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

21 البرنو�سي البيضاء، 21111، 
البيضاء املغرب

  ALFA FLOW EQUIPEMENT
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شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رياض 
البرنو�سي 2 اقامة 6 رقم 22 سيدي 
البرنو�سي  - 21111 الدار البيضاء  

املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
481917

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   13
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 ALFA  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

. FLOW EQUIPEMENT
استيرا    : بإ3جاز  الشركة  غرض 
و  املعدات  أنواع  جليع  وتصد3ر 

املحركات .
رياض   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
22 سيدي  6 رقم  اقامة   2 البرنو�سي 
البيضاء   الدار   21111  - البرنو�سي  

املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 1.111   : السيد الحسين فالكي  

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  السيد الحسين فالكي  
املعاني  مصطفى  اقامة  القدس  حي 
 21111 البرنو�سي    1 علارة س رقم 

الدار البيضاء املغرب .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  السيد الحسين فالكي  
املعاني  مصطفى  اقامة  القدس  حي 
 21111 البرنو�سي    1 علارة س رقم 

الدار البيضاء  املغرب 

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 17 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 756345.
97I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

STE AGUENY TRANS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI
SARL AU

59 شارع االمير موالي عبد هللا ، 
54111، خنيفرة املغرب

STE AGUENY TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي زنقة 14 

رقم 66 حي الفتح - 54111 خنيفرة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3593

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 15  جنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.AGUENY TRANS
نقل   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

امفرا .
 14 زنقة   : عنوان املقر االجتلاعي 
54111 خنيفرة   - 66 حي الفتح  رقم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
السيدة 3طو اكني :  1.111 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

زنقة  السيدة 3طو اكني عنوانه)ا) 
14 رقم 66 حي الفتح 54111 خنيفرة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
زنقة  السيدة 3طو اكني عنوانه)ا) 
14 رقم 66 حي الفتح 54111 خنيفرة 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
االبتدائية بخنيفرة  بتاريخ 22  جنبر 

2121 تحت رقم 347.
98I

fimacoc

STE NEW JET WORK
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

fimacoc
 rue ahmed chbihi ave des far 9

fes ، 30000، fes maroc
STE NEW JET WORK  شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي شقة رقم 
3 الطابق االول علارة 34 حي انس 

فاس  - 31111 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

64171
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 مارس   11
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. NEW JET WORK
االشغال   : غرض الشركة بإ3جاز 
البضائع  نقل  العلومية,  و  املختلفة 

للغير و جليع املعامالت التجارية.
عنوان املقر االجتلاعي : شقة رقم 
حي انس   34 الطابق االول علارة   3

فاس  - 31111 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  
 رهم، مقسم كالتا ي:

السيد 3اسر ابراهيم زريرق :  511 
حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

السيد الغرمول عبد الحق  :  511 
حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

زريرق  ابراهيم  3اسر  السيد 
تاونات   القرية  االلفة  حي  عنوانه)ا) 

34151 القرية  املغرب.
الحق   عبد  الغرمول  السيد 
رياض  تجزئة  س   143 عنوانه)ا) 
الياسلين طريق عين الشقف فاس 

31111 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
زريرق  ابراهيم  3اسر  السيد 
تاونات   القرية  االلفة  حي  عنوانه)ا) 

34151 القرية املغرب
الحق  عبد  الغرمول  السيد 
رياض  تجزئة  س   143 عنوانه)ا) 
الياسلين طريق عين الشقف فاس 

31111 فاس املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
أكتوبر   17 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم -.

99I

Société marocaine de révision des comptes

GHOLAMI INVEST
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Société marocaine de révision
des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63
 résidence le Yacht, immeuble

 B 5éme étage bureau N° 139 ،
20000، CASABLANCA MAROC
GHOLAMI INVEST شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتلاعي 332 شارع 
ابراهيم الرو اني الطابق التاني 

رقم 12 املعاريف. - 21111 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
483715

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 21  جنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.GHOLAMI INVEST
شركة   : بإ3جاز  الشركة  غرض 
قابضة ,االستثلارات في امسهم وإ ارة 

الشركات وإ ارة اموراق املالية.
 332  : االجتلاعي  املقر  عنوان 
شارع ابراهيم الرو اني الطابق التاني 
الدار   21111  - املعاريف.   12 رقم 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
غالمي  علمي  محلد  السيد 
111  رهم  بقيلة  حصة   1.111   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
غالمي  علمي  محلد  السيد 
اقامة  كاليفورنيا  جنان  عنوانه)ا) 
4 عين  1 الطابق االول الشقة  امرو  

الشق 21111 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
غالمي  علمي  محلد  السيد 
اقامة  كاليفورنيا  جنان  عنوانه)ا) 
4 عين  1 الطابق االول الشقة  امرو  

الشق 21111 الدار البيضاء املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 
 جنبر 2121 تحت رقم 758674.

111I

شركة باتيرجيا املغرب

شركة باتيرجيا املغرب
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

شركة باتيرجيا املغرب
11 زنقة مو�سى بن نصير الطابق 6 

شقة رقم 11 الدارالبيضاء املغرب ، 
21112، الدارالبيضاء املغرب

شركة باتيرجيا املغرب  شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 11 زنقة 
مو�سى بن نصير الطابق 6 شقة رقم 
11 الدارالبيضاء املغرب 11 زنقة 

مو�سى بن نصير الطابق 6 شقة رقم 
11 الدارالبيضاء املغرب 21112 

الدارالبيضاء املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.431217

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم   2121 26  جنبر  في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
 111« من  أي  »5.261.311  رهم« 
عن  »5.261.411  رهم«  إ 9   رهم« 
إ ماج احتياطي أو أرباح أو    : طريق 

عالوات إصدار في رأس املال.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 758555.
111I

FIDUCIAIRE BELVEDERE

EG GO AUTOMOTIVE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

FIDUCIAIRE BELVEDERE
 RUE DE VIMY  N°28

 BELVEDERE ، 20300،
CASABLANCA MAROC

EG GO AUTOMOTIVE شركة 
ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي ساحة 
ابواب أنفا 3 زنقة باب املنصور 

علارة س طابق 1 مكتب 3 - 21111 
الدار البيضاء املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.413939

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم   2121 11  جنبر  في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
 11.111« أي من  »191.111  رهم« 
عن  »211.111  رهم«  إ 9   رهم« 
مع  3ون  مقاصة  إجراء    : طريق 
الشركة املحد ة املقدار و املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 758593.

112I

MCG

إليت أيرونوتيكال أكاديمي
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

MCG
 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.

 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC
إليت أ3رونوتيكال أكا 3مي شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

عالل الفا�سي العلارة 12، الشقة 
رقم 5، تجزئة سين - 41111 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

119639
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 17  جنبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
إليت   : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

أ3رونوتيكال أكا 3مي.
تدريب   : بإ3جاز  الشركة  غرض 
الطاقم  تدريب  الطيران،  مضيفات 
ومضيفين  )طيارين  والتجاري  الفني 
واإلنقاذ  السالمة  عل9  ومضيفات) 
ومكافحة  امولية  واإلسعافات 
املوا   ونقل  والسالمة  الحرائق 
اموروبية  لللعا3ير  وفًقا  الخطرة 

واملغربية.
شارع   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
الشقة   ،12 العلارة  الفا�سي  عالل 
رقم 5، تجزئة سين - 41111 مراكش 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:
حصة   51   : السيد فيصل زيان 

بقيلة 111  رهم للحصة .
حصة   51   : السيد كريم بلفقيه 

بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  زيان  فيصل  السيد 
 41111  14 الرقم  س،   2 املسيرة 

مراكش املغرب.
عنوانه)ا)  بلفقيه  كريم  السيد 
أبو  زنقة  ب،  السقاط  إقامة   123
الدار   21141 بوركون  الوقت، 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  زيان  فيصل  السيد 
 41111  14 الرقم  س،   2 املسيرة 

مراكش املغرب
عنوانه)ا)  بلفقيه  كريم  السيد 
أبو  زنقة  ب،  السقاط  إقامة   123
الدار   21141 بوركون  الوقت، 

البيضاء املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
23  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2121 تحت رقم 118832.

113I
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orient compt

STE AGRI GLOBAL
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

orient compt
 rue fes app N°2 OUJDA ، 115

60000، OUJDA MAROC
STE AGRI GLOBAL شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي حي املير 

علي زنقة36 رقم5  - 61111 وجدة  
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
36227

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 12  جنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.AGRI GLOBAL
غرض الشركة بإ3جاز : توزيع وبيع 

االالت الفالحية
تاجر

تجارة موا  التغليف
اشغال البناء

حي املير   : عنوان املقر االجتلاعي 
وجدة    61111  - رقم5   علي زنقة36 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
3وسف  الرحلاني  عبد  السيد 
111  رهم  بقيلة  حصة   1.111   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

3وسف  الرحلاني  عبد  السيد 

عنوانه)ا) حي السالم رقم18  64552 

جرا ة  املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

3وسف  الرحلاني  عبد  السيد 

عنوانه)ا) حي السالم رقم18  64552 

جرا ة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

21  جنبر  بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2121 تحت رقم 3142.

114I

SURPLEX MOROCCO

SURPLEX MOROCCO
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل الشكل القانوني للشركة

SURPLEX MOROCCO

زنقة سومية اقامة شهرزا  3 

الطابق 5 رقم 22 الدار البيضاء ، 

21142، الدار البيضاء املغرب

SURPLEX MOROCCO شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

و عنوان مقرها االجتلاعي زنقة 

سومية اقامة شهرزا  3 الطابق 

5 رقم 22 الدار البيضاء - 21142 

الدار البيضاء .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.411439

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم تحويل   2121 نونبر   19 املؤرخ في 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

»شركة ذات املسؤولية  إ 9  الوحيد« 

املحدو ة«.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 758548.

115I

LA VIE FISCALE

CERASOL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

LA VIE FISCALE
 RUE LAKHDAR GHILANE IMM
 MEHDAOUI 2EME ETAGE N°05

، 60000، OUJDA MAROC
CERASOL شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي : 462 

تجزئة لعلج عوينة السراق 422 - 
61111 وجدة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.31917
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 19 أكتوبر 2121 تقرر حل 
املسؤولية  ذات  شركة   CERASOL
 111.111 رأسلالها  مبلغ  املحدو ة 
 462  رهم وعنوان مقرها اإلجتلاعي 
 -  422 السراق  عوينة  لعلج  تجزئة 
لعدم  نتيجة  املغرب  وجدة   61111

تحقيق اهداف الشركة.
و عين:

قرواش  موالي ا ريس   السيد)ة) 
تجزئة لعلج عوينة   462 و عنوانه)ا) 
وجدة املغرب   61111  422 السراق 

كلصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 
 462 وفي   2121 أكتوبر   19 بتاريخ 
 -  422 السراق  عوينة  لعلج  تجزئة 

61111 وجدة املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
11  جنبر  بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2121 تحت رقم 2938.
116I

FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

H.HAMZA
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BUSINESS
CONSEILS

 PLACE MOHAMED V N°27

 APPART N°2 1ER ETAGE SETTAT

، 26000، SETTAT MAROC

H.HAMZA شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

جيش امللكي الرقم 16 - 26111 

سطات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

6239

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2121 أكتوبر   23

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.H.HAMZA

غرض الشركة بإ3جاز : مقهى.

شارع   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

 26111  -  16 الرقم  امللكي  جيش 

سطات املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.111   : شح�سي  احلد  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  شح�سي  احلد  السيد 

زنقة سيدي الزكاني الرقم 31 26111 

سطات املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  شح�سي  احلد  السيد 

زنقة سيدي الزكاني الرقم 31 26111 

سطات املغرب



عد  5646 - 29 جلا ى امو 9 1442 )13 3نا3ر 2121)الجريدة الرسمية   592

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
االبتدائية بسطات  بتاريخ 18  جنبر 

2121 تحت رقم 1210/20.

117I

B.& B. COMPTA

H2Y
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

B.& B. COMPTA
36 شارع الكفاح الطابق 3 رقم 3 

حي بوهالل بلوك AO ح ي م الرباط 
، 11151، الرباط املغرب

H2Y  شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : 26 شارع 
علر إبن خطاب شقة 8 أكدال 
الرباط - 11191 الرباط املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.119517
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر   2119 غشت   18 في  املؤرخ 
املسؤولية  ذات  شركة    H2Y حل 
 111.111 رأسلالها  مبلغ  املحدو ة 
 26 اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان   رهم 
شارع علر إبن خطاب شقة 8 أكدال 
املغرب  الرباط   11191  - الرباط 
تلكن  لعدم  لنتيجة  لنتيجة  نتيجة 
الشركاء ومسيري الشركة من تكريس 

نفسهم بالكامل إل ارة الشركة..
و عين:

 ISABEL  Santos السيد)ة) 
 Poligono عنوانه)ا)  و    Soriano
 5 diseminado 124136
اسبانيا   30--saxalicante 03630

اسبانيا كلصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 
 26 وفي   2119 غشت   18 بتاريخ 
شارع علر إبن خطاب شقة 8 أكدال 

الرباط - 11191 الرباط املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
23  جنبر  بتاريخ  التجارية بالرباط  

2121 تحت رقم 119618.

118I

حجي و شركائه

Servier Maroc
إعالن متعد  القرارات

حجي و شركائه
28 شارع موالي 3وسف ، 21171، 

الدارالبيضاء املغرب
Servier Maroc  »شركة  املساهلة«

وعنوان مقرها االجتلاعي: 
 Immeuble Zevaco, lotissement

 Fath 4, Boulevard Abdelhadi
Boutaleb  - -  الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.72119
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 31 شتنبر 2121
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي 3نص عل9 ما3لي: 
تعد3ل املوا  25 26 و 27 من النظام 

امسا�سي
وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
عل9  3نص  الذي   :25 رقم  بند 

ما3لي: صالحيات املجلس 
عل9  3نص  الذي   :26 رقم  بند 

ما3لي: اال ارة العامة
عل9  3نص  الذي   :27 رقم  بند 

ما3لي: التوقيع
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نونبر 2121 تحت رقم 755412.
119I

مكتب املحاسبة

BOUMOU IM EXP
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

مكتب املحاسبة
طريق العرائش علارة أجعون  رقم 

7 الطابق الثاني القصر الكبير ، 
92151، القصر الكبير املغرب
BOUMOU IM EXP  شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة)في طور 
التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي حي سيدي 
فضول املساري رقم 52 القصر 

الكبير  - 92151 القصر الكبير 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1337
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
2121 تقرر حل  11  جنبر  املؤرخ في 
املحدو ة  املسؤولية  ذات  شركة 
BOUMOU IM EXP   مبلغ رأسلالها 
مقرها  وعنوان  111.111  رهم 
اإلجتلاعي حي سيدي فضول املساري 
 92151  - الكبير   القصر   52 رقم 
حل   : القصر الكبير املغرب نتيجة ل 

الشركة.
و حد  مقر التصفية ب حي سيدي 
فضول املساري رقم 52 القصر الكبير  

- 92151 القصر الكبير املغرب. 
و عين:

و  الشركي  منير   السيد)ة) 
بوحاجة  رب  سيدي  عنوانه)ا) 
 52 رقم  املساري  فضول  سيدي 
القصر الكبير   92151 القصر الكبير 

املغرب كلصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 22 بتاريخ  االبتدائية بالقصر الكبير  

 جنبر 2121 تحت رقم 198.
111I

املركز الجهوي لالستثلار لجهة  رعة تافياللت ملحقة 

ورزازات

 SOCIÉTÉ LA TERRASSE DE 
« OUARZAZATE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثلار لجهة  رعة 
تافياللت ملحقة ورزازات

شارع موالي رشيد علارة  ا س 
الطابق االول ورزازات، 45111، 

ورزازات املغرب
 SOCIÉTÉ LA TERRASSE DE 

OUARZAZATE SARL » شركة 
ذات املسؤولية املحدو ة

 B وعنوان مقرها اإلجتلاعي علارة

رقم 13 مركز التجاري كرفور شارع 

محلد الخامس  - 45111 ورزازات 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

11159

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   11

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 SOCIÉTÉ LA TERRASSE DE

.« OUARZAZATE SARL

غرض الشركة بإ3جاز : *مقهى

* مطعم .

 B علارة   : عنوان املقر االجتلاعي 

مركز التجاري كرفور شارع   13 رقم 

ورزازات   45111  - الخامس   محلد 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

السيد شوكري خالد :  811 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة .

السيد شوكري عبد العا ي  :  211 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  خالد  شوكري  السيد 
88زنقة املار�سي ملر الراشيد3ة   رقم 

45111 ورزازات املغرب.

العا ي   عبد  شوكري  السيد 
املار�سي ملر  88زنقة  رقم  عنوانه)ا) 

الراشيد3ة  45111 ورزازات املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
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عنوانه)ا)  خالد  شوكري  السيد 
88زنقة املار�سي ملر الراشيد3ة   رقم 

45111 ورزازات املغرب
العا ي   عبد  شوكري  السيد 
املار�سي ملر  88زنقة  رقم  عنوانه)ا) 

الراشيد3ة  45111 ورزازات املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
االبتدائية بورزازات  بتاريخ 11  جنبر 

2121 تحت رقم 637.

111I

مكتب املحاسبة

STE IBRAFLUID
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب املحاسبة
5 زنقة عبد املومن بن علي ، 

52111، الرشيد3ة املغرب
STE IBRAFLUID شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي قصر 
الجد3د الخنك  - 52111 الرشيد3ة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
13979

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 3وليوز   13
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.IBRAFLUID
أعلال   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

مختلفة.
قصر   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
الرشيد3ة   52111  - الجد3د الخنك  

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسلال  مبلغ 
100.000,00  رهم، مقسم كالتا ي:

 1.111   : أمين  ابراهيمي  السيد 
حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  أمين  ابراهيمي  السيد 
الرشيد3ة  اممل   11تجزئة  رقم 

52111 الرشيد3ة املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  أمين  ابراهيمي  السيد 
الرشيد3ة  اممل   11تجزئة  رقم 

52111 الرشيد3ة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 28 بتاريخ  بالرشيد3ة   االبتدائية 

3وليوز 2121 تحت رقم 651.

112I

FIDUCIA-MID

ROMAENJ SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIA-MID
رقم 98 الطابق االول طريق مكناس 
ميلالل ميدلت ، 54351، ميدلت 

ميدلت
ROMAENJ SARL AU  شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي قصر 
مالحة كرامة - 52312 ميدلت 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2557

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 14  جنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. ROMAENJ SARL AU
امشغال   : غرض الشركة بإ3جاز 

املختلفة أو البناء.
قصر   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
ميدلت   52312  - كرامة  مالحة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 1.111   : السيد النجومي محلد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد النجومي محلد عنوانه)ا) 
الربع  ا3ت  النخيل  زنقة   57 رقم 

54351 ميدلت املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد النجومي محلد عنوانه)ا) 
الربع  ا3ت  النخيل  زنقة   57 رقم 

54351 ميدلت املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
االبتدائية بليدلت  بتاريخ 17  جنبر 

2121 تحت رقم 211.
113I

مينارة فينانس جروب

ار اس 3 ايموبيليي
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

مينارة فينانس جروب
52 شارع موالي رشيد شقة رقم 
7 الطابق الرابع جليز مراكش ، 

41111، مراكش املغرب
ار اس 3 ا3لوبيليي شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي صوكوما 1 
مجلع اسكجور رقم 31 شقة رقم 5 

الطابق 3 - 41111 مراكش املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.99155

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 23 نونبر 2121 تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 

رقم  اسكجور  مجلع   1 »صوكوما 

 41111  -  3 الطابق   5 شقة رقم   31

ب   474 »رقم  إ 9  املغرب«  مراكش 

الطابق االول بوكس رقم 2 املسيرة 2  

- 41111 مراكش  املغرب«.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

22  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2121 تحت رقم 118747.

114I

MONO SHOP

MONO SHOP مونو شوب
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

MONO SHOP

 INARA 2 RUE 14 N°2 AIN

 ،CHOK  Casablanca ، 20000

الدار البيضاء املغرب

MONO SHOP مونو شوب شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي اإلنارة 2 

زنقة 14 رقم 2 عين الشق  - 21481 

الدار البيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

483679

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 11  جنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

MONO SHOP مونو شوب.
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-شراء   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

وبيع املالبس الجاهزة وإكسسوارات 

املوضة في املتاجر أو عبر اإلنترنت.

-استيرا  جليع السلع النسيجية 

املوضة  وإكسسوارات  املالبس  أو 

وامنشطة ذات الصلة.

-  التجارة العامة.

الهواتف  وإصالح  -تسويق 

وامجهزة اللوحية..

 2 اإلنارة   : عنوان املقر االجتلاعي 
زنقة 14 رقم 2 عين الشق  - 21481 

الدار البيضاء  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

السيد لحجاوزي نورالد3ن :  711 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

 311   : مرا   لحجاوزي  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

نورالد3ن  لحجاوزي  السيد 

شارع  الخير  بال   إقامة  عنوانه)ا) 

 2 طابق   11 شقة   29 الطاح علارة 

البيضاء   الدار   21481 الشق  عين 

املغرب.

السيد لحجاوزي مرا  عنوانه)ا) 
عين   13 رقم   45 حي املستقبل زنقة 

الشق 21481 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

نورالد3ن  لحجاوزي  السيد 

شارع  الخير  بال   إقامة  عنوانه)ا) 

 2 طابق   11 شقة   29 الطاح علارة 

البيضاء   الدار   21481 الشق  عين 

املغرب

السيد لحجاوزي مرا  عنوانه)ا) 
عين   13 رقم   45 حي املستقبل زنقة 

الشق 21481 الدار البيضاء  املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 758562.

115I

somadik

STE PIONNIER
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

somadik
 hay el massira rue 18 nr 5

 laayoune ، 70000، laayoune
maroc

STE PIONNIER شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع االمير 

موالي عبد هللا زنقة التيلوم علارة 
13 طابق االول شقة 12 العيون 

العيون 7111 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
34355

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 15  جنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.PIONNIER
غرض الشركة بإ3جاز : النقل.

شارع   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
التيلوم  زنقة  هللا  عبد  موالي  االمير 
 12 شقة  االول  طابق   13 علارة 
العيون العيون 7111 العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
السيد امين الدهبي :  111 حصة 

بقيلة 1.111  رهم للحصة .
 السيد امين الدهبي : 111 بقيلة 

1.111  رهم.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد امين الدهبي عنوانه)ا) حي 
ا3ت بوكرين زنقة علر بن ابي ربيعة 
 7111 صالح  بن  الفقيه   15 رقم 

العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد امين الدهبي عنوانه)ا) حي 
ا3ت بوكرين زنقة علر بن ابي ربيعة 
 7111 صالح  بن  الفقيه   15 رقم 

العيون املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 21  جنبر 

2121 تحت رقم 3122.
116I

مكتب معيشة للحسابات و امستشارات الجبائية

BGA TRANS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب معيشة للحسابات و 
امستشارات الجبائية

حي السالم بلوك E  رقم 22 -- سيدي 
سليلان ، 14211، سيدي سليلان 

املغرب
BGA TRANS شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي توطين: 
مكتب رقم 3 إقامة الياسلين 25 
بولفار يعقوب املنصور  - 14111 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
56721

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 أكتوبر   16
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 BGA  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.TRANS

نقل   -  : بإ3جاز  الشركة  غرض 

العلال.

توطين:   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

 25 الياسلين  إقامة   3 رقم  مكتب 

 14111  - املنصور   يعقوب  بولفار 

القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.111   : بوكصة  محلد  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بوكصة  محلد  السيد 

 وار املراونة الدواغر بهت القصيبية 

14211 سيدي سليلان املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بوكصة  محلد  السيد 

 وار املراونة الدواغر بهت القصيبية 

14211 سيدي سليلان املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 19 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

أكتوبر 2121 تحت رقم -.

117I

موروكو كومبتونس اكاونت

سان ترايلز
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

موروكو كومبتونس اكاونت

شقة 17 الطابق 4 برج منارة 2 

مدخل ا شارع عبد الكريم الخطابي 

، 41111، مراكش املغرب

سان ترا3لز شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : رقم 218 

مكتب رقم 22 سيدي غانم طريق 

اسفي  - 41111 مراكش املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.62179
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بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2121 نونبر   19 املؤرخ في 

مسؤولية  ذات  شركة  ترا3لز  سان 

محدو ة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  111.111  رهم  رأسلالها 

مكتب   218 رقم  اإلجتلاعي  مقرها 
اسفي   طريق  غانم  سيدي   22 رقم 

نتيجة  املغرب  مراكش   41111  -

اإلقتصا 3ة  الحالية  اللوضعية 

بسبب أزمة كورونا.

و عين:

كريستيان   مارتينوس  السيد)ة) 
مكتب   218 رقم  و عنوانه)ا)  راريس  
اسفي   طريق  غانم  سيدي   22 رقم 

)ة)  41111 مراكش املغرب كلصفي 

للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

 218 2121 وفي رقم  نونبر   19 بتاريخ 

طريق  غانم  سيدي   22 رقم  مكتب 

اسفي  - 41111 مراكش املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

21  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2121 تحت رقم 118697.

118I

EL MUNDO DE COMPTA

DZ TOURS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

EL MUNDO DE COMPTA

 Res. Al Andalous, Inzaren Rue

 Hafid iben abdelbarre 2eme

 Etage N°7B، 90000، Tanger

MAROC

DZ TOURS شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

 RES : وعنوان مقرها اإلجتلاعي

 ALAZIZIA BLVD ROYAUME

 ARABIE SAOUDITE 3EME

 ETAGE N°20 TANGER - 90000

TANGER املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.114587

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2121 نونبر   16 املؤرخ في 
شركة ذات املسؤولية   DZ TOURS
 111.111 رأسلالها  مبلغ  املحدو ة 
 RES  رهم وعنوان مقرها اإلجتلاعي 
 ALAZIZIA BLVD ROYAUME
 ARABIE SAOUDITE 3EME ETAGE
 N°20 TANGER - 90000 TANGER

املغرب نتيجة الزمة النشاط.
و عين:

السيد)ة) رشيد   بقال و عنوانه)ا) 
حي السالم طريق عين بني مطهر زنقة 
 TANGER 91111 11 رقم 52 وجدة

املغرب كلصفي )ة) للشركة.
الكريم و  عبد  3اسين   السيد)ة) 
 Ville  91111 فالينسيا  عنوانه)ا) 

املغرب كلصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 
 RES وفي   2121 نونبر   16 بتاريخ 
 ALAZIZIA BLVD ROYAUME
 ARABIE SAOUDITE 3EME
 ETAGE N°20 TANGER - 90000

طنجة املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
11  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 7287.
119I

العبدالوي لالشغال املحاسبتية

 STE AL KHALIL
 D›IMPRESSION ET
PUBLICITE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

العبدالوي لالشغال املحاسبتية
علارة نوميد3ا شارع محلد الخامس 

الطابق 2الشقة3 تازة ، 35111، 
تازة املغرب

 STE AL KHALIL D›IMPRESSION
ET PUBLICITE SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي مسجد 
املوحد3ن املسيرة 2 - 35111 تازة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5689

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   23

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 AL KHALIL D’IMPRESSION ET

.PUBLICITE SARL AU

اعلال   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

-االستيرا  و  النسخ و االشهار-تاجر 

التصد3ر.

مسجد   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

تازة   35111  -  2 املسيرة  املوحد3ن 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.111   : العدوني  خليل  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  العدوني  خليل  السيد 

املسيرة 2 مجلوعة 4 رقم 26 35111 

تازة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  العدوني  خليل  السيد 

املسيرة 2 مجلوعة 4 رقم 26 35111 

تازة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

22  جنبر  بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

2121 تحت رقم 612.

121I

bemultico  بيلولتيكو

ERFOUD BUILDING
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

bemultico  بيلولتيكو
رقم 116 شقة رقم 11 الزيتون 

املعركة -مكناس ، 51161، مكناس 

مكناس

ERFOUD BUILDING شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي زنقة 

شفشاون رقم 67 ويسالن مكناس - 

51111 مكناس املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.41817

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم   2121 19  جنبر  في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

»411.111  رهم« أي من »111.111 

عن  »511.111  رهم«  إ 9   رهم« 
مع  3ون  مقاصة  إجراء    : طريق 

الشركة املحد ة املقدار و املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

22  جنبر  بتاريخ  التجارية بلكناس  

2121 تحت رقم 4391.

121I

OUCHAR CONSULTING

نيو كونصبت بزنس
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

OUCHAR CONSULTING

 Rue Ibnou Souraij, Quartier ,11

 Maarif, Casablanca ، 20100،

Casablanca Maroc

نيو كونصبت بزنس شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 75 شارع 

11 3نا3ر الطابق 1 الشقة 169 

الدارالبيضاء - 21111 الدارالبيضاء 

املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

483519

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 12  جنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

نيو   : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

كونصبت بزنس.

إنشاء   -  : بإ3جاز  الشركة  غرض 

وإ ارة أصول تجارية تحلل شعار .

75 شارع  عنوان املقر االجتلاعي : 

 169 الشقة   1 الطابق  3نا3ر   11

21111 الدارالبيضاء  الدارالبيضاء - 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 51.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:

 151   : قد3ري  حليلة  السيدة 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

  : اال ري�سي  باسم  احلد  السيد 

351 حصة بقيلة 111  رهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة حليلة قد3ري عنوانه)ا) 

 26311 برشيد  املدني  سيدي   وار 

برشيد  املغرب.

اال ري�سي  باسم  احلد  السيد 

برشيد  لوالعلرة   68 عنوانه)ا)   

26311 برشيد  املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة حليلة قد3ري عنوانه)ا) 

 26311 برشيد  املدني  سيدي   وار 

برشيد  املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

21  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2121 تحت رقم 758216.

122I

مينارة فينانس جروب

ار اس 3 ايموبيليي
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

مينارة فينانس جروب
52 شارع موالي رشيد شقة رقم 
7 الطابق الرابع جليز مراكش ، 

41111، مراكش املغرب
ار اس 3 ا3لوبيليي شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي صوكوما 1 
مجلع اسكجور رقم 31 شقة رقم 5 
الطابق 3  - 41111 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.99155
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تلت   2121 نونبر   23 في  املؤرخ 

املصا قة عل9 :
تفويت السيد )ة) شارلوت مارلين  
من  اجتلاعية  حصة   111 ابراندي 
)ة)  السيد  111 حصة لفائدة   أصل 
نونبر   23 بتاريخ  جامع  ا3ت  جلال 

.2121
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم   
22  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2121 تحت رقم 118747.
123I

العيون استشارات

TRANS SELIBABI
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

العيون استشارات
رقم 31 شارع االمير موالي عبد هللا ، 

71111، العيون املغرب
TRANS SELIBABI شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع مكة 
طريق السلارة علارة 75 - 71111 

العيون املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.21653

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في 21 أكتوبر 2121 تقرر حل 
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
  TRANS SELIBABI الشريك الوحيد 
111.111  رهم  رأسلالها  مبلغ 
وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع مكة 
 71111  -  75 السلارة علارة  طريق 
العيون املغرب نتيجة ل : الشركة لم 

تقم باي نشاط.
و حد  مقر التصفية ب شارع مكة 
 71111  -  75 السلارة علارة  طريق 

العيون املغرب. 
و عين:

اسكيحيل و  مصطفى   السيد)ة) 
 26 عنوانه)ا) حي املطار بلوك   رمق 
)ة)  العيون املغرب كلصفي   71111

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 22  جنبر 

2121 تحت رقم 3127.
124I

LK CONSULTING SARL

BABAH IMPORT EXPORT
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

LK CONSULTING SARL
شارع محلد الخامس رقم 45 
الطابق الثاث رقم 18 تطوان ، 

93111، تطوان املغرب
 BABAH IMPORT EXPORT

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 
سبتة املحنش الثاني رقم 111 - 

93111 تطوان تطوان.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.25863

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم   2121 أكتوبر   16 في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

»1.111.111  رهم« أي من »11.111 

عن  »1.111.111  رهم«  إ 9   رهم« 

مع  3ون  مقاصة  إجراء    : طريق 

الشركة املحد ة املقدار و املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

االبتدائية بتطوان  بتاريخ 28 أكتوبر 

2121 تحت رقم 2523.

125I

FRIDEL

FRIDEL

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

FRIDEL

حي السالم - الوطية ، 82111، 

طانطان املغرب

FRIDEL شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي حي 

الســــالم - الوطية - 82111 الوطية - 

طانطان املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.5565

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2121 12  جنبر  في  املؤرخ 

املصا قة عل9 :

تفويت السيد )ة) املصطفى هرو  

أصل  من  اجتلاعية  حصة   611

)ة)  السيد  لفائدة   حصة   1.111

محلد زيا ي بتاريخ 12  جنبر 2121.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم   

االبتدائية بطانطان  بتاريخ 23  جنبر 

2121 تحت رقم 279/2020.

126I
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SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

 TAZOUTA GESTION
HOTELIERE

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA

SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI

 BUREAU FATH 2EME ETAGE

 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc

 TAZOUTA GESTION

HOTELIERE شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي تازوطة 

صفرو بنك الشعبي رقم 11 - 

31111 صفرو املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3119

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   21

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 TAZOUTA GESTION  :

.HOTELIERE

غرض الشركة بإ3جاز : الفندقة.

تازوطة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

صفرو بنك الشعبي رقم 11 - 31111 

صفرو املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

السيد علر عزيزي :  1.111 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عزيزي  علر  السيد 
فندق املرينيين شارع ابي عنان املريني 

ظهر الخليس  31111 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  عزيزي  علر  السيد 
فندق املرينيين شارع ابي عنان املريني 

ظهر الخليس  31111 فاس املغرب
عنوانه)ا)  عزيزي  مو�سى  السيد 
فندق املرينيين شارع ابي عنان املريني 

ظهر الخليس  31111 فاس املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
21  جنبر  بتاريخ  االبتدائية بصفرو  

2121 تحت رقم 275.
127I

ابحار للبحث و التطوير

BOUCHRA COUTURE  بشرى 
للخياطة

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ابحار للبحث و التطوير
رقم 35 حي البهجة ، 41123، 

مراكش املغرب
BOUCHRA COUTURE  بشرى 
للخياطة شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 

31 تجزئة الكرم تحناوت الحوز - 
41111 تحناوت املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
119531

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   31
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
بشرى    BOUCHRA COUTURE

للخياطة.
غرض الشركة بإ3جاز : الخياطة .

 31 رقم   : عنوان املقر االجتلاعي 
تجزئة الكرم تحناوت الحوز - 41111 

تحناوت املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
السيدة بوشرة الطاهري :  1.111 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الطاهري  بوشرة  السيدة 
الكرم تحناوت  تجزئة   31 عنوانه)ا) 

الحوز  41111 تحناوت املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة بوشرة الطاهري عنوانه)ا) 
رقم 31  تجزئة الكرم تحناوت الحوز 

41111 تحناوت املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
21  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2121 تحت رقم 118724.

128I

fiduazizi

GLOBAL RH
إعالن متعد  القرارات

fiduazizi
شارع علر املختار حي القدس شارع 

علر املختار حي القدس، 7111، 
العيون املغرب

GLOBAL RH »شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتلاعي: شارع 

مكة علارة  الحبوس الطابق الثالث 
رقم 1152 العيون - 71111 العيون 

املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.21483

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 11 نونبر 2121

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل9  3نص  الذي   :1 رقم  قرار 
الشركة  مال  رأس  رفع  ما3لي: 

ا 9  111.111.11  رهم  من 

2.111.111.11  رهم

وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

3نص  الذي   :6-7 رقم  بند 
الشركة  مال  رأس  رفع  ما3لي:  عل9 

ا 9  111.111.11  رهم  من 

2.111.111.11  رهم

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 11  جنبر 

2121 تحت رقم 3069/2020.

129I

STE AL MOUSTAKBAL CONSEIL

CELPROM
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

STE AL MOUSTAKBAL CONSEIL

 APP N° 11 RUE IMM 9 RAHAL

 MESKINI VN FES ، 30000، FES

MAROC

CELPROM شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي حي القدس 

2 املجلوعة 29 رقم 2 ليراك فاس - 

31111 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

65311

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 12  جنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.CELPROM
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غرض الشركة بإ3جاز : صيدلية
 التداول 

استيرا  وتصد3ر.
حي   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
القدس 2 املجلوعة 29 رقم 2 ليراك 

فاس - 31111 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
السيد توفيق خلفي :  511 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة .
السيد 3ونس بكاش :  511 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  خلفي  توفيق  السيد 
فاس  املرينيين  حي  فياللة  22  رب 

31111   فاس املغرب.
السيد 3ونس بكاش عنوانه)ا) رقم 
زنقة املها3ة حي املرينيين فاس   289

31111 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  خلفي  توفيق  السيد 
فاس  املرينيين  حي  فياللة  22  رب 

31111 فاس املغرب
السيد 3ونس بكاش عنوانه)ا) رقم 
زنقة املها3ة حي املرينيين فاس   289

31111 فاس  املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
15  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم 3592.
131I

alexi

AYROMIS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

alexi
 immeuble 85 rue idriss lahraizi

 4 éme étage n 19 ، 20300،
casablanca maroc

AYROMIS شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي حي 

بورجوندي شارع الرجراجا  شقة 

مفروشة الكورنيش 1 بناء 2 - 

21311 شقة مفروشة الكورنيش 1 

بناء 2  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

481223

في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   15

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.AYROMIS

شراء   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

غيار  وقطع  لللعدات  غيار  وقطع 

السيارات.

حي   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

شقة  الرجراجا   شارع  بورجوندي 

 -  2 بناء   1 الكورنيش  مفروشة 

 1 21311 شقة مفروشة الكورنيش 

بناء 2  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.111   : و ا   النسيري  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

 1111  : و ا   النسيري  السيد   

بقيلة 111  رهم.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  و ا   النسيري  السيد 

سكنى هدى املاء 32 صخيرات سكنى 

صخيرات  صخيرات    32 املاء  هدى 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  و ا   النسيري  السيد 
سكنى هدى املاء 32 صخيرات سكنى 
صخيرات  صخيرات    32 املاء  هدى 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 31 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نونبر 2121 تحت رقم -.
131I

BCF CONSEIL

NIDA ISKANE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

BCF CONSEIL
 AVENUE MOHAMED 214
 BOUZIANE SIDI OTHMAN

 CASABLANCA ، 20600،
CASABLANCA MAROC

NIDA ISKANE  شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 31،زنقة 
ليوطنو فرناند الطابق 1 لفيليط  - 

21311 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

482743
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   23
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 NIDA  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

. ISKANE
 LA  : بإ3جاز  الشركة  غرض 

.PROMOTION IMMOBILIERE
31،زنقة   : عنوان املقر االجتلاعي 
 - لفيليط    1 ليوطنو فرناند الطابق 

21311 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسلال  مبلغ 

100.000,00  رهم، مقسم كالتا ي:
 511   : السيد مقل محلد صبحي 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

 511   : السيد مقل عبد الكريم 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

صبحي  محلد  مقل  السيد 

عنوانه)ا) 46 لو زينب شارع بانورميك 

البيضاء  الدار   21151 كلفورية  

املغرب.

السيد مقل عبد الكريم عنوانه)ا) 

46 لو زينب شارع بانورميك كلفورية 

21151 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

صبحي  محلد  مقل  السيد 

عنوانه)ا) 46 لو زينب شارع بانورميك 

البيضاء  الدار   21151 كلفورية  

املغرب

السيد مقل عبد الكريم عنوانه)ا) 

46 لو زينب شارع بانورميك كلفورية 

21151 الدار البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 14 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 757214.

132I

Atlas Valora Conseil

MAOUACHI BAALLA
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Atlas Valora Conseil

 N°8, Immeuble 186, Ibn

 Tachfine - Azli ، 40150،

MARRAKECH املغرب

MAOUACHI BAALLA شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي مزارع 

 وار موالي ابراهيم - جلاعة موالي 

ابراهيم  قيا ة و  ائرة تحناوت - 

إقليم الحوز 42174 موالي ابراهيم   

املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

119583

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2121 13  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.MAOUACHI BAALLA

تربية و    : غرض الشركة بإ3جاز 

تسلين املوا�سي والدواجن و تهيئة و 

تسيير مجزرة صناعية تهيئة و تسيير 

الضيعات الفالحية. .

مزارع   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

جلاعة موالي   -  وار موالي ابراهيم 

 - تحناوت  و  ائرة  قيا ة  ابراهيم  

موالي ابراهيم     42174 إقليم الحوز 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 51.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:

حصة   511   : السيد بعال 3اسين 

بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  3اسين  بعال  السيد 

الحي   34 رقم   11 بلوك  مشروع 

البيضاء  الدار    21571 املحلدي  

املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  3اسين  بعال  السيد 

الحي   34 رقم   11 بلوك  مشروع 

البيضاء  الدار    21571 املحلدي  

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

22  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2121 تحت رقم 9514.

133I

FINANCES.NET

GENIUM TECHNOLOGIES  
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FINANCES.NET

 AVENUE CAHIRA LOT 119

 FOUTOUHI TEMARA ، 12000،

TEMARA MAROC

 GENIUM TECHNOLOGIES  

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 7 

3وليوز علارة رقم 32 تلارة - 11111 

سال املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.123217

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر حل   2121 نونبر   12 املؤرخ في 

محدو ة  مسؤولية  ذات  شركة 

 GENIUM الوحيد    الشريك  ذات 

رأسلالها  مبلغ    TECHNOLOGIES

مقرها  وعنوان  21.111  رهم 

اإلجتلاعي تجزئة 7 3وليوز علارة رقم 

32 تلارة - 11111 سال املغرب نتيجة 

ل : اكراهات مالية.

 9 وحد  مقر التصفية ب تجزئة 

املغرب  تلارة   32 3وليوز علارة رقم 

12111 تلارة املغرب. 

و عين:

السيد)ة) عبد الجبار   فلواش  و 

 6 علارة    2 اقامة سليلة  عنوانه)ا) 

سال   11111 الجد3دة  سال  شقة2  

املغرب كلصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
22  جنبر  بتاريخ  بتلارة   االبتدائية 

2121 تحت رقم 4619.
134I

Sté quick bridge

TOP AGRI NORD
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
استدراك خطٍإ

استدراك خطٍإ وقع بالجريدة 
الرسلية

Sté quick bridge
 Av MED 6 guercif ، 35100،

GUERCIF MAROC
TOP AGRI NORD شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
 وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

محلد الخامس امللك املسمى ور ة  
13 - 35111 جرسيف املغرب.

بالجريدة  وقع  خطٍإ  إستدراك   
الرسلية عد  5419 بتاريخ 29 3ونيو 

.2116
والشريك  املسير  اسم   : من  بدال 

الوحيد السيد  نور الد3ن الوا ي
والشريك  املسير  اسم   : 3قرأ 

الوحيد السيد  نور الد3ن  الوا ي
الباقي بدون تغيير.

135I

MOHAMED SAFRIOUI

ELAFRAM
إعالن متعد  القرارات

MOHAMED SAFRIOUI
 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMM 9 4EME ETAGE ، 20200،
CASABLANCA MAROC

ELAFRAM »شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة«

وعنوان مقرها االجتلاعي: 265 شارع 
الزرقطوني الطابق 9 رقم 92  - -  

الدار البيضاء  املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.353427

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
املؤرخ في 31 نونبر 2121

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي 3نص عل9 ما3لي: 
411 حصة من طرف السيد  تفويت 
علي العبا�سي الشرا3بي لفائدة السيد 

عبد الحق البديع
قرار رقم 2: الذي 3نص عل9 ما3لي: 
معا3نة استقالة السيد عل9 العبا�سي 
الشرا3بي من منصبه كلسير الشركة 
البديع  الحق  عبد  السيد  وتعيين 

كلسير جد3د للشركة
قرار رقم 3: الذي 3نص عل9 ما3لي: 
امسا�سي  القانون  تحويل 
ذات  شركة  من   ELAFRAM لشركة 
إ 9 شركة ذات  املسؤولية املحدو ة 

املسؤولية املحدو ة لشريك واحد
وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي 3نص عل9 ما3لي: 
الشكل القانوني للشركة : شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة لشريك واحد
بند رقم 7: الذي 3نص عل9 ما3لي: 
أصبح رأسلال الشركة موزع كالتا ي : 

السيد عبد الحق البديع 811 حصة
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 756961.
136I

BEST COMPTA SARL

ULTRA COB
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

BEST COMPTA SARL
 AV DES FAR RESIDENCE

 IMANE 4° ETAGE N° 7 ، 93000،
TETOUAN MAROC

ULTRA COB شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتلاعي 11 شارع 
النجلة طابق 4 رقم 12 طوابل    

تطوان 93111 تطوان املغرب.
حل شركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 
.22999

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 11 أكتوبر 2121 تقرر حل 
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد ULTRA COB  مبلغ 
وعنوان  111.111  رهم  رأسلالها 
النجلة  شارع   11 اإلجتلاعي  مقرها 
تطوان  طوابل      12 رقم   4 طابق 
 : ل  نتيجة  املغرب  تطوان   93111

مشاكل مالية.
و حد  مقر التصفية ب 11 شارع 
الطوابل     12 رقم   4 طابق  النجلة 

تطوان 93111 تطوان املغرب. 
و عين:

و  زناسني  سارة    السيد)ة) 
حي   6 رقم   928 زنقة  عنوانه)ا) 
أكا 3ر املغرب   81111 السالم أكا 3ر 

كلصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
نونبر   14 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2121 تحت رقم 2567.
137I

cejf

DIGITAL SOURCING
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cejf
 17place pasteur res.pasteur

 build -7ème Etage N°5
 casablanca ، 20360، casablanca

maroc
DIGITAL SOURCING شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 212 شارع 
عبد املومن رقم 5 الطابق السفلي - 

21361 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

481611

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   16

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.DIGITAL SOURCING

خدمات   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

معلومات االعلال.

عنوان املقر االجتلاعي : 212 شارع 

 - الطابق السفلي   5 عبد املومن رقم 

21361 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.111   : السبع  محلد  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  السبع  محلد  السيد 

أ3لن  إقامة  مارس   2 شارع   115

الدار   21491   3 شقة   1 طابق  ب 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  السبع  محلد  السيد 

أ3لن  إقامة  مارس   2 شارع   115

الدار   21491   3 شقة   1 طابق  ب 

البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 755983.

138I

ائتلانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدو ة

YAHYA SAMAK
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

ائتلانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

شارع العركوب رقم 7724-11 
صندوق البر3د رقم 146، 73111، 

الداخلة املغرب
YAHYA SAMAK شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي حي الرحلة 

رقم 15 - 73111 الداخلة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5165

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تلت   2121 أكتوبر   12 في  املؤرخ 

املصا قة عل9 :
)ة) محلد  كوزيلي  تفويت السيد 
211 حصة اجتلاعية من أصل 311 
حصة لفائدة  السيد )ة) علر غربال 

بتاريخ 12 أكتوبر 2121.
محلد كوزيلي  )ة)  تفويت السيد 
111 حصة اجتلاعية من أصل 311 
عبد االله  )ة)  السيد  حصة لفائدة  

العدراوي بتاريخ 12 أكتوبر 2121.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم   
 13 بتاريخ  االبتدائية بوا ي الدهب  

نونبر 2121 تحت رقم 1111.
139I

FACE FIDUCIAIRE

 REACTING TRANS
PHARMA

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FACE FIDUCIAIRE
219 شارع مصطفى املعني الطابق 

الثالث رقم 6 ، 21131، الدار 
البيضاء املغرب

 REACTING TRANS PHARMA
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي 211 

شارع مصطفي املعاني ط 2 ش 9  - 
21131 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
483437

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 أكتوبر   21
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.REACTING TRANS PHARMA
مقاول   : بإ3جاز  الشركة  غرض 
السيارات  طريق  عن  البضائع  نقل 
التي تكون حلولتها املعتلدة تساوي أو 
تزيد عن 15 طًنا من النقل بين املدن

تشغيل موقع إ3داع البضائع..
 211  : االجتلاعي  املقر  عنوان 
 -   9 2 ش  شارع مصطفي املعاني ط 

21131 الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
السيد فؤا  بوشتا :  1.111 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد فؤا  بوشتا عنوانه)ا) شارع 
الدارالبيضاء  أنفا  صبري  فيال  ليدو 

21111 الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد فؤا  بوشتا عنوانه)ا) شارع 
الدارالبيضاء  أنفا  صبري  فيال  ليدو 

21111 الدارالبيضاء املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 18 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم -.

141I
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FIDUCIAIRE ABDA

كليبسو املدينة
عقد تسيير حر مصل تجاري )امشخاص 

الطبيعيون)
عقد تسيير حر مصل تجاري

كليبسو املد3نة
بلقت�سى عقد موثق مؤرخ في 21 
إلياس  أعطى السيد)ة)    2119 ماي 
البدوي الحامل )ة) للبطاقة الوطنية 
بالسجل  املسجل   H437576 رقم   
التجاري 38384 باملحكلة االبتدائية 
لألصل  الحر  التسيير  حق  بآسفي 
بن  عالل  شارع  ب  الكائن  التجاري 
اسفي  الرباط  حي  كورنيش  عبدهلل 
للسيد)ة)  املغرب  اسفي   46111  -
للبطاقة  )ة)  الحامل  البدوي  إلياس 
 3 ملدة    H437576 رقم    الوطنية 
و   2121 أبريل   23 من  تبتدئ  سنة 
تنتهي في 23 أبريل 2122 مقابل مبلغ 

شهري 5.111   رهم.
141I

مكتب املحاسبة

أتاري بركة
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

مكتب املحاسبة
طريق العرائش علارة أجعون  رقم 

7 الطابق الثاني القصر الكبير ، 
92151، القصر الكبير املغرب

أتاري بركة  شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : حي 
السالم مجلوعة ج شارع 9 رقم  

71 القصر الكبير  - 92151 القصر 
الكبير  املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.1225

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 12 أكتوبر 2121 تقرر حل 
مسؤولية  ذات  شركة  بركة   أتاري 
محدو ة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  11.111  رهم  رأسلالها 
مقرها اإلجتلاعي حي السالم مجلوعة 

 - القصر الكبير    71 9 رقم   ج شارع 
92151 القصر الكبير  املغرب نتيجة 

لتصفية الشركة .
و عين:

و  اثاري  ابراهيم    السيد)ة) 
 79 رقم  حلزة  تجزئة  عنوانه)ا) 
القصر الكبير  92151 القصر الكبير  

املغرب  كلصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 
حي  وفي   2121 أكتوبر   12 بتاريخ 
 71 9 رقم   السالم مجلوعة ج شارع 
القصر الكبير  - 92151 القصر الكبير 

املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 22 بتاريخ  االبتدائية بالقصر الكبير  

 جنبر 2121 تحت رقم 197.

142I

سوجيستيو ليكسوس

علويا طرنس
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تعيين ملثل قانوني للشركة

سوجيستيو ليكسوس
زنقة احلد املنصور الدهبي رقم11 ، 

92111، العرائش املغرب
علويا طرنس »شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة«
وعنوان مقرها االجتلاعي: زنقة ابن 
الخطيب رقم 25الطابق التاني    - 

92111 العرائش املغرب.
»تعيين ملثل قانوني  للشركة«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.5477

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
وتبعا   2121 نونبر   16 في  املؤرخ 
تعيين  تقرر  جد   لتعيين مسير)3ن) 

امللثل)3ن) القانوني)3ن): 
- الريسوني 3ونس

- علوية عبد النبي 
ذات  شركة  طرنس  علويا   -  
مقرها  الكائن  املحدو ة  املسؤولية 
اإلجتلاعي ب: زنقة ابن الخطيب رقم 

25الطابق التاني   - العرائش املغرب
عند  التجاري  السجل  رقم 

االقتضاء: -

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
االبتدائية بالعرائش  بتاريخ 23 شتنبر 

2121 تحت رقم 653.
143I

cabinet el asfari

 SOCIETE  DOUKKALI
 DES TRAVAUX

 D›ASSAINISSEMENT ET
D›INTERVENTION RAPIDE

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
رفع رأسلال الشركة

cabinet el asfari
63 شارع موالي 3وسف ، 21111، 

الدار البيضاء املغرب
 societe  doukkali des

 travaux d›assainissement et
d›intervention rapide شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي مركز 

موالي عبدهللا - 24111 الجد3دة 
املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.11877
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم   2121 نونبر   12 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من  أي  »2.111.111  رهم« 
 2.481.111« إ 9  »481.111  رهم« 
مقاصة  إجراء    : طريق  عن   رهم« 
مع  3ون الشركة املحد ة املقدار و 

املستحقة.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 21 بتاريخ  بالجد3دة   االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم 25758.
144I

VUE D’EXPERTS

PHARMA FIRST
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

VUE D›EXPERTS
 BD BRHIM ROUDANI, ,264

 RESIDENCE AL WIFAQ, ETG2
 N°23 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC
PHARMA FIRST شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي 57 شارع 

حسن السكتاني الطابق 4 - 21111 
الدارالبيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.32781
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 21 شتنبر 2121 تم  تحويل  
للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 
السكتاني  حسن  شارع   57« من 
الدارالبيضاء   21111  -  4 الطابق 
املغرب« إ 9 »رقم 22 زنقة ابن حبيب 
 21371  - املعاريف  االر�سي  الطابق 

الدارالبيضاء  املغرب«.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 758686.
145I

EXPERFIN

FERME AGRI MIDELT
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EXPERFIN
شارع وا  سبو، 31 إقامة جوهرة 

رقم 2، املفة، الحي الحسني ، 
21221، الدار البيظاء املغرب

FERME AGRI MIDELT شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي 26 شارع 
مرس السلطان الطابق 1  رقم 3 - 

21131 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
483553

في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   21
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 FERME : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.AGRI MIDELT
امنشطة   : غرض الشركة بإ3جاز 

الزراعية.
26 شارع  عنوان املقر االجتلاعي : 
 -  3 رقم    1 مرس السلطان الطابق 

21131 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 1.111   : السيد الصد3ق حسن 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الصد3ق حسن عنوانه)ا) 
اقامة املستقبل مجلوعة سكنية 39 
عارة رقم 14  سيدي معروف 21151 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الصد3ق حسن عنوانه)ا) 
اقامة املستقبل مجلوعة سكنية 39 
عارة رقم 14  سيدي معروف 21151 

الدار البيضاء املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.
146I

FIDU.ECO

TRANS AMALLAH
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDU.ECO
171 شارع فاس اقامة نسرين 
الطابق االول رقم 6 طنجة ، 

91111، طنجة املغرب
TRANS AMALLAH شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : شارع و ي 
العهد رقم 1 زنقة طرفا3ة الطابق 2 

رقم 3 - 91111 اصيلة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.349

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
2121 تقرر حل  15  جنبر  املؤرخ في 
ذات  شركة   TRANS AMALLAH
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 
 511.111 رأسلالها  مبلغ  الوحيد 
 رهم وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 
و ي العهد رقم 1 زنقة طرفا3ة الطابق 
املغرب  اصيلة   91111  -  3 رقم   2

نتيجة لعدم العلل.
و عين:

السيد)ة) كريم  امالح و عنوانه)ا) 
العراءش   91111 الساحل  خليس 

املغرب كلصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 
بتاريخ 15  جنبر 2121 وفي شارع و ي 
 2 زنقة طرفا3ة الطابق   1 العهد رقم 

رقم 3 - 91111 اصيلة املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
23  جنبر  بتاريخ  االبتدائية باصيلة  

2121 تحت رقم 165/20.
147I

sabahinfo

مركز الفحص باالشعة الريحان
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

sabahinfo
 N° 70 pole socio-economique

 el kelaa des sraghna ، 43000، el
kelaa des sraghna maroc

مركز الفحص باالشعة الريحان 
شركة ذات املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 

21-22-23 تجزئة الريحان قلعة 
السراغنة. قلعة السراغنة 43111 

قلعة السراغنة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4295

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   19

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

مركز   : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

الفحص باالشعة الريحان.

مركز   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

الفحص باالشعة .
رقم   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

قلعة  الريحان  تجزئة   21-22-23

 43111 السراغنة  قلعة  السراغنة. 

قلعة السراغنة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 611.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 3.111   : الغيدي  مريم  السيدة 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

الشركة مصحة الريحان :  3.111 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الغيدي  مريم  السيدة 

بن  3وسف  حي  االرك  مجلوعة 

مراكش   41111 مراكش  تاشفين 

املغرب.

الريحان  مصحة  الشركة 
تجزئة   21-22-23 رقم  عنوانه)ا) 

 41111 السراغنة  قلعة  الريحان 

قلعة السراغنة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الغيدي  مريم  السيدة 

بن  3وسف  حي  االرك  مجلوعة 

مراكش   41111 مراكش  تاشفين 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

االبتدائية بقلعة السراغنة  بتاريخ 22 

 جنبر 2121 تحت رقم 341/2020.

148I

MAMOUN CONSULTING SARL AU

CHAOUEN ICE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

 MAMOUN CONSULTING SARL
AU

شارع املشي�سي. الحي اال اري 
ص.ب. رقم 193، 91111، 
CHEFCHAOUEN املغرب

CHAOUEN ICE SARL AU شركة 
ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 
الجناح امخضر  حي الصبانين 

91111 شفشاون املغرب.
تحويل  املقر االجتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1471

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في 11  جنبر 2121 تم  تحويل  
للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 
حي  امخضر   الجناح  »شارع  من 
الصبانين 91111 شفشاون املغرب« 
 8 »املحالت املهنية توراغين رقم  إ 9 

91111 شفشاون  املغرب«.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 22 بتاريخ  بشفشاون   االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم 110/220.

149I

B.& B. COMPTA

INTO MOROCCO CENTRE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

B.& B. COMPTA
36 شارع الكفاح الطابق 3 رقم 3 

حي بوهالل بلوك AO ح ي م الرباط 
، 11151، الرباط املغرب

  INTO MOROCCO CENTRE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : علارة 
2، شقة 3 زنقة ضا3ة عوا، أكدال 

الرباط - 11191 الرباط املغرب.
قفل التصفية



603 الجريدة الرسميةعد  5646 - 29 جلا ى امو 9 1442 )13 3نا3ر 2121) 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.112897

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2119 أبريل   29 املؤرخ في 
  INTO MOROCCO CENTRE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة مبلغ 
وعنوان  21.111  رهم  رأسلالها 
شقة   ،2 علارة  اإلجتلاعي  مقرها 
الرباط  أكدال  عوا،  ضا3ة  زنقة   3
نتيجة  املغرب  الرباط   11191  -
لنتيجة لعدم تلكن الشركاء ومسيري 
الشركة من تكريس نفسهم بالكامل 

إل ارة الشركة ، .
و عين:

السيد)ة)  هيلين جاكلين   كران و 
عنوانه)ا)  زنقة شانو 284 قنطرة بون 
بلوندان بنسليلان 13111 بنسليلان 

املغرب كلصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 
علارة  وفي   2119 أبريل   29 بتاريخ 
أكدال  زنقة ضا3ة عوا،   3 شقة   ،2

الرباط - 11191 الرباط املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
23  جنبر  بتاريخ  التجارية بالرباط  

2121 تحت رقم 119619.
151I

FINAUDIT

IDEMCO
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

FINAUDIT
 RUE CHEVALIER BAYARD RCE
 VALROSE 1 ETG N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC
IDEMCO شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي 471-468 

شارع  الحزام الكبيرعين السبع - 
21311 الدار البيضاء املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.49193
العام  الجلع  بلقت�سى 
17  جنبر  في  املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة  رأسلال  رفع  تم   2121

»9.111.111  رهم«  قدره  بلبلغ 
إ 9  »6.111.111  رهم«  من  أي 
  : طريق  عن  »15.111.111  رهم« 

تقد3م حصص نقد3ة أو عينية.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 758661.

151I

CHAOUER CONSEIL

BA BATIMENT
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CHAOUER CONSEIL
 BD MY YOUSSEF RES YASSINE

 II N°11 ، 90000، TANGER
MAROC

BA BATIMENT شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

موالي 3وسف اقامة 3اسين اا رقم 
 11 - 91111 طنجة املللكة املغربية.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.58933
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
2121 تقرر حل  18  جنبر  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
  BA BATIMENT الوحيد  الشريك 
مبلغ رأسلالها 11.111  رهم وعنوان 
مقرها اإلجتلاعي شارع موالي 3وسف 
 91111  - رقم  11  اا  3اسين  اقامة 
 : ل  نتيجة  املغربية  املللكة  طنجة 
لتازم  نضرا  الشركة  اشتغال  عدم 

قطاع العقار.
شارع  ب  التصفية  مقر  حد   و 
موالي 3وسف اقامة 3اسين اا رقم  11 

- 91111 طنجة املللكة املغربية. 
و عين:

بنيعقوب  النبي   عبد  السيد)ة) 
ابن  زنقة   1 البرانص  عنوانه)ا)  و 
طنجة   91111  197 رقم  الفر�سي 
املللكة املغربية كلصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
21  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 237389.
152I

MY ACCOUNTANT

GREEN B2B AUTO SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MY ACCOUNTANT
 OFFICE CENTRE MOHAMED V
 B OFFICE CENTRE MOHAMED

 V B، 20000، CASABLANCA
MAROC

 GREEN B2B AUTO SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي 82 زاوية 

شارع عبد املومن و زنقة سومية 
الطابق 5 رقم 21 - 21111 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
478111

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 3وليوز   11
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.GREEN B2B AUTO SARLAU
تصد3ر   : بإ3جاز  الشركة  غرض 
صيانة  اعلال  التجارة  استيرا   و 

امليكانيك و الهياكل.
82 زاوية   : عنوان املقر االجتلاعي 
سومية  زنقة  و  املومن  عبد  شارع 

الدار   21111  -  21 رقم   5 الطابق 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

فريكان  الها ي  عبد  السيد 

111  رهم  بقيلة  حصة   1.111   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

فريكان  الها ي  عبد  السيد 

حي   7 رقم   111 بلوك  عنوانه)ا) 

حسني 81111 اكا 3ر املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

فريكان  الها ي  عبد  السيد 

حي   7 رقم   111 بلوك  عنوانه)ا) 

حسني 81111 اكا 3ر املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر 2121 تحت رقم 26242.

153I

COMPTASIG

BORHAN BTP
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

COMPTASIG

حي  السالم بلوك 14 رقم 2 سيدي 

سليلان ، 14211، سيدي سليلان 

املغرب

BORHAN BTP  شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : 141 

شارع محلد  الخامس  سيدي 

سليلان 14211 سيدي سليلان 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.2321
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بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر   2121 17  جنبر  في  املؤرخ 
ذات  شركة    BORHAN BTP حل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 
 111.111 رأسلالها  مبلغ  الوحيد 
اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان   رهم 
سيدي  الخامس   شارع محلد    141
سليلان  سيدي   14211 سليلان 
سيولة   وجو   لعدم  نتيجة  املغرب 
كافية إلنعاش  نشاط الشركة، فضال  
السلبية لفيروس  عل9 االنعكاسات  

كورونا عل9 الشركة.
و عين:

السيد)ة) فطير  أسامة  و عنوانه)ا) 
بئر الرامي الجنوبية الشقة   916 رقم 
12 14121 القنيطرة املغرب كلصفي 

)ة) للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 
 141 وفي   2121 17  جنبر  بتاريخ 
سيدي  الخامس  محلد  شارع  
سليلان  سيدي   14211 سليلان 

املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
بتاريخ  سليلان   بسيدي  االبتدائية 

23  جنبر 2121 تحت رقم 273.
154I

SOCIÉTÉ TU Mécanique SARL AU

TU mécanique
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIÉTÉ TU Mécanique SARL
AU

املنطقة الصناعية كزنا3ة رقم 568 
شقة رقم 1 طنجة ، 91111، طنجة 

املغرب
TU mécanique  شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي املنطقة 
الصناعية كزنا3ة رقم 568 شقة رقم 

1 طنجة  - 91111 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

111143

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2121 11  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 TU  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. mécanique

التصنيع   : غرض الشركة بإ3جاز 

امليكانيكي.

امجزاء  بيع  وإعا ة  شراء 

الصناعية.

منشأة معدنية..

املنطقة   : عنوان املقر االجتلاعي 

الصناعية كزنا3ة رقم 568 شقة رقم 

1 طنجة  - 91111 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

السيد طارق ازهاني  :  111 حصة 

بقيلة 1.111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ازهاني   طارق  السيد 

تيفلت   3حيى  سيدي  خليس  مركز 

15411 تيفلت  املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  ازهاني   طارق  السيد 

تيفلت   3حيى  سيدي  خليس  مركز 

15411 تيفلت  املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

22  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 7816.

155I

TIJARI NETWORKS

TIJARI NETWORKS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

TIJARI NETWORKS
  ZONE INDUSTRIELLE

 SELOUANE,KM2 ROUTE DE
 TAOURIRT  B.P DE SELOUANE

 N°254 ، 62000، NADOR
MAROC

TIJARI NETWORKS شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي املنطقة 

الصناعية سلوان كلم2 طريق 
توريرت سلوان الناظور - 62111 

الناظور املغرب.
تحويل  املقر االجتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.12573

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في 24 نونبر 2121 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 
كلم2  سلوان  الصناعية  »املنطقة 
الناظور  سلوان  توريرت  طريق 
إ 9  املغرب«  الناظور   62111  -
الوطني  شارع  الصناعية  »املنطقة 
 62111  - سلوان،الناظور   2 رقم 

الناظور  املغرب«.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 23 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم 3816.
156I

QUALICIA CONSULTING

PETRO MEK SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

QUALICIA CONSULTING
 RÉSIDENCE AMINE DEUXIÈME.

 ÉTAGE BUREAU N°14 ,RUE
 TARFAYA MOULAY ALI CHRIF

 VN MEKNES ، 50000، MEKNES
MAROC

PETRO MEK SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي 11 شارع 

الحرية طبق 3 شقة 6 الدار البيضاء  
- 21111 الدار البيضاء  املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري -.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تلت   2121 19  جنبر  في  املؤرخ 

املصا قة عل9 :
الركراكي  علر  )ة)  السيد  تفويت 
251 حصة اجتلاعية من أصل 251 
سعيد  )ة)   السيد  لفائدة   حصة 
22  جنبر  بتاريخ  الحسني  أمزيان 

.2121
تفويت السيد )ة) محلد  الركراكي 
251 حصة اجتلاعية من أصل 251 
سعيد  )ة)   السيد  لفائدة   حصة 
22  جنبر  بتاريخ  الحسني  أمزيان 

.2121
تفويت السيد )ة) عثلان الركراكي 
251 حصة اجتلاعية من أصل 251 
سعيد  )ة)   السيد  لفائدة   حصة 
22  جنبر  بتاريخ  الحسني  أمزيان 

.2121
تفويت السيد )ة) براهيم الركراكي 
251 حصة اجتلاعية من أصل 251 
سعيد  )ة)   السيد  لفائدة   حصة 
22  جنبر  بتاريخ  الحسني  أمزيان 

.2121
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم   
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 32713.

157I

QUALIMAINT SARL AU

 CENTRE INTERNATIONAL
 DE NEPHROLOGIE ET DE

DIALYSE-FES
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

QUALIMAINT SARL AU
 N° 15, Rue Lalla Amina,

 Bureaux les IRIS Bureau1
 CHAMP DE COURE N° 15, Rue
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 Lalla Amina, Bureaux les IRIS

 Bureau1 CHAMP DE COURE،

30000، FES MAROC

 CENTRE INTERNATIONAL DE

NEPHROLOGIE ET DE DIALYSE-

FES شركة ذات مسؤولية محدو ة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

عبد الكريم الخطابي علارة بن 

مو�سى الكوش الطابق الثاني فاس  - 

31111 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

65415

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   13

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 CENTRE INTERNATIONAL DE

NEPHROLOGIE ET DE DIALYSE-

.FES

طبيب   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

3قوم بتشغيل مركز ممراض الكل9.

عنوان املقر االجتلاعي : شارع عبد 

مو�سى  بن  علارة  الخطابي  الكريم 

الكوش الطابق الثاني فاس  - 31111 

فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.111   : السيدة العلراوي هجر 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

 1111  : السيدة العلراوي هجر   

بقيلة 111  رهم.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة العلراوي هجر عنوانه)ا) 

شارع سان لوي رقم 24 شقة 5 فاس 

31111 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة العلراوي هجر عنوانه)ا) 

شارع سان لوي رقم 24 شقة 5 فاس 

31111 فاس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

21  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم -.

158I

QUALICIA CONSULTING

PETRO MEK SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تعيين مسير جد3د للشركة

QUALICIA CONSULTING

 RÉSIDENCE AMINE DEUXIÈME.

 ÉTAGE BUREAU N°14 ,RUE

 TARFAYA MOULAY ALI CHRIF

 VN MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

PETRO MEK SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 11 شارع 

الحرية طبق 3 شقة 6 الدار البيضاء 

- 21111  الدار البيضاء  املغرب.

تعيين مسير جد3د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2121 تم تعيين  19  جنبر  املؤرخ في 

السيد)ة)   للشركة  جد3د  مسير 

أمزيان الحسني سعيد كلسير آخر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 32713.

159I

FIDUCIAIRE A VOTRE SERVICE

فيديسيير افوطغ سيغفيس
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تجد3د مدة مزاولة مهام املسير3ن

FIDUCIAIRE A VOTRE SERVICE
 RUE TARIK IBN ZIAD N°10,

 2EME ETAGE APPT N°6 GUELIZ
 MARRAKECH .، 40000،

MARRAKECH MAROC
فيديسيير افوطغ سيغفيس »شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتلاعي: 11 زنقة 
طارق ابن زيا  الطابق2 شقة رقم 
6 كيليز مراكش - 41111 مراكش 

املغرب.
»تجد3د مدة مزاولة مهام املسير3ن«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.51481
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 31 3ونيو 2119
مهام  مزاولة  مدة  تجد3د  تقرر 

املسير3ن ملدة: 5 سنوات.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
26 أكتوبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2121 تحت رقم 116627.
161I

KAOUN

AHFAD AGLAOU TRANS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KAOUN
 N°17  LOT NASSIM ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

AHFAD AGLAOU TRANS  شركة 
ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي  وار 
افليلت امي نا3ت زينب امغران 

ورززات - 45111 ورززات املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

11185

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2121 14  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. AHFAD AGLAOU TRANS

غرض الشركة بإ3جاز : -موزع غاز 

البوتان بالجللة

- موزع غاز البروبان بالجللة 

-نقل البضايع  لحساب الغير.

:  وار  االجتلاعي  املقر  عنوان 

امغران  زينب  نا3ت  امي  افليلت 

ورززات - 45111 ورززات املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

السيد عبد الحق ا كالو :  1.111 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد الحق ا كالو عنوانه)ا) 

 41111 مراكش   24 برا ة رقم   وار 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد الحق ا كالو عنوانه)ا) 

 41111 مراكش   24 برا ة رقم   وار 

مراكش املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

21  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2121 تحت رقم 671.

161I
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cejf

L’ENTREPOTES BY KAAB
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cejf
 17place pasteur res.pasteur

 build -7ème Etage N°5
 casablanca ، 20360، casablanca

maroc
L’ENTREPOTES BY KAAB  شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 61 شارع 
اللة الياقوت زاوية مصطفى املعاني 

الطابق 2 شقة رقم 62 - 21361 
الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
482355

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   16
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. L’ENTREPOTES BY KAAB
محل   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

الوجبات السريعة.
61 شارع  عنوان املقر االجتلاعي : 
اللة الياقوت زاوية مصطفى املعاني 
 21361  -  62 رقم  شقة   2 الطابق 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 KAAB ET FILS GROUP الشركة
111  رهم  بقيلة  حصة   :  1.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

 KAAB ET FILS GROUP الشركة
الياقوت  اللة  شارع   61 عنوانه)ا) 
 2 الطابق  املعاني  مصطفى  زاوية 
الدار البيضاء   21361  62 شقة رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  3وسف  كعب  السيد 
شقة   4 طابق  أ  الفرات  رج  زنقة 
البيضاء  الدار   21361 املعارف    28

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 19 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 756834.
162I

FIDUCIAIRE ZERROUKI

JOUL TRAV
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ZERROUKI
 36RUE DE CASABLANCA
 APT.2 BP 577 OUJDA
 PRINCIPALE، 60000، OUJDA

MAROC
ذات  شركة   JOUL TRAV
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي طلحاوي 
 61111  - 33 طريق الجزاءر  مبروكة 

وجدة املغرب
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

36197
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   15
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 JOUL  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.TRAV
أشغال   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

مختلفة و البناء.
طلحاوي   : عنوان املقر االجتلاعي 
 61111  - 33 طريق الجزاءر  مبروكة 

وجدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 1.111   : محلد  السيد أمقران  

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
محلد عنوانه)ا)  السيد أمقران  
طيزطوطين   62811  وار ولد عي�سى 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
محلد عنوانه)ا)  السيد أمقران  
طيزطوطين   62811  وار ولد عي�سى 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
17  جنبر  بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2121 تحت رقم 2993.

163I

EL OUIAZZANI ELHOUCIENE

PALM ENJI
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EL OUIAZZANI ELHOUCIENE
 MASSIRA 2 N° 40 E Massira

 2 E N 40 Marrakech، 40000،
MARRAKECH MAROC

PALM ENJI شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 9 
بلوك ب اقامة الكتبية زوا3ة شارع 
الزرقطوني طريق محلد البقال  

الطابق الثاني رقم 19 كليز مراكش - 
41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

119559

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 15  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 PALM  : اإلقتضاء بلختصر تسليتها 

.ENJI

منعش   : بإ3جاز  الشركة  غرض 
عقاري

اعلال مختلفة و البناء

التصد3ر و االستيرا .
 9 رقم   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

بلوك ب اقامة الكتبية زوا3ة شارع 

البقال   محلد  طريق  الزرقطوني 

 - 19 كليز مراكش  الطابق الثاني رقم 

41111 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.111   : سفيان  ندجم  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  سفيان  ندجم  السيد 
فولتير  بوليفار   بيس   176 رقم 

92611 فرنسا فرنسا.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  سفيان  ندجم  السيد 
فولتير  بوليفار   بيس   176 رقم 

92611 فرنسا فرنسا

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

22  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2121 تحت رقم 118761.

164I
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Atlas Valora Conseil

LABO S&R
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

Atlas Valora Conseil

 N°8, Immeuble 186, Ibn

 Tachfine - Azli ، 40150،

MARRAKECH املغرب

LABO S&R شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 

املسار رقم 551 الطابق الثاني شقة 
رقم2  طريق أسفي سيدي غانم  

41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

119579

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 13  جنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 LABO  : اإلقتضاء بلختصر تسليتها 

.S&R

و  انتاج   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

صناعة و بيع موا  التجليل و موا  

النظافة الجسد3ة.

تجزئة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

الطابق الثاني شقة   551 املسار رقم 
غانم   سيدي  أسفي  طريق  رقم2  

41111 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 51.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:

 251   : الشليح  سليرة  السيدة 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

السيدة راوية باملدني :  251 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  باملدني  راوية  السيدة 
بن  جنان   14 رقم  الصومعة   رب 

شكرا  41141 مراكش املغرب.
السيدة سليرة الشليح عنوانه)ا) 
 3 رقم  برحلون  تغزوت  رب  باب 

41131 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  باملدني  راوية  السيدة 
بن  جنان   14 رقم  الصومعة   رب 

شكرا 41141 مراكش املغرب
السيدة سليرة الشليح عنوانه)ا) 
 3 رقم  برحلون  تغزوت  رب  باب 

41131 مراكش املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
22  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2121 تحت رقم 9512.
165I

TIJARI NETWORKS

TIJARI NETWORKS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

TIJARI NETWORKS
  ZONE INDUSTRIELLE

 SELOUANE,KM2 ROUTE DE
 TAOURIRT  B.P DE SELOUANE

 N°254 ، 62000، NADOR
MAROC

TIJARI NETWORKS شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
 ZONE وعنوان مقرها اإلجتلاعي

 INDUSTRIELLE, ROUTE
 NATIONALE N°2 SELOUANE,

 NADOR - 62000 NADOR
.MAROC

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.12573
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم   2121 نونبر   24 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
»511.111  رهم« أي من »511.111 
عن  »1.111.111  رهم«  إ 9   رهم« 

إ ماج احتياطي أو أرباح أو    : طريق 

عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 23 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم 3816.

166I

cherkaouaudit

 BEAUTY

PARAPHARMACEUTIQUE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

cherkaouaudit

 bd moulay youssef résidence

 yassine 2  1er etage ، 90010،

tanger maroc

 BEAUTY

  PARAPHARMACEUTIQUE

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 3 بني 

أوريغل، مجلع امليزان، إقامة فداء 

لحجر  - 91111 طنجة  املللكة 

املغربية.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.82187

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر   2121 شتنبر   16 في  املؤرخ 

محدو ة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 

 BEAUTY الوحيد  الشريك  ذات 

PARAPHARMACEUTIQUE   مبلغ 

وعنوان  111.111  رهم  رأسلالها 

3 بني أوريغل،  مقرها اإلجتلاعي رقم 

لحجر   فداء  إقامة  امليزان،  مجلع 

املغربية  املللكة  طنجة    91111  -

نتيجة ل : مشاكل مالية.

 3 رقم  ب  التصفية  مقر  حد   و 

إقامة  امليزان،  مجلع  أوريغل،  بني 

فداء لحجر  - 91111 طنجة  املللكة 

املغربية. 

و عين:

القصوابي  ماجدة     السيد)ة) 

طنجة    91111 طنجة   عنوانه)ا)  و 

املللكة املغربية كلصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

17  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 237262.

167I

رمزي لالستشارات

MINOXI SUD
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

رمزي لالستشارات

شارع 24 نونبر علارة حلدي ولد 

الرشيد الطابق رقم 11 شقة رقم 11 

العيون ، 71111، العيون املغرب

MINOXI SUD شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع ام 

السعد علارة 48 الطابق الثالث رقم 

11 العيون - 71111 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

29525

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2119 شتنبر   11

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.MINOXI SUD
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: النجارة و  غرض الشركة بإ3جاز 
أشغال   مختلف  انجاز  االلومنيوم، 

البناء .
شارع ام   : عنوان املقر االجتلاعي 
السعد علارة 48 الطابق الثالث رقم 
11 العيون - 71111 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  
 رهم، مقسم كالتا ي:

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  كرومي  مليكة  السيدة 
حي املسيرة زنقة بن مسعو  فيال رقم 

12 71111 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  كرومي  مليكة  السيدة 
حي املسيرة زنقة بن مسعو  فيال رقم 

12 71111 العيون املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ - تحت رقم 

.2551
168I

FINANCES.NET

 TECHNOLOGY
 LEADERSHIP AND MEDIA

INSTITUTE  SARL
إعالن متعد  القرارات

FINANCES.NET
 AVENUE CAHIRA LOT 119

 FOUTOUHI TEMARA ، 12000،
TEMARA MAROC

 TECHNOLOGY LEADERSHIP
 AND MEDIA INSTITUTE  SARL

»شركة ذات املسؤولية املحدو ة«
وعنوان مقرها االجتلاعي: الرباط حي 
الرياض قطاع 11  زنقة العنابية رقم 

2 - 11111 الرباط املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.141113

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
املؤرخ في 18 3ونيو 2121

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي 3نص عل9 ما3لي:    
 711 قام السيد عا ل قصابي بنقل 
السيد   ,لفائدة  اجتلاعية   حصة 
كلا صا ق      . أسامة علمي مروني  
قبول  عل9  للشركة  العام  الجلع 
السيد  أسامة علمي مروني  كشريك   
 TECHNOLOGY لشركة  جد3د  
 LEADERSHIP AND MEDIA

INSTITUTE  SARL
قرار رقم 2: الذي 3نص عل9 ما3لي: 
من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
ا 9  محدو ة  مسؤولية  ذات  شركة 
من  محدو ة  مسؤولية  ذات  شركة 

شريك وحيد 

وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات 
النظام امسا�سي التالية: 

الذي   :  7 و    6 و   2 و   1 بند رقم 
الشكل  و  الشركاء  ما3لي:  عل9  3نص 

القانوني  و توزيع رأس املال 
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
23  جنبر  بتاريخ  التجارية بالرباط  

2121 تحت رقم 119628.
169I

KAOUN

 BEN LMRAOUIT
DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

KAOUN
 N°17  LOT NASSIM ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 BEN LMRAOUIT
DISTRIBUTION شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي  وار ا3ت 
بازي جلاعة ا3ت ا3لور مراكش - 

41111 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
111425

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 غشت   31
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 BEN  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.LMRAOUIT DISTRIBUTION
بيع موا    : غرض الشركة بإ3جاز 

النظافة بالجللة
-االستيرا  و التصد3ر.

:  وار ا3ت  عنوان املقر االجتلاعي 
 - مراكش  ا3لور  ا3ت  جلاعة  بازي 

41111 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 1.111   : السيد املرويت 3وسف 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد املرويت 3وسف عنوانه)ا) 
رقم واو 3 تجزئة الفالحة الخليسات 

41111 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد املرويت 3وسف عنوانه)ا) 
رقم واو 3 تجزئة الفالحة الخليسات 

41111 مراكش املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
التجارية بلراكش  بتاريخ - تحت رقم 

.-
171I

ALPHABUREAU

DEVOCATION
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ALPHABUREAU
 AV64TEMARA ، 25000،

TEMARA MAROC

DEVOCATION شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 15  شارع 

االبطال رقم 4 اكدال الرباط - 

11191 الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

148465

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   24

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.DEVOCATION

 : بإ3جاز  الشركة  غرض 

االستشارات

انشاء  و  املعلوميات  في  التكوين 

البرامج  املواقع االلكترونية و تطوير 

املعلوماتية.

عنوان املقر االجتلاعي : 15  شارع 

 - الرباط  اكدال   4 رقم  االبطال 

11191 الرباط املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

السيد بدر الد3ن موهوب :  1.111 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

موهوب  الد3ن  بدر  السيد 

 rce 6 33 شقة رقم  عنوانه)ا) علارة 

 31171 فاس  تغات  ا ريس  مالي 

فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
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موهوب  الد3ن  بدر  السيد 
 rce 6 33 شقة رقم  عنوانه)ا) علارة 
 31171 فاس  تغات  ا ريس  مالي 

فاس املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
23  جنبر  بتاريخ  التجارية بالرباط  

2121 تحت رقم 119611.
171I

Sud Business Center

MELISSMODE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

Sud Business Center
إقامة جوهرة امطلس علارة   رقم 
2 الطابق امر�سي زاوية زنقة أبو بكر 
الصد3ق و زنقة زينب نفيسية الحي 
الشتوي مراكش، 41111، مراكش 

املغرب
MELISSMODE شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي 55, شارع 
محلد الخامس اقامة جكار شقة 

رقم 33 جليز مراكش - 41111 
مراكش املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
117253

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 شتنبر   25
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.MELISSMODE
بيع   : بإ3جاز  الشركة  غرض 
واإلكسسوارات  واموشحة  املالبس 

والحقائب وامحذ3ة عبر اإلنترنت ؛
تاجر عطور واكسسوارات.

استيرا  وتصد3ر املالبس والعطور 
واالكسسوارات..

عنوان املقر االجتلاعي : 55, شارع 
محلد الخامس اقامة جكار شقة رقم 

مراكش   41111  - مراكش  جليز   33

املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:

 71   : جعفري  أسلاء  السيدة 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

السيدة و ا  رمضاوي :  31 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة أسلاء جعفري عنوانه)ا) 

 28821 498 مكرر   حي القدس رقم 

املحلد3ة  املغرب .

السيدة و ا  رمضاوي عنوانه)ا) 

أب الحوز اقامة س شقة   1 املسيرة 
رقم 11  41141 مراكش املغرب .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة أسلاء جعفري عنوانه)ا) 

 28821 مكرر   498 حي القدس رقم 

املحلد3ة  املغرب 

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

15 أكتوبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2121 تحت رقم 116346.

172I

STE AL MOUSTAKBAL CONSEIL

STE TEXAS STARS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE AL MOUSTAKBAL CONSEIL

 APP N° 11 RUE IMM 9 RAHAL

 MESKINI VN FES ، 30000، FES

MAROC

STE TEXAS STARS شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 41 

بلوك 3 تجزئة فدوى وا  فاس  - 

31111 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

62619

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2121 فبرا3ر   18

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.TEXAS STARS

استيرا    : بإ3جاز  الشركة  غرض 

وتصد3ر اآلالت واملعدات

امشغال العامة

التداول

 41 رقم   : عنوان املقر االجتلاعي 

 - فاس   وا   فدوى  تجزئة   3 بلوك 

31111 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.111   : السيد حكيم الهيسوفي 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد حكيم الهيسوفي عنوانه)ا) 

رقم  تجزئة  القد3لة  مكا ة  بني  حي 

491 طنجة 91161 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حكيم الهيسوفي عنوانه)ا) 

رقم  تجزئة  القد3لة  مكا ة  بني  حي 

491 طنجة 91161 طنجة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

التجارية بفاس  بتاريخ 15 ماي 2121 

تحت رقم 1165.

173I

اءتلانية عبد الرحيم

DAHBI FRERES
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تغيير نشاط الشركة

اءتلانية عبد الرحيم
زنقة أبو العالء املعري حي الوحدة 
رقم 9 ، 15111، الخليسات املغرب

DAHBI FRERES شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها االجتلاعي الرقم 
122 شقة 16 شارع خالد ابن الوليد 

حي حكلات الخليسات - 15111 
الخليسات املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.28149

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم تغيير   2121 17  جنبر  املؤرخ في 
في  »مقاول  من  الشركة  نشاط 
وجليع  والبناء.  املختلفة  امشغال 
النقل  في  »مقاول  إ 9  املعامالت« 
امشخاص)  والعام)نقل  الخاص 
املختلفة  امشغال  في  .ومقاول 

والبناء«.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 24 بتاريخ  بالخليسات   االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم 1324.

174I

LAARISS

ERRAMI ET CONSORT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

LAARISS
 rue aguelmane sidi ali app 2 21
 AGDAL  RABAT ، 10090، RABAT

MAROC
 ERRAMI ET CONSORT SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي الطابق 
2 الرقم 253 منصور حي العلوين 

تلارة - 12141  تلارة  املغرب.
تحويل  املقر االجتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.125121
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بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 13 نونبر 2121 تم  تحويل  
للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 
منصور   253 الرقم   2 »الطابق  من 
تلارة     12141  - تلارة  العلوين  حي 
روز  عين  113تجزئة   « إ 9  املغرب« 
12151  صخيرات    - صخيرات تلارة  

املغرب«.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
22  جنبر  بتاريخ  بتلارة   االبتدائية 

2121 تحت رقم 1679.
176I

املركز الجهوي لالستثلار لجهة  رعة تافياللت ملحقة 

ورزازات

 SOCIÉTÉ MY PRO NEGOCE
« SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثلار لجهة  رعة 
تافياللت ملحقة ورزازات

شارع موالي رشيد علارة  ا س 
الطابق االول ورزازات، 45111، 

ورزازات املغرب
 SOCIÉTÉ MY PRO NEGOCE
SARL » شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 

17ستد3و حي املنجمي  - 45811 
تنغير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
875

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 شتنبر   19
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
 SOCIÉTÉ MY PRO NEGOCE

.« SARL
غرض الشركة بإ3جاز : * املساومة 

*كراء االت الحفر 

*نقل البضائع للغير
والتدريب  العاملة  اليد  *توريد 

املنهي
* وكالة االشهار .

رقم   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
17ستد3و حي املنجمي  - 45811 تنغير 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 511   : محلد  النوري  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
 511   : السيد اوشطوبان حسن 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  محلد  النوري  السيد 
 45111  2 الشلس  تجزئة  رقم321 

ورزازات املغرب.
حسن  اوشطوبان  السيد 
عنوانه)ا) رقم 17ستد3و حي املنجمي  

45811 تنغير املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  محلد  النوري  السيد 
 45111  2 الشلس  تجزئة  رقم321 

ورزازات املغرب
حسن  اوشطوبان  السيد 
عنوانه)ا) رقم 17ستد3و حي املنجمي  

45811 تنغير املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
أكتوبر   16 بتاريخ  االبتدائية بتنغير  

2121 تحت رقم -.
177I

FIDUCIAIRE RAFYA

»SMITI SAKANE«
إعالن متعد  القرارات

FIDUCIAIRE RAFYA
شارع عبد الرحلان الدكا ي، تجزئة 

النخل، علارة 9، الشقة 2، الجد3دة 
، 24111، الجد3دة املغرب

»SMITI SAKANE« »شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة ذات الشريك 

الوحيد«

 H وعنوان مقرها االجتلاعي: شارع

والزنقة 33، السعا ة 2، بلوك 5، 

الجد3دة - 24111 الجد3دة املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.9471

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 21 أكتوبر 2121

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل9  3نص  الذي   :1 رقم  قرار 

من  الشركة  اسم  تغيير  ما3لي: 

شركة محدو ة   »SMITI SAKANE«

إ 9:  وحيد  شريك  ذات  املسؤولية 

محدو ة  »L2A IMMO«شركة 

املسؤولية ذات شريك وحيد.

وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 3: الذي 3نص عل9 ما3لي: 

الخاص بإسم الشركة: اسم الشركة 

محدو ة  »L2A IMMO«شركة  هو: 

املسؤولية ذات شريك وحيد.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 28 بتاريخ  بالجد3دة   االبتدائية 

أكتوبر 2121 تحت رقم 25562.

178I

STE CABINET CONSEIL KASBAH

BERGUI
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

 STE CABINET CONSEIL

KASBAH

 N°218 RUE ERRISSANI

 HAY OUED EDDAHAB

 OUARZAZATE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

BERGUI شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : فيال 

سيدي حسا3ن  - 45111 ورززات 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.5861/557

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
2121 تقرر حل  28 شتنبر  املؤرخ في 
املسؤولية  ذات  شركة   BERGUI
املحدو ة مبلغ رأسلالها 21.111.111 
 رهم وعنوان مقرها اإلجتلاعي فيال 
ورززات   45111  - حسا3ن   سيدي 

املغرب نتيجة لقفل التصفية.
و عين:

 MICHEL  PIC JEAN السيد)ة) 
 CHEMIN DE CUSSY عنوانه)ا)  و 
  42120 COMMELLE VERNAY
)ة)  كلصفي  فرنسا  فرنسا   11111

للشركة.
  JOCELYNE RENEE السيد)ة) 
عنوانه)ا)  و   ROBELET MARTINE
 CHEMIN DE CUSSY 42120
 COMMELLE VERNAY 00000

فرنسا فرنسا كلصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 
فيال  وفي   2121 شتنبر   28 بتاريخ 
ورززات   45111  - حسا3ن   سيدي 

املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
االبتدائية بورزازات  بتاريخ 21  جنبر 

2121 تحت رقم 668.

179I

FIDUCIAIRE RICH

 AFAW RESSOURCES ET
MINES

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تفويت حصص

FIDUCIAIRE RICH
 N°4 IMM 19 2EME ETAGE

 PLACE MOHAMED V,
 RICH,MIDELT ، 52400، RICH

MAROC
  AFAW RESSOURCES ET MINES

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي حي ا3ت 
علي , زا3دة - ميدلت-  - 54375 

زا3دة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1715
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بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2121 نونبر   18 في  املؤرخ 

املصا قة عل9 :

العزابي محلد  )ة)  تفويت السيد 

333 حصة اجتلاعية من أصل 333 

نغراوي  )ة)  السيد  لفائدة   حصة 

هشام بتاريخ 18 نونبر 2121.

خالد  اجليلي  )ة)  السيد  تفويت 

167 حصة اجتلاعية من أصل 333 

نغراوي  )ة)  السيد  لفائدة   حصة 

هشام بتاريخ 18 نونبر 2121.

خالد  اجليلي  )ة)  السيد  تفويت 

166 حصة اجتلاعية من أصل 333 

رشيدي   )ة)  السيد  لفائدة   حصة 

عبد هللا بتاريخ 18 نونبر 2121.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم   

االبتدائية بليدلت  بتاريخ 17  جنبر 

2121 تحت رقم 211.

181I

املركز الجهوي لالستثلار لجهة  رعة تافياللت ملحقة 

ورزازات

 SUD ASSURANCE CONSEIL

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثلار لجهة  رعة 

تافياللت ملحقة ورزازات

شارع موالي رشيد علارة  ا س 

الطابق االول ورزازات، 45111، 

ورزازات املغرب

 SUD ASSURANCE CONSEIL

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 281 

شارع محلد الخامس تجزئة ا يس 

نإغير - 45811 تنغير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

9625

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2118 مارس   31
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 SUD  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
 ASSURANCE CONSEIL SARL

.AU
*.وكالة   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

تامينات جليع الفروع .
عنوان املقر االجتلاعي : رقم 281 
ا يس  تجزئة  الخامس  محلد  شارع 

نإغير - 45811 تنغير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 1.111   : السيدة النوري محلد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  محلد  النوري  السيد 
 45111  321 2رقم  شلس  تجزئة 

ورزازات املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  محلد  النوري  السيد 
 45111  321 2رقم  شلس  تجزئة 

ورزازات املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
أبريل   12 بتاريخ  بتنغير   االبتدائية 

2118 تحت رقم -.
181I

AUDIT MANAGEMENT GESTION

JW SWED REAL ESTATE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

 AUDIT MANAGEMENT
GESTION

 RESIDENCE HELVETIA 1 PLACE
 ZELLAQA 2EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC

JW SWED REAL ESTATE شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 96 شارع 

انفا الطابق 9 شقة 91 اقامة ربيع 

انفا - 11111 البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.457483

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2121 شتنبر   31 في  املؤرخ 

املصا قة عل9 :

تفويت السيد )ة) ورو  الخلي�سي 

أصل  من  اجتلاعية  حصة   251

251 حصة لفائدة  السيد )ة) جلال 

الخلي�سي بتاريخ 31 شتنبر 2121.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم   

 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر 2121 تحت رقم 751558.

182I

FIDUCIAIRE RICH

 AFAW RESSOURCES ET

MINES
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

توسيع نشاط الشركة 

FIDUCIAIRE RICH

 N°4 IMM 19 2EME ETAGE

 PLACE MOHAMED V,

 RICH,MIDELT ، 52400، RICH

MAROC

 AFAW RESSOURCES ET MINES

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها االجتلاعي حي ا3ت 

علي , زا3دة - ميدلت-  - 54375 
زا3دة املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1715

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 18 نونبر 2121 تلت إضافة 

إ 9 نشاط الشركة  التالية  امنشطة 

الحا ي :

-اشغال مختلفة.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم   

االبتدائية بليدلت  بتاريخ 17  جنبر 

2121 تحت رقم 211.

183I

Fiduciaire le point

DENTAL WAY
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

Fiduciaire le point

 bd oued oum errabii oulfa ، 311

20200، CASABLANCA maroc

DENTAL WAY شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 521 بلوك 

11 التجزئة الجلاعية لحي الحسني 

الدار البيضاء - 21221 الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.212111

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر   2117 25  جنبر  في  املؤرخ 

محدو ة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 

 DENTAL الوحيد  الشريك  ذات 

WAY  مبلغ رأسلالها 111.111  رهم 

521 بلوك  وعنوان مقرها اإلجتلاعي 

التجزئة الجلاعية لحي الحسني   11

الدار البيضاء - 21221 الدار البيضاء 

التوقف التام عن   : املغرب نتيجة ل 

النشاط..

 521 ب  التصفية  مقر  حد   و 

لحي  الجلاعية  التجزئة   11 بلوك 

الحسني الدار البيضاء - 21221 الدار 

البيضاء املغرب. 

و عين:

و  حكيمي  هشام   السيد)ة) 
عنوانه)ا) زنقة رستنڭا علارة ب رقم 

1 حي السالم الدار البيضاء  2  ي باز 

املغرب  البيضاء  الدار   21221

كلصفي )ة) للشركة.
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وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2117 تحت رقم 727422.

184I

fidexpertise

 BIG MAGHREB PRODUCTS
COMPANY

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

fidexpertise
13 زنقة القصرالطابق الخامس 

شقة رقم  11 معارف الدارالبيضاء. 
، 21111، الدارالبيضاء. املغرب

 BIG MAGHREB PRODUCTS
COMPANY شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي 13 زنقة 
القصر الطابق الخامس املعاريف 

الدارالبيضاء - 21331 الدارالبيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
482479

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   21
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
 BIG MAGHREB PRODUCTS

.COMPANY
ع  ُمصِنّ  : بإ3جاز  الشركة  غرض 
التجليل  مستحضرات  منتجات 

وموا  التجليل.

التعبئة والتغليف
أنواع  من  للعد3د  مصدر  تاجر 

البضائع.
زنقة   13  : عنوان املقر االجتلاعي 
املعاريف  الخامس  الطابق  القصر 
21331 الدارالبيضاء  الدارالبيضاء - 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99سنة سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
1.111 حصة    : السيد وليد كبير 

بقيلة 111  رهم للحصة .
نقد3ة بقيلة   : السيد وليد كبير   

111  رهم.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :
شارع  السيد وليد كبير عنوانه)ا) 
البحث  علارة  الحسن  موالي  االمير 
وجدة   4 رقم  ف  بلوك  االسالمي 

21331 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
شارع  السيد وليد كبير عنوانه)ا) 
البحث  علارة  الحسن  موالي  االمير 
وجدة   4 رقم  ف  بلوك  االسالمي 

21331 وجدة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم -.
185I

ETABBAA LAHCEN

COMERS GOLD
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ETABBAA LAHCEN
 RUE 8 N°41 LOT 98

 LOTISSEMENT SAAD
 BERRECHID RUE 8 N°41
 LOT 98 LOTISSEMENT

 SAAD BERRECHID، 26100،
BERRECHID MAROC

COMERS GOLD شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 181 

شارع الفداء الطابق الثالث وامازان 

بزنيس الدار البيضاء - 21111 الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.437711

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر حل   2121 نونبر   25 املؤرخ في 

محدو ة  مسؤولية  ذات  شركة 

 COMERS الوحيد  الشريك  ذات 

 111.111 رأسلالها  مبلغ    GOLD

 181  رهم وعنوان مقرها اإلجتلاعي 

الطابق الثالث وامازان  شارع الفداء 

بزنيس الدار البيضاء - 21111 الدار 

توقف   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 

النشاط  النعدام  الشركة  نشاط 

التجاري.

 181 ب  التصفية  مقر  حد   و 

الطابق الثالث وامازان  شارع الفداء 

بزنيس الدار البيضاء - 21111 الدار 

البيضاء املغرب. 

و عين:

و  مريم   النشاط    السيد)ة) 

رقم   16 زنقة  ارتزانا  حي  عنوانه)ا) 

 21111 لبيضاء  الدار  ج  ق   52

)ة)  كلصفي  املغرب   الدلر البيضاء 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

 181  : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

الطابق الثالث وامازان  شارع الفداء 

بزنيس الدار البيضاء

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 32678.

186I

AWAEL FACTORY

AWAEL FACTORY

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AWAEL FACTORY

 CENTRE RIAD 61 ANGLE AV

 LALLA YACOUT ET MOSTAPHA

 EL MAANI N°69 - 2EME ETAGE

 CENTRE RIAD 61 ANGLE AV

 LALLA YACOUT ET MOSTAPHA

 EL MAANI N°69 - 2EME ETAGE،

26300، CASABLANCA MAROC

AWAEL FACTORY شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

 CENTRE وعنوان مقرها اإلجتلاعي

 RIAD 61 ANGLE AV LALLA

 YACOUT ET MOSTAPHA

 EL MAANI N°69 - 2EME

 ETAGE CASABLANCA 26300

CASABLANCA MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

483617

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2121 19  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.AWAEL FACTORY

 : بإ3جاز  الشركة  غرض 

 Fabrication et distribution

 d’articles textiles .cosmétique et

.alimentaires
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 CENTRE : عنوان املقر االجتلاعي
 RIAD 61 ANGLE AV LALLA
 YACOUT ET MOSTAPHA
 EL MAANI N°69 - 2EME
 ETAGE CASABLANCA 26300

.CASABLANCA MAROC
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 GUEYE MARIE السيدة 
حصة بقيلة   ANNEAWA :  1.000

111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
 GUEYE MARIE السيدة 
 DAKAR عنوانه)ا)   ANNEAWA
 VILLA 7664 SICAP MERMOZ

.12511 DAKAR Sénégal
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
 GUEYE MARIE السيدة 
 DAKAR عنوانه)ا)   ANNEAWA
 VILLA 7664 SICAP MERMOZ

12511 DAKAR  Sénégal
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 758385.
187I

CEDRE CLEAN MOBILE

 CEDRE CLEAN MOBILE«
»«CCM

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تأسيس شركة

CEDRE CLEAN MOBILE
 rue ,63 67، النخيل 4 احداف ازرو
 ،21 Bouikour Ahadaf، 53100

ازرو املغرب
 CEDRE CLEAN MOBILE«

CCM»« شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 67، 
النخيل 4 احداف ازرو ازرو 53111 

ازرو املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1413
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 أكتوبر   26
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
 CEDRE CLEAN MOBILE«

.»«CCM
خدمات   : بإ3جاز  الشركة  غرض 
السيارات،  الغسيل املنتقل بالبخار: 
و  الفنا ق  لللطاعم،  الطبخ  ا وات 

املؤسسات العلومية و الخاصة..
 ،67  : االجتلاعي  املقر  عنوان 
 53111 4 احداف ازرو ازرو  النخيل 

ازرو املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 511   : زيزون  فاطلة  السيدة 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
السيدة وفاء بن طير :  511 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  زيزون  فاطلة  السيدة 
احداف   بيقور   21 الزمقة   ،63

53111 ازرو املغرب.
عنوانه)ا)  بن طير   السيدة وفاء 
السالم   حي  انزران  بئر  شارع   ،161

15111 الخليسات املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  زيزون  فاطلة  السيدة 
بيقور احداف ازرو   21 الزنقة   ،63

53111 ازرو املغرب 
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
14  جنبر  بتاريخ  بازرو   االبتدائية 

2121 تحت رقم 275.

188I

ائتلانية لرفيد

 CRAFTED
CONSTRUCTIONS

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ائتلانية لرفيد
شارع مالك ابن مرحل‘ زنقة طنجة, 
علارة املحيط, طابق الثاني رقم:14 

، 92111، العرائش املغرب
 CRAFTED CONSTRUCTIONS

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 
املحيط رقم: 1284 - 92111 

العرائش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5759

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 11  جنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.CRAFTED CONSTRUCTIONS
اعلال   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

اللحام والطحن
اعلال القطع والخراطة والحفر

اعلال مختلفة.
تجزئة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
 92111  -  1284 رقم:  املحيط 

العرائش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 1.111   : السيد 3وسف الكنتافي 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد 3وسف الكنتافي عنوانه)ا) 

 92111  1284 رقم:  املحيط  تجزئة 

العرائش املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد 3وسف الكنتافي عنوانه)ا) 

 92111  1284 رقم:  املحيط  تجزئة 

العرائش املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 18 بتاريخ  بالعرائش   االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم 1168.

189I

STE CABINET CONSEIL KASBAH

CHAHDA CAR
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

 STE CABINET CONSEIL

KASBAH

 N°218 RUE ERRISSANI

 HAY OUED EDDAHAB

 OUARZAZATE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

CHAHDA CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي حي وا  

الدهب رقم 231 ورززات - 45111 

ورززات املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7461/1161

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2121 نونبر   27 املؤرخ في 

املحدو ة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسلالها  مبلغ    CHAHDA CAR

مقرها  وعنوان  111.111  رهم 

 231 اإلجتلاعي حي وا  الدهب رقم 

املغرب  ورززات   45111  - ورززات 

نتيجة ل : حل التصفية.

و حد  مقر التصفية ب حي وا  

ورززات   45111  -   231 رقم   هب 

املغرب. 
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و عين:
و  خيال   محلد     السيد)ة) 
 N8 BLOC 16 CITE LA عنوانه)ا) 
ورززات   RESISTANCE 41000

املغرب كلصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
االبتدائية بورزازات  بتاريخ 11  جنبر 

2121 تحت رقم 667.
191I

ABDENBIMSAADI

NAYMAD
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ABDENBIMSAADI
 QUT SAFA N° 33 3EME ETG
 BENI MELLAL ، 23020، BENI

MELLAL MAROC
NAYMAD شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي :  وار اهل 

سابك فم العنصر - 23111 بني 
مالل املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.9137

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في 22 أكتوبر 2121 تقرر حل 
مسؤولية  ذات  شركة   NAYMAD
محدو ة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  211.111  رهم  رأسلالها 
مقرها اإلجتلاعي  وار اهل سابك فم 
بني مالل املغرب   23111  - العنصر 

نتيجة لقرار الشريك .
و عين:

و  اسلاخو  علا    السيد)ة) 
العنصر  فم  الوفاق  حي  عنوانه)ا) 
23111 بني مالل املغرب كلصفي )ة) 

للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 
بتاريخ 22  جنبر 2121 وفي  وار اهل 

سابك فم العنصر - 23111 بني مالل 
املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 24 نونبر 

2121 تحت رقم 829.

191I

PF EXPERTS

Luminal AI Solutions
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PF EXPERTS
32 زنقة ابن عطية, علارة بنعبد 
الرازق , كليز مراكش ، 41111، 

مراكش املغرب
Luminal AI Solutions شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي عند بف 
اكسبير 32 شارع بن عطية كيليز - 

4111 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
119585

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 14  جنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.Luminal AI Solutions
مقاولة   : بإ3جاز  الشركة  غرض 
و  املعلومات  لتكنولوجيا  فرعية 

خدمات امعلال.
: عند بف  عنوان املقر االجتلاعي 
 - شارع بن عطية كيليز   32 اكسبير 

4111 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.111   : الهدى  زكريا  السيد 

حصة بقيلة 11  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الهدى  زكريا  السيد 

كولومبيا   ، فانكوفر  روبسون  شارع 

1201- كندا   ،  V6B1S1 البر3طانية 

481 فانكوفر كندا.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الهدى  زكريا  السيد 

كولومبيا   ، فانكوفر  روبسون  شارع 

1201- كندا   ،  V6B1S1 البر3طانية 

481 فانكوفر كندا

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

22  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2121 تحت رقم 118776.

192I

ALTA COMPTA

هبة طيكس
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ALTA COMPTA

 AV FES RUE EGYPTE N9 BIS

 AV FES RUE EGYPTE N9 BIS،

90000، TANGER MAROC

هبة طيكس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع فاس 
زنقة مصر رقم 9 مكرر طنجة  - 

91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

118319

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 شتنبر   11

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

هبة   : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

طيكس.

تصنيع   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

املالبس للتصد3ر أو للسوق الوطني.

شارع   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

فاس زنقة مصر رقم 9 مكرر طنجة  - 

91111 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  السيدة العبقاري وفاء 

كار ن  اقامة   1 ب  علارة   19 رقم 

سيتي حي ابن خلدون الهرهورة تلارة 

12141 تلارة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  السيدة العبقاري وفاء 

كار ن  اقامة   1 ب  علارة   19 رقم 

سيتي حي ابن خلدون الهرهورة تلارة 

12141 تلارة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

شتنبر   31 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 5147.

193I

safisol

SAFIASOL
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

safisol

 res elfadl gh4 im3  n 13 ain

 sebaa  casablanca ، 20120،

casablanca maroc

SAFIASOL شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتلاعي اقامة 

الفضل م س 4 علارة 3 رقم 13 ع 

س  - 21591 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

482437

في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   12

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SAFIASOL

الطاقة   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

الشلسية.

اقامة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
الفضل م س 4 علارة 3 رقم 13 ع س  

- 21591 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  محلد  صبيح  السيد 
رقم   3 علارة   4 اقامة الفضل م س 

البيضاء  الدار   21591 س   ع   13

املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  محلد  صبيح  السيد 
رقم   3 علارة   4 اقامة الفضل م س 

البيضاء  الدار   21591 س  ع   13

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 756959.

194I

PF EXPERTS

BARBERSHOP DE LUXE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
إضافة تسلية تجارية أو شعار 

PF EXPERTS
32 زنقة ابن عطية, علارة بنعبد 
الرازق , كليز مراكش ، 41111، 

مراكش املغرب
BARBERSHOP DE LUXE »شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتلاعي: إقامة 
الس بامليراس 4 محل بالطابق 

االر�سي شارع او ايس جلي - 41111 
مراكش املغرب.

»إضافة تسلية تجارية أو شعار«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.91419
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
املؤرخ في 27 نونبر 2121 تقرر إضافة 

شعار تجاري للشركة وهو:
 M A R R A K C H I C H I S

POMPONS
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم   
14  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2121 تحت رقم 118511.

195I

cabinet bidiagh

TOOMORE UNIVERS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

cabinet bidiagh
تقاطع زنقة روما وزنقة امستر ام 
اقامة ريم رقم 9 ، 21491، الدار 

البيضاء املغرب
TOOMORE UNIVERS شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي املستو ع 

,B3 رقم427, مجلع سابينو 
الصناعي,النواصر الدار البيضاء. - 

27111  الدار البيضاء. املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
483323

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   14
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.TOOMORE UNIVERS
غرض الشركة بإ3جاز : - 

والشوكوالتة  املعجنات  صناعة 
والحلويات.

وتجهيز  وتثلين  تعبئة   -
التلور واملنتجات الغذائية امخرى.

عنوان املقر االجتلاعي : املستو ع 
سابينو  مجلع  رقم427,   B3,
 - البيضاء.  الدار  الصناعي,النواصر 

27111  الدار البيضاء. املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسلال  مبلغ 

100.000,00  رهم، مقسم كالتا ي:
 MOFIS sarl :  600 الشركة 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
حصة   411   : السيد منير خليل 

بقيلة 111  رهم للحصة .
الشركة MOFIS sarl : 600 بقيلة 

111  رهم.
بقيلة   411  : خليل  منير  السيد 

111  رهم.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)   MOFIS sarl الشركة 
 12  ، لألعلال  املسيرة  كازا  مركز 
شارع علي عبد الرزاق الطابق الرابع    

21451  الدار البيضاء. املغرب.
السيد منير خليل عنوانه)ا) إقامة 
الها ي  عبد  شارع   35 رقم  انفي 
بوطالب الدار البيضاء                   21411  

الدار البيضاء. املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد منير خليل عنوانه)ا) إقامة 
الها ي  عبد  شارع   35 رقم  انفي 

بوطالب الدار البيضاء                   21411  

الدار البيضاء. املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 17 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نونبر 2121 تحت رقم -.

196I

CONCILIUM EXPERTISE

 HAROUCH & KOUHEN

IMMOBILIERE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

CONCILIUM EXPERTISE

156،زنقة ابو زا3د الدا و�سي، 
رقم 9، املعاريف، الدار البيضاء ، 

21331، الدار البيضاء املغرب

 HAROUCH & KOUHEN

IMMOBILIERE شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي زنقة ابو 
زا3د الدا و�سي، رقم ، 9 املعاريف - 

21161 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

483765

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 14  جنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 HAROUCH & KOUHEN  :

.IMMOBILIERE

اقتناء   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

وتأجير العقارات.
زنقة ابو   : عنوان املقر االجتلاعي 
 - املعاريف   9  ، رقم  زا3د الدا و�سي، 

21161 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  
 رهم، مقسم كالتا ي:

السيد محلد جليل كوهن :  511 
حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

 511   : الهاروش  جلال  السيد 
حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

كوهن  جليل  محلد  السيد 
رقم  فيال  اطلنتيك  اقامة  عنوانه)ا) 
 21231 28 طريق ازمور حي الحسني 

الدار البيضاء املغرب.
السيد جلال الهاروش عنوانه)ا) 
 14 كلم  حلري  حارت  هالة  رياض 
طريق ازمور  ار بوعزة  24111 الدار 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
كوهن  جليل  محلد  السيد 
رقم  فيال  اطلنتيك  اقامة  عنوانه)ا) 
 21231 28 طريق ازمور حي الحسني 

الدار البيضاء املغرب
السيد جلال الهاروش عنوانه)ا) 
 14 كلم  حلري  حارت  هالة  رياض 
طريق ازمور  ار بوعزة  24111 الدار 

البيضاء املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 758762.
197I

AMOURI CONSULTING

JAMILAFOOD
إعالن متعد  القرارات

AMOURI CONSULTING
 Fès Lotissement Belair 2

 Dokkarat Bureau 2 Immeuble
 Espace Bureaux des Champs،

30000، FES MAROC
jamilafood »شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة ذات الشريك الوحيد«
 quartier :وعنوان مقرها االجتلاعي
 industriel moderne tranche 2

lot 29 taza لحي الصناعي الحد3ث، 
الجزء الثاني، تجزئة 29 تازة. - تازة 

املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.5119
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 27 ماي 2121
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي 3نص عل9 ما3لي: 
»الحي  ا 9  االجتلاعي  املقر  تحويل 
الثاني،  الجزء  الحد3ث،  الصناعي 

تجزئة  29 تازة.
عل9  3نص  الذي   :2 رقم  قرار 
ما3لي: تعيين مسير جد3د السيد عبد 
املنعم بار ة حامل لبطاقة التعريف 

BX842386 الوطنية
وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 4: الذي 3نص عل9 ما3لي: 
املقر االجتلاعي للشركة كائن ب الحي 
الثاني،  الجزء  الحد3ث،  الصناعي 

تجزئة  29 تازة
عل9  3نص  الذي   :15 رقم  بند 
من  كل  الشركة  تسيير  3تو 9  ما3لي: 
الحاملة  مساوي   فتيحة  السيدة 
و السيد   ،fb4952 لبطاقة التعريف 
لبطاقة  الحامل  بار ة   املنعم  عبد 

 .BX842386 التعريف
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
3ونيو   11 بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

2121 تحت رقم 221.
198I

SOCIETE CONSULTING

 SOCIETE ABDOUNI
BUSINESS COMPANY

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SOCIETE CONSULTING
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 SOCIETE ABDOUNI BUSINESS
COMPANY  شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي الطابق 

امر�سي رقم 4 زنقة 4 لعويجة ملصل9 
- 51111 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

51743

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2121 19  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE ABDOUNI BUSINESS

. COMPANY

أشغال   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

مختلفة للبناء.

الطابق   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

امر�سي رقم 4 زنقة 4 لعويجة ملصل9 

- 51111 مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.111   : كوثر  عبدوني  السيدة 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة عبدوني كوثر عنوانه)ا) 6 

ساحة جون كنيدي شارع السعد3ين 

م.ج 51111 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة عبدوني كوثر عنوانه)ا) 6 

ساحة جون كنيدي شارع السعد3ين 

م.ج 51111 مكناس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

18  جنبر  بتاريخ  التجارية بلكناس  

2121 تحت رقم 4342.
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خبرة  الشرق

 BERKANE MACHINES
OUTILS

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

خبرة  الشرق
49 شارع البكاي لهبيل اقامة رياض 
املد3نة شقة رقم 3 بركان 49 شارع 
البكاي لهبيل اقامة رياض املد3نة 
شقة رقم 3 بركان، 699، بركان 

املغرب
 BERKANE MACHINES OUTILS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي زنقة 

الوحدة حي السعا ة رقم 15 بركان - 
63311 بركان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7519

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 14  جنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.BERKANE MACHINES OUTILS
استيرا    : بإ3جاز  الشركة  غرض 

وتصد3ر جليع املوا  واآلالت.
زنقة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
الوحدة حي السعا ة رقم 15 بركان - 

63311 بركان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 BERKANE MACHINES الشركة
OUTILS :  1.000 حصة بقيلة 111 

 رهم للحصة .
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 1111  : تكرورتي  فيصل  السيد 
بقيلة 111  رهم.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد فيصل تكرورتي عنوانه)ا) 
 15 رقم  السعا ة  حي  الوحدة  زنقة 

بركان 63311 بركان املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد فيصل تكرورتي عنوانه)ا) 
 15 رقم  السعا ة  حي  الوحدة  زنقة 

بركان 63311 بركان املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
23  جنبر  بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

2121 تحت رقم 538.
211I

SOCIETE CONSULTING

 SOCIETE BELGA
DEVELOPPEMENT

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

SOCIETE CONSULTING
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 SOCIETE BELGA

DEVELOPPEMENT شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتلاعي علارة ب 

شقة 8 اقامة ا م شارع اممير موالي 
عبد هللا م.ج - 51111 مكناس 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.41815

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
2121 تقرر حل  17  جنبر  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
 SOCIETE BELGA الوحيد  الشريك 
DEVELOPPEMENT  مبلغ رأسلالها 
مقرها  وعنوان  111.111  رهم 
اقامة   8 شقة  ب  علارة  اإلجتلاعي 
ا م شارع اممير موالي عبد هللا م.ج 
 : مكناس املغرب نتيجة ل   51111  -

حل الشركة.
علارة  ب  التصفية  مقر  حد   و 
اممير  شارع  ا م  اقامة   8 شقة  ب 
موالي عبد هللا م.ج - 51111 مكناس 

النغرب. 
و عين:

السيد)ة) أحلد  بلك و عنوانه)ا) 
شارع   8 شقة  ب  علارة  ا م  اقامة 
 51111 م.ج  هللا  عبد  موالي  اممير 
مكناس املغرب كلصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
23  جنبر  بتاريخ  التجارية بلكناس  

2121 تحت رقم 654.
211I

تفرسيت كار

تفرسيت كار
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

تفرسيت كار
حي االمل الغربي 1 الدريوش، 

62111، الدريوش املغرب
تفرسيت كار  شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي حي االمل 
الغربي1 - 62111 الدريوش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
215

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 غشت   16
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

تفرسيت كار .
كراء   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق .
عنوان املقر االجتلاعي : حي االمل 

الغربي1 - 62111 الدريوش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
السيدة فرح بنز3ان  :  334 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة .
 333   : شحتي  3وسف  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
333 حصة    : السيد كريم عبوتي 

بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بنز3ان   فرح  السيدة 

تفرسيت 62111 الدريوش  املغرب .
عنوانه)ا)  السيد 3وسف شحتي  

تفرسيت 62111 الدريوش املغرب.
عنوانه)ا)  عبوتي  كريم  السيد 

تفرسيت 62111 الدريوش  املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  بنز3ان   فرح  السيدة 

تفرسيت 62111 الدريوش املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 17 بتاريخ  بالدريوش   االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم 87.
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 CABINET COMPTABLE TANNOUCHE

NOUREDDINE

YOUSSEF FRUITS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET COMPTABLE
TANNOUCHE NOUREDDINE

 N°10 BD SULTAN MY
 M›HAMMED HAY EL HASSANI
BERKANE ، 60300، بركان املغرب
YOUSSEF FRUITS  شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي  وار 

الزرا3ب تجزئة تريفة 24 أ 26 مداغ 
أحفير 63151 بركان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

7415

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2121 شتنبر   14

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. YOUSSEF FRUITS

-استيرا    : غرض الشركة بإ3جاز 

وتصد3ر الخضر والفواكه

- بيع وشراء امالت الفالحية .

:  وار  االجتلاعي  املقر  عنوان 

26 مداغ  أ   24 الزرا3ب تجزئة تريفة 

أحفير 63151 بركان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:

 111   : 3وسف  الحدا   السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

 111  : 3وسف  الحدا   السيد   

بقيلة 111  رهم.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الحدا  3وسف عنوانه)ا) 

فلسطين  حي  سيجللاسة  زنقة   19

بركان 63311 بركان املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الحدا  3وسف عنوانه)ا) 

فلسطين  حي  سيجللاسة  زنقة   19

بركان 63311 بركان املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

أكتوبر   21 بتاريخ  االبتدائية ببركان  

2121 تحت رقم 2020/423.
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إيسبر3فاك

ايسبريفاك
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

إيسبر3فاك

طريق 111 كلم 14611 عين حرو ة 

املحلد3ة، 21811، املحلد3ة املغرب

ايسبر3فاك شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي طريق 111 

كلم14611 عينحرؤ ة املحلد3ة - 

21811 املحلد3ة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

123777

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   1995 أبريل   11

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

ايسبر3فاك.

صناعة   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

االحد3ة للتصد3ر واالسترا .

طريق   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

111 كلم14611 عينحرؤ ة املحلد3ة 

- 21811 املحلد3ة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

السيد بيزوكازاحلد :  111 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة .

 111   : السيد الهدهو ي رضوان 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

السيد حوري سعيد :  111 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة .

 233.34  : بيزوكازاحلد  السيد   

بقيلة 111  رهم.

 : رضوان  الهدهو ي  السيد 

233.33 بقيلة 111  رهم.

 233.33  : سعيد  حوري  السيد 
بقيلة 111  رهم.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   
وصفات ومواطن الشركاء :

)ا)  عنوانه  احلد  بيزوكاز  السيد 
طريق     111كلم 14111عين حرو ة 

املحلد3ة 21811 املحلد3ة املغزب.
رضوان  الهدهو ي  السيد 
رقم   6 زنقة   2 اتصال   عنوانه)ا) 
17حي الجلاعة 24711 الدارالبيضاء 

املغرب.
عنوانه)ا)  سعيد  حوري  السيد 
ة  1عينحرو  4 6 1 1 1كلم 1 1 طريق

21811 املحلد3ة املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  بيزوكازاحلد  السيد 
حرو ة  طريق111كلم14111عين 

21811 املحلد3ة املغرب
رضوان  الهدهو ي  السيد 
رقم      6 زنقة      2 اتصال   عنوانه)ا) 
17الجلاعة 24711 البيضاء املغرب

عنوانه)ا)  سعيد  حوري  السيد 
حرو ة  طريق111كلم14611عين 

21811 املحلد3ة املعرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أبريل 1995 تحت رقم 1713.
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مكتب االستاذة مليكة ظفرهللا موثقة

HASTA FUEGO
عقد تسيير حر مصل تجاري )امشخاص 

املعنويون)
عقد تسيير حر مصل تجاري

HASTA FUEGO
قي  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
 HASTA  « أعطى   2121 نونبر   27
FUEGO » املسجل بالسجل التجاري 
بالدار  التجارية  باملحكلة   391517
لألصل  الحر  التسيير  حق  البيضاء 
التجاري الكائن ب الرقم 12، الزنقة 
93، حي امسرة الفرنسية،  رب غلف 
- 21111 الدارالبيضاء املغرب لفائدة 
عبد  السيد  و  احلو  ابراهيم  السيد 
الجليل السليلاني ملدة 1 سنة تبتدئ 

 31 في  تنتهي  و   2121 نونبر   27 من 
نونبر 2121 مقابل مبلغ شهري قيلته 

25.111  رهم.
215I

ائتلانية أكيدي

TOXIGON TECHNOLOGY
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتلانية أكيدي
زنقة اسفي،محج الحسن الثاني، 
)م.ج)  الثالث   الطابق   ،12 الشقة 
مكناس   ،51111  ، مكناس  حلرية 

املغرب
 TOXIGON TECHNOLOGY
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي 57  رب 
اممل   حي  زيدان  موالي  فيالت   15
مكناس   51111  - مكناس   ، ويسالن 

املغرب
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

51775

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 16  جنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.TOXIGON TECHNOLOGY
: مقاول في  غرض الشركة بإ3جاز 
االستيرا    – املعلوماتية  الخدمات 

والتصد3ر– املعامالت التجارية.
57  رب   : عنوان املقر االجتلاعي 
اممل   حي  زيدان  موالي  فيالت   15
مكناس   51111  - مكناس   ، ويسالن 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 91.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:

  : السيد وسام سعيد اال ري�سي  

111 حصة بقيلة 911  رهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

اال ري�سي   سعيد  وسام  السيد 

ليبيا  تريبو ي  بلخير  شارع  عنوانه)ا) 

51676 تريبو ي ليبيا.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

اال ري�سي   سعيد  وسام  السيد 

ليبيا  تريبو ي  بلخير  شارع  عنوانه)ا) 

51676 تريبو ي ليبيا

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

24  جنبر  بتاريخ  التجارية بلكناس  

2121 تحت رقم 51775.

216I

bureau comptable et investissement

RIAD LHAJ TAHAMI
فسخ عقد تسيير حر مصل تجاري 

)امشخاص الطبيعيون)

فسخ عقد تسيير حر مصل تجاري

RIAD LHAJ TAHAMI

بلقت�سى عقد موثق مؤرخ في 13 

تم فسخ عقد التسيير    2121 نونبر 

السيد)ة)  طرف  من  املوقع  الحر 

مالك)ة)  )بصفته)ا)  فرنوس  سعيد 

لألصل التجاري) الحامل)ة) للبطاقة 

  E469334 رقم   للتعريف  الوطنية 

الحسني  الحي  بالعنوان  القاطن)ة) 
 41111  - املحاميد   113 رقم   1

خد3جة   والسيد)ة)  املغرب  مراكش 

مسير)ة)  )بصفته)ا)  الدريوش 

للبطاقة  الحامل)ة)  )ة))   حرا 

 EE114613 الوطنية للتعريف رقم  

القاطن)ة) بالعنوان  رب اغراب رقم 

18 مكرر باب ا3الن - 41111 مراكش 
التجاري  بالسجل  واملسجل  املغرب 

تحت   بلراكش  التجارية  باملحكلة 

عد  119881 .

217I
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FIDU.ECO

ALOUAT TRANS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

FIDU.ECO
171 شارع فاس اقامة نسرين 
الطابق االول رقم 6 طنجة ، 

91111، طنجة املغرب
ALOUAT TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 171 شارع 
فاس اقامة نسرين الطابق االول 

رقم 6 طنجة 171 شارع فاس اقامة 
نسرين الطابق االول رقم 6 طنجة 

91111 طنجة املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.49351

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم   2121 14  جنبر  في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
»741.111  رهم« أي من »261.111 
عن  »1.111.111  رهم«  إ 9   رهم« 
أو  نقد3ة  حصص  تقد3م    : طريق 

عينية.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
22  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 237439.
218I

fidu ben

  ENTRPRISE NOUR BADR
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
قفل التصفية

fidu ben
85 زنقة موالي عبد هللا ، 25111، 

خريبكة املللكة املغربية
 ENTRPRISE NOUR BADR  SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي : الطابق 

الثاني  شقة 2  سوق السبت  الفقيه 
بن صالح - 23551 سوق السبت 

الفقيه بن صالح املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.1935
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 12 أكتوبر 2121 تقرر حل 
 ENTRPRISE NOUR BADR  SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة مبلغ 
وعنوان  511.111  رهم  رأسلالها 
الثاني   الطابق  اإلجتلاعي  مقرها 
بن  الفقيه  السبت   سوق    2 شقة 
صالح - 23551 سوق السبت الفقيه 
لخسارات  نتيجة  املغرب  صالح  بن 

متثالية .
و عين:

العقاوي   الد3ن    نور  السيد)ة) 
املسلحة  الفوات  سارع  عنوانه)ا)  و 
امللكية  23551 سوق السبت  املغرب 

كلصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 
وفي الطابق   2121 أكتوبر   12 بتاريخ 
الثاني  شقة 2  سوق السبت  الفقيه 
السبت  سوق   23551  - صالح  بن 

الفقيه بن صالح املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
بتاريخ  االبتدائية بالفقيه بن صالح  

22  جنبر 2121 تحت رقم 381.
219I

MAROC CONSEIL CONSULTANT SARL AU

IMINIFRI IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

 MAROC CONSEIL
CONSULTANT SARL AU

 IMM OTMANE 1ER ETAGE
 APPT. 5 EN FACE LYCÉE VICTOR
 HUGO Q.Y.B.T.ROUTE TARGA

 GUELIZ ، 40000، MARRAKECH
MAROC

IMINIFRI IMMO شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي الطابق 
االر�سي رقم ب 21 جنان اورا  

شارع اسفي كد3ة العبيد  - 41111 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

119479

 16 عقد حر مؤرخ في  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121  جنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.IMINIFRI IMMO

الترويج   : بإ3جاز  الشركة  غرض 
العقاري

الطابق   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

االر�سي رقم ب 21 جنان اورا  شارع 

اسفي كد3ة العبيد  - 41111 مراكش 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 91.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:

 311   : نجاة  ترميدي  السيدة 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

 611   : اقسيس  الحسن  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  نجاة  ترميدي  السيدة 

تاركة    352 رقم  املصلو ي  تجزئة 

41111 مراكش املغرب.

السيد الحسن اقسيس عنوانه)ا) 
15 شارع كابرييل بيري93411 س ت 

وين 93411 فرنسا فرنسا.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الحسن اقسيس عنوانه)ا) 
15 شارع كابرييل بيري93411 س ت 

وين 93411 فرنسا فرنسا

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

21  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2121 تحت رقم 118686.

211I

FIDEL GESTION

HARMATTAN
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

FIDEL GESTION

 AV HASSAN II IMM CHEMS ,

 APPT 4 ، 40000، MARRAKECH

MAROC

HARMATTAN شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 

 RUE MAHJOUB RMIZA

 MARRAKECH - 40000

.MARRAKECH MAROC

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.14975

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2118 أكتوبر   24 في  املؤرخ 

املصا قة عل9 :

 MARCO )ة)  السيد  تفويت 

حصة اجتلاعية   BONVICINI 540

541 حصة لفائدة  السيد  من أصل 

 MAURIZIO PEGORARO )ة) 

بتاريخ 24 أكتوبر 2118.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم   

3نا3ر   14 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2119 تحت رقم 111481.

211I

STE FIDUCIAIRE D’AUDIT CHARAKA

MERSALCOM
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 STE FIDUCIAIRE D›AUDIT

CHARAKA

 AV YAKOUB EL MANSOUR

 RESIDENCE AHLAM 1 ENTRÉE

  B BUREAU N° 10 ETAGE 4

 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

marrakech maroc

MERSALCOM شركة ذات 
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مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 
إيسيل، رقم 369 ، زنقة رافيع بنو 
خد3ج مراكش - 41111 مراكش  

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 49867

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر حل   2121 نونبر   11 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
  MERSALCOM الوحيد  الشريك 
مبلغ رأسلالها 61.111  رهم وعنوان 
مقرها اإلجتلاعي تجزئة إيسيل، رقم 
369 ، زنقة رافيع بنو خد3ج مراكش 
 : 41111 مراكش  املغرب نتيجة ل   -

صعوبات مالية
 ال زبائن

 عدم القدرة عل9 اإلستلرار.
تجزئة  ب  التصفية  مقر  حد   و 
زنقة رافيع بنو   ،  369 رقم  إيسيل، 
مراكش    41111  - مراكش   خد3ج 

املغرب. 
و عين:

و  اشبيبي    زينب   السيد)ة) 
عنوانه)ا) 8 إقامة النخيل باني شارع 
 41111 مراكش   السا س  محلد 
مراكش  املغرب كلصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
22  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2121 تحت رقم 118738.
212I

CABINET RSF SARL

HUILERIE DE TAOUNATE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

CABINET RSF SARL
 RESIDENCE  EL YOSR, AV DES
 FAR, N° 8, BUREAU N°6 –FES ،

30000، FES MAROC

HUILERIE DE TAOUNATE  شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي ساحل 

الحدا  قنطرة جد3دة الجلاعة 

القروية بوهو ة تاونات املغرب  - 

34116 تاونات املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 21.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم   2121 17  جنبر  في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من  أي  »1.111.111  رهم« 

»2.111.111  رهم« إ 9 »3.111.111 

تقد3م حصص    : عن طريق   رهم« 

نقد3ة أو عينية.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

25  جنبر  االبتدائية بتاونات  بتاريخ 

2121 تحت رقم 329/2020.

213I

FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT SARL AU

 SALON DE THE ET

RESTAURANT VISTA MAR
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

 FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT

SARL AU

 AVENUE MED V NR 15 ،

93100، FNIDEQ MAROC

 SALON DE THE ET

RESTAURANT VISTA MAR شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : حي 

باب سبتة شارع 12 رقم 43 و 45 - 

93111 الفنيدق املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.8231

العام  الجلع  بلقت�سى 

نونبر   13 في  املؤرخ  اإلستثنائي 

 SALON DE THE تقرر حل   2121

 ET RESTAURANT VISTA MAR

شركة ذات املسؤولية املحدو ة مبلغ 

2.811.111  رهم وعنوان  رأسلالها 
مقرها اإلجتلاعي حي باب سبتة شارع 
93111 الفنيدق   -  45 43 و  12 رقم 

املغرب نتيجة لإلفالس.
و عين:

و  سليلان  أحلد   السيد)ة) 
عنوانه)ا) إقامة امليزان رقم 251 شارع 
الفنيدق   93111 الخامس  محلد 

املغرب كلصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 
وفي حي باب   2121 نونبر   13 بتاريخ 
 -  45 و   43 رقم   12 شارع  سبتة 

93111 الفنيدق املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
نونبر   13 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2121 تحت رقم 5947.
214I

alfafisc sarl

AMCHETEL TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

alfafisc sarl
 QUARTIER ADMINISTRATIF;
 Place des taxis Complexe dar

 taleb ouled teima Ouled Teima،
83350، OULED TEIMA MAROC

AMCHETEL TRAVAUX شركة 
ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتلاعي حي سلارة 

الكر ان اوال  تا3لة تارو انت - 
83351 اوال  تا3لة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5899
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر   2121 17  جنبر  في  املؤرخ 
محدو ة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 
 AMCHETEL الوحيد  الشريك  ذات 
TRAVAUX  مبلغ رأسلالها 111.111 
حي  اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان   رهم 
سلارة الكر ان اوال  تا3لة تارو انت 
- 83351 اوال  تا3لة املغرب نتيجة ل 

: عدم تحقيق الهدف .

و حد  مقر التصفية ب حي سلارة 
 - تارو انت  تا3لة  اوال   الكر ان 

83351 اوال  تا3لة املغرب. 
و عين:

السيد)ة) جلال  بنبلة و عنوانه)ا) 
 وار امشتوتل تد�سي نسندالن اوال  
املغرب  تا3لة  اوال    83351 تا3لة 

كلصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 17 بتاريخ  بتارو انت   االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم 1572.

215I

CABINET RSF SARL

STATION JIBAL RIF
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

CABINET RSF SARL
 RESIDENCE  EL YOSR, AV DES
 FAR, N° 8, BUREAU N°6 –FES ،

30000، FES MAROC
STATION JIBAL RIF     شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي ساحل 
الحدا  قنطرة جد3دة الجلاعة 
القروية بوهو ة تاونات املغرب - 

34116 تاونات املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.373

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم   2121 17  جنبر  في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
»211.111  رهم« أي من »411.111 
عن  »611.111  رهم«  إ 9   رهم« 
أو  نقد3ة  حصص  تقد3م    : طريق 

عينية.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
24  جنبر  االبتدائية بتاونات  بتاريخ 

2121 تحت رقم 328/2020.

216I
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CONCILIUM EXPERTISE

IMNA SERVICE 
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CONCILIUM EXPERTISE

156،زنقة ابو زا3د الدا و�سي، 
رقم 9، املعاريف، الدار البيضاء ، 

21331، الدار البيضاء املغرب

 IMNA SERVICE شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي زنقة ابو 
زا3د الدا و�سي، رقم ، 9 املعاريف - 

21161 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

483767

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 14  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 IMNA  : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.SERVICE

إ ارة   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

محطة الخدمة.
زنقة ابو   : عنوان املقر االجتلاعي 
 - املعاريف   9  ، رقم  زا3د الدا و�سي، 

21161 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
العسري  الحافظ  عبد  السيد 

111  رهم  بقيلة  حصة   1.111   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

العسري  الحافظ  عبد  السيد 
عنوانه)ا)  وار جوابر ماسة اشتوكة 

ا3ت باها 87111 ا3ت باها املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
العسري  الحافظ  عبد  السيدة 
عنوانه)ا)  وار جوابر ماسة اشتوكة 

ا3ت باها 87111 ا3ت باها املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 758761.

217I

LOGIFIN

CORONA LINE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LOGIFIN
 RUE OUED ZIZ, RES 21

 CASTILLA, 1ER ETAGE, APP N°
 5, TANGER ، 90010، TANGER

MAROC
CORONA LINE شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي  إقامة 
العزيزية شارع املللكة العربية 
السعو 3ة، طابق 3 رقم 21  - 

91111 طنجة  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
111159

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 18  جنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.CORONA LINE

نقل   : بإ3جاز  الشركة  غرض 
البضائع.

العلليات  جليع   ، عام  وبشكل 
املالية  أو  التجارية  أو  الصناعية 
أو  النقل  أو  العقارية  أو  املنقولة  أو 
االستيرا   أو  اللوجستية  الخدمات 
أو التصد3ر أو التلثيل أو اإل ارة أو 
العلولة أو السلسرة املرتبطة بشكل 
مباشر أو غير مباشر بغرض الشركة 
أو من املحتلل أن تسهل امتدا ه أو 

تطويره.
إقامة    : االجتلاعي  املقر  عنوان 
العربية  املللكة  شارع  العزيزية 
السعو 3ة، طابق 3 رقم 21  - 91111 

طنجة  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
السيد جرير حجي :  1.111 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد جرير حجي عنوانه)ا) زنقة 

إ3بير3ا رقم 6 91111 طنجة  املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد جرير حجي عنوانه)ا) زنقة 

إ3بير3ا رقم 6 91111 طنجة  املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
21  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 7741.
218I

FOUZMEDIA

MEDJA TRANS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
MEDJA TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي زنقة 

طنجة علارة 16 مكتب رقم 2،  - 
14111 القنيطرة املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 47279
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم   2121 14  جنبر  في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من  أي  »1.311.111  رهم« 
»1.711.111  رهم« إ 9 »3.111.111 
مقاصة  إجراء    : طريق  عن   رهم« 
مع  3ون الشركة املحد ة املقدار و 

املستحقة.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 22 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم 81649.

219I

FOUZMEDIA

 TECHNOLOGIE HIGH  
 MULTI METHODES S A R L

AU - THMM
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 TECHNOLOGIE HIGH MULTI  

 METHODES S A R L AU -
THMM شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي محل رقم 
15 الساكنية تجزئة االمل 3 الشطر 

1 الرقم 3 - 14111 القنيطرة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
57879

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 غشت   28
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
   : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
 TECHNOLOGIE HIGH MULTI
.METHODES S A R L AU - THMM
لوازم   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

االعالميات
االشغال املختلفة.

عنوان املقر االجتلاعي : محل رقم 
3 الشطر  15 الساكنية تجزئة االمل 
1 الرقم 3 - 14111 القنيطرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 51.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بنعلي  حياة  السيدة 
نسيم  إقامة  الرامي  بئر   2 علارة 
البحر 9 الشقة 64 14111 القنيطرة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  بنعلي  حياة  السيدة 
نسيم  إقامة  الرامي  بئر   2 علارة 
البحر 9 الشقة 64 14111 القنيطرة 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 21 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم -.
221I

aaf

PARANED
إعالن متعد  القرارات

aaf
 AV OMAR IBN KHATTAB RES
 MAS PALOMAS 2 3eme etg

n°75، 90000، TANGER MAROC
PARANED »شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة«
وعنوان مقرها االجتلاعي: 32 زنقة 
شهيد عبد آلعزيز ظواهري تجزئة 
عشوبة رقم 123 - 91111 طنجة 

املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.91433

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
املؤرخ في 11  جنبر 2121

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي 3نص عل9 ما3لي: 

تفويت حصص
قرار رقم 2: الذي 3نص عل9 ما3لي: 

تحويل الشكل القانوني للشركة
وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي 3نص عل9 ما3لي: 
قدور  الحدا   نا 3ة  السيدة  تفويت 
فقيهي 21 حصة اجتلاعية من أصل 
أحلد  السيد  لفائدة  حصة   111
الهبطي بتاريخ 16 من   جنبر 2121. 

بند رقم 2: الذي 3نص عل9 ما3لي: 
للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
من شركة ذات املسؤولية املحدو ة 
ذات الشريك الوحيد ا 9 شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
23  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 7849.

221I

FOUZMEDIA

HORSE TOUR
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
HORSE TOUR شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي مكتب 

رقم 3 شارع املنصور الدهبي الرقم 
14 علارة فكيك - 14111 القنيطرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

57835

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 11  جنبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.HORSE TOUR
: مقاول في  غرض الشركة بإ3جاز 

نقل املستخدمينن.
مكتب   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
شارع املنصور الدهبي الرقم   3 رقم 
القنيطرة   14111  - 14 علارة فكيك 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة توكدامي هدى عنوانه)ا)

والعائلية  الشخصية  امسلاء   
ومواطن مسيري الشركة:

السيدة توكدامي هدى عنوانه)ا)
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 17 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم -.
222I

CABINET CONSULTING TOGESTION SARL

ETS SMARAVOICE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

 CABINET CONSULTING
TOGESTION SARL

 av. hassan II bloc 1 N° 21 ،
72111، السلارة املغرب

ETS SMARAVOICE شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 
سيدي احلد لعرو�سي العلارة رقم 
15 شقة رقم 11 السلارة - 72111 

السلارة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2117

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2121 12  جنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 ETS  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SMARAVOICE

مؤسسة   : غرض الشركة بإ3جاز 

اعالمية وجريدة الكترونية.

شارع   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

رقم  العلارة  لعرو�سي  احلد  سيدي 

 72111  - السلارة   11 شقة رقم   15

السلارة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

السيد سعيد رشدي :  511 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة .

 511   : السيد محلد علي رشدي 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  رشدي  سعيد  السيد 

زنقة الشيخ الحارثي رقم 13 السلارة 

72111 السلارة املغرب.

رشدي  علي  محلد  السيد 

 1 رقم  خطاري  زنقة  عنوانه)ا) 

السلارة 72111 السلارة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

رشدي  علي  محلد  السيد 

 1 رقم  خطاري  زنقة  عنوانه)ا) 

السلارة 72111 السلارة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

االبتدائية بالسلارة  بتاريخ 16  جنبر 

2121 تحت رقم 399/2020.

223I
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ائتلانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدو ة

DAKHLA URBATRANS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ائتلانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

شارع العركوب رقم 7724-11 

صندوق البر3د رقم 146، 73111، 

الداخلة املغرب

DAKHLA URBATRANS شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي بقعة رقم 

28-29 الحي الصناعي - 73111 

الداخلة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1421

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تلت   2121 شتنبر   24 في  املؤرخ 

املصا قة عل9 :

تفويت السيد )ة) حسن ا3دبوش 

أصل  من  اجتلاعية  حصة   1.111

1.111 حصة لفائدة  السيد )ة) فهد 

ا3دبوش بتاريخ 24 شتنبر 2121.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم   

 19 بتاريخ  االبتدائية بوا ي الدهب  

أكتوبر 2121 تحت رقم 925.

224I

SRVC INFORMATIQUE    س ر ف س انفورماتيك  

 SRVC  س ر ف �سي  أنفورماتك  
INFORMATIQUE

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SRVC    س ر ف س انفورماتيك

INFORMATIQUE

BD EL QODS, RÉSID. AD-

 DAMANE, IMM. N°33, GRP

 H6 APPT. N°4 QUARTIER AÏN

 ،CHOK CASABLANCA، 20460

الدارالبيضاء املغرب

 SRVC  س ر ف �سي  أنفورماتك 
INFORMATIQUE  شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 
القدس، إقامة الضلان،قم 33, 

مجلوعة سكنية 6 شقة 4 ؛  عين 
الشق، الدارالبيضاء 21461 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
482831

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   27
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
 SRVC أنفورماتك   س ر ف �سي      :

. INFORMATIQUE
صيانة   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

امجهزة املعلوماتية
توظيف الشبكات املعلوماتية

البرمجة املعلوماتية
تكوين في البرمجة املعلوماتية

تصليم مواقع التواصل
تصليم املواقع التجارية

توظيف أنظلة املراقبة و اإلنذار
شارع   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
 ,33 الضلان،قم  إقامة  القدس، 
عين  ؛    4 شقة   6 مجلوعة سكنية 
 21461 الدارالبيضاء  الشق، 

الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة 3وسف بوطالب عنوانه)ا) 
حدائق ماجوريل م س 13 علارة س 

البيضاء   كاليفورني   19 ش   2 ط   3

21461 الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد 3وسف بوطالب عنوانه)ا) 

حدائق ماجوريل م س 13 علارة س 

البيضاء   كاليفورني   19 ش   2 ط   3

21461 الدارالبيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم -.

225I

ائتلانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدو ة

DAKHLA URBATRANS

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تغيير تسلية الشركة

ائتلانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

شارع العركوب رقم 7724-11 

صندوق البر3د رقم 146، 73111، 

الداخلة املغرب

DAKHLA URBATRANS شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتلاعي بقعة رقم 

28-29 الحي الصناعي - 73111 

الداخلة املغرب.

تغيير تسلية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

1421

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى   

تم تغيير   2121 شتنبر   24 املؤرخ في 

 DAKHLA« من  الشركة  تسلية 

. »SOBIFA« 9 إ »URBATRANS

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 19 بتاريخ  االبتدائية بوا ي الدهب  

أكتوبر 2121 تحت رقم 925.

226I

ائتلانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدو ة

DAKHLA URBATRANS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

ائتلانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

شارع العركوب رقم 7724-11 

صندوق البر3د رقم 146، 73111، 

الداخلة املغرب

DAKHLA URBATRANS شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي بقعة رقم 

28-29 الحي الصناعي - 73111 

الداخلة املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1421

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في 24 شتنبر 2121 تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 

الصناعي  الحي   28-29 رقم  »بقعة 

»حي  إ 9  الداخلة املغرب«   73111  -

السالم الحي الصناعي بقعة رقم 272 

- 73111 الداخلة  املغرب«.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 19 بتاريخ  االبتدائية بوا ي الدهب  

أكتوبر 2121 تحت رقم 925.

227I

ائتلانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدو ة

DAKHLA URBATRANS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

ائتلانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

شارع العركوب رقم 7724-11 

صندوق البر3د رقم 146، 73111، 

الداخلة املغرب

DAKHLA URBATRANS شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها االجتلاعي بقعة رقم 

28-29 الحي الصناعي - 73111 

الداخلة املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1421

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم تغيير   2121 شتنبر   24 املؤرخ في 
نشاط الشركة من »-النقل الحضري 

لللسافرين« إ 9 »-الترويج العقاري«.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 19 بتاريخ  االبتدائية بوا ي الدهب  

أكتوبر 2121 تحت رقم 925.

228I

ائتلانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدو ة

DAKHLA URBATRANS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جد3د للشركة

ائتلانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

شارع العركوب رقم 7724-11 

صندوق البر3د رقم 146، 73111، 

الداخلة املغرب

DAKHLA URBATRANS  شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي بقعة رقم 

28-29 الحي الصناعي - 73111 

الداخلة املغرب.

تعيين مسير جد3د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1421

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

2121 تم تعيين  24 شتنبر  املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جد3د  مسير 

ا3دبوش فهد كلسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 19 بتاريخ  االبتدائية بوا ي الدهب  

أكتوبر 2121 تحت رقم 925.

229I

y.o.r.comptabilite

SOCIÉTÉ AMINA OPTIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

y.o.r.comptabilite
 printemps bureaux angle

 rue abdelkhalek torres et rue
 brahim roudani 6eme etage
N°40 ، 30100، FES MAROC
 SOCIÉTÉ AMINA OPTIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي محل رقم 
2 بنا3ة رقم 131 تجزئة الطاهريين - 

31111 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

65387
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 أكتوبر   19
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SOCIÉTÉ AMINA OPTIQUE
 : بإ3جاز  الشركة  غرض 

.MARCHAND LUNETIER
عنوان املقر االجتلاعي : محل رقم 
131 تجزئة الطاهريين -  2 بنا3ة رقم 

31111 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
السيد الدويب عالء :  511 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة .
 511   : منصف  الدويب  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  عالء  الدويب  السيد 
زنقة  ار   111 رقم  املنامة  شارع 
فاس   31111  1 الزهور  السالم 

املغرب.

السيد الدويب منصف عنوانه)ا) 
شارع املنامة رقم 111 زنقة  ار السالم 

الزهور 1 31111 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الدويب منصف عنوانه)ا) 
شارع املنامة رقم 111 زنقة  ار السالم 

الزهور 1 31111 فاس املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
21  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم 3662.
231I

AB GESTION

LED AP
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تغيير نشاط الشركة

AB GESTION
 BD ZERKTOUNI ANGLE  219
 BRAHIM ROUDANI ، 20000،

CASABLANCA MAROC
املسؤولية  ذات  شركة   LED AP

املحدو ة
 12 االجتلاعي  مقرها  وعنوان 
شارع صبري بوجلعة الطابق 1 رقم 6 
الدار البيضاء - 21111 الدارالبيضاء 

املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم تغيير   2121 16  جنبر  املؤرخ في 
نشاط الشركة من »تحويل امموال« 

إ 9 »امحداث واإلعالن«.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 758889.
231I

AQBOU EL HOUSSAINE

MEDYANOUR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

AQBOU EL HOUSSAINE
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

MEDYANOUR SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي قصر اغلي 

ملعب تنجدا  كلليلة  - 52253 
كلليلة  املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.12955
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم   2121 14  جنبر  في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
»911.111  رهم« أي من »111.111 
عن  »1.111.111  رهم«  إ 9   رهم« 
أو  نقد3ة  حصص  تقد3م    : طريق 

عينية.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 24 بتاريخ  بالرشيد3ة   االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم 411.

232I

COMPTE A JOUR

PHYTOLUX
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTE A JOUR
 BP N° 5173  OLD MILMOUN

 NADOR ، 62000، NADOR
MAROC

PHYTOLUX شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي حي تاويلة  
الزنقة الرئيسية رقم 144 - 62111 

الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
21195

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 3وليوز   24
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.



625 الجريدة الرسميةعد  5646 - 29 جلا ى امو 9 1442 )13 3نا3ر 2121) 

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.PHYTOLUX
بيع    : بإ3جاز  الشركة  غرض 

املنتجات الزراعية 
املنتجات  واستيرا   تصد3ر 

الزراعية 
املوا  الزراعية .

عنوان املقر االجتلاعي : حي تاويلة  
 62111  -  144 الزنقة الرئيسية رقم 

الناظور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
الحفيظ  عبد  شناك  السيد 
111  رهم  بقيلة  حصة   1.111   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الحفيظ  عبد  شناك  السيد 
سكتور  بوطيب  اوال   حي  عنوانه)ا) 
ب زنقة 141 62111 الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
الحفيظ  عبد  شناك  السيد 
سكتور  بوطيب  اوال   حي  عنوانه)ا) 
ب زنقة 141 62111 الناظور املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 18 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم 3793.
233I

MANAGEMENT AND CONSULTING 

ERRIFAI CAR
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

 MANAGEMENT AND
CONSULTING

19,شارع جبل هبري ,امزورن ، 
32251، الحسيلة املغرب

ERRIFAI CAR شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 88 ، 
شارع افغنستان ، امزورن  - 32251 

الحسيلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3185

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   31

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ERRIFAI CAR

كراء   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

السيارات  ون سائق.

 ،  88  : االجتلاعي  املقر  عنوان 

شارع افغنستان ، امزورن  - 32251 

الحسيلة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 511.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 2.511   : السيد نجيب العرنا�سي 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

 2.511   : الرفاعي  جوا   السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد نجيب العرنا�سي عنوانه)ا) 

14  ي  ب   13 رقم  مراندا  افدا 

باراكالدو 48911 باراكالدو اسبانيا.

عنوانه)ا)  الرفاعي  جوا   السيد 
امزورن    94 ،رقم  افغنستان  زنقة 

32251 الحسيلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ابراهيم الرفاعي عنوانه)ا) 
امزورن   البيضاء  الدار  زنقة   ،  213

32251 الحسيلة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 18 بتاريخ  بالحسيلة   االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم 828.

234I

SOCIETE NADA VOYAGE

SOCIETE NADA VOYAGE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE NADA VOYAGE
 CASABLANCA ، 20410،
CASABLANCA MAROC

SOCIETE NADA VOYAGE شركة 
ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي جليلة 

11 زنقة 21 رقم 31 قرية الجلاعة  
الدارالبيضاء-املغرب - 21411 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
483221

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   23
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE NADA VOYAGE
النقل   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير.
جليلة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
قرية الجلاعة    31 رقم   21 زنقة   11
 21411  - الدارالبيضاء-املغرب 

الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
عبدالحق  السعيدي  السيد 
111  رهم  بقيلة  حصة   1.111   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عبدالحق  السعيدي  السيد 
عنوانه)ا) جليلة 11 زنقة 21 رقم 32 
قرية الجلاعة   21411 الدارالبيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عبدالحق  السعيدي  السيد 
عنوانه)ا) جليلة 11 زنقة 21 رقم 32 
الدارالبيضاء   21411 قرية الجلاعة 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 17 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 32119.

235I

EL FACHTALI CONSEIL

BAHIRA AGRI
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

EL FACHTALI CONSEIL
إقامة فاس الطابق التاني شقة رقم 
9 شارع موالي عبد هللا  مراكش ، 

41111، مراكش املغرب
BAHIRA AGRI  شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي زنقة طارق 
ابن زيا  إقامة LES PATIOS  الطابق 

5 الشقة رقم 19 جليز ك 41111 
MARRAKECH املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.56213
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 31 نونبر 2121 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 
 LES إقامة  زيا   ابن  طارق  »زنقة 
 19 الشقة رقم   5 الطابق    PATIOS
 MARRAKECH  41111 ك  جليز 
إقامة   2 رقم  »مكتب  إ 9  املغرب« 
 41111  - النخيل   4 رقم  البساتين 

مراكش  املغرب«.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
23  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2121 تحت رقم 118811.

236I
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EL FACHTALI CONSEIL

AGRI GROUPE AG2
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

EL FACHTALI CONSEIL
إقامة فاس الطابق التاني شقة رقم 
9 شارع موالي عبد هللا  مراكش ، 

41111، مراكش املغرب
AGRI GROUPE AG2 شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
 RES FES وعنوان مقرها اإلجتلاعي

 N°9 AV MY ABDELLAH - 40000
MARRAKECH املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.64155
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 31 نونبر 2121 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 
 RES FES N°9 AV MY ABDELLAH«
املغرب«   - 40000 MARRAKECH
إ 9 »مكتب رقم 1إقامة البساتين رقم 
4 النخيل - 41111 مراكش  املغرب«.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
23  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2121 تحت رقم 118791.

237I

TANGEXPERT CONSULTING SARL

AMOQ RESTO
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

 TANGEXPERT CONSULTING
SARL

 RUE OMAR EL KHAYAM 19
 2 EME ETAGE N°4، 90000،

TANGER MAROC
AMOQ RESTO  شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
C/ وعنوان مقرها اإلجتلاعي

  CENTRE D›AFFAIRES TANGER
 29RUE AMR IBN ASS 3EME

 ETAGE N°26  90000 TANGER
.MAROC

رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.118287

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم   2121 18  جنبر  في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
»551.111  رهم« أي من »111.111 
عن  »651.111  رهم«  إ 9   رهم« 
أو  نقد3ة  حصص  تقد3م    : طريق 

عينية.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
24  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 237551.
238I

مكتب املحاسبة اطاكوم

STE AFTER TECH
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مكتب املحاسبة اطاكوم
زنقة 63 رقم 3 تنجدا  ، 52611، 

تنجدا  املغرب
STE AFTER TECH شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتلاعي قصر 

سيدي 3حيى فركلة العليا  - 52611 
تنجدا  املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.12113
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر   2121 21  جنبر  في  املؤرخ 
محدو ة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 
 STE AFTER الوحيد  الشريك  ذات 
 111.111 رأسلالها  مبلغ    TECH
 رهم وعنوان مقرها اإلجتلاعي قصر 
 52611  - سيدي 3حيى فركلة العليا  

تنجدا  املغرب نتيجة ل : تلقائي.
قصر  ب  التصفية  مقر  حد   و 
 52611  - سيدي 3حيى فركلة العليا  

تنجدا  املغرب. 
و عين:

و  القر�سي  3وسف   السيد)ة) 
 52611   14 21رقم  زنقة  عنوانه)ا)  
تنجدا  املغرب كلصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 24 بتاريخ  بالرشيد3ة   االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم 412.
239I

مكتب املحاسبة اطاكوم

STE S3B TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

مكتب املحاسبة اطاكوم
زنقة 63 رقم 3 تنجدا  ، 52611، 

تنجدا  املغرب
STE S3B TRAVAUX  شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي قصر 

ا3ت عبد الصلد اغبالو نكر وس  - 
52611 تنجدا  املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.11897
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم   2121 18  جنبر  في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
»411.111  رهم« أي من »111.111 
عن  »511.111  رهم«  إ 9   رهم« 
أو  نقد3ة  حصص  تقد3م    : طريق 

عينية.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 23 بتاريخ  بالرشيد3ة   االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم 398.
241I

karama conseil

STE INOFAL SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

karama conseil
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس 

رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 

ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس، 

31111، فاس املغرب

STE INOFAL SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 1 

اقامة 33 زنقة اسامة بن زيد شارع 

الجيش امللكي فاس  - 31111 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

65477

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 15  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.INOFAL SARL AU

 : بإ3جاز  الشركة  غرض 

/ بالجللة  البناء  ا وات  في  التجارة 

والبناء/االستيرا   املختلفة  االشغال 

والتصد3ر.
 1 رقم   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
زنقة اسامة بن زيد شارع   33 اقامة 

فاس   31111  - الجيش امللكي فاس  

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.111   : محسن  فلحي  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  محسن  فلحي  السيد 
11 زنقة 14حي طارق 1 فاس 31111 

فاس املغرب.
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والعائلية  الشخصية  امسلاء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  محسن  فلحي  السيد 
11 زنقة 14حي طارق 1 فاس 31111 

فاس املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
24  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم 3732/2020.

241I

smaticomp

OUNA INVEST SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

smaticomp
 angle bd emile zola et rue rethel

 N 20 7eme étage -، 20300،
casablanca maroc

OUNA INVEST SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 151 
شارع أسامة ابن زيد الطابق الثاني 
املد3نة اليسرى ن ج حي املعاريف 

الدار البيضاء 21111 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
483745

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 16  جنبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 OUNA : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.INVEST SARL
: املعامالت  غرض الشركة بإ3جاز 

العقارية.
 151  : االجتلاعي  املقر  عنوان 
شارع أسامة ابن زيد الطابق الثاني 
املعاريف  حي  ج  ن  اليسرى  املد3نة 
21111 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 511.111 مبلغ رأسلال الشركة:  
 رهم، مقسم كالتا ي:

اوناصر  رشيد  موالي  السيد 
111  رهم  بقيلة  حصة   2.511   :

للحصة .
 2.511   : اوناصر  سلير  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
 : اوناصر  رشيد  موالي  السيد   

2511 بقيلة 111  رهم.
 2511  : اوناصر  سلير  السيد 

بقيلة 111  رهم.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :
اوناصر  رشيد  موالي  السيد 
علارة  رشيد  موالي  حي  عنوانه)ا) 
الدار البيضاء   21661 ب   8 رقم   24

املغرب.
عنوانه)ا)  اوناصر  سلير  السيد 
8 ب   24 رقم  حي موالي رشيد علارة 

21661 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
اوناصر  رشيد  موالي  السيد 
علارة  رشيد  موالي  حي  عنوانه)ا) 
الدار البيضاء   21661 ب   8 رقم   24

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 758751.
242I

TANGEXPERT CONSULTING SARL

 GLOBAL ROAD
TRANSPORT SYSTEM

إعالن متعد  القرارات

 TANGEXPERT CONSULTING
SARL

 RUE OMAR EL KHAYAM 19
 2 EME ETAGE N°4، 90000،

TANGER MAROC
 GLOBAL ROAD TRANSPORT

 SYSTEM
»شركة ذات املسؤولية املحدو ة 

ذات الشريك الوحيد«

 CENTRE :وعنوان مقرها االجتلاعي

 D›AFFAIRES TANGER 29RUE

 AMR IBN ASS 3EME ETAGE N°

.26 90000 TANGER MAROC

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.116149

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 11  جنبر 2121

تم اتخاذ القرارات التالية:

قرار رقم 1: الذي 3نص عل9 ما3لي: 

إضافة فقرة في البند رقم 12 املتعلقة 

بصالحيات املسير الوحيد وهي كالتا ي: 

املسؤول  هو  التاغي  3وسف  السيد 

القانوني و املكلف باإل ارة املتواصلة 

النشاط  تخص  التي  والفعلية 

امسا�سي للشركة وتحد3دا النقل .

قرار رقم 2: الذي 3نص عل9 ما3لي: 

امسا�سي  النظام  تحيين  وبالتا ي 

للشركة.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

11  جنبر  بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2121 تحت رقم 236954

243I

EXPERAMA

SIHAR INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

EXPERAMA

3 زنقة اركشون شارع املقاومة زاوية 

141 إقامة كنزة الطابق االول -الدار 

البيضاء- ، 21511، الدار البيضاء 

املغرب

SIHAR INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 3 زنفة 
اركشون إقامة كنزة الطابق امول 

الزاوية 141 شارع املقاومة -البيضاء 

- 21511 الدار البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.238217

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 28 شتنبر 2121 تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 
»3 زنفة اركشون إقامة كنزة الطابق 

املقاومة  شارع   141 الزاوية  امول 

البيضاء  الدار   21511  - -البيضاء 

املغرب« إ 9 »28 شارع الجيش امللكى 

الطابق الثالث الرقم 29 -البيضاء- - 

21211 الدار البيضاء  املغرب«.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 759166.

244I

STE OVADA SARL AU

 STE ASWAN TRANSPORT
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE OVADA SARL AU

 mezanine n°2 melk el khamar

 av tayeb guennad ، 35100،

guercif املغرب

 STE ASWAN TRANSPORT SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدو ة 
ذات الشريك الوحيد)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 

الفال ي حي النكد . - 35111 

جرسيف املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.853

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر   2121 أكتوبر   21 في  املؤرخ 

محدو ة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 

 STE ASWAN ذات الشريك الوحيد

مبلغ    TRANSPORT SARL AU
وعنوان  111.111  رهم  رأسلالها 

حي  الفال ي  تجزئة  اإلجتلاعي  مقرها 

املغرب  جرسيف   35111  -  . النكد 

نشاط  أي  وجو   -عدم   : ل  نتيجة 

تجاري..



عد  5646 - 29 جلا ى امو 9 1442 )13 3نا3ر 2121)الجريدة الرسمية   628

تجزئة  ب  التصفية  مقر  حد   و 
الفال ي حي النكد . - 35111 جرسيف 

املغرب. 
و عين:

لحرش  عبدالرحلان   السيد)ة) 
 35111 وجدة  طريق  عنوانه)ا)  و 
)ة)  كلصفي  املغرب  جرسيف 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 25 بتاريخ  بجرسيف   االبتدائية 
أكتوبر 2121 تحت رقم 919/2020.
245I

شركة بن الصغير

AMGAN TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

BEN SGHIR ABDELMAJYD
 LISASFA 1 CASABLANCA ETG

 3 ، 20560، CASABLANCA
MAROC

AMGAN TRAVAUX شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 96 شارع 
أنفا الطابق 9 الشقة 91 الدار 

البيضاء - 21231 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
483493

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   19
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.AMGAN TRAVAUX
غرض الشركة بإ3جاز : البناء و اال 

شغال املختلفة .

 96  : االجتلاعي  املقر  عنوان 
شارع أنفا الطابق 9 الشقة 91 الدار 
البيضاء  الدار   21231  - البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 2.511   : محلد  اعدو  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
 2.511   : اوعدو 3وسف  السيد  

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
 2.511   : محلد  اوعدو  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
 2.511   : محلد  اوعدو  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  محلد  اعدو  السيد 
ابن زكور حي الوحدة  زنقة    57 رقم 
الخليسات   15111 الخليسات 

املغرب.
اوعدو 3وسف عنوانه)ا)  السيد  
ابن زكور حي الوحدة  زنقة    57 رقم 
الخليسات   15111 الخليسات 

املغرب.
عنوانه)ا)  محلد  اوعدو  السيد 
الراشيد3ة  مدغرة  البراني  قصر 

52111  الراشيد3ة املغرب.
عنوانه)ا)  محلد  اوعدو  السيد 
أوفوس  القد3لة   الزاوية  قصر 
الراشيد3ة   52111 الراشيد3ة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  محلد  اعدو  السيد 
ابن زكور حي الوحدة  زنقة    57 رقم 
الخليسات   15111 الخليسات 

املغرب
اوعدو 3وسف عنوانه)ا)  السيد  
ابن زكور حي الوحدة  زنقة    57 رقم 
الخليسات   15111 الخليسات 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 758186.
246I

 FIDUCIAIRE D’AUDIT D’ASSISTANCE DE

GESTION ET DE CONTROLE

AGAD’EX MAROC-SARL-AU
إعالن متعد  القرارات

AGAD’EX MAROC-SARL-AU
تفويت حصص- انسحاب شريكين 
- تحيين القانون امسا�سي للشركة 

وإعا ة صياغته  
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ   : أوال 
في 08/09/2020 فوت السيد سعيد 
حصة اجتلاعية   236 وافا كافة ال 

التي 3للكها في شركة :
AGAD’EX MAROC-SARL

محدو ة،  مسؤولية  ذات  شركة 
3وجد  7.646.111  رهم،  رأسلالها 
ملول،  بأ3ت  االجتلاعي  مقرها 
القطعة رقم 611، علالة انزكان ا3ت 
ملول، مقيدة بالسجل التجاري تحت 
لدى املحكلة االبتدائية   1419 عد  
بإنزكان، لفائدة شريكه السيد محلد 

الحبيب القر�سي،
بتاريخ  مداوالتها  إثر  عل9   : ثانيا 
الجلعية  قررت   10/09/2020
العامة العا 3ة وغير العا 3ة للشركاء 

ما 3لي :
تفويت  عل9  املصا قة   1-
عبد  السيد  عن  الصا ر  الحصص 
الرزاق احلوش لفائدة السيد محلد 

الحبيب القر�سي،
االخير  التفويت  معا3نة   2-
املنجز بين الشريكين والذي ال 3حتاج 

لترخيص مسبق،
الشريك  انسحاب  معا3نة   3-

الذي فوت حصصه،
 76.461 ال  كون  معا3نة   4-
حصة التي تكون رأس املال االجتلاعي 
للشركة قد اجتلعت كلها بيد السيد 
محلد الحبيب القر�سي الذي 3صبح 
للشركة كلا تصبح  الفريد  الشريك 
ذات  كشركة  مصنفة  امخيرة  هذه 

مسؤولية محدو ة بشريك فريد،
امسا�سي  القانون  تعد3ل   5-
املذكورة  للعلليات  تبعا  للشركة 

أعاله وإعا ة صياغته،
اإل3داع  إنجاز  تم   : ثالثا 
لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

بتاريخ  بإنزكان  االبتدائية  املحكلة 

15/09/2020 تحت عد   1515.

ملخص قصد النشر

محلد   : القانوني  الفريد  املسير 

الحبيب القر�سي

247I

 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

MESKI ZERKA

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

 CABINET FISCALE ET

COMPTABLE DE KHEMISSET

33 شارع سيدي محلد ، 15111، 

الخليسات املغرب

MESKI ZERKA شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 376 

حي الرتاحة الخليسات - 15111 

الخليسات املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.25185

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في 26 3ونيو 2121 تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 

الخليسات  الرتاحة  حي   376 »رقم 

املغرب«  الخليسات   15111  -

الرحلة  مسجد   1 رقم  »مراب  إ 9 

 15111  - الخليسات  رتاحة  حي 

الخليسات  املغرب«.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 17 بتاريخ  بالخليسات   االبتدائية 

3وليوز 2121 تحت رقم 422.

248I
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FUTURE CONSEIL

ANASMAR TRANS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FUTURE CONSEIL
51 زنقة 3وسف بن تاشفين الطابق 

امول ، 26111، برشيد املغرب
ANASMAR TRANS  شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي الطابق 

الثاني 28 زنقة حلزة بن عبداملطلب 
حي الزهرة برشيد  - 21611 برشيد 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.12515

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تلت   2121 3وليوز   16 في  املؤرخ 

املصا قة عل9 :
زروال  أنس  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتلاعية  حصة   1.111
1.111 حصة لفائدة  السيد )ة) أمين 

منير بتاريخ 16 3وليوز 2121.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم   
12 أكتوبر  االبتدائية ببرشيد  بتاريخ 

2121 تحت رقم 1314.

249I

 3وان االستاذ العلمي املجاطي محلد الصوفي موثق

APOLLO PROMOTION
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وفاة شريك

 3وان االستاذ العلمي املجاطي 
محلد الصوفي موثق

87 علارة كوفيكوم الطابق االول 
طنجة ، 91111، طنجة املغرب

APOLLO PROMOTION  شركة 
ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي طنجة 
153 شارع محلد الخامس تعاونية 

البوغاز الطابق الثالث الرقم 9 - 
91111 طنجة املغرب.

وفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 

.22193

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 18  جنبر 2121 تم اإلعالم 

علرو  الحليد  عبد  الشريك  بوفاة 

عل9  حصصه  توزيع  و  الورياغلي 

 لرسم اإلراثة املؤرخ في 15 
ً
الورثة تبعا

نونبر 2121 بالشكل امتي :

السيد)ة) الوزنة االزعر   ،  5.475 

حصة .

  ، املز وجي   رحيلو   السيد)ة) 

5.475 حصة .

نعيلة علرو الورياغلي   السيد)ة) 

،  9.581 حصة .

السيد)ة) رشيدة علرو الورياغلي  

،  9.581 حصة .

علرو  محسن   السيد)ة) 

الورياغلي  ،  19.163 حصة .

السيد)ة) امال علرو الورياغلي  ،  

9.581 حصة .

سعا  علرو الورياغلي   السيد)ة) 

،  9.581 حصة .

علرو  الزهراء  فاطلة  السيد)ة) 

الورياغلي  ،  9.581 حصة .

السيد)ة) سارة  علرو الورياغلي  ،  

9.581 حصة .

السيد)ة) رانيا علرو الورياغلي  ،  

2.165 حصة .

علرو  الحليد  عبد  السيد)ة) 

الورياغلي  ،  4.131 حصة .

السيد)ة) شا ي علرو الورياغلي  

،  4.131 حصة .

السيد)ة) صنوان علرو الورياغلي  

،  2.165 حصة .

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

18  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 237341.

251I

 3وان الخدمات

 STE SERVICE KOURT SARL

AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 3وان الخدمات

شارع محلد الخامس رقم 94 سيدي 

قاسم ، 16111، سيدي قاسم 

املغرب

 STE SERVICE KOURT SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي  وار وال  

بوعامر قيا ة عين  فا ي جرف ملحة 

سيدي قاسم - 16111 سيدي 

قاسم  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

413

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 أكتوبر   13

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SERVICE KOURT SARL AU

غرض الشركة بإ3جاز : بيع االالت 

الفالحية
تسلين العجول

:  وار وال   عنوان املقر االجتلاعي 

بوعامر قيا ة عين  فا ي جرف ملحة 

سيدي قاسم - 16111 سيدي قاسم  

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.111   : محلد  بنزروال  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  محلد  بنزروال  السيد 

عين  فا ي  قيا ة  بوعامر  وال    وار 

 16111 قاسم  سيدي  ملحة  جرف 

سيدي قاسم  املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  محلد  بنزروال  السيد 

عين  فا ي  قيا ة  بوعامر  وال    وار 

 16111 قاسم  سيدي  ملحة  جرف 

سيدي قاسم املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

بتاريخ  بلقصيري   بلشرع  االبتدائية 

12 نونبر 2121 تحت رقم -.

251I

ائتلانية الشلال لللحاسبة ش.م.م

 LUMIERES ET
DECORATION ANFA

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ائتلانية الشلال لللحاسبة ش.م.م

السواني 3 زنقة 129 ج رقم 17 ، 

91111، طنجة املغرب

 LUMIERES ET DECORATION

ANFA شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

 AVENUE وعنوان مقرها اإلجتلاعي

 ANFA LOTS MESSOUDA 1 N°

 3 TANGER - 90000 TANGER

.MAROC

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.73811

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر   2121 18  جنبر  في  املؤرخ 

محدو ة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 

 LUMIERES الوحيد  الشريك  ذات 

مبلغ   ET DECORATION ANFA
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11.111  رهم وعنوان  رأسلالها   
 AVENUE ANFA اإلجتلاعي  مقرها 
 LOTS MESSOUDA 1 N° 3
 TANGER - 90000 TANGER
أزمة ناتجة عن   : نتيجة ل   MAROC

كوفيد 19.
 AVENUE و حد  مقر التصفية ب
 ANFA LOTS MESSOUDA 1 N°
 3 TANGER - 90000 TANGER

 .MAROC
و عين:

و  برقاوي  الحسين   السيد)ة) 
مسنانة  شروق  تجزئة  عنوانه)ا) 
قطعة 45 ط 3 رقم 8 طنجة 91111 
)ة)  كلصفي   TANGER MAROC

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
18  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 237316.

252I

COMICONE

JOBS AVENIR
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

COMICONE
رقم 1، علارة 6، اقامة ابن سينا ، 

51111، مكناس املغرب
JOBS AVENIR شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي متجر 

رقم 19، شارع املستشفى، ب.م.ا  - 
51111 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
51695

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 أكتوبر   21
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 JOBS  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.AVENIR

تركيب   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

التجارة في أجهزة كلبيوتر  الهواتف، 

امشغال املختلفة.

متجر   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

 - ب.م.ا   شارع املستشفى،   ،19 رقم 

51111 مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 91.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:

 311   : امين  الركراكي  السيد  

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

  : السيد بن الشويخ عبد الخالق 

311 حصة بقيلة 111  رهم للحصة 

311 حصة    : السيد نعمي محلد 

بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

امين عنوانه)ا)  الركراكي  السيد  

علارة 12، شقة 4، اقامة 21 غشت 

م.ج  51111 مكناس املغرب.

الخالق  عبد  الشويخ  بن  السيد 

الدخيسة   الخلط  عنوانه)ا)  وار 

51181 مكناس املغرب.

عنوانه)ا)  محلد  نعمي  السيد 

بلخياط   حي   ،21 رقم   ،23 زنقة 

31111 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

امين عنوانه)ا)  الركراكي  السيد  

علارة 12، شقة 4، اقامة 21 غشت 

م.ج  51111 مكناس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

14  جنبر  بتاريخ  التجارية بلكناس  

2121 تحت رقم 4249.

253I

MON COMPTABLE SARL

 CENTRE D’INGÉNIERIE ET
DE NÉGOCIATION

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
رفع رأسلال الشركة

MON COMPTABLE SARL
 36RUE DE BERKANE 2 EME

 ETAGE APPT 6 OUJDA ، 60000،
OUJDA MAROC

 CENTRE D’INGÉNIERIE ET
DE NÉGOCIATION شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي الحي  

الصناعي  البستان 3  قطعة 11-1   - 
61111 وجدة املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.17551

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم   2111 22  جنبر  في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
»547.611  رهم« أي من »111.111 
عن  »647.611  رهم«  إ 9   رهم« 
مع  3ون  مقاصة  إجراء    : طريق 
الشركة املحد ة املقدار و املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
22  جنبر  بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2111 تحت رقم 1132.
254I

AUDIT ET SYSTEMES DE GESTION

  HARMONY HOLDING
S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تأسيس شركة

 AUDIT ET SYSTEMES DE
GESTION

  RUE ABDELKRIM KHATTABI
 VN N° 5 FES، 30000، FES

MAROC
 HARMONY HOLDING  S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي شقة رقم 

7 مجلوعة 29-31 و144 تجزئة 
بسلة بنسو ة ص.ب.1819 - فاس.         

- 31131 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

65467

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 17  جنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.HARMONY HOLDING  S.A.R.L

  *  : بإ3جاز  الشركة  غرض 

 – الشركات  سندات  في  االستثلار 

شركة قابضة،

*  تقد3م خدمات  اعلة ) بعالقة 

مع املوار  البشرية واملالية ) وخدمات 

استشارية.       

شقة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
رقم 7 مجلوعة 30-29 و144 تجزئة 

فاس.           - بسلة بنسو ة ص.ب.1819 

- 31131 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسلال  مبلغ 

28.641.391  رهم، مقسم كالتا ي:

 : ارخامي  برا ة  محلد  السيد 

513811 بقيلة 31  رهم.

السيدة سهام بنلو�سى : 218266 

بقيلة 31  رهم.

السيد محلد امين برا ة ارخامي : 

119887 بقيلة 31  رهم.

 : ارخامي  برا ة  مريم  السيدة 

51381 بقيلة 31  رهم.

 : ارخامي  برا ة  سلمى  السيدة 

51381 بقيلة 31  رهم.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

ارخامي  برا ة  محلد  السيد 
ا3وب  ابي  زنقة   7 رقم  عنوانه)ا) 

فاس   31121 بورمانة  االنصاري 

املغرب.
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السيدة سهام بنلو�سى عنوانه)ا) 
االنصاري  ا3وب  ابي  زنقة   7 رقم 

بورمانة 31121 فاس املغرب.
السيد محلد امين برا ة ارخامي 
محلد  الفقيه  زنقة  عنوانه)ا) 
العزوزي رقم 14 تجزئة العالية طريق 

عين السلن  31111 فاس املغرب.
ارخامي  برا ة  مريم  السيدة 
عنوانه)ا) شارع بنزرت اقامة حدائق 
  2 الزهور   2 رقم   2 سايس  فاس 

31161 فاس  املغرب.
ارخامي  برا ة  سلمى  السيدة 
شلوزين  كومندو  زنقة   8 عنوانه)ا) 

75116 75116 باريس فرنسا.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
ارخامي  برا ة  محلد  السيد 
ا3وب  ابي  زنقة   7 رقم  عنوانه)ا) 
فاس   31121 بورمانة  االنصاري 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
23  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم 3746/2020.

255I

4YOUR BUSINESS CONSULTING

FARAH CHARPENT
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 4YOUR BUSINESS
CONSULTING

شارع الحسن التاني اقامة ابتهال س 
الطابق الثالت شقة 4 ، 43151، 

ابن جرير املغرب
FARAH CHARPENT شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي حي 

الشعيبات اركاز بن جرير - 43151 
بن جرير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2469

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 11  جنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 FARAH : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.CHARPENT
مقاول   : بإ3جاز  الشركة  غرض 
اعلال متنوعة  في املنشأت املعدنية, 

اوإنشاء ات
حي   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
 43151  - اركاز بن جرير  الشعيبات 

بن جرير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 1.111   : شيكر  محسن  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  شيكر  محسن  السيد 
حي إفريقيا زنقة 1رقم 19 43151 بن 

جرير املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  شيكر  محسن  السيد 
حي إفريقيا زنقة 1رقم 19 43151 بن 

جرير املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 16 بتاريخ  جرير   بابن  االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم  221.
256I

ACHIRI LOGISTIC

ACHIRI LOGISTIC
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACHIRI LOGISTIC
طارق ابن زيا  شارع منصور ابن 
ابي عامر رقم 95 طابق الثالت ، 

91111، طنجة املغرب
ACHIRI LOGISTIC شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي طارق 

ابن زيا  شارع منصور ابن ابي عامر 
رقم 95 طابق الثالت طنجة 91111 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
111637

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   27
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ACHIRI LOGISTIC
النقل   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

الوطني و الدو ي للبضائع.
طارق   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
ابن زيا  شارع منصور ابن ابي عامر 
 91111 95 طابق الثالت طنجة  رقم 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 111   : السيد عاشيري اسلاعيل 

حصة بقيلة 1.111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
اسلاعيل  عاشيري  السيد 
رقم   96 حي بنكيران زنقة  عنوانه)ا) 

16 91111 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
اسلاعيل  عاشيري  السيد 
رقم   96 حي بنكيران زنقة  عنوانه)ا) 

16 91111 طنجة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

11  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 7314.

257I

 OULED FAITEH DE MATERIAUX DE

CONSTRUCTION ET TRANSPORT

 STE OULED FAITEH

 DE MATERIAUX DE

 CONSTRUCTION ET

TRANSPORT

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

 OULED FAITEH DE MATERIAUX

 DE CONSTRUCTION ET

TRANSPORT

 BP ، 223  .وار السانية ابن أحلد 

26151، ابن أحلد املغرب

 STE OULED FAITEH

 DE MATERIAUX DE

 CONSTRUCTION ET

TRANSPORT شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي  وار 

 BP223 - 26050 السانية ابن أحلد

ابن أحلد املغرب.

رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.825

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم   2121 21  جنبر  في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من  أي  »1.911.111  رهم« 

 2.111.111« إ 9  »111.111  رهم« 

مقاصة  إجراء    : طريق  عن   رهم« 

مع  3ون الشركة املحد ة املقدار و 

املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 25 بتاريخ  احلد   ببن  االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم 42.

258I



عد  5646 - 29 جلا ى امو 9 1442 )13 3نا3ر 2121)الجريدة الرسمية   632

Docline

DOCLINE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Docline

 Nº4 Rue Nopalea, Lot 4 SEC

 17 BLOC I Hay Riad Rabat ،

10100، Rabat Maroc

docline شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 4 زنقة 

نابوليا سكتور بلوك حي الرياض - 

11111 الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

148487

 28 عقد حر مؤرخ في  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 أكتوبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.docline

غرض الشركة بإ3جاز : استشارات 

تكنولوجيا املعلوميات.

زنقة   4  : االجتلاعي  املقر  عنوان 

 - الرياض  حي  بلوك  سكتور  نابوليا 

11111 الرباط املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 Aplicaciones Salud الشركة 

S.L :  1.000 حصة بقيلة 111  رهم 

للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

 Aplicaciones Salud S.L الشركة
بال3ا  ي   ، شارع ليتورال  عنوانه)ا)  
 29681  1-4 الطابق   45 انخيل رقم 

استبونا مالقة إسبانيا.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد علر نجيد عنوانه)ا)  شارع 
 H - 4  ,45 رقم  بوالنكو  خيسوس 

29681 استبونا مالقة إسبانيا
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
24  جنبر  بتاريخ  التجارية بالرباط  

2121 تحت رقم 119636.
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Ste AQUA SALZARO SARL

 STE ELALAMI SG GARD
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تأسيس شركة

Ste AQUA SALZARO SARL
حي محلد بن عبدهللا زنقة املحلد3ة 
رقم 14 السلارة، 72111، السلارة 

املغرب
 STE ELALAMI SG GARD SARL
AU شركة ذات املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 

الوحدة بلوك جي رقم 1188 
السلارة 72111 السلارة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1767
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2119 أكتوبر   29
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ELALAMI SG GARD SARL AU
غرض الشركة بإ3جاز : املراقبة و 

الحراسة و االمن .
تجزئة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
الوحدة بلوك جي رقم 1188 السلارة 

72111 السلارة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

فاضل  محلد  سيدي  السيد 

 111 بقيلة  حصة   1.111   : عالمي 

 رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

فاضل  محلد  سيدي  السيد 

الوحدة  تجزئة  عنوانه)ا)  عالمي 

بلوك اوه رقم 1155 72111 السلارة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

فاضل  محلد  سيدي  السيد 

الوحدة  تجزئة  عنوانه)ا)  عالمي 

بلوك اوه رقم 1155 72111 السلارة 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

14 نونبر  االبتدائية بالسلارة  بتاريخ 

2119 تحت رقم 178/2019.

261I

TAGES CONSULTING

GREEN TECH SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TAGES CONSULTING

 N 309 Lot. Haj Fateh 1er étage

Q. El Oulfa ، 20260، الدار 

البيضاء املغرب

GREEN TECH SERVICES شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي  عللية  

 ار اآلمان  الطابق التاني الشقة 1  

بوسكورة   - 27182 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

483223

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2121 13  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.GREEN TECH SERVICES

أنشطة    : غرض الشركة بإ3جاز 

الصيدلة , امنشطة الطبية , املعدات 

الطبية.

عللية     : االجتلاعي  املقر  عنوان 

  1 التاني الشقة  الطابق   ار اآلمان  

الدار البيضاء   27182  - بوسكورة   

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.111   : اليازغي  محلد  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  اليازغي  محلد  السيد 

علارة   4 س  م  اآلزهاري  تجزئة  3ار 

الدار   21221 اآللفة    145 41 شقة 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  اليازغي  محلد  السيد 

علارة   4 س  م  اآلزهاري  تجزئة  3ار 

الدار   21221 اآللفة    145 41 شقة 

البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 17 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 757845.

261I
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مكتب معيشة للحسابات و امستشارات الجبائية

NBS PARA
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

مكتب معيشة للحسابات و 

امستشارات الجبائية

حي السالم بلوك E  رقم 22 -- سيدي 

سليلان ، 14211، سيدي سليلان 

املغرب

NBS PARA شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

محلد الخامس تجزئة جنان الوحدة 
رقم 1 - 14211 سيدي سليلان 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3119

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 أكتوبر   16

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 NBS  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.PARA

غرض الشركة بإ3جاز : - بيع موا  

شبه طبية.

شارع   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

محلد الخامس تجزئة جنان الوحدة 
سليلان  سيدي   14211  -  1 رقم 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

السيدة سارة الوزني :  511 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة .

 511   : قا ة  الدريسية  السيدة 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الوزني  سارة  السيدة 
حي السالم بلوك 18 رقم 58 14211 

سيدي سليلان املغرب.
السيدة الدريسية قا ة عنوانه)ا) 
حي خريبكةى شارع محلد الخامس 
سليلان  سيدي   14211  232 رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الوزني  سارة  السيدة 
حي السالم بلوك 18 رقم 58 14211 

سيدي سليلان املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
بتاريخ  سليلان   بسيدي  االبتدائية 

23  جنبر 2121 تحت رقم -.
262I

 3وان االستاذ العلمي املجاطي محلد الصوفي موثق

APOLLO PROMOTION
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

 3وان االستاذ العلمي املجاطي 
محلد الصوفي موثق

87 علارة كوفيكوم الطابق االول 
طنجة ، 91111، طنجة املغرب

APOLLO PROMOTION شركة 
ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
و عنوان مقرها االجتلاعي طنجة 

153 شارع محلد الخامس تعاونية 
البوغاز الطابق الثالث الرقم 9 - 

91111 طنجة .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.22193

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 18  جنبر 2121 تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
»شركة ذات املسؤولية  إ 9  الوحيد« 

املحدو ة«.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
18  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 237341.
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CABINET BENHASSAN SARL AU

ZERUVA
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET BENHASSAN SARL

AU

 رب خالد زنقة 43 رقم 5 ق.ج ، 

21441، الدارالبيضاء املغرب

ZERUVA شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 26 
شارع مرس السلطان الطبق امول 

شقة 13  - 21411 البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

475911

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 شتنبر   16

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ZERUVA

و  بيع   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

املنتوجات الفالحية و املعدات  شراء 

و أسلدة الفالحية .

 26 رقم   : عنوان املقر االجتلاعي 
امول  الطبق  السلطان  مرس  شارع 

شقة 13  - 21411 البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.111   : محلد   رموز  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  محلد   رموز  السيد 

 1 الطابق   233 رقم  السالم  تجزئة 

مد3ونة  21311  البيضاء  املغرب  .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  محلد   رموز  السيد 

 1 الطابق   233 رقم  السالم  تجزئة 

مد3ونة  21311 البيضاء املغرب 

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 15 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر 2121 تحت رقم 749844.

264I

ACS CONSEILS

STE MAZR TOURS

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

ACS CONSEILS

اقامة محفاظ زنقة الجزائر الطابق 

2 ، 26111، برشيد املغرب

STE MAZR TOURS شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي زنقة ابن 

رشد اقامة 1 شقة 4  - 26111 

برشيد املغرب.

رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.5947

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم   2121 أكتوبر   26 في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من  أي  »3.111.111  رهم« 

»2.111.111  رهم« إ 9 »5.111.111 

 رهم« عن طريق :  إ ماج احتياطي أو 

أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

17  جنبر  بتاريخ  االبتدائية ببرشيد  

2121 تحت رقم 1552.

265I



عد  5646 - 29 جلا ى امو 9 1442 )13 3نا3ر 2121)الجريدة الرسمية   634

FIDUCIAIRE DE L’AMITIE

NAJELLE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DE L›AMITIE
زنقة تانسيفت علارة 18 شقة 12 

اكدال ، 11191، الرباط املغرب
NAJELLE شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي 34 مكرر 

زنقة وا  فاس اكدال  - 11191 
الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
148529

 14 عقد حر مؤرخ في  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121  جنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.NAJELLE
استغالل   : غرض الشركة بإ3جاز 

مطعم مقهى ومخبزة.
عنوان املقر االجتلاعي : 34 مكرر 
 11191  - اكدال   فاس  وا   زنقة 

الرباط املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 311.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 3.111   : نجوى  كلال  السيدة 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  نجوى  كلال  السيدة 
كلال  شارع   8 بلوك   21 سكتور 
الرباط   11111 الرياض  حي  الزبدي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  نجوى  كلال  السيدة 

كلال  شارع   8 بلوك   21 سكتور 

الرباط   11111 الرياض  حي  الزبدي 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

24  جنبر  بتاريخ  التجارية بالرباط  

2121 تحت رقم 119687.

266I

BOUCHAHMA HICHAM

FAMILY DIST

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

إنشاء فرع تابع للشركة

BOUCHAHMA HICHAM

 LOT AZZOUZIA IMM 1281

 APT 7 LOT AZZOUZIA

 IMM 1281 APT 7، 40000،

MARRAKECH maroc

FAMILY DIST شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 

 TRANCHE 2 RYAD ELANBAR

 02 VILLA 01  TAMANSOURTE

MARRAKECH 40000 املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.2563

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 12 نونبر 2121 تقرر إنشاء 

 - تحت التسلية  تابع للشركة   فرع  

و الكائن بالعنوان  وار فيت عال او 

ميلون زا3دة ميدلت ميدلت 54351 

طرف  من  املسير  و  املغرب  ميدلت 

السيد)ة) نسابوري  حليد  .

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

االبتدائية بليدلت  بتاريخ 21  جنبر 

2121 تحت رقم 216.

267I

املركز الجهوي لالستثلار لجهة العيون الساقية 

الحلراء

GALB AHBARI
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثلار لجهة 
العيون الساقية الحلراء

صندوق البر3د 2266 ، 71111، 
العيون املغرب

GALB AHBARI شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي خط 

الرملة 11 زنقة زاوية الشيخ رقم 
114  - 71111 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
31191

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 17  جنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 GALB  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.AHBARI
استيرا    : بإ3جاز  الشركة  غرض 
ولوازم  معدات  تسويق  و  تصد3ر 
وزراعة  تنظيف  خدمات   . املكتب 

مختلفة .
خط   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
الرملة 11 زنقة زاوية الشيخ رقم 114  

- 71111 العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 1.111   : اركيبي   هدي  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  اركيبي   هدي  السيد 
خط الرملة 11 زنقة زاوية الشيخ رقم 

116 71111 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  اركيبي   هدي  السيد 
خط الرملة 11 زنقة زاوية الشيخ رقم 

116 71111 العيون املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 19  جنبر 

2121 تحت رقم 3065/2020.

268I

ASHAM  MOHAMED

الحسيوني للنقل
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ASHAM  MOHAMED
 WELLAYA  TETOUAN

 TETOUAN، 93000، TETOUAN
MAROC

الحسيوني للنقل شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي عبد هللا 

الفخار زنقة 3 رقم 46 تطوان - 
93111 تطوان املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
28243

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   13
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

الحسيوني للنقل.
نقل   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير .
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عبد   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
 - تطوان   46 رقم   3 هللا الفخار زنقة 

93111 تطوان املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
الحسيوتي  السعيد  السيد 
111  رهم  بقيلة  حصة   1.111   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الحسيوتي  السعيد  السيد 
الخضراء  الجزيرة  شارع  عنوانه)ا) 
تطوان    93111   15 رقم   12 زنقة 

املغرب .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
الحسيوتي  السعيد  السيد 
الخضراء  الجزيرة  شارع  عنوانه)ا) 
تطوان   93111   15 رقم   12 زنقة 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
14  جنبر  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

2121 تحت رقم 6171.

269I

STE AYAD CONSULTING SARL

LAVAGE TAPIS OUJDA
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

STE AYAD CONSULTING SARL
 RUE TINDOUF IMMEUBLE

 ZERHOUNI 1ER ETAGE APPT
 N°7 OUJDA OUED NACHEF،

60000، OUJDA MAROC
LAVAGE TAPIS OUJDA شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي 11 تحزئة 
الغالط وشركاؤه بوقنا ل - 61111 

وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

36249

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 أكتوبر   27

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.LAVAGE TAPIS OUJDA

تنظيف    : غرض الشركة بإ3جاز 

السجا 

التصد3ر واالستيرا 

مصبنة املالبس واالفرشة .

عنوان املقر االجتلاعي : 11 تحزئة 

 61111  - الغالط وشركاؤه بوقنا ل 

وجدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

السيدة نهال بداوي :  611 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة .

211 حصة    : السيدة فاطلة بزة 

بقيلة 111  رهم للحصة .

السيد عبد الرحلان بداوي :  211 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بداوي  نهال  السيدة 

شارع أحلد الكعوا�سي تجزئة الغالط 
رقم 11 61111 وجدة املغرب.

عنوانه)ا)  بزة   فاطلة  السيدة 

شارع أحلد الكعوا�سي تجزئة الغالط 
رقم 11 61111 وجدة  املغرب.

بداوي  الرحلان  عبد  السيد 

الكعوا�سي  أحلد  شارع  عنوانه)ا) 

تجزئة الغالط رقم 11 61111 وجدة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بداوي  نهال  السيد 

شارع أحلد الكعوا�سي تجزئة الغالط 
رقم 11 61111 وجدة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
23  جنبر  بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2121 تحت رقم 3179.
271I

CABINET EL BATRA CONSEIL SARL

SARASIHAM FER
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

 CABINET EL BATRA CONSEIL
SARL

 IM BARDAI B N°1 AV ABOU
 BAQER ESSEDIQ AIN

 MEZOUAR MARRAKECH ،
400000، MARRAKECH MAROC

SARASIHAM FER شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي حي الكرم 
رقم 236  - 41111 مراكش  املغرب .

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم   2121 مارس   11 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
»511.111  رهم« أي من »111.111 
عن  »611.111  رهم«  إ 9   رهم« 
أو  نقد3ة  حصص  تقد3م    : طريق 

عينية.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
شتنبر   11 بتاريخ  التجارية بلراكش  

2121 تحت رقم 115321.
271I

شركة مستأمنة الحنصا ي ش.ذ.م.م. ذات الشريك 

الوحيد

 BOUSALL TRAVAUX SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

تعيين مسير جد3د للشركة

شركة مستأمنة الحنصا ي ش.ذ.م.م. 
ذات الشريك الوحيد

21 شارع املتنبي الطابق االول بني 
مالل 21 شارع املتنبي الطتبق االول 

بني مالل، 23111، بني مالل املغرب
   BOUSALL TRAVAUX SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي مقرها 
زنقة ا3ت ا3رم املحرك القصيبة، 

قصبة تا لة   - 23351  قصبة تا لة  
املغرب.

تعيين مسير جد3د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
2121 تم تعيين  18  جنبر  املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جد3د  مسير 

املرابطي لحسن كلسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 23 بتاريخ  االبتدائية بقصبة تا لة  

 جنبر 2121 تحت رقم 124.

272I

PRONORD

PRONORD
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة
PRONORD

11 شارع الحاج محلد بركة حي 
السالوي ، 93111، تطوان املغرب

PRONORD شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 11 الحاج 
محلد بركة حي السالوي تطوان - 

93111 تطوان املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.23241

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
2121 تقرر حل  13  جنبر  املؤرخ في 
املحدو ة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسلالها  مبلغ    PRONORD
مقرها  وعنوان  111.111  رهم 
اإلجتلاعي 11 الحاج محلد بركة حي 
تطوان   93111  - تطوان  السالوي 
عدم القدرة عل9   : املغرب نتيجة ل 
قلة  مع  السوق  تقلبات  مواكبة 

انشطة الشركة.
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و حد  مقر التصفية ب 11 الحاج 
 - تطوان  السالوي  حي  بركة  محلد 

93111 تطوان املغرب. 
و عين:

و  افيالل  شيلاء   السيد)ة) 
عنوانه)ا) شارع الداي ولد سيدي بابا 
تجزئة املطار رقم 115 تطوان 93111 

تطوان املغرب كلصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
21  جنبر  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

2121 تحت رقم 3125.
273I

CAGEC

TRAVATEC
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

CAGEC
 RUE RAHAL BEN AHMED

 108 CASABLANCA ، 20300،
CASABLANCA MAROC

TRAVATEC شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 
الزرقطوني إقامة الورو  الطابق 

9 الدارالبيضاء  - 21131  
الدارالبيضاء املغرب .

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.259599
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
2121 تقرر حل  17 شتنبر  املؤرخ في 
املحدو ة  املسؤولية  ذات  شركة 
 11.111 TRAVATEC  مبلغ رأسلالها 
 رهم وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 
 9 الطابق  الورو   إقامة  الزرقطوني 
الدارالبيضاء  - 21131  الدارالبيضاء 
اسباب مالية و   : نتيجة ل  املغرب  

تقنية.
حي   5 ب  التصفية  مقر  حد   و 
 28821  - املحلد3ة  حلدون  بن 

الدارالبيضاء املغرب . 

و عين:

و  الشركاوي  حسن   السيد)ة)  

عنوانه)ا) 5 حي بن حلدون املحلد3ة 

كلصفي  املحلد3ة املغرب     28821

)ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 18 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 756643.

274I

SEE U OPTIQUE SARL AU

SEE U OPTIQUE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

SEE U OPTIQUE SARL AU

 Saada 5; rue 47 N°3 bis Fes ،

30000، Fes Maroc

SEE U OPTIQUE شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي حي 

السعا ة 5، زنقة 47 رقم 3 مكرر - 

31111 فاس املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3655

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في 13 نونبر 2121 تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 
 3 رقم   47 زنقة   ،5 السعا ة  »حي 

مكرر - 31111 فاس املغرب« إ 9 »8، 

تجزئة مطاحن اإل ريسية محل رقم 

3 - 31111 فاس  املغرب«.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

18  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم 3687.

275I

M&H FINANCIAL SERVICES

 STE EXPERT INGENIEURS
CONSEIL

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

تعيين مسير جد3د للشركة

M&H FINANCIAL SERVICES
شارع الداخلة رقم 15 شقة 14 

سيدي بنور ، 24351، سيدي بنور 
املغرب

 STE EXPERT INGENIEURS
CONSEIL  شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي شقة 11 
علارة قابيل شارع الجيش امللكي 

سيدي بنور - 24351 سيدي بنور 
املغرب.

تعيين مسير جد3د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.999
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   2121 25 فبرا3ر  املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جد3د  مسير 

الكر ي فخرالد3ن  كلسير وحيد
تبعا إلقالة مسير.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 17 بتاريخ  بنور   بسيدي  االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم 3811.
276I

أسلاء ميد3ا

ZAHI SOLUTIONS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

أسلاء ميد3ا
شارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

21 البرنو�سي البيضاء، 21111، 
البيضاء املغرب

ZAHI SOLUTIONS  شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي زنقة 1 رقم 
25-27 سيدي البرنو�سي  - 21111 

الدار البيضاء  املغرب .
تحويل  املقر االجتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.287323

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 12 أكتوبر 2121 تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 
»زنقة 1 رقم 27-25 سيدي البرنو�سي  

- 21111 الدار البيضاء  املغرب » إ 9 

»اقامة الزعيم الرقم 72 تيط مليل  - 

21111 الدار البيضاء   املغرب ».

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر 2121 تحت رقم 647437.

277I

ATTAMAYOUZ CONSULTING SARL AU

 STE ATTAMAYOUZ 

CONSULTING SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ATTAMAYOUZ CONSULTING

SARL AU

 APPART AU RDC N° 198 LOTIS

 AZLEF ESSAOUIRA ، 44000،

ESSOAUIRA MAROC

 STE ATTAMAYOUZ 

CONSULTING SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

 APPART وعنوان مقرها اإلجتلاعي

 AU RDC N° 198 LOTIS

 AZLEF ESSAOUIRA - 44000

ESSAOUIRA MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5513

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 13  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE   : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 
 ATTAMAYOUZ CONSULTING

.SARL AU
 CABINET : غرض الشركة بإ3جاز

.DE RECRUTEMENT
 : االجتلاعي  املقر  عنوان 
 APPART AU RDC N° 198 LOTIS
 AZLEF ESSAOUIRA - 44000

.ESSAOUIRA MAROC
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 1.111   : ليل9  الشيا  ي  السيدة 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  ليل9  الشيا  ي  السيدة 
الصويرة   1 املنزه  تجزئة   186
الجد3دة، الصويرة. 44111 الصويرة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  ليل9  الشيا  ي  السيدة 
الصويرة   1 املنزه  تجزئة   186
الجد3دة، الصويرة. 44111 الصويرة 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 24 بتاريخ  بالصويرة   االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم 344.
278I

EE MANAGEMENT

TETRA MAKH
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EE MANAGEMENT
 av mly rachid quartier chbar
 n496 martil ، 93150، martil

maroc
TETRA MAKH شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي علارة رقم 

496 الطابق االول حي شبار شارع 

موالي رشيد - 93151 مرتيل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

27923

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2121 أكتوبر   16

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 TETRA : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.MAKH

بيع موا    : غرض الشركة بإ3جاز 

البناء وأعلال البناء املختلفة.

علارة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

رقم 496 الطابق االول حي شبار شارع 

موالي رشيد - 93151 مرتيل املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

حصة   111   : السيد علر مخدو 

بقيلة 1.111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

حي  عنوانه)ا)  مخدو  علر  السيد 

 65 رقم  الفضا ي  تجزئة  االغراس 

93151 مرتيل املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

حي  عنوانه)ا)  مخدو  علر  السيد 

 65 رقم  الفضا ي  تجزئة  االغراس 

93151 مرتيل املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

االبتدائية بتطوان  بتاريخ 28 أكتوبر 

2121 تحت رقم 5116.

279I

AGANZA

)AGANZA( اكانزا
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

AGANZA
 LOTISSEMENT ARSET EL

 KEBIR N23 RDC RUE IBN JABIR
 ATTABARI RUE LE JOUNAID
 ET RUE IBN KATIR- MAARIF،

20370، CASABLANCA MAROC
اكانزا )AGANZA) شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 

عرسة الكبير رقم 23الطابق االر�سي 
زنقة بن جابر الطبري زنقة الجنيد 
و زنقة بن كثير- املعاريف - 21371 

الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.158339

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
2121 تقرر حل  19  جنبر  املؤرخ في 
املحدو ة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسلالها  مبلغ    (AGANZA( اكانزا 
مقرها  وعنوان  111.111  رهم 
رقم  الكبير  عرسة  تجزئة  اإلجتلاعي 
جابر  بن  زنقة  االر�سي  23الطابق 
الطبري زنقة الجنيد و زنقة بن كثير- 
البيضاء  الدار   21371  - املعاريف 
تحقيق  عدم   : ل  نتيجة  املغرب 

الغرض االجتلاعي للشركة.
تجزئة  ب  التصفية  مقر  حد   و 
23الطابق االر�سي  عرسة الكبير رقم 
الجنيد  زنقة  الطبري  جابر  بن  زنقة 
 21371  - املعاريف  و زنقة بن كثير- 

الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

و  الخليل  فيصل   السيد)ة) 
بي  اقامة  كيركومار  زنقة  عنوانه)ا) 
8  21181 الدار البيضاء  فيو ا شقة 

املغرب كلصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 758665.
281I

GSLG IMMO

)GSLG IMMO(ج.س.ل.ج ايمو
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

GSLG IMMO
 allée des buttes ، 20370،

casablanca MAROC
 (GSLG IMMO(ج.س.ل.ج ا3لو

شركة ذات املسؤولية املحدو ة)في 
طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي -2 ملر 
 2allée des buttes( -( التالل
21371 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.174359
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
2121 تقرر حل  11  جنبر  املؤرخ في 
املحدو ة  املسؤولية  ذات  شركة 
  (GSLG IMMO(ا3لو ج.س.ل.ج 
111.111  رهم  رأسلالها  مبلغ 
ملر   2- اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان 
 2allée des buttes( - 20370( التالل
الدار البيضاء املغرب نتيجة ل : عدم 

تحقيق الغرض االجتلاعي للشركة.
ملر   2- و حد  مقر التصفية ب 
املغرب   (2allée des buttes( التالل 

21371 الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

و  الخليل  فيصل   السيد)ة) 
بي  اقامة  كيركومار  زنقة  عنوانه)ا) 
8  21181 الدار البيضاء  فيو ا شقة 

املغرب كلصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 758664.
281I
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PROXY FINANCE

PRIOTRADE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

PROXY FINANCE
 Angle Yaacoub El Mansour Et

 Av Allal El Fassi, Imm 24 (espace
 Assafwa(, 3eme Etage, Bureau
 N° 23 ، 40000، MARRAKECH

MAROC
PRIOTRADE شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي العزوزية 

رقم 1179 مراكش - 41111 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
118595

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 أكتوبر   26
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.PRIOTRADE
-شراء   : بإ3جاز  الشركة  غرض 
من  املاركات  جليع  وتلثيل  وبيع 
املعلومات   تكنولوجيا  معدات 
واملعدات واللوازم املكتبية واملعدات 
العللية والتقنية والسلعية البصرية 

و ومنتجات الطباعة والصيانة
- تاجر

- استيرا  و تصد3ر..
العزوزية   : عنوان املقر االجتلاعي 
رقم 1179 مراكش - 41111 مراكش 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 511   : امخشون  زكرياء  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
السيد خالد تريزتين :  511 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد زكرياء امخشون عنوانه)ا) 
 11 شقة   93 علارة  البهجة  اقامة 
مراكش   41111 مراكش  سعا ة 

املغرب.
عنوانه)ا)  تريزتين  خالد  السيد 
املسيرة 2 اوه زنقة املد3نة املنورة رقم 
222 مراكش 41111 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد زكرياء امخشون عنوانه)ا) 
 11 شقة   93 علارة  البهجة  اقامة 
مراكش   41111 مراكش  سعا ة 

املغرب
عنوانه)ا)  تريزتين  خالد  السيد 
املسيرة 2 اوه زنقة املد3نة املنورة رقم 
222 مراكش 41111 مراكش املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
نونبر   24 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2121 تحت رقم 117674.
283I

L’UNIVERS DE L’ENTREPRISE

BTP KARIM
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

L›UNIVERS DE L›ENTREPRISE
 AV ALLAL ELFASSI RESIDENCE

 IBN SINA IMMEUBLE A3 APPRT
N°3 ، 50010، MEKNES MAROC
BTP KARIM  شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي : البساتين 
زنقة ب شارع 21 رقم 48 مكناس - 

51111 مكناس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.29979

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 16 3وليوز 2121 تقرر حل 
BTP KARIM  شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  11.111  رهم  رأسلالها 

ب  زنقة  البساتين  اإلجتلاعي  مقرها 
 51111  - مكناس   48 رقم   21 شارع 
مكناس املغرب نتيجة لوضعية سيئة 

و عين:
و  سالمي  كريم    السيد)ة)  
شارع  ب  زنقة  البساتين  عنوانه)ا) 
51111 مكناس   48 مكناس  21 رقم 

املغرب كلصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 
بتاريخ 26 أكتوبر 2121 وفي البساتين 
 - مكناس   48 رقم   21 زنقة ب شارع 

51111 مكناس املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
18  جنبر  بتاريخ  التجارية بلكناس  

2121 تحت رقم 4111.

285I

MECOMPTES

ONION SYSTEMS
إعالن متعد  القرارات

MECOMPTES
فيال  HLB MAROC رقم 2 , 

مندرونة سيدي معروف الدار 
البيضاء، 21251، الدار البيضاء 

املغرب
ONION SYSTEMS »شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة«
وعنوان مقرها االجتلاعي: 75 شارع 
11 3نا3ر الطابق امول الشقة 169 

الدار البيضاء - 2111 الدار البيضاء 
املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.397765
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 29 شتنبر 2121
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي 3نص عل9 ما3لي: 
البيان الصافي أقل من ربع رأس املال 
اإلجتلاع  مالحضة  بعد  للشركة 
الصافي  للبيان  العام  اإلستثنائي 
املال  رأس  ربع  من  امقل  السلبي 

للشركة، تقرر عدم حل الشركة.
وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم -: الذي 3نص عل9 ما3لي: -

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 755915.

286I

SG CONSEIL

AXA Crédit
شركة املساهلة

رفع رأسلال الشركة

SG CONSEIL

 Boulevard Zerktouni et 217

 Rue de la La Fraternité, Quartier

 Racine, 4ème Étage ، 20000،

casablanca Maroc

AXA Crédit شركة املساهلة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 122-121 

شارع الحسن الثاني - 21111 الدار 

البيضاء املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.22829

العام  الجلع  بلقت�سى 

13  جنبر  في  املؤرخ  اإلستثنائي 

الشركة  رأسلال  رفع  تم   2121

»41.111.111  رهم«  قدره  بلبلغ 

إ 9  »181.916.311  رهم«  من  أي 

  : عن طريق  »221.916.311  رهم« 

تقد3م حصص نقد3ة أو عينية.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 757741.

287I

EURODEFI

 CABINET CALL

PRODUCTION
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EURODEFI

 BD ABDELMOUMEN APPT 119

 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC
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 CABINET CALL PRODUCTION

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 119 شارع 

عبد املومن الطابق التاني رقم 15 - 

21361 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

481615

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   17

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.CABINET CALL PRODUCTION

مركز   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

املكاملات  االتصال إرسال واستقبال 

االتصاالت  خدمات  الهاتفية 

توفيرها  سيتم  التي  أو  املوجو ة 

استيرا  و تصد3ر..

 119  : االجتلاعي  املقر  عنوان 

شارع عبد املومن الطابق التاني رقم 

15 - 21361 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  السيد 3اسين نصيب  

 21111 النواصر   البوزانيين   وار 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  نصيب  3اسين  السيد 

 21111 النواصر   البوزانيين   وار 

الدار البيضاء املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 755985.

288I

IMP SAHARA

FIRST SUD SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

IMP SAHARA

حي موالي رشيد بلوك 14 رقم 1 

مكرر العيون، 71111، العيون 

املغرب

FIRST SUD SERVICES شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي حي 

الوحدة شارع راس الخيلة زنقة ام 

طلخة اقامة الكوثر رقم 15 71111 

العيون املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.28675

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2121 18  جنبر  في  املؤرخ 

املصا قة عل9 :

اسلاعيل  )ة)  السيد  تفويت 

من  اجتلاعية  حصة   511 الزاتن 

السيد  لفائدة   حصة   1.111 أصل 

)ة) محلد جدو بابا بتاريخ 18  جنبر 

.2121

اسليلة حلينا  )ة)  تفويت السيد 

أصل  من  اجتلاعية  حصة   511

)ة)  السيد  لفائدة   حصة   1.111

18  جنبر  بتاريخ  عدنان  اغلينة 

.2121

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم   

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 25  جنبر 

2121 تحت رقم 3189/2020.

289I

TEMESNA SARL

MANDATAIRE AUTO
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

TEMESNA SARL
 APPT N°2 RESIDENCE

 YOUSSEF BD MMOHAMED
 V SETTAT، 26000، SETTAT

MAROC
MANDATAIRE AUTO شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 
 COOPERATIVE EL NAMAA N°
 227 SETTAT - 26000 SETTAT

.MAROC
تحويل  املقر االجتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4445

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في 21 أكتوبر 2121 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 
 COOPERATIVE EL NAMAA N°«
 227 SETTAT - 26000 SETTAT
 COOPERATIVE EL« 9 إ »MAROC
 NAMAA N° 118-119 SETTAT -

.»26000 SETTAT  MAROC
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
نونبر   17 بتاريخ  االبتدائية بسطات  

2121 تحت رقم 1170/20.
291I

MOORISH

 R.A GESTION &
SOLUTIONS SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MOORISH
39 شارع اللة الياقوت الطابق 5 
الشقة   39 شارع اللة الياقوت 

الطابق 5 الشقة  ، 21111، الدار 
البيضاء املغرب

 R.A GESTION & SOLUTIONS
SARL AU   شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 39 شارع 

اللة الياقوت الطابق 5 الشقة   

الدار البيضاء 21111 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

481997

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   13

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 R.A  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 GESTION & SOLUTIONS SARL

.  AU

الخدمة   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

 ، الشخصية في املنزل مثل التسوق 

والتنظيف العر�سي   ، والتدبير املنز ي 

، والكي ، وإعدا  الوجبات ، وامعلال 

اليدوية الصغيرة والبستنة.

,امحداث  متنوعة  خدمات 

والتواصل

39 شارع  عنوان املقر االجتلاعي : 

الشقة     5 الطابق  الياقوت  اللة 

21111 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:

بو  ا3ت  الزهراء  فاطلة  السيدة 

ناصر :  111 حصة بقيلة 111  رهم 

للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
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ا3ت  الزهراء  فاطلة  السيدة 
الجلاعة  حي  عنوانه)ا)  ناصر  بو 
الحي   618 رقم   13 بلوك  الحضرية 
البيضاء  الدار   21111 الحسني  

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
ا3ت  الزهراء  فاطلة  السيدة 
الجلاعة  حي  عنوانه)ا)  ناصر  بو 
الحي   618 رقم   13 بلوك  الحضرية 
البيضاء  الدار   21111 الحسني  

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 17 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 756451.

291I

BOULAHYA MOHAMED SARL-AU

 GROUPE SCOLAIRE AL
INAYA

إعالن متعد  القرارات

BOULAHYA MOHAMED SARL-
AU

ص.ب : 895  مكناس ، 51111، 
مكناس املغرب

  GROUPE SCOLAIRE AL INAYA
»شركة ذات املسؤولية املحدو ة 

ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتلاعي: تجزئة 
البركة رقم 48 - 51111 بوفكران 

املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.37615

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
املؤرخ في 11  جنبر 2121

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي 3نص عل9 ما3لي: 

هبة
قرار رقم 2: الذي 3نص عل9 ما3لي: 

الشكل القانوني
قرار رقم 3: الذي 3نص عل9 ما3لي: 

التسيير
وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

عل9  3نص  الذي   :1 رقم  بند 
ما3لي:  هبة  السيد ا ريس اجضيض 
له  حصة    (5111( االف  لخلسة 
اهاللية  السيدة  لفائدة  الشركة  في 
 , اجضيض  سارة  ,امنسة  بتزمات 
اجضيض,امنسة  ا3لان  امنسة 
لينا  امنسة  و  اجضيض  صوفيا 
 1111 متساوية:  بنسب  اجضيض 

حصة لكل منهن 
بند رقم 2: الذي 3نص عل9 ما3لي: 
من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
شريك وحيد إ 9 شركة ذات مسؤولية 

محدو ة
بند رقم 3: الذي 3نص عل9 ما3لي: 
طرف  من  الشركة  تسيير  استلرار 
غير  ملدة  اجضيض  ا ريس  السيد 

محدو ة.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
28  جنبر  بتاريخ  التجارية بلكناس  

2121 تحت رقم 4486.
292I

HORICOM

SOCIETE MIXTE DE T.D
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
SOCIETE MIXTE DE T.D شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتلاعي زنقة 1 
 رب رقم 212 حي اإلنارة الطابق 
السفلي - 51111 مكناس املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.35513
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تلت   2121 شتنبر   29 في  املؤرخ 
نشاط  إ 9  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي :
اإلنعاش العقاري.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم   

نونبر   12 بتاريخ  بلكناس   التجارية 

2121 تحت رقم 3524.

293I

MECOMPTES

NORSUDEX
شركة التضامن

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

MECOMPTES

فيال  HLB MAROC رقم 2 , 

مندرونة سيدي معروف الدار 

البيضاء، 21251، الدار البيضاء 

املغرب

NORSUDEX شركة التضامن

وعنوان مقرها اإلجتلاعي »أتلنتيد 

1« 71 شارع سالينس حي الوازيس 

الدار البيضاء - 2111 الدار البيضاء 

املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.411953

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 18 فبرا3ر 2121 تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 

شارع سالينس حي   71  »1 »«أتلنتيد 

الوازيس الدار البيضاء - 2111 الدار 

البيضاء املغرب« إ 9 »شارع إبن املعتز 

 1 الشقة   2 الطابق   2 جويو  إقامة 

 - البيضاء  الدار  بلفيد3ر   2 الرقم 

2111 الدار البيضاء  املغرب«.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نونبر 2121 تحت رقم 754916.

294I

MECOMPTES

ELITE HOUSE INVEST
إعالن متعد  القرارات

MECOMPTES

فيال  HLB MAROC رقم 2 , 

مندرونة سيدي معروف الدار 

البيضاء، 21251، الدار البيضاء 

املغرب

ELITE HOUSE INVEST »شركة 
ذات املسؤولية املحدو ة ذات 

الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتلاعي: شارع 

38 أبو الوقت إقامة حيضر الجراح 
الدار البيضاء - 2111 الدار البيضاء 

املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.247683

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
املؤرخ في 31 شتنبر 2121

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي 3نص عل9 ما3لي: 
البيان الصافي أقل من ربع رأس املال 
اإلجتلاع  مالحضة  بعد  للشركة 
الصافي  للبيان  العام  اإلستثنائي 
املال  رأس  ربع  من  امقل  السلبي 

للشركة، تقرر عدم حل الشركة.
وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم -: الذي 3نص عل9 ما3لي: -
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 755917.

295I

CABINET BAHMAD

SOCOPRIM
شركة املساهلة

حل شركة

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا علارة   1 شقة 
ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش 

إقامة مراكش بالزا علارة   1 شقة 
ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش، 

41111، مراكش املغرب
SOCOPRIM شركة املساهلة)في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع خالد 
ابن الوليد علارة الرشا ي رقم 13  - 

41111 مراكش املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5181
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بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
2121 تقرر حل  31 غشت  املؤرخ في 
شركة املساهلة SOCOPRIM  مبلغ 
وعنوان  311.111  رهم  رأسلالها 
ابن  خالد  شارع  اإلجتلاعي  مقرها 
 -   13 رقم  الرشا ي  علارة  الوليد 
 : ل  نتيجة  املغرب  مراكش   41111

قرار الشركاء.
شارع  ب  التصفية  مقر  حد   و 
خالد ابن الوليد علارة الرشا ي رقم 

13  - 41111 مراكش املغرب. 
و عين:

الرشا ي  محلد    السيد)ة) 
فيال  القا سية  زنقة  عنوانه)ا)  و 
 41111 الشتوي   الحي  الرشا ي 
مراكش املغرب كلصفي )ة) للشركة.

الحدو   اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  عل9  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية 
علارة  الوليد  ابن  خالد  شارع   :

الرشا ي رقم 13 مراكش املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
نونبر   11 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2121 تحت رقم 5181.

296I

CABINET BAHMAD

LIBERTE BUS
شركة املساهلة

حل شركة

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا علارة   1 شقة 
ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش 

إقامة مراكش بالزا علارة   1 شقة 
ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش، 

41111، مراكش املغرب
LIBERTE BUS شركة املساهلة)في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتلاعي 5  زنقة 

سوريا علارة الرشا ي جليز  - 
41111 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6687

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
2121 تقرر حل  31 غشت  املؤرخ في 
شركة املساهلة LIBERTE BUS  مبلغ 
وعنوان  11.111  رهم  رأسلالها 
مقرها اإلجتلاعي 5  زنقة سوريا علارة 
مراكش   41111  - جليز   الرشا ي 

املغرب نتيجة ل : قرار الشركاء.
زنقة    5 و حد  مقر التصفية ب 
 - جليز   الرشا ي  علارة  سوريا 

41111 مراكش املغرب. 
و عين:

الرشا ي  محلد    السيد)ة) 
فيال  القا سية  زنقة  عنوانه)ا)  و 
 41111 الشتوي   الحي  الرشا ي 
مراكش املغرب كلصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 
5  زنقة   : الوثائق املتعلقة بالتصفية 

سوريا علارة الرشا ي جليز مراكش
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
نونبر   11 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2121 تحت رقم 6687.

297I

BOUCHTA COMPTA

SOUTH ENERGY
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE N° 3 ،
90000، TANGER MAROC

SOUTH ENERGY  شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي   183 
شارع  و ي العهد مركز انريا الطابق 
السفلي رقم 13  - 91111 طنجة 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.81983

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تلت   2121 أكتوبر   27 في  املؤرخ 

املصا قة عل9 :

كوهن   سام  )ة)   السيد  تفويت 
أصل  من  اجتلاعية  حصة   1.111
)ة)  السيد  لفائدة   حصة   1.111
أكتوبر   27 كارلوس بتاريخ  كاليندو   

.2121
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم   
19  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 7229.
298I

ADVALORIS

ECO-GREEN POWER
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ADVALORIS
 IMM COLLABORATION 3ETG 9
 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 N ، 22000، CASABLANCA
MAROC

ECO-GREEN POWER  شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

ا ريس حارتي رقم املبنى 62  شقة11 
املر�سى العيون - 21111 العيون 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
34337

 24 عقد حر مؤرخ في  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 غشت 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
ECO-  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

. GREEN POWER
-إنتاج أو   : غرض الشركة بإ3جاز 
أو  نقل أو توزيع أو تسويق الكهرباء 
الغاز الطبيعي أو التدفئة أو الطاقة 

املتجد ة.

الرشيد  االستخدام  -تشجيع 
للطاقة.

-االستيرا  والتصد3ر والتجارة.
شارع   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
ا ريس حارتي رقم املبنى 62  شقة11 
العيون   21111  - العيون  املر�سى 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
السيد حسن سنتي�سي اال ري�سي 
11  رهم  بقيلة  حصة   11.111   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حسن سنتي�سي اال ري�سي 
 21111 انفا  مونى  فيال  عنوانه)ا) 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حسن سنتي�سي اال ري�سي 
 21111 انفا  مونى  فيال  عنوانه)ا) 

الدار البيضاء املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 18  جنبر 

2121 تحت رقم 3111/2020.
299I

STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA SARL

SOCIETE SALIM PRINT
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA
SARL

 AVENUE OMAR IBN
 ABDELAZIZ ENTRE SOL N°03
 IMMEUBLE ABRAJ DOUBAI ،

92000، LARACHE MAROC
SOCIETE SALIM PRINT شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 813 
املغرب الجد3د الطابق االر�سي - 

92111 العرائش املغرب.
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حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2157

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر حل   2121 نونبر   31 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

 SOCIETE SALIM الوحيد  الشريك 

 71.111 رأسلالها  مبلغ    PRINT

 رهم وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 

املغرب الجد3د الطابق االر�سي   813

- 92111 العرائش املغرب نتيجة ل : 

عدم التوفر عل9 العلل.

و حد  مقر التصفية ب رقم 813 

 - االر�سي  الطابق  الجد3د  املغرب 

92111 العرائش املغرب. 

و عين:

السيد)ة) عزيز  سليم و عنوانه)ا) 
 92111 الجد3د  املغرب   813 رقم 

)ة)  كلصفي  املغرب  العرائش 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

املخابرة و محل تبليغ العقو  و الوثائق 
املتعلقة بالتصفية : رقم 813 املغرب 

الجد3د الطابق االر�سي العرائش

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

االبتدائية بالعرائش  بتاريخ 15  جنبر 

2121 تحت رقم 1156/2020.

311I

EURODEFI

 EL SEWEDY ELECTRIC 

MAROC
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

EURODEFI

 BD ABDELMOUMEN APPT 119

 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC

  EL SEWEDY ELECTRIC MAROC 

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي طابق 

االول علارة أ كليفورنيا  كر ن  

لكولين سيدي معروف 

 الدار البيضاء 21111 الدار البيضاء 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.457755

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تلت   2121 نونبر   11 في  املؤرخ 

املصا قة عل9 :

 EL )ة)  السيد  تفويت 

   SEWEDY HOLDING

 LTDINTERNATIONAL 11.111

 11.111 حصة اجتلاعية من أصل 

محلو   )ة)  السيد  لفائدة   حصة 

شعراوي بتاريخ 11 نونبر 2121.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم   

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 758439.

311I

EURODEFI

ESHMOUN
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

EURODEFI

 BD ABDELMOUMEN APPT 119

 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC

ESHMOUN شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 119 

شارع عبد املومن الطابق الثالت 

رقم 21 119 شارع عبد املومن 

الطابق الثالت رقم 21 21361 الدار 

البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.455441

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2121 شتنبر   12 في  املؤرخ 

املصا قة عل9 :

  ESHMOUN )ة)  السيد  تفويت 

 OFF SHORE TUNISIENNE 99

 111 أصل  من  اجتلاعية  حصة 
حصة لفائدة  السيد )ة) سعا   زيري 

بتاريخ 12 شتنبر 2121.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم   

 18 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 758156.

312I

STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA SARL

FICH.SOL
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA

SARL

 AVENUE OMAR IBN

 ABDELAZIZ ENTRE SOL N°03

 IMMEUBLE ABRAJ DOUBAI ،

92000، LARACHE MAROC

FICH.SOL شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : 485 

تجزئة املغرب الجد3د الطابق 

السفلي - 92111 العرائش املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.2689

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

2121 تقرر حل  18  جنبر  املؤرخ في 

مسؤولية  ذات  شركة   FICH.SOL

محدو ة ذات الشريك الوحيد مبلغ 

وعنوان  111.111  رهم  رأسلالها 

485 تجزئة املغرب  مقرها اإلجتلاعي 

 92111  - السفلي  الطابق  الجد3د 

العرائش املغرب نتيجة الملنافسة و 

قلة الطلب.

و عين:

و  جسوس  نبيل   السيد)ة) 

عنوانه)ا) 485 تجزئة املغرب الجد3د 

92111 العرائش املغرب كلصفي )ة) 

للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 
 485 وفي   2121 18  جنبر  بتاريخ 
تجزئة املغرب الجد3د الطابق السفلي 

- 92111 العرائش املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
االبتدائية بالعرائش  بتاريخ 15  جنبر 

2121 تحت رقم 1157/2020.
313I

fiduciairelaperformance

دال ويديان
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

fiduciairelaperformance
 rue safi hay nasr meknes

meknes، 50000، meknes maroc
 ال ويد3ان شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي رياض 

ويسالن 2 شطر ا  رقم 151 ويسالن 
مكناس - meknes 51111 املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.47443
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم   2121 13  جنبر  في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من  أي  »1.411.111  رهم« 
 1.511.111« إ 9  »111.111  رهم« 
تقد3م حصص    : عن طريق   رهم« 

نقد3ة أو عينية.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
21  جنبر  بتاريخ  التجارية بلكناس  

2121 تحت رقم 4371.
314I

cabinet comptable chtioui

الشلي طراف
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cabinet comptable chtioui
 av tlemssani n°4bis ksar el kbir
 av ahmed tlemssani n° 4 B ksar

 el kbir، 92150، ksar el kbir
maroc
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الشلي طراف شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي  وار اوال  
رافع زوا ة القصر الكبير - 92151 

القصر الكبير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2769

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   14
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
الشلي   : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

طراف.
تجهيز   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

االرا�سي الفالحية بالسقي.
عنوان املقر االجتلاعي :  وار اوال  
 92151  - رافع زوا ة القصر الكبير 

القصر الكبير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
السيد الشلي عبد الحق :  1.111 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد الحق الشلي عنوانه)ا) 
621العرائش  رقم   2 شعبان  تجزئة 

92451 القصر الكبير املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد الحق الشلي عنوانه)ا) 
621العرائش  رقم   2 شعبان  تجزئة 

92451 القصر الكبير املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 17 بتاريخ  االبتدائية بالقصر الكبير  

 جنبر 2121 تحت رقم 626.

315I

LAAJEB ACCOUNTING

UNIVERS IMAN
إعالن متعد  القرارات

LAAJEB ACCOUNTING
 AV DES FAR RES JAOUHARAT

 TETOUAN NC ، 93040،
TETOUAN MAROC

UNIVERS IMAN »شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتلاعي: شارع 
بيروت تجزئة االغراس مارتيل 
تطوان - 93111 تطوان املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.11861
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 13 شتنبر 2121
تم اتخاذ القرارات التالية: 

حصص:  تفويت   1- رقم  قرار 
الذي 3نص عل9 ما3لي: باعت السيدة 
كالتا ي:  حصصها  بولحلص  ا3لان 
حصة لسيد االمين   51 حيث باعت 
حصة لسيدة هاجر   51 الرحلاني و 

الشوياخ
قرار رقم -2 استقالة مسير -تعيين 
الذي 3نص عل9 ما3لي:  مسير جد3د: 
استقالة السيدة ا3لان بولحلص من 
منصبها كلسيرة وتعيين السيد االمين 

الرحلاني كلسير جد3د للشركة 
الشكل  تحويل   3- رقم  قرار 
عل9  3نص  الذي  للشركة:  القانوني 
القانوني  الشكل  تحويل  ما3لي: 
ذات املسؤولية  للشركة من شركة  
محدوة بشريك وحيد ا 9 شركة ذات 

مسؤولية محدو ة
وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
الذي  7:التسيير:  بند  رقم  بند 
3نص عل9 ما3لي: تعيين السيد االمين 
املز ا    ، الجنسية  مغربي  الرحلاني 
حامل لبطاقة   30/11/1984 بتاريخ 
 L445143: رقم  الوطنية  التعريف 
 1 املحنش   199 شارع املحلد3ة رقم 

تطوان كلسير للشركة.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

االبتدائية بتطوان  بتاريخ 19 أكتوبر 

2121 تحت رقم 4714.

316I

louardi compta

2A-RAHMA
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

louardi compta

رقم 26 زنقة عباس املسعدي مكتب 

رقم 5 املد3نة الجد3دة فاس ، 

31111، فاس املغرب

2A-RAHMA شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي محل  وار 

اوال  حلو اوال  الطيب فاس املغرب 

- 31123 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

64493

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 شتنبر   14

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.2A-RAHMA

تشييد   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

الصحي  الصرف  أعلال  املباني 
وأعلال الطرق

اعلال البناء

اشغال عامة.

عنوان املقر االجتلاعي : محل  وار 

اوال  حلو اوال  الطيب فاس املغرب - 

31123 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 511   : محلد  املغراوي  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

511 حصة    : السيد ركيكي نبيل 

بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد املغراوي محلد عنوانه)ا) 

فاس  الطيب  اوال   حلو  اوال    وار 

31123 فاس املغرب.

 3 عنوانه)ا)  نبيل  ركيكي  السيد 

فاس  الدكارات  هللا  عز  حي   4 زنقة 

31111 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد املغراوي محلد عنوانه)ا) 

فاس  الطيب  اوال   حلو  اوال    وار 

31123 فاس املغرب

 3 عنوانه)ا)  نبيل  ركيكي  السيد 

فاس  الدكارات  هللا  عز  حي   4 زنقة 

31111 فاس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

أكتوبر   27 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم 2865.

317I

ALTA COMPTA

هيرمانوس املقدم
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

ALTA COMPTA

 AV FES RUE EGYPTE N9 BIS

 AV FES RUE EGYPTE N9 BIS،

90000، TANGER MAROC

هيرمانوس املقدم  شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

الكويت رقم 251 بني مكا ة طنجة  - 

91161 طنجة  املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.94321
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بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2121 نونبر   25 املؤرخ في 
املحدو ة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسلالها  مبلغ  املقدم    هيرمانوس 
مقرها  وعنوان  21.111  رهم 
 251 رقم  الكويت  شارع  اإلجتلاعي 
طنجة    91161  - طنجة   مكا ة  بني 
التوقف التام عن   : املغرب نتيجة ل 

النشاط.
شارع  ب  التصفية  مقر  حد   و 
الكويت رقم 251 بني مكا ة طنجة  - 

91161 طنجة  املغرب. 
و عين:

و  املقدم   مريم    السيد)ة) 
حي مبروك زنقة بالل بن  عنوانه)ا) 
طنجة    91171 طنجة    43 رباح رقم 

املغرب  كلصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
11  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 7281.

318I

BLEU SKY BUSINESS

RAZIMEX
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

BLEU SKY BUSINESS
 N°203 BD YACOUB EL

 MANSOUR 3ème ETAGE APT
 N°5 BEAUSEJOUR ، 20200،

CASABLANCA MAROC
RAZIMEX شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتلاعي  وار طيبي 
 ار بوعزة - 21411 الدار البيضاء 

الدار البيضاء.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.215533

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
2121 تقرر حل  22 شتنبر  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
مبلغ    RAZIMEX الوحيد  الشريك 
وعنوان  11.111  رهم  رأسلالها 
مقرها اإلجتلاعي  وار طيبي  ار بوعزة 
- 21411 الدار البيضاء الدار البيضاء 

نتيجة ل :  عدم وجو  مشاريع.
و حد  مقر التصفية ب  وار طيبي 
البيضاء    الدار   21411  - بوعزة   ار 

املغرب. 
و عين:

السيد)ة)  حليد   رازين و عنوانه)ا)  
علارة   8 ج  اممين  إقامة  لساسفة 
البيضاء    الدار   21232  3 شقة   4

املغرب كلصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر 2121 تحت رقم 752159.

319I

APP GROUPE شركة

شركة أب ب كروب
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

APP GROUPE شركة
منطقة لال الشافية شارع أ رقم 6 

الطابق االول املكتب رقم  1 منطقة 
لال الشافية شارع أ رقم 6 الطابق 

االول املكتب رقم  1، 91111، 
MAROC طنجة

شركة أب ب كروب شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي حي الوقا3ة 

رقم 166 حي الوقا3ة رقم 166 
93111 تطوان املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.111119

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في 13 أكتوبر 2121 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 
الوقا3ة  حي   166 رقم  الوقا3ة  »حي 
رقم 166 93111 تطوان املغرب« إ 9 
 6 »منطقة لال الشافية شارع أ رقم 
1 منطقة  الطابق االول املكتب رقم  
الطابق   6 رقم  أ  شارع  الشافية  لال 
طنجة    91111  1 االول املكتب رقم  

املغرب«.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
18  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 7687.

311I

FIDUCIARE IITIMANE

 STE SNOUSSI FRERES
 DES ENTREPOTS

FRIGORIFIQUES SOSIFI
إعالن متعد  القرارات

FIDUCIARE IITIMANE
 6RUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN 1ER ETAGE VN
FES ، 30000، FES MAROC

 STE SNOUSSI FRERES DES
 ENTREPOTS FRIGORIFIQUES

SOSIFI »شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة«

وعنوان مقرها االجتلاعي: علارة رقم 
56 الحي الصناعي بنسو ة  - 31111 

فاس املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.19835

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
املؤرخ في 11  جنبر 2121

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي 3نص عل9 ما3لي: 
 12111 الطيب سنو�سي  السيد  بيع 
الخطاب  السيد  لفائدة  حصة 

سنو�سي
قرار رقم 2: الذي 3نص عل9 ما3لي: 
اجلا ي  من  حصة   12111 تفويت 
سنو�سي  الخطاب  السيد  حصص 

للسيد مهدي سنو�سي 

قرار رقم 3: الذي 3نص عل9 ما3لي: 
تسلية السيد مهدي سنو�سي مد3ر 

مشارك للشركة ملدة غير محد ة
قرار رقم 4: الذي 3نص عل9 ما3لي: 
نشاط  املوجو ة  االنشطة  ا 9  زيا ة 

التا ي استغالل املجال الزراعي
وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم البند رقم 2 : الذي 3نص 
الغرض من الشركة هو:   عل9 ما3لي: 
بشكل مباشر أو غير مباشر ، بالنيابة 
أطراف  عن  نيابة  أو  نفسها  عن 
تنفيذ جليع علليات التبر3د   ، ثالثة 
موقع  نطاق  في  والتخزين  والتعبئة 
استيرا  جليع املوا   مخازن التبر3د. 
املستخدمة  املوا   أو  املنتجات  أو 
تصد3ر  الشركة.  غرض  لتحقيق 
املوا   أو  املنتجات  أو  املوا   جليع 
املتعلقة بالغرض املؤس�سي للشركة. 
انتهاء  أو  تأجير  أو  حيازة  أو  إنشاء 
صالحية أو تأجير أي منشأة تجارية أو 
املذكورة  بالعلليات  تتعلق  صناعية 
براءات  أي  عل9  والحصول   ، أعاله 
اختراع أو الحصول عليها ، أو نقل أو 
مساهلة ، أو االمتياز جليع تراخيص 
التجارية  املعامالت  جليع  التشغيل. 
واملنقولة  واملالية  والصناعية 
مباشر  بشكل  املتعلقة  والعقارية 
وأي  الشركة  بغرض  مباشر  غير  أو 
غرض مشابه أو ذي صلة. »استغالل 
أو  حيازة  أو  إنشاء  الزراعي.  املجال 
جليع  تأجير  أو  استغالل  أو  تأجير 
الحقول الزراعية املتعلقة بالعلليات 
والحصول عل9 أي   ، املذكورة أعاله 
 ، عليها  الحصول  أو  اختراع  براءات 
ونقلها أو املساهلة فيها ، ومنح جليع 
 ، وبشكل أعم  التراخيص التشغيل. 
في   ، مشاركة الشركة بكل الوسائل 
جليع الشركات أو الشركات التي تم 
إنشاؤها أو التي سيتم إنشاؤها ، والتي 
 ، قد تكون مرتبطة بغرض الشركة 
شركات  إنشاء  طريق  عن  سيلا  وال 
علليات  أو  مساهلات  أو  جد3دة 
في  جلعيات  أو  تحالفات  أو  اندماج 

املشاركات
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6: الذي 3نص  بند رقم البند رقم 

3قدمون  أ ناه  املوقعون  ما3لي:  عل9 

مال3ين  رهم  ستة  مبلغ  للشركة 

منح  تم  )6.111.111.11  رهم). 

 موزعة عل9 
ً
مساهلات الشركاء نقدا

السيد الخطاب سنو�سي   - الشركاء   

السيد   - 3.600.000,00  رهم 

سنو�سي محلد كريم 1.200.000,00 

مهدي  سنو�سي  السيد   -  رهم  

1.200.000,00  رهم             في املجلوع 

ستة مال3ين )6،000،000.00)  رهم

7: الذي 3نص  بند رقم البند رقم 

عل9 ما3لي: .تم تحد3د رأس املال بلبلغ 

 6،000،000.00( ستة مال3ين  رهم 

إ 9  مقسم  الكل  ؛  نقًدا   رهم) 

111.11  رهم  سهم بقيلة   61.111

، مرقلة من 1 إ 9 61.111 ؛ كل منها 

قبل  من  بالكامل  مكتتب   ، بالكامل 

بلا  منهم  لكل  ومخصص  الشركاء 

 -  ، 3تناسب مع مساهلات كل منهم 

  36111 السنو�سي:  الخطاب  السيد 

سهم  - السيد سنو�سي محلد كريم: 

سنو�سي  السيد   - سهم     12111

مهدي: 12111 سهم                                أو 

في املجلوع ستين ألف )61.111.11) 

سهم

الذي   :14 رقم  البند  رقم  بند 

فصاعًدا  اآلن  من  ما3لي:  عل9  3نص 

الخطاب  السيد  تعيين  تم   ،

سنو�سي  مهدي  والسيد  السنو�سي 

للشركة  مشاركين  قانونيين  مد3رين 

املذكورة لفترة غير محدو ة. من اآلن 

فصاعًدا ، ستشترك الشركة بتوقيع 

الخطاب  السيد   ، املشاركين  املدراء 

السنو�سي  مهدي  والسيد  السنو�سي 

وتأسيس   ، بشكل منفصل لإل ارات 

والتفويضات   ، والبيع  عقو  الشراء 

وغيرها ، وكذلك للعلليات املصرفية 

للشركة كلا سيتم االلتزام بالتوقيع 

املنفصل لكل من املد3رين املشاركين 

والسيد  سنو�سي  الخطاب  السيد   ،

مهدي سنو�سي.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

23  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم 3719.

312I

MECOMPTES

SARAY INVEST

إعالن متعد  القرارات

MECOMPTES

فيال  HLB MAROC رقم 2 , 

مندرونة سيدي معروف الدار 

البيضاء، 21251، الدار البيضاء 

املغرب

SARAY INVEST »شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة«

وعنوان مقرها االجتلاعي: شارع 

سلية راس شهرزا  3 الطابق 5 

الرقم 22 النخيل الدار البيضاء - 

2111 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.356553

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 29 شتنبر 2121

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي 3نص عل9 ما3لي: 

البيان الصافي أقل من ربع رأس املال 

اإلجتلاع  مالحضة  بعد  للشركة 

الصافي  للبيان  العام  اإلستثنائي 

املال  رأس  ربع  من  امقل  السلبي 

للشركة، تقرر عدم حل الشركة. 

وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم -: الذي 3نص عل9 ما3لي: -

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 755916.

313I

BOUCHTA COMPTA

TANGER CHEF
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE N° 3 ،
90000، TANGER MAROC
TANGER CHEF شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

سجل ماسة علارة أ محل رقم 1-1أ 
- 91111 طنجة  املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.85449
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم   2121 نونبر   16 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
»911.111  رهم« أي من »111.111 
عن  »1.111.111  رهم«  إ 9   رهم« 
أو  نقد3ة  حصص  تقد3م    : طريق 

عينية.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
16  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 7528.

315I

PROXY FINANCE

PREFA INOX
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

PROXY FINANCE
 Angle Yaacoub El Mansour Et

 Av Allal El Fassi, Imm 24 (espace
 Assafwa(, 3eme Etage, Bureau
 N° 23 ، 40000، MARRAKECH

MAROC
PREFA INOX شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 176 

الحي الصناعي سيدي غانم مراكش - 
41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

119427

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 19  جنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 PREFA : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.INOX

االستيرا    : غرض الشركة بإ3جاز 

و التصد3ر

أشغال متنوعة أو البناء

إنتاج وتصنيع معدات  بيع  شراء 

الفوالذ املقاوم للصدأ
عنوان املقر االجتلاعي : رقم 176 

الحي الصناعي سيدي غانم مراكش - 

41111 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

السيد عبد الصلد بوكيلي :  334 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

  : السيد عز الد3ن محلد بوكيلي 

333 حصة بقيلة 111  رهم للحصة 

السيد احلد بوكيلي :  333 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

بوكيلي  الصلد  عبد  السيد 

عنوانه)ا) اقامة  3ار بوسكورة علارة 
بوسكورة    11 رقم   14 طابق   11

النواصر    41111 البيضاء  النواصر 

املغرب.

بوكيلي  محلد  الد3ن  عز  السيد 

 57 رقم  العزوزية  تجزئة  عنوانه)ا) 

مراكش  41111 مراكش  املغرب.

عنوانه)ا)  بوكيلي  احلد  السيد 

بوسكورة  حي الشراقة اوال  مالك   

النواصر 41111 النواصر  املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
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بوكيلي  الصلد  عبد  السيد 
عنوانه)ا) اقامة  3ار بوسكورة علارة 
بوسكورة    11 رقم   14 طابق   11
النواصر    41111 البيضاء  النواصر 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
16  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2121 تحت رقم 118618.
316I

شركة بن بريك االستشارية

SASMA CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

شركة بن بريك االستشارية
بلوك 7 رقم 13 3وسفية الغربية 
الرباط ، 11111، الرباط املغرب

SASMA CONSULTING شركة 
ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي العلارة 7 
الشقة 6 الطابق الثاني زنقة وا  بهة 

اكدال - 11191 الرباط املغرب.
تحويل  املقر االجتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.63255

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 11 شتنبر 2121 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 
الثاني  الطابق   6 الشقة   7 »العلارة 
زنقة وا  بهة اكدال - 11191 الرباط 
املغرب« إ 9 »نسيم الجنان ا1 الشقة 
السكتور  بركة  بن  املهدي  شارع   2
الرباط    11111  - الرياض   حي   6

املغرب«.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
نونبر   11 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2121 تحت رقم 118414.
318I

املستامنة الشرقية لتقنيات املحاسبة

BATITEL
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املستامنة الشرقية لتقنيات 
املحاسبة

شارع محلد عبده اقامة حلزة رقم 
18 مكرر الطابق الثاني رقم 7 ، 

61111، وجدة املغرب
BATITEL شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي علارة 

قي�سي شارع محلد الخامس الطابق 
السابع مكتب 12 - 61111 وجدة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
35951

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 مارس   15
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.BATITEL
مركز    : بإ3جاز  الشركة  غرض 

االتصال الهاتفي.
علارة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
قي�سي شارع محلد الخامس الطابق 
وجدة   61111  -  12 مكتب  السابع 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:
 111   : محلد  موعالل  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
 111  : محلد  موعالل  السيد   

بقيلة 111  رهم.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد موعالل محلد عنوانه)ا) 
 22 حي الزغاميم تجزئة الورو  رقم 

61111 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
موعالل محلد عنوانه)ا)  السيد   

 22 حي الزغاميم تجزئة الورو  رقم 
61111 وجدة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
نونبر   19 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2121 تحت رقم 2565.
321I

املستامنة الشرقية لتقنيات املحاسبة

BERJJEM
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املستامنة الشرقية لتقنيات 
املحاسبة

شارع محلد عبده اقامة حلزة رقم 
18 مكرر الطابق الثاني رقم 7 ، 

61111، وجدة املغرب
BERJJEM شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع  

محلد عبدو 18 مكرر اقامة حلزة 
الطابق االول مكتب رقم 6 - 61111 

وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
35975

 14 عقد حر مؤرخ في  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 أكتوبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.BERJJEM
- مساعد   : غرض الشركة بإ3جاز 

الخدمات االجتلاعية
- مفاوض

شارع    : االجتلاعي  املقر  عنوان 
مكرر اقامة حلزة   18 محلد عبدو 
الطابق االول مكتب رقم 6 - 61111 

وجدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.111   : املهدي   عابد  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عابد املهدي  عنوانه)ا) حي 

 61111 اوال  الغازي عين بني مطهر 

جرا ة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عابد املهدي  عنوانه)ا) حي 

 61111 اوال  الغازي عين بني مطهر 

جرا ة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

نونبر   12 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2121 تحت رقم 2613.

321I

FIDACTIVE

CA.SE ITALY
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

FIDACTIVE

 Lot N°545 N° 3 &4  2éme etage

 hay mohammadi AGADIR ،

80000، AGADIR MAROC

CA.SE ITALY شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي محل 

تجاري رقم م 9 إقامة ر 14 مارينا  . 

81111 اكا 3ر املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.29923

العام  الجلع  بلقت�سى 

17  جنبر  في  املؤرخ  اإلستثنائي 

الشركة  رأسلال  رفع  تم   2121

»740.000,00  رهم«  قدره  بلبلغ 

إ 9  »100.000,00  رهم«  من  أي 

طريق  عن  »840.000,00  رهم« 

الشركة  مع  3ون  مقاصة  إجراء    :

املحد ة املقدار و املستحقة.
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باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
22  جنبر  بتاريخ  باكا 3ر   التجارية 

2121 تحت رقم 97586.
322I

BOUCHTA COMPTA

2A DIGITAL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

إنشاء فرع تابع للشركة

BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE N° 3 ،
90000، TANGER MAROC

2A DIGITAL شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 183 شارع  
و ي العهد مركز انريا الطابق السفلي 

رقم 13 - 91111 طنجة املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.114697

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 17 نونبر 2121 تقرر إنشاء 
 - تحت التسلية  تابع للشركة   فرع  
امر ن  شارع   22 بالعنوان  الكائن  و 
 -  35 رقم   7 طابق  الزوين  مركز  
من  املسير  و  املغرب  طنجة   91111
محلد  الشويخ  السيد)ة)  طرف 

أشرف و النفاري أ3وب.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
16  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 7527.
323I

شركة بن بريك االستشارية

B&B CONSULTANTS 
إعالن متعد  القرارات

شركة بن بريك االستشارية
بلوك 7 رقم 13 3وسفية الغربية 
الرباط ، 11111، الرباط املغرب

 B&B CONSULTANTS »شركة 
ذات املسؤولية املحدو ة«

وعنوان مقرها االجتلاعي: اقامة 
الصفا العلارة 3 زنقة حب امللوك 

الطابق الثالث الشقة 7 حي الرياض  
- 11111 الرباط املغؤب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.42173
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 26 أكتوبر 2121
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي 3نص عل9 ما3لي: 
وفاة شريك

قرار رقم 2: الذي 3نص عل9 ما3لي: 
تفويت حصص

قرار رقم 3: الذي 3نص عل9 ما3لي: 
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات 
النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 4: الذي 3نص عل9 ما3لي: 
املقر االجتلاعي للشؤكة

بند رقم 6: الذي 3نص عل9 ما3لي: 
توزيع راسلال الشركة

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
نونبر   11 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2121 تحت رقم 118416.
324I

FIDACTIVE

SHIPLOG
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

FIDACTIVE
 Lot N°545 N° 3 &4  2éme etage

 hay mohammadi AGADIR ،
80000، AGADIR MAROC

SHIPLOG شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي  رقم 212 
 ار إليغ الطابق الثاني    أكا 3ر - 

811111    أكا 3ر املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.33889

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم   2121 12  جنبر  في  املؤرخ 
بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من  أي  »511.111  رهم«  قدره 
»100.000,00  رهم« إ 9 »611.111 
مقاصة  إجراء    : طريق  عن   رهم« 

مع  3ون الشركة املحد ة املقدار و 
املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
22  جنبر  بتاريخ  باكا 3ر   التجارية 

2121 تحت رقم 97587.
325I

KPM CONSULTING

BTO SMART SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

KPM CONSULTING
 81BD LA RESISTANCE 2EME
 ETAGE N°4 CASABLANCA ،

20450، CASABLANCA MAROC
BTO SMART SERVICES شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي 3شارع 2 
مارس الطابق التاني الشقة رقم 7 
البيضاء - 21461 البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

483671
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 أكتوبر   27
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 BTO  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SMART SERVICES
نظم   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

املعلومات واالستشارات.
3شارع   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
2 مارس الطابق التاني الشقة رقم 7 

البيضاء - 21461 البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسلال  مبلغ 
1.000.000,00  رهم، مقسم كالتا ي:

 2.511   : بنطاهر  3اسر  السيد 
حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

 4.511   : الترابي  خالد  السيد 
حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

 2.111   : السيدة صوفية العفير 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

السيد محلد فؤا  وعزيز :  1.111 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بنطاهر  3اسر  السيد 
 5 زنقة فارس بن حلدان الطابق   7

الشقة 13 21611 البيضاء املغرب.

السيد خالد الترابي عنوانه)ا) حي 

13 علارة ن  1 م س  املاز اقامة عنبر 

21391 البيضاء  12 البيضاء  الشقة 

املغرب.

السيدة صوفية العفير عنوانه)ا) 
 5 زنقة فارس بن حلدان الطابق   7

الشقة 13 21611 البيضاء املغرب.

وعزيز  فؤا   محلد  السيد 

علارة  الغربية  زر ال  عنوانه)ا) 
االمم  شاطئ  بريستيجيا   5 رقم   75

بوقنا ل سال 11151 سال املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد خالد الترابي عنوانه)ا) حي 

13 علارة ن  1 م س  املاز اقامة عنبر 

21391 البيضاء  12 البيضاء  الشقة 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم -.

326I

شركة بن بريك االستشارية

TRANSAZL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

شركة بن بريك االستشارية

بلوك 7 رقم 13 3وسفية الغربية 

الرباط ، 11111، الرباط املغرب

TRANSAZL شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 37 زنقة 

ا ريس االكبر الشقة 6 الطابق 3 

حي حسان الرباط - 11111 الرباط 

املغرب



عد  5646 - 29 جلا ى امو 9 1442 )13 3نا3ر 2121)الجريدة الرسمية   648

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

148477

 11 عقد حر مؤرخ في  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121  جنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.TRANSAZL

نقل   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

البضائع و النقل الحضري.
زنقة   37  : عنوان املقر االجتلاعي 

 3 الطابق   6 الشقة  االكبر  ا ريس 

الرباط   11111  - حي حسان الرباط 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

511 حصة    : السيد االزرق املكي 

بقيلة 111  رهم للحصة .

السيد االزرق سعيد :  511 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  املكي   االزرق  السيد 
سعيد  وال   شارع  فرج  وا   59زنقة 

سوي�سي 11171 الرباط املغرب.

عنوانه)ا)  سعيد  االزرق  السيد 
سعيد  وال   شارع  فرج  وا   59زنقة 

سوي�سي 11171 الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  املكي  االزرق  السيد 
سعيد  وال   شارع  فرج  وا   59زنقة 

سوي�سي 11171 الرباط املغرب

عنوانه)ا)  سعيد  االزرق  السيد 
سعيد  وال   شارع  فرج  وا   59زنقة 

سوي�سي 11171 الرباط املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
23  جنبر  بتاريخ  التجارية بالرباط  

2121 تحت رقم 119622.

327I

الشركة املغربية للخدمات االجتلاعية

NEW VITALITY SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الشركة املغربية للخدمات 
االجتلاعية

 RUE CARNOT RESIDENCE
 ALORS 4EME ETAGE BUREAU
 N2 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
NEW VITALITY SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 
فاطلة الزهراء رقم 2 طنجة  - 

91111 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
111443

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   15
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 NEW  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.VITALITY SARL AU
اصدار   : بإ3جاز  الشركة  غرض 
و  الفيالحية  املنتوجات  التصد3ر  و 

الخضر و الفواكه .
شارع   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
 - طنجة    2 رقم  الزهراء  فاطلة 

91111 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  
 رهم، مقسم كالتا ي:

السيد أزكاغ 3وسف :  111 حصة 
بقيلة 1.111  رهم للحصة .

 السيد أزكاغ 3وسف : 111 بقيلة 
1.111  رهم.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  3وسف  أزكاغ  السيد 
11 شارع الشهيد  تجزئة النهضة رقم 

الفاطمي 91111 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  3وسف  أزكاغ  السيد 
11 شارع الشهيد  تجزئة النهضة رقم 

الفاطمي 91111 طنجة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
17  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 236778.
328I

yan bat

YAN BAT
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

إغالق فرع تابع لشركة تجارية 3وجد 

مقرها االجتلاعي باملغرب

yan bat
 bloc a n° 128 CETE  AL HOUDA

 AGADIR ، 25000، AGADIR
MAROC

YAN BAT »شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة«

وعنوان مقرها االجتلاعي: بلوك 
A رقم 128 سيت الهدى اكا 3ر - 

81135: اكا 3ر املغرب.
»إغالق فرع تابع لشركة تجارية 
3وجد مقرها االجتلاعي باملغرب«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.6199

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
تقرر   2121 13  جنبر  في  املؤرخ 
 YAN BAT لشركة  تابع  فرع  إغالق 
عنوانه  والكائن   YAN BAT تسليته 
العينين اقامة السجا ي  في شارع ماء 
خريبكة   25111  - خريبكة  »بشرى« 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم   

االبتدائية بخريبكة  بتاريخ 21  جنبر 

2121 تحت رقم 914.

329I

مستامنة تيلا 3ر ش.م.م  ش.و

وول ويل ش.م.م  ش.و
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مستامنة تيلا 3ر ش.م.م  ش.و

حي لعري شيخ علارة الشفاء الطابق 
الرابع الناظور، 62111، الناظور 

املغرب

وول ويل ش.م.م  ش.و شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي  وار 

تانوث الرومان بني سيدال الرومان 

الناظور 62111 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

21185

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 13  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

وول   : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

ويل ش.م.م  ش.و.

تصد3ر   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

واالستيرا .

:  وار  االجتلاعي  املقر  عنوان 

تانوث الرومان بني سيدال الرومان 

الناظور 62111 الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
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از وفال  اللطيف  عبد  السيد 
111  رهم  بقيلة  حصة   1.111   :

للحصة .
 : از وفال  اللطيف  عبد  السيد   

1111 بقيلة 111  رهم.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :
از وفال  اللطيف  عبد  السيد 
بني  الرومان  تانوث  عنوانه)ا)  وار 
الناظور   62111 الرومان  سيدال 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
از وفال  اللطيف  عبد  السيد 
بني  الرومان  تانوث  عنوانه)ا)  وار 
الناظور   62111 الرومان  سيدال 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 18 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم 3787.

331I

 Abbes Sekkat et Abdelhai Sekkat (Sekkat &

(Sekkat

fls line F
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جد3د للشركة

 Abbes Sekkat et Abdelhai
(Sekkat (Sekkat & Sekkat

 Résidence du Palais, Immeuble
 Angle 15-D, 3ème étage, n° 14
 boulevard Ghandi et boulevard

 Yakoub El Mansour ، 0،
Casablanca Maroc

fls line F  شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 
 Immeuble california garden

 batiment A 1er étage
 lotissement la colline sidi

.maarouf - 0 casablanca maroc
تعيين مسير جد3د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.416691

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
2121 تم تعيين  11 شتنبر  املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جد3د  مسير 

bouabidi najia  كلسير آخر
تبعا إلقالة مسير.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 758434.
331I

BLEU SKY BUSINESS

PARACAS JEAN›s
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

BLEU SKY BUSINESS
 N°203 BD YACOUB EL

 MANSOUR 3ème ETAGE APT
 N°5 BEAUSEJOUR ، 20200،

CASABLANCA MAROC
PARACAS JEAN›s شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة)في طور 
التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي  21 مكرر 
زنقة ابن حبوس - 21211 الدار 

البيضاء  املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.87363

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
2121 تقرر حل  25 غشت  املؤرخ في 
املحدو ة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسلالها  مبلغ    PARACAS JEAN’s
مقرها  وعنوان  111.111  رهم 
اإلجتلاعي  21 مكرر زنقة ابن حبوس 
- 21211 الدار البيضاء  املغرب نتيجة 
:  عدم القدرة عل9 وجو  مشاريع  ل 

جد3دة وكذلك املنافسة قوية.
و حد  مقر التصفية ب  21 مكرر 
الدار   21211  - حبوس  ابن  زنقة 

البيضاء  املغرب. 
و عين:

و  أسو ي  محلد    السيد)ة) 
أنزران  بئر  شارع   267 عنوانه)ا) 
 21211 ملعاريف   3 رقم  الشقة 
)ة)  املغرب كلصفي  البيضاء   الدار 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 755932.

332I

 Abbes Sekkat et Abdelhai Sekkat (Sekkat &

(Sekkat

fls line F

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير جد3د للشركة

 Abbes Sekkat et Abdelhai

(Sekkat (Sekkat & Sekkat

 Résidence du Palais, Immeuble

 Angle 15-D, 3ème étage, n° 14

 boulevard Ghandi et boulevard

 Yakoub El Mansour ، 0،

Casablanca Maroc

fls line F  شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 

 Immeuble california garden

 batiment A 1er étage

 lotissement la colline sidi

.maarouf - 0 casablanca maroc

تعيين مسير جد3د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.416691

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2121 تم تعيين  11 شتنبر  املؤرخ في 

 friis مسير جد3د للشركة السيد)ة) 

ANDERSEN pernille  كلسير آخر

تبعا إلقالة مسير.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 758434.

333I

OUR EXPERT

ALPHA LUXURY CAR
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

OUR EXPERT
 marrakech ، 40000، marrakech

maroc
ALPHA LUXURY CAR  شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
 MAG وعنوان مقرها اإلجتلاعي

 74 IMM 2 LAMTOUNA A
 LOTISSEMENT AL IZDIHAR

 MARRAKECH Marrakech
Marrakech 40000 املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
119551

 11 عقد حر مؤرخ في  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121  جنبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 ALPHA : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

. LUXURY CAR
 : بإ3جاز  الشركة  غرض 
 LOCATION DE VOITURE SANS

.CHAUFFEUR
 MAG  : االجتلاعي  املقر  عنوان 
 74 IMM 2 LAMTOUNA A
 LOTISSEMENT AL IZDIHAR
 MARRAKECH Marrakech

Marrakech 41111 املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 511.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 1.111   : مصطفى  فراقي  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
 4.111   : شيلاء   فراقي  السيدة 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوانه)ا)  مصطفى  فراقي  السيد 
مراكش   58 رقم  السعا ة  تجزئة 

41111 مراكش املغرب .
عنوانه)ا)  شيلاء   فراقي  السيدة 
مراكش   58 رقم  السعا ة  تجزئة 

41111 مراكش املغرب .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  شيلاء   فراقي  السيدة 
مراكش   58 رقم  السعا ة  تجزئة 

41111 مراكش املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
22  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2121 تحت رقم 118756.
334I

OUR EXPERT

ABRAJ MATERIAUX
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

OUR EXPERT
 marrakech ، 40000، marrakech

maroc
ABRAJ MATERIAUX  شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
 N 7 LOT وعنوان مقرها اإلجتلاعي

 399 ZONE INDUSTRIELLE
 AL MASSAR MARRAKECH

Marrakech 40000 مراكش املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
119553

في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   16
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 ABRAJ : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

. MATERIAUX

 : بإ3جاز  الشركة  غرض 
 MARCHAND DE MATÉRIAUX

 DE CONSTRUCTION
.

 N 7  : االجتلاعي  املقر  عنوان 
 LOT 399 ZONE INDUSTRIELLE
 AL MASSAR MARRAKECH
Marrakech 41111 مراكش املغرب 

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  
 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.111   : السيد بن  اللة محلد 
حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بن  اللة محلد عنوانه)ا) 
العرفان مجلوعة 19 علارة 219 رقم 

2 طنجة 91161 طنجة املغرب .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بن  اللة محلد عنوانه)ا) 
العرفان مجلوعة 19 علارة 219 رقم 

2 طنجة 41111 طنجة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
22  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2121 تحت رقم 118757.
335I

 Abbes Sekkat et Abdelhai Sekkat (Sekkat &

(Sekkat

FLS BENGUERIR
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جد3د للشركة

 Abbes Sekkat et Abdelhai
(Sekkat (Sekkat & Sekkat

 Résidence du Palais, Immeuble
 Angle 15-D, 3ème étage, n° 14
 boulevard Ghandi et boulevard

 Yakoub El Mansour ، 0،
Casablanca Maroc

fls benguerir  شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 
 Immeuble california garden

 batiment A 1er étage
 lotissement la colline sidi

.maarouf - 0 casablanca maroc
تعيين مسير جد3د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.416687

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
2121 تم تعيين  11 شتنبر  املؤرخ في 
 friis مسير جد3د للشركة السيد)ة) 

ANDERSEN pernille  كلسير آخر
تبعا إلقالة مسير.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 758434.
337I

ECOCOMPTA

AYA FLEX
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

ECOCOMPTA
 BD AMBASSADEUR 386
 BEN AICHA RESIDENCE
 MACHALLAH B.P:20290
 CASABLANCA ، 20290،
CASABLANCA MAROC

AYA FLEX شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 23 زنقة 
بور  طابق 3 رقم 5 الصخور 

السو اء - 21291 الدارالبضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
484113

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   19
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 AYA  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.FLEX
التجارة   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

بجليع أشكالها إسترا  و تصد3ر.
زنقة   23  : عنوان املقر االجتلاعي 
بور  طابق 3 رقم 5 الصخور السو اء 

- 21291 الدارالبضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 995   : السيد سفيان بن مزوار 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
 5   : لوقيد  عبدالرحيم  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد سفيان بن مزوار عنوانه)ا)  
 27182 النواصر  اإل اري  الحي 

الدارالبضاء املغرب.
لوقيد  عبدالرحيم  السيد 
قرية  قرب   1111 طريق  عنوانه)ا) 
 21151 معروف  سيدي  السيارة 

الدارالبضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
لوقيد  عبدالرحيم  السيد 
قرية  قرب   1111 طريق  عنوانه)ا) 
 21151 معروف  سيدي  السيارة 

الدارالبضاء املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 758913.

338I

 Abbes Sekkat et Abdelhai Sekkat (Sekkat &

(Sekkat

FLS DOWM STREAM
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جد3د للشركة

 Abbes Sekkat et Abdelhai
(Sekkat (Sekkat & Sekkat

 Résidence du Palais, Immeuble
 Angle 15-D, 3ème étage, n° 14
 boulevard Ghandi et boulevard

 Yakoub El Mansour ، 0،
Casablanca Maroc
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fls dowm stream  شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي 

 Immeuble california garden
 batiment A 1er étage

 lotissement la colline sidi
.maarouf - 0 casablanca maroc

تعيين مسير جد3د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.416689
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
2121 تم تعيين  11 شتنبر  املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جد3د  مسير 

bouabidi najia  كلسير آخر
تبعا إلقالة مسير.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 758434.
339I

FINANCES.NET

AGROAM SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

FINANCES.NET
 AVENUE CAHIRA LOT 119

 FOUTOUHI TEMARA ، 12000،
TEMARA MAROC

AGROAM SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 4 
بلوك ب  سكتور 14 حي الرياض 
الرباط الرباط 11111 الرباط 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

133517
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2118 3ونيو   11
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
.AGROAM SARL

غرض الشركة بإ3جاز : استشارات 
التسيير و البحث والتطوير .

 4 رقم   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
الرياض  حي   14 سكتور  ب   بلوك 
الرباط   11111 الرباط  الرباط 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 511.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
السيد خالد حنفي :  3.511 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة .
العلوي   الحسني  السيد عبد هللا 
111  رهم  بقيلة  حصة   1.511   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
س9   عنوانه)ا)  املغرب  السيد 
قطاع 21  شا رع عد الرحيم بوعبيد 
الرباط   11111 الرباط  الرياض  حي 

املغرب.
العلوي   الحسني  السيد عبد هللا 
 3 علارة  الواحة  تجزئة  عنوانه)ا)  
شقة 4 حي النهضة 1  الرباط 11111 

الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
العلوي   الحسني  السيد عبد هللا 
 3 علارة  الواحة  تجزئة  عنوانه)ا)  
شقة 4 حي النهضة 1  الرباط 11111 

الرباط املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
أكتوبر   21 بتاريخ  التجارية بالرباط  

2118 تحت رقم -.
341I

كومافيد

SOCIETE ORITRANS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تعيين مسير جد3د للشركة

كومافيد
11 شارع عبد هللا شفشاوني وجدة ، 

61111، وجدة املغرب
  SOCIETE ORITRANS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي زنقة 
البيدق رقم 13 وجدة - 61111 

وجدة املغرب.
تعيين مسير جد3د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.31277

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   2121 نونبر   13 املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جد3د  مسير 
ACHUEKAR  YAHYA كلسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
22  جنبر  بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2121 تحت رقم 3161.
341I

JIHA FIDUCIAIRE

KSSIMA BOIS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

JIHA FIDUCIAIRE
 N° 5 RUE 3908 HAY EL QODS
 DCHEIRA INEZGANE ، 86360،

INEZGANE MAROC
KSSIMA BOIS شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي حي املرس 
الدشيرة الجها 3ة - 86361 إنزكان 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1421

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر   2121 16  جنبر  في  املؤرخ 
محدو ة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 
 KSSIMA الوحيد  الشريك  ذات 
 111.111 رأسلالها  مبلغ    BOIS
حي  اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان   رهم 
 86361  - الجها 3ة  الدشيرة  املرس 
إنزكان املغرب نتيجة ل :  للصعوبات 
والعراقيل التي واجهتها منذ التأسيس  
و حد  مقر التصفية ب حي املرس 
إنزكان   86361  - الجها 3ة  الدشيرة 

املغرب. 
و عين:

شباي  شباي  ابراهيم   السيد)ة) 
 1815 زنقة   27 رقم  عنوانه)ا)  و 
املغرب  انزكان   86361 الدشيرة  

كلصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
22  جنبر  بتاريخ  االبتدائية بانزكان  

2121 تحت رقم 2312.

342I

CABINET HASSAN EL OUARZAZI

)HONIKA( هنيكا
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

 CABINET HASSAN EL
OUARZAZI

 POLO RUE DE LA SEINE 29
 CASABLANCA، 20200،
CASABLANCA MAROC

هنيكا )HONIKA) شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي الخزامة 

2/114 حي ليساسفة  - - الدار 
البيضاء املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.297313
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم   2121 نونبر   27 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
 11.111« أي من  »581.361  رهم« 
عن  »591.361  رهم«  إ 9   رهم« 
مع  3ون  مقاصة  إجراء    : طريق 
الشركة املحد ة املقدار و املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 758419.

343I
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CABINET KOLINZ CONSEILS  SARL

AMYNA PNEUS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

  CABINET KOLINZ CONSEILS
SARL

 RUE ABOUDARDAE
 RESIDENCE BOUCHRA 1

 ETAGE N°21 ، 90000، TANGER
MAROC

AMYNA PNEUS  شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
 Rue وعنوان مقرها اإلجتلاعي
 taroudant complexe abraj

 tanjah bloc 6 bureau n13 bis
Tanger  - 90000 tanger  maroc

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
111117

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 أكتوبر   27
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. AMYNA PNEUS
 Entretien : غرض الشركة بإ3جاز

.et services automobiles
 Rue  : االجتلاعي  املقر  عنوان 
 taroudant complexe abraj
 tanjah bloc 6 bureau n13 bis

.Tanger  - 90000 tanger  maroc
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
  AZIZ BOUDERRA  : السيد 
111  رهم  بقيلة  حصة   1.111

للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

 AZIZ BOUDERRA السيد 
 HAY BELAIR RUE 19 عنوانه)ا) 

. N14 90000 TANGER  MAROC
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
 AZIZ BOUDERRA السيد 
 HAY BELAIR RUE 19 عنوانه)ا) 

 N14 90000 90000 MAROC
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
22  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 7798.
344I

SOCIETE FICOMAN

 SOCIETE SHAILI TRAVAUX
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

SOCIETE FICOMAN
 RUE SAFI REIDANCE AIDA
 APPT 7 2 ET E ETAGE( VN(
 meknes، 50000، Meknes

MAROC
 SOCIETE SHAILI TRAVAUX

SARL AU شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتلاعي   وار أوال  
لحلر قيا ة الخنيشات جرف امللح 

سيدي قاسم - 16111 سيدي 
قاسم املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.26341
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر حل   2121 نونبر   11 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
 SOCIETE SHAILI الوحيد  الشريك 
TRAVAUX SARL AU  مبلغ رأسلالها 
مقرها  وعنوان  111.111  رهم 
قيا ة  لحلر  أوال   اإلجتلاعي   وار 
الخنيشات جرف امللح سيدي قاسم 
- 16111 سيدي قاسم املغرب نتيجة 

ل : فسخ مسبق للشركة .
و حد  مقر التصفية ب   وار أوال  
امللح  جرف  الخنيشات  قيا ة  لحلر 
سيدي قاسم - 16111 سيدي قاسم 

املغرب. 
و عين:

العكد  املجيد   عبد  السيد)ة) 
قيا ة  لحلر  أوال   و عنوانه)ا)   وار 
سيدي  امللح  جرف  الخنيشات 
سيدي قاسم املغرب   16111 قاسم 

كلصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 22 بتاريخ  االبتدائية بسيدي قاسم  

 جنبر 2121 تحت رقم 525.
345I

الشركة املغربية للخدمات االجتلاعية

BRICOLAGE FORT
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الشركة املغربية للخدمات 
االجتلاعية

 RUE CARNOT RESIDENCE
 ALORS 4EME ETAGE BUREAU
 N2 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
BRICOLAGE FORT شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي حي اممل 
رقم 223 طنجة - 91111 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
111869

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 14  جنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.BRICOLAGE FORT

و  البناء   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

أشغال واالصالحات .

عنوان املقر االجتلاعي : حي اممل 
طنجة   91111  - طنجة   223 رقم 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 111   : الغوان  محلد  السيد 

حصة بقيلة 1.111  رهم للحصة .

 111  : الغوان  محلد  السيد   

بقيلة 1.111  رهم.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الغوان  محلد  السيد 
 91111 رقم63  را ب  البقا ي  زنقة 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الغوان  محلد  السيد 
 91111 رقم63  را ب  البقا ي  زنقة 

طنجة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

16  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 237169.

346I

STE MAKTAB AL KHADAMAT

BOUDLANE TRAITEUR
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE MAKTAB AL KHADAMAT

 81BD ABDELKRIM KHATABI

 1ER ETAGE BENI MELLAL ،

23000، BENI MELLAL MAROC

BOUDLANE TRAITEUR
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 شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي موطنة 
بلركز االعلال ميالني كلين بشارع 

نعيلة شقة بالطابق التاني - 23111 
بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
11763

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 أكتوبر   17
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.BOUDLANE TRAITEUR
متعهد   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

حفالت.
موطنة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
بشارع  كلين  ميالني  االعلال  بلركز 
نعيلة شقة بالطابق التاني - 23111 

بني مالل املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
بو الن  الكريم  عبد  السيد 
اوال  حلدان النزالة زنقة  عنوانه)ا) 

5 رقم 21 23111 بني مالل املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
بو الن  الكريم  عبد  السيد 
عنوانه)ا) اوال  حلدان النزالة زنقة 5 

رقم 21 23111 بني مالل املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 13 بتاريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم 853.

347I

CABINET HASSAN EL OUARZAZI

)HONIKA(هنيكا
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
خفض رأسلال الشركة

 CABINET HASSAN EL
OUARZAZI

 POLO RUE DE LA SEINE 29
 CASABLANCA، 20200،
CASABLANCA MAROC

هنيكا)HONIKA) شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي الخزامة 

2/114 حي ليساسفة - - الدار 
البيضاء املغرب.

خفض رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.297313
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم   2121 نونبر   27 في  املؤرخ 
خفض رأسلال الشركة بلبلغ قدره 
 591.361« أي من  »91.361  رهم« 
عن  »511.111  رهم«  إ 9   رهم« 

طريق : تخفيض عد   امسهم.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 758419.
349I

 Abbes Sekkat et Abdelhai Sekkat (Sekkat &

(Sekkat

fls dowm stream
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جد3د للشركة

 Abbes Sekkat et Abdelhai
(Sekkat (Sekkat & Sekkat

 Résidence du Palais, Immeuble
 Angle 15-D, 3ème étage, n° 14
 boulevard Ghandi et boulevard

 Yakoub El Mansour ، 0،
Casablanca Maroc

fls dowm stream  شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 
 Immeuble california garden

 batiment A 1er étage
 lotissement la colline sidi

.maarouf - 0 casablanca maroc
تعيين مسير جد3د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.416689

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
2121 تم تعيين  11 شتنبر  املؤرخ في 
 friis مسير جد3د للشركة السيد)ة) 

ANDERSEN pernille  كلسير آخر
تبعا إلقالة مسير.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 758434.
351I

شركة فيدابكو ش.م.م

كريبيين إينفيستمينت هولدينغ 
أفشور

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

شركة فيدابكو ش.م.م
حي املجد شارع القدس رقم 75 

الطابق الثالت شقة رقم 8 ، 
91181، طنجة املغرب

كريبيين إ3نفيستلينت هولد3نغ 
أفشور شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : 31 شارع 
و ي العهد  - 91111 طنجة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.19987
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر حل   2121 نونبر   31 املؤرخ في 
هولد3نغ  إ3نفيستلينت  كريبيين 
مسؤولية  ذات  شركة  أفشور 
محدو ة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  311.111  رهم  رأسلالها 
مقرها اإلجتلاعي 31 شارع و ي العهد  
91111 طنجة املغرب نتيجة لعدم   -

استطاعة املسير لالستلرار في مهامه.
و عين:

السيد)ة) بيتير جوشين   كيتيلسين 

العهد  و ي  شارع   31 عنوانه)ا)  و 

)ة)  كلصفي  املغرب  طنجة   91111

للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

31 شارع  وفي   2121 نونبر   31 بتاريخ 

و ي العهد - 91111 طنجة املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

22  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 237451.

351I

FIDUCIAIRE ENNOUR

SICLA CAR SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ENNOUR

 1ER ETAGE N 75 BD ALLAL BEN

 ABDELLAH ، 23200، FQUIH

BEN SALAH MAROC

SICLA CAR SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي حي نزهة 

2 الرقم 361 الفقيه بن صالح - 

23211 الفقيه بن صالح املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4579

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 15  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 SICLA : اإلقتضاء بلختصر تسليتها 

.CAR SARL AU

كراء   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق .
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: حي نزهة  عنوان املقر االجتلاعي 
 - صالح  بن  الفقيه   361 الرقم   2

23211 الفقيه بن صالح املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 511.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 5.111   : السيد صالح مشابك   

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  السيد صالح مشابك  
الفقيه   17 الرقم  الخنساء  تجزئة 
الفقيه بن صالح   23211 بن صالح 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة فاطلة الزهراء السحيمي  
عنوانه)ا) حي القواسم الجد  الزنقة 
صالح  بن  الفقيه   11 الرقم   18

23211 الفقيه بن صالح املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
بتاريخ  االبتدائية بالفقيه بن صالح  

23  جنبر 2121 تحت رقم 382.
352I

موثق محلد اال ري�سي

SARL WORLD MARINE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

مالءمة النظام امسا�سي للشركة

موثق محلد اال ري�سي
33، شارع الجيش امللكي، اقامة 
االسلاعلية، تطوان ، 93141، 

تطوان املغرب
SARL WORLD MARINE »شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة«
وعنوان مقرها االجتلاعي: مارينا 

سلير - - املضيق املغرب.
»مالءمة النظام امسا�سي للشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.2389
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 16 نونبر 2121
امسا�سي  النظام  مالءمة  تقرر 
القانون:  مقتضيات  مع  للشركة 

تحيين النظام امسا�سي للشركة

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم   
14  جنبر  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

2121 تحت رقم 6171.
353I

STE SUD EST GESTION SARL

JRAMNA
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

STE SUD EST GESTION SARL
رقم 16 العلارة 99 شارع موالي 

علي الشريف ، 52111، الرشيد3ة 
املغرب

JRAMNA شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي الطابق 
الثاني رقم 54 عين العاطي 12 - 

52111 الرشيد3ة املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.12399

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم   2121 16  جنبر  في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من  أي  »3.191.111  رهم« 
 3.211.111« إ 9  »11.111  رهم« 
تقد3م حصص    : عن طريق   رهم« 

نقد3ة أو عينية.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 24 بتاريخ  بالرشيد3ة   االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم 414.
354I

 Abbes Sekkat et Abdelhai Sekkat (Sekkat &

(Sekkat

FLS BENGUERIR
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جد3د للشركة

 Abbes Sekkat et Abdelhai
(Sekkat (Sekkat & Sekkat

 Résidence du Palais, Immeuble
 Angle 15-D, 3ème étage, n° 14
 boulevard Ghandi et boulevard

 Yakoub El Mansour ، 0،

Casablanca Maroc
fls benguerir  شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي 

 Immeuble california garden
 batiment A 1er étage

 lotissement la colline sidi
.maarouf - 0 casablanca maroc

تعيين مسير جد3د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.416687
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
2121 تم تعيين  11 شتنبر  املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جد3د  مسير 

bouabidi najia  كلسير آخر
تبعا إلقالة مسير.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 758434.
355I

EL FACHTALI CONSEIL

J DE M SELLERIE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

EL FACHTALI CONSEIL
إقامة فاس الطابق التاني شقة رقم 
9 شارع موالي عبد هللا  مراكش ، 

41111، مراكش املغرب
J DE M SELLERIE شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي  رب 
سيدي مسعو  رقم 49  - 41111 

مراكش املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.81787

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2121 نونبر   12 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
  J DE M SELLERIE الشريك الوحيد 
مبلغ رأسلالها 61.111  رهم وعنوان 
مقرها اإلجتلاعي  رب سيدي مسعو  
املغرب  مراكش   41111  -   49 رقم 

نتيجة ل : أزمة جائحة كوفيد 19.

ب  رب  التصفية  مقر  حد   و 

 41111  -   49 رقم  مسعو   سيدي 

مراكش املغرب. 

و عين:

 Jérôme, Marie, السيد)ة)  

  Joseph   JOURDAIN de MUIZON

 RUE DE LA  27 عنوانه)ا)  و 

PALEINE          49260  SAINT-CYR-

EN-BOURG FRANCE كلصفي )ة) 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

23  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2121 تحت رقم 118743.

356I

NEOCOMPTADUNORD

DAHAR LIFT
إعالن متعد  القرارات

NEOCOMPTADUNORD

 RUE ALGISERAS IB RAJAE 3

 ETAGE N°34 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

DAHAR LIFT  »شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة«

وعنوان مقرها االجتلاعي: زنقة بئر 

انزارن اقامة بسم هللا رقم 17 - 

91111 طنجة املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.92835

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 17  جنبر 2121

تم اتخاذ القرارات التالية: 

الذي  شريك:  وفاة   1- رقم  قرار 

الجلع  مقت�سى  ما3لي:  عل9  3نص 

العام اإلستثنائي املؤرخ في 17  جنبر 

الشريك  بوفاة  اإلعالم  تم   2121

عل9 حصصه  توزيع  و  ضهار  محلد 
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املؤرخ  اإلراثة  لرسم   
ً
تبعا الورثة   

 : بالشكل امتي   2121 11  جنبر  في 

السيد)ة) عثلان ضهار ، 16 حصة . 

السيد)ة) مصطفى ضهار ، 16 حصة 

 . حصة   8  ، الهام ضهار  السيد)ة)   .

حصة   8  ، ضهار  حليلة  السيد)ة) 

 6  ، البجداوي  الزاهية  السيد)ة)   .

حصة .  في الحيازة املشتركة للورثة  ، 

1 حصة 

جد3د  مسير  -2تعين  رقم  قرار 

ما3لي:  عل9  3نص  الذي  لشركة: 

االستثنائي  العام  الجلع  مقت�سى 

2121 تم تعيين  17  جنبر  املؤرخ في 

ضهار  السيد  للشركة  جد3د  مسير 

لوفاة  تبعا  وحيد  كلسير  عثلان 

املسير  السيد ضهار محلد 

وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

الذي  بند رقم -7رسلال الشركة: 

3نص عل9 ما3لي:  رأسلال الشركة هو 

آالف  رهم)  )عشرة  11111  رهم 

 111 حصة بقيلة   111 مقسلة إ 9 

 111 11 إ 9   رهم. كل منها مرقم من 

 ، :السيد عثلان ضهار  موزعة كتا ي 

 ، السيد مصطفى ضهار   . 31 حصة 

16 حصة . السيدة الهام ضهار ، 23 

 23  ، السيدة حليلة ضهار   . حصة 

السيدة الزاهية البجداوي ،   . حصة 

6 حصة .  في الحيازة املشتركة للورثة 

- ، 1 حصة .

الذي  -13تسير الشركة:  بند رقم 

تعين السيد ضهار  3نص عل9 ما3لي: 

عثلان كلسير وحيد لشركة ملدة غير 

كلا تلتزم الشركة بإمضاء   ، محد ة 

الوثائق  السيد ضهار عثلان لجليع 

وعقو  الشركة

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

24  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 237561.

357I

karama conseil

STE IDINOX SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

karama conseil
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس 
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس، 

31111، فاس املغرب
STE IDINOX SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد

 1 وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 
زنقة اسامة بن زيد شارع   33 اقامة 
فاس   31111  - الجيش امللكي فاس  

املغرب
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

65479
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 15  جنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.IDINOX SARL AU
االشغال   : غرض الشركة بإ3جاز 
املختلفة والبناء/ االستيرا  والتصد3ر 

/ا وات البناء.
 1 رقم   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
زنقة اسامة بن زيد شارع   33 اقامة 
فاس   31111  - الجيش امللكي فاس  

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 1.111   : محسن  فلحي  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  محسن  فلحي  السيد 
11 زنقة 14حي طارق 1 فاس 31111 

فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  محسن  فلحي  السيد 
11 زنقة 14حي طارق 1 فاس 31111 

فاس املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
24  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم 3733/2020.
358I

GK PROMOTION

GK PROMOTION
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

GK PROMOTION
264، شارع ابراهيم الرو اني اقامة 

الوفاق الطابق 3 شقة -33 املعاريف 
، 21371، الدار البيضاء املغرب

GK PROMOTION شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتلاعي 264، 

شارع ابراهيم الرو اني اقامة الوفاق 
الطابق 3 شقة -33 املعاريف - 
21371 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.174363
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
2121 تقرر حل  11  جنبر  املؤرخ في 
 GK شركة ذات املسؤولية املحدو ة 
رأسلالها  مبلغ    PROMOTION
مقرها  وعنوان  111.111  رهم 
ابراهيم  شارع   ،264 اإلجتلاعي 
 3 الطابق  الوفاق  اقامة  الرو اني 
الدار   21371  - املعاريف   33- شقة 
عدم   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 

تحقيق الغرض االجتلاعي للشركة.
 ،264 ب  التصفية  مقر  حد   و 
شارع ابراهيم الرو اني اقامة الوفاق 
الطابق 3 شقة -33 املعاريف املغرب 

21371 الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

و  الخليل  عدنان   السيد)ة) 

عنوانه)ا) اقامة  ار الكنز شقة 4  ار 

املغرب  الدار البيضاء   27223 بوعزة 

كلصفي )ة) للشركة.

الحدو   اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  عل9  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 758663.

359I

EL FACHTALI CONSEIL

AGRI GROUPE AG2
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

EL FACHTALI CONSEIL

إقامة فاس الطابق التاني شقة رقم 

9 شارع موالي عبد هللا  مراكش ، 

41111، مراكش املغرب

AGRI GROUPE AG2 شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االجتلاعي مكتب رقم 

1إقامة البساتين رقم 4 النخيل - 

41111 مراكش املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.78873

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 31 نونبر 2121 تلت إضافة 

إ 9 نشاط الشركة  التالية  امنشطة 

الحا ي :

-IMPORT EXPORT

 Gestion de la production

.agricole

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم   

23  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2121 تحت رقم 118791.

361I
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ANDERSEN CONSULTING

ECONSULTANCY
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

ANDERSEN CONSULTING
 RUE DE GRENADE, PARC 29
 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC
ECONSULTANCY شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي 15 زنقة 
الزبير ابن العوام موالي اسلاعيل 
الطابق السفلي - 91111 طنجة 

املغرب.
تحويل  املقر االجتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.74151

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 11  جنبر 2121 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 
موالي  العوام  ابن  الزبير  زنقة   15«
 91111  - اسلاعيل الطابق السفلي 
»زنقة أكاسياس،  إ 9  طنجة املغرب« 
امول  الطابق  ب،  أكاسياس  إقامة 

رقم 12 - 91111 طنجة  املغرب«.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
23  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 237514.
361I

EL FACHTALI CONSEIL

AGRI GROUPE AG2
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

EL FACHTALI CONSEIL
إقامة فاس الطابق التاني شقة رقم 
9 شارع موالي عبد هللا  مراكش ، 

41111، مراكش املغرب
AGRI GROUPE AG2 شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي مكتب رقم 

1إقامة البساتين رقم 4 النخيل - 
41111 مراكش املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.78873

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2121 نونبر   31 في  املؤرخ 

املصا قة عل9 :

تفويت السيد )ة) فاطلة اسعييد  

أصل  من  اجتلاعية  حصة   1.511

)ة)  السيد  لفائدة   حصة   1.511

نونبر   31 عبدالكريم رشيدي بتاريخ 

.2121

عبدالجليل  )ة)  السيد  تفويت 

اسعييد 1.511 حصة اجتلاعية من 

أصل 1.511 حصة لفائدة  السيد )ة) 

نونبر   31 عبدالكريم رشيدي بتاريخ 

.2121

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم   

23  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2121 تحت رقم 118791.

362I

GROUPE ELAF ALMAGHRIB

چروب إالف املغرب )چ إ أ)
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

GROUPE ELAF ALMAGHRIB

 N432 BIOUT EL BOUN

 ENNAKHIL MARRAKECH ،

40000، Marrakech MAROC

چروب إالف املغرب )چ إ أ) شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 432 بيوت 

البون النخيل مراكش - 41161 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

119611

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 15  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
اإلقتضاء بلختصر تسليتها : چروب 

إالف املغرب )چ إ أ).
وكالة   : بإ3جاز  الشركة  غرض 
)ماركوتينغ)  راسة  تواصل وتسويق 

وانشاء
وتتبع املواقع اإللكترونية

 432  : االجتلاعي  املقر  عنوان 
بيوت البون النخيل مراكش - 41161 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 1.111   : الزروا ي  شرف  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الزروا ي  شرف  السيد 
تحناوت  تلصلوحت  3حيى  وال  

مراكش 41111 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الزروا ي  شرف  السيد 
تحناوت  تلصلوحت  3حيى  وال  

مراكش 41111 مراكش املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
23  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2121 تحت رقم 118814.
363I

TRANSPORT VICTORIA SARL

TRANSPORT VICTORIA
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

TRANSPORT VICTORIA SARL
طنجة ، 91111، طنجة املغرب

TRANSPORT VICTORIA شركة 
ذات املسؤولية املحدو ة)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتلاعي ساحة 
موزارت اقامة أمل ب 6 الطابق 
1 رقم 2 طنجة - 91111 طنجة 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.12489

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2121 نونبر   15 املؤرخ في 

املحدو ة  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ    TRANSPORT VICTORIA
وعنوان  511.111  رهم  رأسلالها 

موزارت  ساحة  اإلجتلاعي  مقرها 
 2 رقم   1 الطابق   6 ب  أمل  اقامة 

طنجة - 91111 طنجة املغرب نتيجة 

ل : غياب النشاط.

ساحة  ب  التصفية  مقر  حد   و 

 1 الطابق   6 ب  أمل  اقامة  موزارت 
رقم 2 - 91111 طنجة املغرب. 

و عين:

و  صالح  السالم   عبد  السيد)ة) 

تجزئة الرياض قطعة رقم  عنوانه)ا) 

291 91111 طنجة املغرب كلصفي 

)ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

ساحة   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

 1 الطابق   6 ب  أمل  اقامة  موزارت 
رقم 2 طنجة

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

24  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 237552.

364I

EL FACHTALI CONSEIL

AGRI GROUPE AG2
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جد3د للشركة

EL FACHTALI CONSEIL

إقامة فاس الطابق التاني شقة رقم 

9 شارع موالي عبد هللا  مراكش ، 

41111، مراكش املغرب

AGRI GROUPE AG2  شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتلاعي مكتب رقم 

1إقامة البساتين رقم 4 النخيل - 

41111 مراكش املغرب.

تعيين مسير جد3د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.78873

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم تعيين   2121 نونبر   31 املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جد3د  مسير 

رشيدي عبدالكريم كلسير وحيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

23  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2121 تحت رقم 118791.

366I

KING CONSULTING

SAPEM
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

KING CONSULTING

 BUREAU B IMM 5 LOT N°1

 HAY OTHMANE BOUZNIKA ،

13100، BOUZNIKA MAROC

SAPEM شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 42-2 

شارع محلد بن عبد هللا الركراكي 

العرفان الرباط 11111 الرباط 

املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

111687

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2114 فبرا3ر   15

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SAPEM

مقاول   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

 هان.

مدقق مرافق )صناعي).

)علليات  تصليم  مكتب  عقد 

صناعية)..

 2-42  : االجتلاعي  املقر  عنوان 

الركراكي  هللا  عبد  بن  محلد  شارع 

الرباط   11111 الرباط  العرفان 

املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

551 حصة    : السيد برا ة محلد 

بقيلة 55.111  رهم للحصة .

 411   : نفيسة  برا ي  السيدة  

حصة بقيلة 41.111  رهم للحصة .

حصة   51   : برا ة علر  السيد  

بقيلة 5.111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  محلد  برا ة  السيد 

هللا  عبد  بن  محلد  شارع   2-42

 11111 العرفان-الرباط  الركراكي 

الرباط املغرب .

برا ي نفيسة عنوانه)ا)  السيدة  

هللا  عبد  بن  محلد  شارع   2-42

 11111 العرفان-الرباط  الركراكي 

الرباط املغرب .

 8 عنوانه)ا)  علر  برا ة  السيد  

سال   11111 الشدا ي-سال  زنقة 

املغرب .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

 8 عنوانه)ا)  علر  برا ة  السيد  

سال   11111 الشدا ي-سال  زنقة 

املغرب 

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

فبرا3ر   12 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2114 تحت رقم.

367I

STE FURAMIC SARL

 STE PHYTOMISAN MAROC

SARL A/U
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

STE FURAMIC SARL
زاوية شارع الفتواكي وابن الخطيب 

علارة مختاري الطابق 6 رقم الشقة 

3 ، 61111، وجدة املغرب

 STE PHYTOMISAN MAROC

SARL A/U شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : 18 بلوك 

س 4  تجزئة عواطف الزاري  - 

61111 وجدة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.29193

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

2121 تقرر حل  16  جنبر  املؤرخ في 

 STE PHYTOMISAN MAROC

مسؤولية  ذات  شركة   SARL A/U

محدو ة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  11.111  رهم  رأسلالها 

  4 س  بلوك   18 اإلجتلاعي  مقرها 

 61111  - الزاري   عواطف  تجزئة 

وجدة املغرب نتيجة لكثرة املنافسة 

...انعدام املوار   ..قلة فرص الشغل 

املالية ..الخ.

و عين:

السيد)ة) كوثر  املدني و عنوانه)ا) 
18 بلوك س 4  تجزئة عواطف الزاري  

)ة)  كلصفي  املغرب   61111 وجدة 

للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

بتاريخ 16  جنبر 2121 وفي 18 بلوك 

س 4  تجزئة عواطف الزاري  - 61111 

وجدة املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

23  جنبر  بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2121 تحت رقم 3193.

368I

مكتب املحاسبة اطاكوم

STE MOURDANI
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

مكتب املحاسبة اطاكوم
زنقة 63 رقم 3 تنجدا  ، 52611، 

تنجدا  املغرب

STE MOURDANI شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 65 

طريق تزكاغين تنجدا  - 52611 

تنجدا  املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.5157

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم   2121 11  جنبر  في  املؤرخ 
بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من  أي  »614.111  رهم«  قدره 

»1.117.111  رهم« إ 9 »1.731.111 

تقد3م حصص    : عن طريق   رهم« 

نقد3ة أو عينية.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 17 بتاريخ  بالرشيد3ة   االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم 382.

369I

ste al moustakbal conseil

STE VIANDANA
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste al moustakbal conseil

 9rue rahal meskini v.n app 11

bureau et 3 ، 30000، fes maroc

STE VIANDANA شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 7 

الطابق 1 شارع بير انزاران  املد3نة 

الجد3دة فاس - 31111 فاس 

املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
65417

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   31
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.VIANDANA
غرض الشركة بإ3جاز : تاجر جزار 
 7 رقم   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
املد3نة  انزاران   بير  شارع   1 الطابق 
الجد3دة فاس - 31111 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 1.111   : السيد البخاري املهدي 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد البخاري املهدي عنوانه)ا) 
 31111 حي مليلية االطلس فاس   6

فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد البخاري املهدي عنوانه)ا) 
 31111 حي مليلية االطلس فاس   6

فاس املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
22  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم 3682.
371I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

STE RAYANITRAV SARL
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

شارع محلد الخامس رقم 13 
الطابق الثاني خنيفرة ، 54111، 

خنيفرة املغرب
STE RAYANITRAV SARL  شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي زنقة 12 
رقم 59 حي امالو خنيفرة  - 54111 

خنيفرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3585

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   31
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. RAYANITRAV SARL
امشغال   : غرض الشركة بإ3جاز 

املختلفة .
 12 زنقة   : عنوان املقر االجتلاعي 
 54111  - 59 حي امالو خنيفرة   رقم 

خنيفرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 1.111   : عزيز  البستاني  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
 

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  السيد البستاني عزيز  
خنيفرة   54111 خنيفرة   أمالو  حي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  السيد البستاني عزيز  
خنيفرة   54111 خنيفرة   أمالو  حي 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
االبتدائية بخنيفرة  بتاريخ 15  جنبر 

2121 تحت رقم 338.
371I

JULTIBAT

JULTIBAT
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

JULTIBAT
56 شارع موالي 3وسف الطابق 

الثالث شقة رقم 14 الدارالبيضاء ، 
21141، الدارالبيضاء املغرب

JULTIBAT شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 56 شارع 
موالي 3وسف الطابق الثالث شقة 

رقم 14 الدارالبيضاء - 21141 
الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
482357

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   23
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.JULTIBAT
التنشيط   : غرض الشركة بإ3جاز 

العقاري.
56 شارع  عنوان املقر االجتلاعي : 
شقة  الثالث  الطابق  3وسف  موالي 
 21141  - الدارالبيضاء   14 رقم 

الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
  : السيد موفوق عبد الفتاح      
611 حصة بقيلة 111  رهم للحصة 
حصة   411   : السيد موفوق حسام 

بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

الفتاح       عبد  موفوق  السيد 
عنوانه)ا) املسيرة 3 زنقة 66 رقم 18  

21661 الدارالبيضاء املغرب.

حسام             موفوق  السيد 
عنوانه)ا) املسيرة 3 زنقة 66 رقم 18  

21661 الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

الفتاح      عبد  موفوق  السيد 
عنوانه)ا) املسيرة 3 زنقة 66 رقم 18  

21141 الدارالبيضاء املغرب

السيد موفوق حسام   عنوانه)ا) 
 21661  18 رقم   66 زنقة   3 املسيرة 

الدارالبيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 19 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 756836.

372I

SAMIR FIDUCIAIRE

االكام
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

SAMIR FIDUCIAIRE

 RUE GHANA, IMM 8, APPT 3,

 3EME ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC

االكام شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي الشقة 
رقم  5، علارة 8، املنظر الجليل 3،  

- 51111 مكناس املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.51421

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 22 شتنبر 2121 تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 

املنظر   ،8 علارة   ،5 رقم   »الشقة 

مكناس   51111  -   ،3 الجليل 

»3،  3ور الحاج حليد،  إ 9  املغرب« 

تواركة،  - 51111 مكناس  املغرب«.
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باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

16  جنبر  بتاريخ  التجارية بلكناس  

2121 تحت رقم 4317.

373I

EL FACHTALI CONSEIL

ORI AGRI
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EL FACHTALI CONSEIL

إقامة فاس الطابق التاني شقة رقم 

9 شارع موالي عبد هللا  مراكش ، 

41111، مراكش املغرب

ORI AGRI  شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي مكتب رقم 

4 إقامة البساتين رقم 4 النخيل - 

41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

119617

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 15  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 ORI  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. AGRI

تسيير   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

اإلنتاج الزراعي

اإلستيرا  والتصد3ر.

مكتب   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
رقم 4 إقامة البساتين رقم 4 النخيل 

- 41111 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.111   : زاوي  فاطلة  السيدة 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  زاوي  فاطلة  السيدة 

الحسيلة  العامل  السيد  إقامة 

32312 الحسيلة  املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  زاوي  فاطلة  السيدة 

الحسيلة  العامل  السيد  إقامة 

32312 الحسيلة  املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

23  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2121 تحت رقم 118819.

374I

ACCOUNTING GESTION ET CONSEIL

MATECA
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

 ACCOUNTING GESTION ET

CONSEIL

 BIS RUE LE TITIEN VAL ,33

 FLEURI AL MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC

MATECA شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 26 شارع 

مرسلطان الطابق 1 الشقة3 - 

21111 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

483775

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 18  جنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.MATECA

أعلال   : بإ3جاز  الشركة  غرض 
الهواء  وتكييف  والكهرباء  السباكة 

واالستخراج
 26  : االجتلاعي  املقر  عنوان 
1 الشقة3 -  شارع مرسلطان الطابق 

21111 الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:
السيد انوار حكيم البد 3ري :  51 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
السيد  عبداملغيت الحسا3ني :  51 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
3ري  البد  حكيم  انوار  السيد 
تاشفين  ابن  شارع  ا1  عنوانه)ا) 

21111 الدارالبيضاء املغرب.
الحسا3ني  عبداملغيت  السيد  
عنوانه)ا) حي املغرب العربي رقم 189 

تلارة  21111 تلارة  تلارة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
3ري  البد  حكيم  انوار  السيد 
تاشفين  ابن  شارع  ا1  عنوانه)ا) 

21111 الدارالبيضاء املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 758769.
375I

FIDUCIAIRE HAMDELS

LAMOSAK
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE HAMDELS
 Cité Essalam, Appt 4 Imm 22

 Casablanca, Hay Hassani, Hay
 Essalam، 20230، CASABLANCA

maroc
LAMOSAK شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي املحل 

N12 علارة 245 املجلوعة السكنية 

A1 الحي الحسني - 21111 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
481371

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   11
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.LAMOSAK
تأسيس   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

وإ ارة املطاعم.
املحل   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
N12 علارة 245 املجلوعة السكنية 
الدار   21111  - الحسني  الحي   A1

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 51.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:
511 حصة    : السيد محلد زهير 

بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 13 السيد محلد زهير عنوانه)ا) 
شقة  فدة  اقامة  االسكندرية  شارع 
 21111 حي املستشفيات البيضاء   1

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
 13 السيد محلد زهير عنوانه)ا) 
شقة  فدة  اقامة  االسكندرية  شارع 
 21111 حي املستشفيات البيضاء   1

الدار البيضاء املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نونبر 2121 تحت رقم 754558.

376I
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CAF MAROC

ITNETWORKING
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
ITNETWORKING شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي زنقة وا  
زيز الرقم 21 اقامة كاسطيا الطابق 

الثاني رقم 11 - 91111 طنجة 
املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.118431
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 14 نونبر 2121 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 
»زنقة وا  زيز الرقم 21 اقامة كاسطيا 
 91111  -  11 رقم  الثاني  الطابق 
إ 9 »21 زنقة وا  زيز  طنجة املغرب« 
اقامة كاسطيا الطابق الثالث رقم 12 

- 91111 طنجة  املغرب«.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
23  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 7869.
377I

ACCOUNTING GESTION ET CONSEIL

IDEL FOODS COMPANY
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة
 ACCOUNTING GESTION ET

CONSEIL
 BIS RUE LE TITIEN VAL ,33

 FLEURI AL MAARIF ، 20330،
CASABLANCA MAROC

IDEL FOODS COMPANY شركة 
ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 26 شارع 
مرسلطان الطابق 1 الشقة3 - 

21111 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

483777

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 17  جنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 IDEL  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.FOODS COMPANY

مقهى   : بإ3جاز  الشركة  غرض 
ومطعم للوجبات الخفيفة وصالون 

آيس كريم.

 26  : االجتلاعي  املقر  عنوان 

1 الشقة3 -  شارع مرسلطان الطابق 

21111 الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

511 حصة    : السيد محلد الفن 

بقيلة 111  رهم للحصة .

 AMANIS GROUP الشركة 

 111 حصة بقيلة   SARLAU :  500

 رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)   الفن  محلد  السيد 
زنقة اللويزية رقم 51 و 52 حي السالم 

21111 الدارالبيضاء املغرب.

 AMANIS GROUP الشركة 
زنقة  زاوية  عنوانه)ا)   SARL AU

املسعو ي و شارع املسيرة الخضراء 

21111 الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)   الفن  محلد  السيد 
زنقة اللويزية رقم 51 و 52 حي السالم 

21111 الدارالبيضاء املغرب

اال ري�سي  زهيرأبوالحجول  السيد 

الرميطاج  ملر  اللو    3 عنوانه)ا) 

21111 الدارالبيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 758771.
378I

YG ET ASSOCIES

ASMA ZENATA SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

YG ET ASSOCIES
165 شارع عبد املومن 

العلارة B الطابق 3 ، 21111، 
CASABLANCA MAROC

ASMA ZENATA SARLAU شركة 
ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي 129 شارع 

الجيش امللكي زاوية زنقة البريهمي 
اال ري�سي الطابق 9 الدارالبيضاء 

الدارالبيضاء 21371 الدارالبيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
483867

 17 عقد حر مؤرخ في  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121  جنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 ASMA : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.ZENATA SARLAU
الترويج   -  : غرض الشركة بإ3جاز 

العقاري
أو  العقارات  ال ارة  نشاط  أي   -
املعامالت العقارية، شراء،بيع و تأجير 
جليع  و  الحضرية  امللتلكات  جليع 
جليع  انشاء  العقارية،  الحقوق 
التقسيلات و التجزئات، شراء و بيع 
جليع امرا�سي و املباني كليا أو جزئيا 

و بأي وسيلة..

عنوان املقر االجتلاعي : 129 شارع 

البريهمي  زنقة  زاوية  امللكي  الجيش 

الدارالبيضاء   9 الطابق  اال ري�سي 

الدارالبيضاء   21371 الدارالبيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 ASMA INVEST SA الشركة 

111  رهم  بقيلة  حصة   :  1.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 ASMA INVEST SA الشركة 

امللكي  الجيش  شارع   129 عنوانه)ا) 
زاوية زنقة البريهمي اال ري�سي الطابق 

9 الدارالبيضاء 21371 الدارالبيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  جلال  املستري  السيد 

 28999  58 رقم  امصيل  تجزئة 

املحلد3ة  املغرب 

السيدة شهرزا  شرقي عنوانه)ا) 

الفتوح  رياض  إقامة  بير�سي  ملر   6

الطابق 4 الشقة 41 حي املستشفيات  

21361 الدارالبيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم.

379I

FIDUCIAIRE HAMDELS

 CONTROL CONSULTING«
CORPORATE »3C

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE HAMDELS

 Cité Essalam, Appt 4 Imm 22

 Casablanca, Hay Hassani, Hay

 Essalam، 20230، CASABLANCA

maroc
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 CONTROL CONSULTING«
CORPORATE »3C شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي الشقة 
4 علارة 22 املجلوعة السكنية 3 
 ار السالم االلفة الدارالبيضاء - 

21111 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
484131

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 11  جنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
 CONTROL CONSULTING«

.CORPORATE »3C
: املحاسبة  غرض الشركة بإ3جاز 

و خدمات االستشارة اإل ارية.
 4 عنوان املقر االجتلاعي : الشقة 
3  ار  املجلوعة السكنية   22 علارة 
السالم االلفة الدارالبيضاء - 21111 

الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 1.111   : ا لس  احلد  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  ا لس  احلد  السيد 
املجلوعة   21 علارة   14 الشقة 
السكنية 3  ار السالم االلفة 21111 

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  ا لس  احلد  السيد 
املجلوعة   21 علارة   14 الشقة 

السكنية 3  ار السالم االلفة 21111 

الدارالبيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 758935.

381I

MEDIA FIDUS SARL AU

QADB PROMOTION
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MEDIA FIDUS SARL AU

 HASSANIA EXTENSION BD 11

 MOKHTAR SOUSSI EL ALIA

 ، 20300، MOHAMMEDIA

MAROC

QADB PROMOTION شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 11 

 HASSANIA EXTENSION BD

 MOKHTAR SOUSSI EL ALIA

 - 20300 MOHAMMEDIA

MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

26759

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2121 17  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 QADB : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.PROMOTION

 : بإ3جاز  الشركة  غرض 

.PROMOTEUR IMMOBILIER

 11  : االجتلاعي  املقر  عنوان 
 HASSANIA EXTENSION BD
 MOKHTAR SOUSSI EL ALIA
 - 20300 MOHAMMEDIA

.MAROC
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 EL MOSTAFA ARKAIBY السيد
111  رهم  بقيلة  حصة   :  1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :
 MR EL MOSTAFA السيد 
 LOT عنوانه)ا)   ARKAIBY
 BEN YAKHLEF NR 115 FB
 BENI YAKHLEF  21311

.MOHAMMEDIA MAROC
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
 MR EL MOSTAFA السيد 
 LOT عنوانه)ا)   ARKAIBY
 BEN YAKHLEF NR 115
 FB BENI YAKHLEF 21311

MOHAMMEDIA MAROC
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 22 بتاريخ  باملحلد3ة   االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم 1752.
381I

MEDIA FIDUS SARL AU

PROMOTION DE LA VIE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MEDIA FIDUS SARL AU
 HASSANIA EXTENSION BD 11

 MOKHTAR SOUSSI EL ALIA
 ، 20300، MOHAMMEDIA

MAROC
PROMOTION DE LA VIE شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 11 
 HASSANIA EXTENSION BD

 MOKHTAR SOUSSI EL ALIA

 - 20300 MOHAMMEDIA

MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

26763

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 19  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.PROMOTION DE LA VIE

 : بإ3جاز  الشركة  غرض 

.PROMOTEUR IMMOBILIER

 11  : االجتلاعي  املقر  عنوان 

 HASSANIA EXTENSION BD

 MOKHTAR SOUSSI EL ALIA

 - 20300 MOHAMMEDIA

.MAROC

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 ELMOSTAFA BACHAR السيد 

111  رهم  بقيلة  حصة   :  1.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

 ELMOSTAFA BACHAR السيد 

 LOT MOUMEN  175 عنوانه)ا) 

 21311 MOHAMMEDIA

.MAROC

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

 ELMOSTAFA BACHAR السيد 

 LOT MOUMEN  175 عنوانه)ا) 

 21311 MOHAMMEDIA

.MAROC
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باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 24 بتاريخ  باملحلد3ة   االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم 1758.
382I

مغرب تدبير

NORDI SERV CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

مغرب تدبير
شارع مراكش إقامة النجد الطابق 1 

رقم 14 ، 91111، طنجة املغرب
 NORDI SERV CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي حي بني 
اوريغل طنجة 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
111195

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 24  جنبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.NORDI SERV CONSULTING
نقل   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

البضائع.
بني  حي   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
اوريغل طنجة 91111 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 NORDI SERV الشركة 
حصة   CONSULTING :  1.000

بقيلة 111.111  رهم للحصة .
 611  : كشاب  بو  احلد  السيد   

بقيلة 61.111  رهم.
 411  : السيد عبد املنعم الهواري 

بقيلة 41.111  رهم.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد احلد بو كشاب عنوانه)ا) 
حي بني اوريغل 91111 طنجة املغرب.
الهواري  املنعم  عبد  السيد 
 91111 بطوطة  بني  حي  عنوانه)ا) 

طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد احلد بو كشاب عنوانه)ا) 
حي بني اوريغل 91111 طنجة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
23  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم -.

383I

املركز املراك�سي لإلرشا 

MARRAKECH GATE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

املركز املراك�سي لإلرشا 
شقة رقم ٩ مدخل أ علارة أنس 

ماجوريل شارع موالي عبد هللا ، 1، 
مراكش املغرب

MARRAKECH GATE شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : شقة 6 
علارة 28  شارع طارق ابن زيا  جليز    

41111 مراكش املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.38195

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2121 نونبر   21 املؤرخ في 
ذات  شركة   MARRAKECH GATE
رأسلالها  مبلغ  املحدو ة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  611.111  رهم 
شارع    28 علارة   6 اإلجتلاعي شقة 
طارق ابن زيا  جليز    41111 مراكش 
النشاط  النعدام  نتيجة  املغرب 

التجاري .
و عين:

  FABIO السيد)ة) 
CREMMONESE و عنوانه)ا) شقة 6 
علارة 28  شارع طارق ابن زيا  جليز  
41111 مراكش  املغرب  كلصفي )ة) 

للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 
 6 شقة  وفي   2121 نونبر   21 بتاريخ 
علارة 28  شارع طارق ابن زيا  جليز  

- 41111 مراكش  املغرب .
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
22  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2121 تحت رقم 118733.

384I

املركز املراك�سي لإلرشا 

GREEN TOURISM COM
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

املركز املراك�سي لإلرشا 
شقة رقم ٩ مدخل أ علارة أنس 

ماجوريل شارع موالي عبد هللا ، 1، 
مراكش املغرب

GREEN TOURISM COM شركة 
ذات املسؤولية املحدو ة)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 
محلد الخامس  حي أكا 3ر نا3ت 
3وس رقم 2 - 41111 أمزمييز  

املغرب .
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.28165

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
2121 تقرر حل  11  جنبر  املؤرخ في 
املحدو ة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ    GREEN TOURISM COM
وعنوان  511.111  رهم  رأسلالها 
محلد  شارع  اإلجتلاعي  مقرها 
حي أكا 3ر نا3ت 3وس رقم  الخامس  
نتيجة  املغرب   أمزمييز    41111  -  2
ل : توقف النشاط التجاري للشركة .
شارع  ب  التصفية  مقر  حد   و 
محلد الخامس  حي أكا 3ر نا3ت 3وس 

رقم 2 - 41111 أمزميز  املغرب . 
و عين:

و  شكيب   أحلد    السيد)ة) 
تاركة  املصلو ي  تجزئة  عنوانه)ا) 
املغرب   مراكش     41111  481 رقم 

كلصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 
تم  بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
التجارية  باملحكلة  القانوني  اإل3داع 
 2121 22  جنبر  بتاريخ  بلراكش  

تحت رقم 117732.
385I

FIDUCIAIRE LA VIE ECONOMIQUE

حمام الباهية
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE LA VIE
ECONOMIQUE

 APT N°2   BD PRINCE MY
  ABDELLAH LOT DRISSIA

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

حلام الباهية شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي الحوز 
 ائرة قياضات تجزئة قيروان 

تحناوت مراكش - 41111 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
119611

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   14
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
حلام   : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

الباهية.
غرض الشركة بإ3جاز : حلام.

الحوز   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
قيروان  تجزئة  قياضات   ائرة 
مراكش   41111  - مراكش  تحناوت 

املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  
 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.111   : بنرامي  رشيد  السيد 
حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بنرامي  رشيد  السيد 
21111 الدار  41 شارع جول وزيس  

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  بنرامي  رشيد  السيد 
21111 الدار  41 شارع جول وزيس  

البيضاء املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
23  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2121 تحت رقم 9551.
386I

FIGENOUV

MAISON D›ESPOIR
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

FIGENOUV
شارع النصر علارة 16 شقة 3  3ور 

السالم ، 51151، مكناس املغرب
MAISON D›ESPOIR شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 98 
متجر 1 رياض الزيتون - 51151 

مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

51787
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   31
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.MAISON D’ESPOIR

االنعاش   : غرض الشركة بإ3جاز 
العقاري.

 98 رقم   : عنوان املقر االجتلاعي 
 51151  - الزيتون  رياض   1 متجر 

مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسلال  مبلغ 

1.111.111  رهم، مقسم كالتا ي:
 3.334   : احلد  اجهبلي  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
 3.333   : السيد الخياري محلد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
 3.333   : السيد الخياري محلد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  احلد  اجهبلي  السيد 
 51151 1 الشطر   1 62 مرجان  رقم 

مكناس املغرب.
السيد الخياري محلد عنوانه)ا) 
118 تجزئة التازي حي س س م  رقم 

ب ع 51171 مكناس املغرب.
السيد الخياري محلد عنوانه)ا) 
47 تجزئة ريزانا شارع محلد السا س 

51151 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  احلد  اجهبلي  السيد 
 51151 1 الشطر   1 62 مرجان  رقم 

مكناس املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
25  جنبر  بتاريخ  التجارية بلكناس  

2121 تحت رقم 4444.
387I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

STE MEHIAR SERVICE SARL
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
شارع محلد الخامس رقم 13 

الطابق الثاني خنيفرة ، 54111، 
خنيفرة املغرب

 STE MEHIAR SERVICE SARL

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي طريق 
مكناس رقم 18 مكرر خنيفرة  - 

54111 خنيفرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3591

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 13  جنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.MEHIAR SERVICE SARL
تحويل   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

االموال و الخدمات .
طريق   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
 - خنيفرة   مكرر   18 رقم  مكناس 

54111 خنيفرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
السيدة ماجدة البوزيدي :  1.111 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
البوزيدي   ماجدة  السيدة 
عنوانه)ا) زنقة 24 رقم 13 حي الفتح 

خنيفرة  54111 خنيفرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
البوزيدي   ماجدة  السيدة 
عنوانه)ا) زنقة 24 رقم 13 حي الفتح 

خنيفرة  54111 خنيفرة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
االبتدائية بخنيفرة  بتاريخ 22  جنبر 

2121 تحت رقم 346.

388I

املركز املراك�سي لإلرشا 

 L›INSTITUT DE

 MARRAKECH POUR LA

 FORMATION LE CONSEIL

ET LA RECHERCHE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

املركز املراك�سي لإلرشا 

شقة رقم ٩ مدخل أ علارة أنس 

ماجوريل شارع موالي عبد هللا ، 1، 

مراكش املغرب

 L›INSTITUT DE MARRAKECH

 POUR LA FORMATION LE

 CONSEIL ET LA RECHERCHE

شركة ذات املسؤولية املحدو ة)في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شقة رقم 

9 إقامة أنس ماجوريل شارع موالي 

عبد هللا  - 41111 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.69649

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2121 نونبر   21 املؤرخ في 

املحدو ة  املسؤولية  ذات  شركة 

 L’INSTITUT DE MARRAKECH

 POUR LA FORMATION LE

  CONSEIL ET LA RECHERCHE

مبلغ رأسلالها 11.111  رهم وعنوان 

إقامة   9 مقرها اإلجتلاعي شقة رقم 

أنس ماجوريل شارع موالي عبد هللا  

 : مراكش املغرب نتيجة ل   41111  -

انعدام النشاط التجاري للشركة .

و حد  مقر التصفية ب شقة رقم 

إقامة أنس ماجوريل شارع موالي   9

عبد هللا  - 41111 مراكش  املغرب . 

و عين:

و  الريرو�سي   حبيبة    السيد)ة) 

س  علارة   1 النخيل  باب  عنوانه)ا) 

مراكش   41111 العزوزية    4 رقم 

املغرب كلصفي )ة) للشركة.
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وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 
تم  بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
التجارية  باملحكلة  القانوني  اإل3داع 
 2121 11  جنبر  بتاريخ  بلراكش  

تحت رقم 118344.

389I

EXPROX SARL AU

LAVAL PNEU
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

EXPROX SARL AU
شارع املغرب العربي علارة الزبيري 
الطابق الثاني عين حرو ة الرقم 
البر3دي 98 املحلد3ة، 28631، 

املحلد3ة املغرب
LAVAL PNEU شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

املغرب العربي علارة الزبيري 
الطابق الثاني عين حرو ة  - 26381 

املحلد3ة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

26755
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   24
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 LAVAL : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.PNEU
صيانة   : بإ3جاز  الشركة  غرض 
اإلطارات وإصالحها-تصد3ر و إستيرا .
شارع   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
املغرب العربي علارة الزبيري الطابق 
 26381  - حرو ة   عين  الثاني 

املحلد3ة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

السيد الدومياني عبداالاله :  511 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

السيد الدومياني اسلاعيل :  511 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عبداالاله  الدومياني  السيد 

سيدي  رواحلة  عنوانه)ا)  وار 

سلاعيل  24111 الجد3دة املغرب.

اسلاعيل  الدومياني  السيد 

طابق  فيا 3ت�سي  تجزئة  عنوانه)ا) 

 28631 حرو ة  عين   62 الرقم   2

املحلد3ة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عبداالاله  الدومياني  السيد 

سيدي  رواحلة  عنوانه)ا)  وار 

سلاعيل  24111 الجد3دة   

املغرب

اسلاعيل  الدومياني  السيد 

طابق  فيا 3ت�سي  تجزئة  عنوانه)ا) 

 28631 حرو ة  عين   62 الرقم   2

املحلد3ة   املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 22 بتاريخ  باملحلد3ة   االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم 1749.

391I

GROUPE ELAF ALMAGHRIB

اومباالج املصمودي مراكش
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 EMBALLAGE ELMESMOUDI

MARRAKECH

 N°1 LOTISSEMENT

 ALMASSAR 2 Magasin C1

 MARRAKECH MARRAKECH ،

40000، Marrakech MAROC

اومباالج املصلو ي مراكش 

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 

1 املسار 2 متجر رقم C1 مراكش - 

41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري 

115219 :

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 3ونيو   22

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

اإلقتضاء بلختصر تسليتها : اومباالج 

املصلو ي مراكش.

علب   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

التغليف )تاجر) املنتجات الكيلاوية 

)تاجر).
 1 رقم   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

 - مراكش   C1 رقم  متجر   2 املسار 

41111 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

السيد اليز3د املصلو ي :  1.111 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد اليز3د املصلو ي عنوانه)ا) 

مراكش   117 رقم  بوطويل  هيالنة 

41111 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اليز3د املصلو ي عنوانه)ا) 

مراكش   117 رقم  بوطويل  هيالنة 

41111 مراكش املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
3وليوز   23 بتاريخ  التجارية بلراكش  

2121 تحت رقم 114453.

392I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

STE DREAM SALAF
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء فرع تابع للشركة

 FIDUCIARE KARIMI
RACHIDA

شارع محلد الخامس رقم 13 
الطابق الثاني خنيفرة ، 54111، 

خنيفرة املغرب
STE DREAM SALAF شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي علارة 
368 رقم 11 شارع املسيرة الخضراء 

امالو اغريبن خنيفرة  - 54111 
خنيفرة املغرب .

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2559
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في 25 نونبر 2121 تقرر إنشاء 
 - تحت التسلية  تابع للشركة   فرع  
رقم  طارق  شارع  بالعنوان  الكائن  و 
 54351  - ميدات  امول  الطابق   56
طرف  من  املسير  و  املغرب   ميدلت 

السيد)ة) احسيكو محلد.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
االبتدائية بليدلت  بتاريخ 18  جنبر 

2121 تحت رقم 213.
393I

BETA FIDUCIAIRE

ANNOUR BUS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

BETA FIDUCIAIRE
 N° 2 1er ETAGE, 18 PLACE

 DU 16 AOUT ، 60000، OUJDA
MAROC

ANNOUR BUS شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتلاعي 15 

زنقة الدار البيضاء 15 زنقة الدار 
البيضاء 61111 وجدة املغرب.
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حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.17111
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
2121 تقرر حل  13  جنبر  املؤرخ في 
املحدو ة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسلالها  مبلغ    ANNOUR BUS
مقرها  وعنوان  19.711.111  رهم 
اإلجتلاعي 15 زنقة الدار البيضاء 15 
وجدة   61111 البيضاء  الدار  زنقة 
املغرب نتيجة ل : انهاء عقد الشركة.

زنقة   15 و حد  مقر التصفية ب 
الدار البيضاء 15 زنقة الدار البيضاء 

61111 وجدة املغرب. 
و عين:

و  از ا   اعلروش   السيد)ة) 
طهر املحلة تجزئة السالم  عنوانه)ا) 
وجدة   61111  85 رقم   4 الزنقة   

املغرب كلصفي )ة) للشركة.
الحدو   اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  عل9  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية .
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
21  جنبر  بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2121 تحت رقم 3136.
394I

FIDUCIAIRE ENNOUR

 FKIHBENSALH.COM
MEDIA

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

FIDUCIAIRE ENNOUR
 1ER ETAGE N 75 BD ALLAL

 BEN ABDELLAH ، 23200،
FQUIH BEN SALAH MAROC

 FKIHBENSALH.COM MEDIA
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتلاعي الرقم 

33 الطابق 5 اقامة بال ي شارع 
عالل بن عبد هللا الفقيه بن صالح - 

23211 الفقيه بن صالح املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3275

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر حل   2121 نونبر   24 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
FKIHBENSALH. الوحيد  الشريك 
رأسلالها  مبلغ    COM MEDIA
مقرها  وعنوان  111.111  رهم 
5 اقامة  33 الطابق  اإلجتلاعي الرقم 
بال ي شارع عالل بن عبد هللا الفقيه 
بن صالح - 23211 الفقيه بن صالح 
املغرب نتيجة ل : عدم الحصول عل9 

ترخيص مزاولة املهنة .
و حد  مقر التصفية ب الرقم 33 
الطابق 5 اقامة بال ي شارع عالل بن 
 23211  - عبد هللا الفقيه بن صالح 

الفقيه بن صالح املغرب. 
و عين:

جدي  عتلان   السيد)ة) 
 13 شارع البرتقال الرقم  وعنوانه)ا) 
الفقيه بن صالح  23211 الفقيه بن 

صالح املغرب كلصفي )ة) للشركة.
الحدو   اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  عل9  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية 
بال ي  اقامة   5 الطابق   33 الرقم   :
شارع عالل بن عبد هللا الفقيه بن 

صالح
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
بتاريخ  االبتدائية بالفقيه بن صالح  

15  جنبر 2121 تحت رقم 368.
395I

Aziz DJEBLI COMPTABLE  

MY GAME
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Aziz DJEBLI COMPTABLE
 Residence Noha immeuble

 8 appartement7 ، 24000،
Eljadida Maroc

MY GAME شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي الطابق 

السفلي رقم 211 تجزئة النضال  - 

24151 البئر الجد3د املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري 

17387 :

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   26

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 MY  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.GAME

تنظيم   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

املعارض و املعاب وخدمات مختلفة.

الطابق   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

 - تجزئة النضال    211 السفلي رقم 

24151 البئر الجد3د املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

موباريك  عبدالصلد  السيد 

111  رهم  بقيلة  حصة   1.111   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

موباريك  عبدالصلد  السيد 

 24151 حي النضال   211 عنوانه)ا) 

البئر الجد3د املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

موباريك  الصلد  عبد  السيد 

 24151 211 حي النضال   عنوانه)ا) 

البئر الجد3د املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 22 بتاريخ  بالجد3دة   االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم -.

397I

STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA SARL

SAFASALAM
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

 STE FIDUCIAIRE JBILOU

LEYLA SARL

 AVENUE OMAR IBN

 ABDELAZIZ ENTRE SOL N°03

 IMMEUBLE ABRAJ DOUBAI ،

92000، LARACHE MAROC

SAFASALAM شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 

املغرب الجد3د شارع الياسلين 671 

الطابق االول - 92111 العرائش 

املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.1691

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم   2121 16  جنبر  في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

»711.111  رهم« أي من »311.111 

عن  »1.111.111  رهم«  إ 9   رهم« 

إ ماج احتياطي أو أرباح أو    : طريق 

عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 24 بتاريخ  بالعرائش   االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم 1177.

398I

شركة ألتيرفيد ش.م.م

STE SOCATRADINE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة ألتيرفيد ش.م.م
زنقة 11 رقم 12 حي النجاح 

خنيفرة، 54111، خنيفرة املغرب

STE SOCATRADINE شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتلاعي كلم 
11 طريق تلحيانت  جلاعة الهري 

54122 خنيفرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري 

3595 :

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 17  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SOCATRADINE

امشغال   : غرض الشركة بإ3جاز 

املختلفة و استغالل املقالع.

كلم   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
الهري  جلاعة  تلحيانت   طريق   11

54122 خنيفرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.111   : العربي  بوكلو  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  العربي  بوكلو  السيد 
11 تامومنت   12 رقم  12 جناح  زنقة 

54111 خنيفرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  العربي  بوكلو  السيد 
11 تامومنت  12 رقم  12 جناح  زنقة 

54111 خنيفرة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

االبتدائية بخنيفرة  بتاريخ 22  جنبر 

2121 تحت رقم 349/20.

399I

STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA SARL

PROMO MAZAYA
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

 STE FIDUCIAIRE JBILOU

LEYLA SARL

 AVENUE OMAR IBN

 ABDELAZIZ ENTRE SOL N°03

 IMMEUBLE ABRAJ DOUBAI ،

92000، LARACHE MAROC

PROMO MAZAYA شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 

املغرب الجد3د شارع الياسلين 671 

الطابق االول - 92111 العرائش 

املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.4541

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم   2121 15  جنبر  في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

 11.111« أي من  »491.111  رهم« 

عن  »511.111  رهم«  إ 9   رهم« 

أو  نقد3ة  حصص  تقد3م    : طريق 

عينية.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 24 بتاريخ  بالعرائش   االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم 1178.

411I

BRADUS BUSINESS CENTER

OURIKA MONTAGE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تعيين مسير جد3د للشركة

BRADUS BUSINESS CENTER

 LOT BACHKOU 77

 RESIDENCE ZINEB APPT 17

 5EME ETAGE CASA ، 20420،

CASABLANCA MAROC

OURIKA MONTAGE  شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي حسنية 
2 بلوك أ رقم 95 العالية - 28811 

املحلد3ة املغرب.
تعيين مسير جد3د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.16545

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 28 أكتوبر 2119 تم تعيين 
السيد)ة)  للشركة  جد3د  مسير 

ATTAR ELHAJ كلسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
االبتدائية باملحلد3ة  بتاريخ 14 نونبر 

2119 تحت رقم 1827.
411I

BRADUS BUSINESS CENTER

OURIKA MONTAGE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

BRADUS BUSINESS CENTER
 LOT BACHKOU RESIDENCE 77

 ZINEB APPT 17 5EME ETAGE
 CASA ، 20420، CASABLANCA

MAROC
OURIKA MONTAGE شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي حسنية 

2 بلوك أ رقم 95 العالية  - 28811 
املحلد3ة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.16545

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تلت   2121 أكتوبر   27 في  املؤرخ 

املصا قة عل9 :
 LARBI )ة)  السيد  تفويت 
BOULHANE 341 حصة اجتلاعية 
من أصل 1.111 حصة لفائدة  السيد 
)ة) ELHAJ ATTAR بتاريخ 27 أكتوبر 

.2121
 DANIEL )ة)  السيد  تفويت 
 LOUIS MICHEL BOSSAN 330
 1.111 أصل  من  اجتلاعية  حصة 
 ELHAJ )ة)  السيد  لفائدة   حصة 

ATTAR بتاريخ 27 أكتوبر 2121.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم   

االبتدائية باملحلد3ة  بتاريخ 23 نونبر 

2121 تحت رقم 1541.

413I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

STE AIT OUAKKA SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIARE KARIMI

RACHIDA

شارع محلد الخامس رقم 13 

الطابق الثاني خنيفرة ، 54111، 

خنيفرة املغرب

 STE AIT OUAKKA SERVICE

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي زنقة 
11 رقم 37 حي السيري خنيفرة  - 

54111 خنيفرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري 

3589 :

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 17  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.AIT OUAKKA SERVICE

غرض الشركة بإ3جاز : االستغالل 

واالستيرا   التصد3ر  الفالحي 

وامشغال املختلفة.
 11 زنقة   : عنوان املقر االجتلاعي 
رقم 37 حي السيري خنيفرة  - 54111 

خنيفرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.111   : السيد احسيكو محلد  

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد احسيكو محلد عنوانه )ا) 

ا3ت اسحاق خنيفرة 54111 خنيفرة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد احسيكو محلد عنوانه)ا) 

ا3ت اسحاق خنيفرة 54111 خنيفرة 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

االبتدائية بخنيفرة  بتاريخ 21  جنبر 

2121 تحت رقم 345.

414I

MOHAMED BENNIS

سرفيس علوي إ كونسور 

ش.ذ.م.م
إعالن متعد  القرارات

MOHAMED BENNIS

 AV. CHORAFAE - N° 17 -

 TETOUAN ، 93040، TETOUAN

MAROC

سرفيس علوي إ كونسور ش.ذ.م.م 

»شركة ذات املسؤولية املحدو ة«

وعنوان مقرها االجتلاعي: مركز 

حد بني رزين - الطريق الرئيسية - 

91111 شفشاون املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.1497

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 19 نونبر 2121

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي 3نص عل9 ما3لي: 

توسيع نشاط الشركة بإضافة نشاط 

اإلستيرا  و التصد3ر و نشاط بيع و 

توزيع العجالت و مستلزماتها 

قرار رقم 2: الذي 3نص عل9 ما3لي: 
العلوي  املسير3ن  سلطات  تفويض 
محلد ر�سى و العلوي جلال الد3ن 
لصالح السيد العلوي عبد هللا املقيم 
معركة  زنقة   - صابرين  تجزئة  ب: 
العقاب - رقم  31 - طنجة و الحامل 

L 43366 : لبطاقة التعريف رقم
وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 3: الذي 3نص عل9 ما3لي: 
في املغرب أو في  غرض الشركة سواء 
الخارج و لحسابها الخاص أو لحساب 
؛  لصيانة  محل  استغالل  الغيرهو: 
 - موازنة السيارات  ؛  غسل  ؛  إصالح 
اإلستيرا  و التصد3ر و نشاط بيع و 

توزيع العجالت و مستلزماتها 
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 17 بتاريخ  بشفشاون   االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم 323/2020.
415I

امستاذة أمل مشواط، مـــوثــقة بــفــاس

CONSTRUCTIBLE FARES
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مـــوثــقة  مشواط،  أمل  امستاذة 
بــفــاس

زنقة الحسين  شارع الشفشاوني، 
الطابق  االبرار،  مكاتب  الزكريتي، 

الثاني رقم 8 ، 31111، فاس املغرب
 CONSTRUCTIBLE FARES
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي 48، 

تجزئة موالي ا ريس، املرجة، 
الطابق الثاني  - 31111 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري 
65329 :

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   31
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.CONSTRUCTIBLE FARES

اإلنعاش   : غرض الشركة بإ3جاز 

جليع العلليات التجارية،  العقاري، 

االستيرا  والتصد3ر.

 ،48  : االجتلاعي  املقر  عنوان 

تجزئة موالي ا ريس، املرجة، الطابق 

الثاني  - 31111 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:

السيد 3وسف فارس :  111 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  فارس  3وسف  السيد 
كوناكري،  زنقة   17 الكرامة،  شارع 

الزهور 1 31111 فاس املغرب .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  فارس  3وسف  السيد 
كوناكري،  زنقة   17 الكرامة،  شارع 

الزهور 1 31111 فاس املغرب 

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

16  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم 3641.

416I

SOCIETE FICOMAN

 SOCIETE MEKNES CAR
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

SOCIETE FICOMAN

 RUE SAFI REIDANCE AIDA

 APPT 7 2 ET E ETAGE( VN(

 meknes، 50000، Meknes

MAROC

 SOCIETE MEKNES CAR SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدو ة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي مركز 
باكيت بالص نيكوال   شارع محلد 
الخامس شقة 113 الطابق امول 

الدار البيضاء - 21111 الدار 
البيضاء املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.169493
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
 2121 أكتوبر   16 في  املؤرخ 
بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع  تم 
من  أي  »451.111  رهم«  قدره 
»2.411.111  رهم« إ 9 »2.851.111 
مقاصة  إجراء    : طريق  عن   رهم« 
مع  3ون الشركة املحد ة املقدار و 

املستحقة.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 17 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 32114.

417I

STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA SARL

PROMO MAZAYA
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

 STE FIDUCIAIRE JBILOU
LEYLA SARL

 AVENUE OMAR IBN
 ABDELAZIZ ENTRE SOL N°03
 IMMEUBLE ABRAJ DOUBAI ،

92000، LARACHE MAROC
PROMO MAZAYA شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها االجتلاعي تجزئة 
املغرب الجد3د شارع الياسلين 671 

الطابق االول - 92111 العرائش 
املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4541
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الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم تغيير   2121 15  جنبر  املؤرخ في 

نشاط الشركة من »*بيع موا  البناء

*أعلال مختلفة

»*بيع موا   إ 9  *منعش عقاري« 

البناء

*إنتاج وبيع الخرسانة

*منعش عقاري«.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 24 بتاريخ  بالعرائش   االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم 1178.

418I

املركز الجهوي لالستثلار لجهة العيون الساقية 

الحلراء

M.J DIVERS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثلار لجهة 

العيون الساقية الحلراء

صندوق البر3د 2266 ، 71111، 

العيون املغرب

M.J DIVERS شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي مد3نة 

الوحدة الشطر الثاني رقم 984 بلوك 

1 - 71111 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري 

34189 :

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 14  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 M.J  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.DIVERS

التجارة   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

 ، والتصد3ر  االستيرا    ، العامة 

التجارة ، بيع امجهزة املنزلية وأجهزة 

واللوازم  امثاث  بيع   ، الكلبيوتر 

املكتبية ، التجارة في جليع املنتجات 

مقاوالت   ، الصناعية  واملعدات 

الباطن العامة ، أعلال اإلنارة العامة 

، التنظيف ، أعلال البستنة ، اإلنتاج 

الكتيبات وأعلال الطباعة املختلفة 

واالتصال  اإلعالن  أ وات  إنتاج   ،

تطوير   ، وكسرها  النوافذ  تجهيز   ،

الخشب  نجارة   ، العامة  امماكن 

تركيبات   ، التعاقد عل9 العقارات    ،

وموا   منتجات  وبيع  شراء   ، املباني 

الترويج   ، العامة  والصيدلية  البناء 

العقاري ، الطرق ، الشبكات املختلفة 

أعلال   ، وبيع وتأجير اآلالت  شراء   ،

البناء   ، والد3كور  والجص  الطالء 

والتجهيزات  والتجهيزات  والتركيبات 

الصحي  الصرف  أعلال   ، املختلفة 

اعلال   - الري  اعلال   - والسباكة 

اعلال   - التربة  ومعالجة  التبليط 

 - املدنية  الهندسة  اعلال   - الترابية 

- اعلال الصيانة العامة  كسر بالطة 

جليع  وتجليع  تركيب   ، واإلصالح 

واإللكترونية  الكهربائية  املعدات 

وصيانة   ، والحرارية وتكييف الهواء 

وإصالح اآلالت واملعدات ، وامليكانيكا 

العامة ، والتجارة في منتجات الطاقة 

املتجد ة ، وتصد3ر امسلاك ، وشراء 

، البيع والتسويق والتوزيع والترويج ؛ 

إرسالية وتجارة وتجارة الجللة وشبه 

املنتجات  لجليع  والتجزئة  الجللة 

الزراعية.

أو  التجارية  املعامالت  جليع 

أو  املنقولة  أو  الصناعية  أو  املالية 

العقارية املتعلقة بشكل مباشر أو غير 

للشركة  املؤس�سي  بالغرض  مباشر 

غرض  بأي  أو   ، أعاله  املوصوف   ،
آخر مشابه أو من املحتلل أن تعزز 

تطويرها بأي شكل من امشكال..

مد3نة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

الوحدة الشطر الثاني رقم 984 بلوك 

1 - 71111 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  
 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.111   : مجاهد  محلد  السيد 
حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مجاهد  محلد  السيد 
بلوك س مد3نة الوحدة   1174 رقم 

71111 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  مجاهد  محلد  السيد 
بلوك س مد3نة الوحدة   1174 رقم 

71111 العيون املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 19  جنبر 

2121 تحت رقم 3014/2020.

419I

segex

KF TL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

segex
 rue Abdelkrim Benjelloun

 IMB 16  , App 12 FES BP 2324 ،
30000، fes MAROC

KF TL شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 
497 تجزئة ثغات 2 الطابق االول 
طريق مكناس  فاس    - 31111 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري 

65133 :
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   11
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
.KF TL : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

غرض الشركة بإ3جاز : نقل خاص 
لللوضفين.

عنوان املقر االجتلاعي : رقم 497 
الطابق االول طريق   2 ثغات  تجزئة 
فاس   31111  - فاس     مكناس  

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
السيد كلال الناجم :  511 حصة 

بقيلة 51.111  رهم للحصة .
حصة   511   : السيد فؤا  كلرة 

بقيلة 51.111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الناجم  كلال  السيد 
فاس  تغات   2 تغات  تجزئة   497

31111 فاس املغرب.
عنوانه)ا)  كلرة  فؤا   السيد 
حي الوحدة بنسو ة فاس   253 رقم 

31111 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الناجم  كلال  السيد 
فاس  تغات   2 تغات  تجزئة   497

31111 فاس املغرب
عنوانه)ا)  كلرة  فؤا   السيد 
حي الوحدة بنسو ة فاس   253 رقم 

31111 فاس املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
نونبر   26 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم 3365.

411I

FIDUCIAIRE DARALHISBA

HLIOUA LILISKANE شركة
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DARALHISBA
 BV HASSAN II TISSIR 132

 I BERRECHID ، 26100،
BERRECHID MAROC
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 HLIOUA LILISKANE شركة

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 26 
محج مرس السلطان الطابق االول 

الشقة رقم 3 الدار البيضاء  - 

21131 الدار البيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري 

484155 :

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   31

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

شركة   : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.HLIOUA LILISKANE

االنعاش   : غرض الشركة بإ3جاز 

العقاري .

26 محج   : عنوان املقر االجتلاعي 

مرس السلطان الطابق االول الشقة 
رقم 3 الدار البيضاء  - 21131 الدار 

البيضاء  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسلال  مبلغ 

100.000,00  رهم، مقسم كالتا ي:

341 حصة    : السيد أمين حليوة 

بقيلة 111  رهم للحصة .

السيد محلد حليوة :  331 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة .

السيد حلزة حليوة :  331 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  حليوة  أمين  السيد 

اسبانيا 28112 مدريد اسبانيا.

عنوانه)ا)  حليوة  محلد  السيد 
ج  ق   39 رقم   13 زنقة   7 جليلة 

21441 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.

عنوانه)ا)  حليوة  حلزة  السيد 

اسبانيا 19314 فيالاسكوزا اسبانيا.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  حليوة  أمين  السيد 

اسبانيا 28112 مدريد اسبانيا

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 758941.

413I

STE TRAFISCO

MARSYS TRANS

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأسلال الشركة

STE TRAFISCO

شارع عبدهللا ابن الزبير مويلحا 

الجد3دة 273 ، 24111، الجد3دة 

املغرب

MARSYS TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

لويس باستور رقم 45 و شارع  كتور 

العام رقم 12 مكرر الجد3دة  - 

24111  الجد3دة املغرب.

رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.6549

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم   2121 19  جنبر  في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

»511.111  رهم« أي من »511.111 

عن  »1.111.111  رهم«  إ 9   رهم« 

أو  نقد3ة  حصص  تقد3م    : طريق 

عينية.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 21 بتاريخ  بالجد3دة   االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم 25756.

415I

بروفيد خدمات متعد ة ش.م.م ش و

HASVERT
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

بروفيد خدمات متعد ة ش.م.م 
ش و

شارع محلد  او  اقامة بدرطابق 
فوق ار�سي رقم 3 تطوان ، 93141، 

تطوان املغرب
HASVERT  شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

عالل الفا�سي  رب 4  تطوان 93141 
تطوان املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.12655
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في 21 نونبر 2121 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 
4  تطوان  »شارع عالل الفا�سي  رب 
»شارع  إ 9  املغرب«  تطوان   93141
 93211 املضيق    7 رقم  الرباط 

املضيق  املغرب«.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
18  جنبر  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

2121 تحت رقم 6221.

417I

 3وان االستاذ العلمي املجاطي محلد الصوفي موثق

APOLLO PROMOTION
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تعيين مسير جد3د للشركة

 3وان االستاذ العلمي املجاطي 
محلد الصوفي موثق

87 علارة كوفيكوم الطابق االول 
طنجة ، 91111، طنجة املغرب

  APOLLO PROMOTION
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي طنجة 
153 شارع محلد الخامس تعاونية 

البوغاز الطابق الثالث الرقم 9 - 
91111 طنجة املغرب.

تعيين مسير جد3د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.22193

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
2121 تم تعيين  18  جنبر  املؤرخ في 
مسير جد3د للشركة السيد)ة) علرو 

الورياغلي رشيدة كلسير وحيد
تبعا لوفاة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
18  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 237341.

419I

بروفيد خدمات متعد ة ش.م.م ش و

رنكون مضيق
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

بروفيد خدمات متعد ة ش.م.م 
ش و

شارع محلد  او  اقامة بدرطابق 
فوق ار�سي رقم 3 تطوان ، 93141، 

تطوان املغرب
رنكون مضيق  شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي حي 
السالم شارع طه حسين رقم 2 
املضيق 93211 املضيق املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري 
28271 :

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   26
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
رنكون   : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

مضيق .
غرض الشركة بإ3جاز : مخبزة.

حي   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
 2 رقم  حسين  طه  شارع  السالم 

املضيق 93211 املضيق املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  
 رهم، مقسم كالتا ي:

السيد عبد النور بن عي�سى :  211 
حصة بقيلة 21.111  رهم للحصة .
عي�سى  بن  الجليل  عبد  السيد 
21.111  رهم  حصة بقيلة   211   :

للحصة .
 211   : عي�سى  بن  زبيدة  السيد 
حصة بقيلة 21.111  رهم للحصة .

 411   : احدوين  خدوج  السيدة 
حصة بقيلة 41.111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عي�سى  بن  النور  عبد  السيد 
  5 رقم  املسجد  شارع  عنوانه)ا) 

93211 املضيق املغرب.
عي�سى  بن  الجليل  عبد  السيد 
عنوانه)ا) املركز شارع مو�سى بن نصير 

رقم 8  93211 املضيق املضيق.
السيدة زبيدة بن عي�سى عنوانه)ا) 
  21 رقم  نزهة  لال  شارع  الزاوية  حي 

93211 املضيق املغرب.
السيدة خدوج احدوين عنوانه)ا) 
  8 بن نصير رقم  املركز شارع مو�سى 

93211 املضيق املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عي�سى  بن  النور  عبد  السيد 
  5 رقم  املسجد  شارع  عنوانه)ا) 

93211 املضيق املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
17  جنبر  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

2121 تحت رقم 6196.
421I

COMPTOIR DELTA CONSEIL

ATCO B2B MAROC
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

COMPTOIR DELTA CONSEIL
 N° 22 RUE 282 HAY
 MOULAY ABDELLAH
 AIN CHOCK ، 20470،
CASABLANCA MAROC
 ATCO B2B MAROC

شركة ذات مسؤولية محدو ة 

ذات الشريك الوحيد)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 11 

زنقة الحرية الطابق الثالث شقة رقم 

6 - 21121  الدار البيضاء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.338867

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر   2121 22  جنبر  في  املؤرخ 

محدو ة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 

 ATCO B2B الوحيد  الشريك  ذات 

 111.111 MAROC   مبلغ رأسلالها 

 11 اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان   رهم 

زنقة الحرية الطابق الثالث شقة رقم 

املغرب  البيضاء  الدار    21121  -  6

بأي  تقم  لم  الشركة   *  : ل  نتيجة 

نشاط مند تأسيسها 

* مجلوع معامالتها يساوي  ائلا 

صفر.

11 زنقة  و حد  مقر التصفية ب 

رقم  شقة  الثالث  الطابق  الحرية 

الدار    21121  - البيضاء  الدار   6

البيضاء املغرب. 

و عين:

السيد)ة)  أمين   بلحاج و عنوانه)ا) 

شارع   619 تجزئة موالي  ريس رقم 

الدار البيضاء    21621 بانورميك   

املغرب كلصفي )ة) للشركة.

الحدو   اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  عل9  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

: 11 زنقة الحرية الطابق الثالث شقة 

رقم 6 الدار البيضاء

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 758398.

422I

الناظور للحسابات

YOURSSI
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

الناظور للحسابات

الحي  محلد  سيدي  االمير  شارع 

بلوك    املحلد3ة  سيتي  اال اري 

 ،62111  ،  5 رقم  الثاني  الطابق 

الناظور املغرب

YOURSSI  شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 
11 رقم 31 حي الكندي - 62111 

الناظور املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.14631

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

2121 تقرر حل  14  جنبر  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

مبلغ     YOURSSI الوحيد  الشريك 
وعنوان  111.111  رهم  رأسلالها 
رقم   11 شارع  اإلجتلاعي  مقرها 
الناظور   62111  - الكندي  حي   31

املغرب نتيجة ل : - الشركة لم تحقق 

أهدافها.

و حد  مقر التصفية ب شارع 11 
 62111 31 حي الكندي الناظور  رقم 

الناظور املغرب. 

و عين:

و  سعيد  3وسف   السيد)ة) 

املتنبي   شارع  الكندي  حي  عنوانه)ا) 
املغرب  الناظور   62111  31 رقم 

كلصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 14 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم 3746.

423I

الناظور للحسابات

YOURSSI

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

الناظور للحسابات

شارع االمير سيدي محلد الحي 

اال اري سيتي املحلد3ة بلوك   

الطابق الثاني رقم 5 ، 62111، 

الناظور املغرب

YOURSSI شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : شارع 

11 رقم 31 حي الكندي - 62111 

الناظور املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري 

.14631 :

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

2121 تقرر حل  14  جنبر  املؤرخ في 

مسؤولية  ذات  شركة   YOURSSI

محدو ة ذات الشريك الوحيد مبلغ 

وعنوان  111.111  رهم  رأسلالها 

 31 رقم   11 مقرها اإلجتلاعي شارع 

حي الكندي - 62111 الناظور املغرب 

اهداف  تحقيق  عدم  ل-  نتيجة 

الشركة.

و عين:

و  سعيد  3وسف   السيد)ة) 

املتنبي  شارع  الكندي  حي  عنوانه)ا) 

املغرب  الناظور   62111  31 رقم 

كلصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

بتاريخ 14  جنبر 2121 وفي شارع 11 

رقم 31 حي الكندي - 62111 الناظور 

املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 16 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم 3765.

424I



671 الجريدة الرسميةعد  5646 - 29 جلا ى امو 9 1442 )13 3نا3ر 2121) 

MOGADOR CONSULTING

 MOURASALATE
ABDELLATIF

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MOGADOR CONSULTING
 APPT RDC N° 385 RUE
 KENITRA BORJ 1 ، 44000،

ESSAOUIRA MAROC
 MOURASALATE ABDELLATIF
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي محل 

رقم 6 تجزئة العزيزية مركز اوناغة - 
44111 الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري 
5515 :

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 22  جنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.MOURASALATE ABDELLATIF
نقل   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

املسافرين.
محل   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
 - 6 تجزئة العزيزية مركز اوناغة  رقم 

44111 الصويرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
السيد عبد الرحيم خال ي :  1.111 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

خال ي  الرحيم  عبد  السيد 

 44111 حي الد3ابات    21 عنوانه)ا) 

الصويرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

خال ي  الرحيم  عبد  السيد 

 44111 الد3ابات  حي   21 عنوانه)ا) 

الصويرة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 25 بتاريخ  بالصويرة   االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم 349.

425I

ARAMINE MULTI SERVICE ET NEGOCE

 ARAMINE MULTISERVICE

ET NEGOCE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

 ARAMINE MULTI SERVICE

ET NEGOCE

 HAMRIA ، 50000، MEKNES

MAROC

 ARAMINE MULTISERVICE

ET NEGOCE SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

 RUE وعنوان مقرها اإلجتلاعي

 ABOU HASSAN LMARINI RES

 AMIRA 2 APT 25, VN MEKNES -

50000 MEKNES MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري 

51781 :

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 13  جنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 ARAMINE MULTISERVICE ET

.NEGOCE SARL

 : بإ3جاز  الشركة  غرض 
.TRAVAUX DE CONSTRUCTION

 RUE  : االجتلاعي  املقر  عنوان 
 ABOU HASSAN LMARINI RES
 AMIRA 2 APT 25, VN MEKNES -

.50000 MEKNES MAROC
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 JDIDOU AMINE :  500 السيد

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
 BEZZA ELARABI :  500 السيد

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
  JDIDOU AMINE السيد 
 LOT EL ANOUAR N°1 عنوانه)ا) 
 L’HACIENDA MEKNES 50000

.MEKNES MAROC
 BEZZA ELARABI السيد 
 AV DE LA GARE  34 عنوانه)ا) 
 VN MEKNES 51111 MEKNES

.MAROC
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
 JDIDOU AMINE السيد 
 LOT EL ANOUAR N°1 عنوانه)ا) 
 L’HACIENDA MEKNES 50000

MEKNES MAROC
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
24  جنبر  بتاريخ  التجارية بلكناس  

2121 تحت رقم 4423.
426I

 La marocaine du bâtiment et travaux de  

construction

 LA MAROCAINE DU 
 BÂTIMENT ET TRAVAUX DE

CONSTRUCTION  »MBTC
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

 La marocaine du bâtiment et
travaux de construction

49 زنقة جون جوغيس حي كوتي 
الطابق 6 املكتب 12 الدار البيضاء ، 

21111، الدار البيضاء املغرب

 La marocaine du bâtiment et 

 travaux de construction  »MBTC

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 49 
زنقة جون جوغيس حي كوتي الطابق 

6 املكتب 12 الدار البيضاء - 21161 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري 

478255 :

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 أكتوبر   27

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 La   : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 marocaine du bâtiment et

.travaux de construction  »MBTC

الترويج   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

التخطيط و االستشارات   ، العقاري 

في تصليم املساحات و الد3كور.
زنقة   49  : عنوان املقر االجتلاعي 

 6 الطابق  كوتي  حي  جوغيس  جون 

 21161  - الدار البيضاء   12 املكتب 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 511   : السيدة صوفيا اليازيدي  

حصة بقيلة 51.111  رهم للحصة .

السيد علا  الكدح  :  511 حصة 

بقيلة 51.111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

اليازيدي   صوفيا  السيدة 

الزرقطوني  شارع   157 عنوانه)ا) 
حي كوغتا    26 رقم   B الدرج   5 إقامة 

21111 الدار البيضاء  املغرب .
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عنوانه)ا)   الكدح  علا   السيد 

57 زنقة الروم إقامة وليلي الطابق 4 

21111 الدار البيضاء  املغرب .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد علا  الكدح عنوانه)ا)  57 

 4 الطابق  إقامة وليلي،   ، زنقة الروم 

21111 الدار البيضاء  املغرب 

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نونبر 2121 تحت رقم 752414.

427I

YG ET ASSOCIES

 ETUDES ET FABRICATIONS

 ELECTRIQUES ET

METALLIQUES »FABRILEC

تعيين رئيس مجلس اإل ارة

YG ET ASSOCIES

165 شارع عبد املومن 

العلارة B الطابق 3 ، 21111، 

CASABLANCA MAROC

 ETUDES ET FABRICATIONS

 ELECTRIQUES ET

 METALLIQUES »FABRILEC

»شركة  املساهلة«

وعنوان مقرها االجتلاعي: 81 

زنقة البنفسج مرس السلطان - 

21131 الدارالبيضاء املغرب.

»تعيين رئيس مجلس اإل ارة«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.36653

اإل اري   العام  الجلع  إطار  في 

املؤرخ في 16 نونبر 2121

مشرق  السيد  تعيين  تقرر 

مصطفى

شركة  إ ارة  ملجلس  رئيسا 

 ETUDES ET FABRICATIONS

 ELECTRIQUES ET METALLIQUES

FABRILEC« بتاريخ: 16 نونبر 2121.

املخولة  الصالحيات  وتتلثل 

مجلس  رئيس  3تلتع  3لي:  فيلا  له 

النطاق  واسعة  بصالحيات  اال ارة 

 ون استثناءات أو تحفظات في اطار 

للشركة  امسا�سي  النظام  و  القانون 

النجاز مهامه.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 758711.

428I

berrak fidu management

سجسؤ انجنيور
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

berrak fidu management

 boulevard pasteur, 3ème ,41

 étage, n 32 ، 90000، tanger

maroc

سجسؤ انجنيور شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

زركطوني اقامة ٣٢ شقة ٢٩ طابق 1 

طنجة  - 91111 طنجة  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري 

111497 :

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   11

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

اإلقتضاء بلختصر تسليتها : سجسؤ 

انجنيور.

مكتب   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

الدراسات .

شارع   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

زركطوني اقامة ٣٢ شقة ٢٩ طابق 1 

طنجة  - 91111 طنجة  املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  
 رهم، مقسم كالتا ي :

والعائلية  الشخصية  امسلاء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة سليلة الغياني عنوانه)ا) 
 91111 52 طنجة   حي ارض  ولة ز. 

طنجة  املغرب .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  غثى  الغناجي  السيدة 
 91111  34 شارع  حلا3د  وال   حي 

القصر الكبير  املغرب 
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
18  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 236827.
429I

 ا ي واصل

SALMA RIFAI
إعالن متعد  القرارات

 ا ي واصل
شارع السلطان موالي 3وسف 

رقم 11 - ص ب 328 ، 32111، 
الحسيلة املغرب

SALMA RIFAI »شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتلاعي: 14، شلرع 

ميدلت - 32111 الحسيلة املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.1971

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
املؤرخ في 17  جنبر 2121

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي 3نص عل9 ما3لي: 
قرر الشريك الوحيد للشركة السيد 
للبطاقة  الحامل  أشرف،  الرفاعي 
 R343417 رقم  للتعريف  الوطنية 
 SALMA من  الشركة  اسم  تغيير 

.BUILTRA RENOV 9 إ RIFAI
قرار رقم 2: الذي 3نص عل9 ما3لي: 
الشركة  لتصبح  نشاطين  اضافة 
أشغال   (1 التالية:  تلارس امنشطة 
بيع أ وات و لوازم املكتب.   (2 البناء. 

3) البستنة.

قرار رقم 3: الذي 3نص عل9 ما3لي: 

تحيين النطام امسا�سي للشركة.

وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 2: الذي 3نص عل9 ما3لي: 

تسلية

بند رقم 3: الذي 3نص عل9 ما3لي: 

النشاط

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 23 بتاريخ  بالحسيلة   االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم 581.

431I

STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA SARL

M & R CONSTRUCTIONS

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

 STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA

SARL

 AVENUE OMAR IBN

 ABDELAZIZ ENTRE SOL N°03

 IMMEUBLE ABRAJ DOUBAI ،

92000، LARACHE MAROC

M & R CONSTRUCTIONS شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي  وار اوال  

الغلاري الرمل ج و ق العوامرة - 

92151 القصر الكبير املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.1881

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2121 نونبر   31 املؤرخ في 

 M املحدو ة  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ    & R CONSTRUCTIONS

وعنوان  111.111  رهم  رأسلالها 

مقرها اإلجتلاعي  وار اوال  الغلاري 

 92151  - العوامرة  ق  و  ج  الرمل 

القصر الكبير املغرب نتيجة ل : عدم 

توفر عل9 العلل.
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و حد  مقر التصفية ب  وار اوال  
 - العوامرة  ق  و  ج  الرمل  الغلاري 

92151 القصر الكبير املغرب. 
و عين:

و  بنجبور  مصطفى   السيد)ة) 
اربعاء  سوق  بقباقة  عنوانه)ا)  وار 
الغرب  اربعاء  سوق   14311 الغرب 

املغرب كلصفي )ة) للشركة.
الحدو   اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  عل9  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية 
ق  و  ج  الرمل  الغلاري  اوال   :  وار 

العوامرة القصر الكبير
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 25 بتاريخ  االبتدائية بالقصر الكبير  

 جنبر 2121 تحت رقم 212.

431I

ائتلانية بوعرفة

STE BARHI NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتلانية بوعرفة
رقم49 زنقة الدار البيضاء بوعرفة 

بوعرفة، 61211، بوعرفة املغرب
STE BARHI NEGOCE شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 373 
حي الطوبة الشطر 2 - 61211 

بوعرفة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
837

 16 عقد حر مؤرخ في  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121  جنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.BARHI NEGOCE
و  بيع   : بإ3جاز  الشركة  غرض 
تسويق جليع موا  و اليات النظافة 
الصحية.- املوا   جليع  و  التطهير  و 
املرافق  لجليع  النظافة  اشغال     
و  تصد3ر  الخاصة.-  و  العلومية 

استرا ..
رقم   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
 61211  -  2 373 حي الطوبة الشطر 

بوعرفة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:
 111   : عاشور  برحيلي  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد برحيلي عاشور عنوانه)ا) 
بوعرفة   61211 الخيام  حي    418

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد برحيلي عاشور عنوانه)ا) 
بوعرفة   61211 الخيام  حي   418

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
24  جنبر  بتاريخ  االبتدائية بفجيج  

2121 تحت رقم 229.
432I

FIDUGRA

RINAK FRUIT S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

FIDUGRA
شارع محلد الخامس علارة امنار 

رقم 24 الطابق الثالث انزكان ، 
86151، اكا 3ر املغرب

RINAK FRUIT S.A.R.L شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 
محلد الخامس - علارة امانار, 

الطابق 3 رقم 24 انزكان  - 86151 

انزكان  املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.14559

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2121 نونبر   27 في  املؤرخ 

املصا قة عل9 :

خالد  املهدي  )ة)  السيد  تفويت 

511 حصة اجتلاعية من أصل 511 

املهدي  )ة)  السيد  لفائدة   حصة 

كرمان بتاريخ 23 نونبر 2121.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم   

17  جنبر  بتاريخ  االبتدائية بانزكان  

2121 تحت رقم 2254.

433I

COFISCOM

AMARA IMPORT EXPORT
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

COFISCOM

 N°6 BD MED VI HAY EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE

MAROC

 AMARA IMPORT EXPORT

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : وال  

3خلف بومية  - 63311 بركان 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.3859

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

2121 تقرر حل  15  جنبر  املؤرخ في 

AMARA IMPORT EXPORT شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد مبلغ رأسلالها 21.111  رهم 

وعنوان مقرها اإلجتلاعي وال  3خلف 

بومية  - 63311 بركان املغرب نتيجة 

لالزمة االقتصا 3ة.

و عين:

السيد)ة) سلير  علارة و عنوانه)ا) 

سيدي  السعا ة  حي  بغدا   زنقة   3

بركان   63311 الشراعة  سليلان 

املغرب كلصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

وال   وفي   2121 15  جنبر  بتاريخ 

3خلف بومية  - 63311 بركان املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

24  جنبر  بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

2121 تحت رقم 540/2020.

434I

(COMPTABLE( مكتب املحاسبة

GRAINES PURES (S.A.R.L-

)A.U

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

(COMPTABLE( مكتب املحاسبة

زنقة فاس اقامة رياض املد3نة 

الطابق الثاني رقم 21 بركان ، 

61111، بركان املغرب

 (GRAINES PURES (S.A.R.L-A.U

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 91 

تجزئة ارباح ا3لوبيلي بركان - 63111 

بركان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

7513

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   13

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.(GRAINES PURES (S.A.R.L-A.U
استغالل   : غرض الشركة بإ3جاز 

الفالحي.
 91 رقم   : عنوان املقر االجتلاعي 
تجزئة ارباح ا3لوبيلي بركان - 63111 

بركان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 ESSOBE MANGABE السيد 
DANIEL :  1.000 حصة بقيلة 111 

 رهم للحصة .
 ESSOBE MANGABE السيد   

DANIEL : 1000 بقيلة 111  رهم.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :
 ESSOBE MANGABE السيد 
 CHEMIN عنوانه)ا)   DANIEL
LASSERRE 97111 MORNE-A-
L’EAU FRANCE 97111 MORNE-

.A-L’EAU FRANCE
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
 ESSOBE MANGABE السيد 
 CHEMIN عنوانه)ا)   DANIEL
LASSERRE 97111 MORNE-A-
L’EAU FRANCE 97111 MORNE-

A-L’EAU FRANCE
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
17  جنبر  بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

2121 تحت رقم 529/2020.
435I

STE LE MONDE DES PRESTATIONS SARLAU

CIDAD ELEC
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE LE MONDE DES
PRESTATIONS SARLAU

 LOT ALKHALIL 1 NR 99
 MHAMID MARRAKECH ،

41161، مراكش املغرب

CIDAD ELEC شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي حي ازكي 

الجد3د رقم 57 - 41151 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري 
119561 :

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 14  جنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 CIDAD : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.ELEC
غرض الشركة بإ3جاز : -1 مقاول 
صناعية  او  تجارية  مستغالت  تدبير 
او  املدنية  الخدمات  في  فالحية  او 
تاجر بالتقسيط لالالت   2- عسكرية 

الكهربائية و مستلزماتها.
حي ازكي   : عنوان املقر االجتلاعي 
مراكش   41151  -  57 رقم  الجد3د 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
السيد مهدي ا3ت و 3ف :  1.111 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مهدي ا3ت و 3ف عنوانه)ا) 
2145 41151 مراكش  صوكوما رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مهدي ا3ت و 3ف عنوانه)ا) 
2145 41151 مراكش  صوكوما رقم 

املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
22  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2121 تحت رقم 118762.

436I

cabinet el kharraz mohamed dia eddine

املنطقه

MINTAKKA 
عقد تسيير حر مصل تجاري )امشخاص 

املعنويون)

عقد تسيير حر مصل تجاري
MINTAKKA املنطقه

مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
شركه  أعطى   2121 17  جنبر  قي 
 COMERCIALISATION AL الورو  
WOROD املسجل بالسجل التجاري 
باملحكلة االبتدائية بتطوان   25453
التجاري  لألصل  الحر  التسيير  حق 
رقم  الصناعيه  املنطقه  ب  الكائن 
تطوان   93141  - مرتيل تطوان   114
سيرفيس  ميراكل  لفائدة   ب   املغر 
سنة   2 ملدة   MIRACLE SERVICES
تبتدئ من 11 3نا3ر 2121 و تنتهي في 
مقابل مبلغ شهري   2122 31  جنبر 

قيلته 35.111  رهم.

437I

(COMPTABLE( مكتب املحاسبة

 AN-NAJM EDITIONS
)(S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تأسيس شركة

(COMPTABLE( مكتب املحاسبة
زنقة فاس اقامة رياض املد3نة 
الطابق الثاني رقم 21 بركان ، 

61111، بركان املغرب
 (AN-NAJM EDITIONS (S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي زنقة 

الحد3قة لعثامنة بركان - 63311 
بركان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7511

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   12

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

AN-  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.(NAJM EDITIONS (S.A.R.L

و  ناشر   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

مترجم.
زنقة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

 63311  - بركان  لعثامنة  الحد3قة 

بركان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 HYVERNAT FREDERIC السيد 

حصة بقيلة   ALEXANDRE :  800

111  رهم للحصة .

BURBAUD ANNE- السيدة 

حصة   SOPHIE EMILIE :  200

بقيلة 111  رهم للحصة .

 HYVERNAT FREDERIC السيد 

 111 بقيلة   ALEXANDRE : 800

 رهم.

BURBAUD ANNE- السيدة 

 111 SOPHIE EMILIE : 200 بقيلة 

 رهم.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

 HYVERNAT FREDERIC السيد 

عنوانه)ا)   ALEXANDRE

 MOUNOUFIA ASHMOON

 SOUBK AHAD-SOUBK AHAD

 EGYPTE 99311 SOUBK AHAD

.EGYPTE

BURBAUD ANNE- السيدة 

 1 عنوانه)ا)   SOPHIE EMILIE

 ALLEE DES FORSYTHIAS APPT

 496 33600 PESSAC FRANCE

.33600 PESSAC FRANCE
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والعائلية  الشخصية  امسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

 HYVERNAT FREDERIC السيد 

عنوانه)ا)   ALEXANDRE

 MOUNOUFIA ASHMOON

 SOUBK AHAD-SOUBK AHAD

 EGYPTE 99311 SOUBK AHAD

EGYPTE

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

16  جنبر  بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

2121 تحت رقم 526/2020.

438I

HORIZON LINES SARL

LES JARDINS MED
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HORIZON LINES SARL

شارع محلد اليز3دي، إقامة 

امندلس، بلوك H، الطابق الثاني، 

رقم 11 ، 93141، تطوان املغرب

LES JARDINS MED شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي  وار 

طوب، الجلاعة القروية الزيتون، 

أزال - 93111 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري 

27189 :

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 3وليوز   13

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 LES  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.JARDINS MED

أعلال   : بإ3جاز  الشركة  غرض 
وأشغال البستنة والعنا3ة باملساحات 

الخضراء  .
:  وار  االجتلاعي  املقر  عنوان 
الزيتون،  القروية  الجلاعة  طوب، 

أزال - 93111 تطوان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 31.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:
 311   : بوثكورة  محلد  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محلد بوثكورة عنوانه)ا) 
شارع زرقة، زنقة 3، رقم 45، كويللا 

93111 تطوان املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محلد بوثكورة عنوانه)ا) 
شارع زرقة، زنقة 3، رقم 45، كويللا 

93111 تطوان املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
23 3وليوز  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

2121 تحت رقم 2172.
439I

FIDUGRA

.RINAK FRUIT S.A.R.L.AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

FIDUGRA
شارع محلد الخامس علارة امنار 

رقم 24 الطابق الثالث انزكان ، 
86151، اكا 3ر املغرب

 .RINAK FRUIT S.A.R.L.AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

محلد الخامس - علارة  امانار, 
الطابق 3 رقم 24   - 86151 انزكان 

املغرب.
تحويل  املقر االجتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.45497

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 27 نونبر 2121 تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 

علارة    - الخامس  محلد  »شارع 

 86151  -    24 3 رقم  امانار, الطابق 

ا3فيرنج  »اقامة  إ 9  املغرب«  انزكان 

 ,6 رقم  شقة  االر�سي,  6,  الطابق 

اكا 3ر    81111  - اكا 3ر  فونتي, 

املغرب«.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

22  جنبر  بتاريخ  باكا 3ر   التجارية 

2121 تحت رقم 97588.

441I

BILADI TANGER SARL

BILADI TANGER SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

BILADI TANGER SARL

 RUE PLAGE MANSONANE

 3, 2ème ETAGE N° 2 ، 90000،

TANGER MAROC

BILADI TANGER SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 

إ3ناس 173/175/177 - 91161 

طنجة املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.58161

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 16 نونبر 2121 تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 

 -  173/175/177 إ3ناس  »تجزئة 

زنقة   3« إ 9  طنجة املغرب«   91161

 -  2 رقم   2 شاطئ منسونان الطابق 

91111 طنجة  املغرب«.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

23  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 237522.

441I

املستامنة الشرقية لتقنيات املحاسبة

GALERIES BELKHEIR
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

املستامنة الشرقية لتقنيات 

املحاسبة

شارع محلد عبده اقامة حلزة رقم 

18 مكرر الطابق الثاني رقم 7 ، 

61111، وجدة املغرب

GALERIES BELKHEIR شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 

لبيا3يض شارع عالل الفا�سي  - 

61111 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

36219

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 أكتوبر   14

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.GALERIES BELKHEIR

بيع   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

العقاقير بالتقسيط

متنوعة  إنشاءات  أو  أعلال 

)مقاول).

تجزئة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

 - الفا�سي   عالل  شارع  لبيا3يض 

61111 وجدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي :

السيد بلخير مقران  :  811 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة .

211 حصة    : السيد بلخير أحلد 

بقيلة 111  رهم للحصة .

 السيد بلخير مقران  : 811 بقيلة 

111  رهم.
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بقيلة   211  : السيد بلخير أحلد 
111  رهم.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بلخير مقران  عنوانه)ا) حي 
الزيتون تجزئة العامري زنقة الوعد 

رقم 36 61111 وجدة املغرب.
حي  السيد بلخير أحلد عنوانه)ا) 
الزيتون تجزئة العامري زنقة الوعد 

رقم 36 61111 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بلخير مقران  عنوانه)ا) حي 
الزيتون تجزئة العامري زنقة الوعد 

رقم 36 61111 وجدة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
18  جنبر  بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2121 تحت رقم 3116.
442I

STE FIACCOF 

STE TROMENA
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes maroc
STE TROMENA شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : بلوك 5 
رقم 42 حي هند3ة عونات الحجاج  - 

31111 فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.41781

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر   2121 21  جنبر  في  املؤرخ 
ذات  شركة   STE TROMENA حل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 
 111.111 رأسلالها  مبلغ  الوحيد 
 رهم وعنوان مقرها اإلجتلاعي بلوك 
5 رقم 42 حي هند3ة عونات الحجاج  
فاس املغرب نتيجة لعدم   31111  -

وتراكم  الشركة   اهداف  تحقيق 
الد3ون.

و عين :
السيد)ة) عبد الحليد   بن 3حيى و 
عنوانه)ا) بلوك ا الرفم 33 حي هند3ة 
عونات الحجاج  31111 فاس املغرب 

كلصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 
وفي بلوك ا   2121 21  جنبر  بتاريخ 
33 حي هند3ة عونات الحجاج   الرفم 

- 31111 فاس املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
24  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم 3776.
443I

FIDUCIAIREJAD

 TRAITEUR CHEZ-VOUS
SNC

شركة التضامن
حل شركة

FIDUCIAIREJAD
 RESIDENCE JAOUHARA

 1°ETAGE APPT N°5 AVENUE
 ALLAL EL FASSI MARRAKECH،

MAROC 41111، مراكش
 TRAITEUR CHEZ-VOUS SNC
شركة التضامن)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتلاعي محل 

بالطابق السفلي لللنزل  الكائن بحي 
ازيكي الجد3د  رقم 17 - 41111 

مراكش املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.91343

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2121 نونبر   19 املؤرخ في 
TRAITEUR CHEZ- شركة التضامن

VOUS SNC  مبلغ رأسلالها 11.111 
 رهم وعنوان مقرها اإلجتلاعي محل 
الكائن بحي  بالطابق السفلي لللنزل  
 41111  -  17 رقم  الجد3د   ازيكي 
غياب   : ل  نتيجة  املغرب  مراكش 

النشاط .
محل  ب  التصفية  مقر  حد   و 
الكائن بحي  بالطابق السفلي لللنزل  

 41111  -  17 رقم  الجد3د   ازيكي 
مراكش املغرب. 

و عين:
و  هشام  محسن   السيد)ة) 
 17 حي ازيكي الجد3د رقم  عنوانه)ا) 
)ة)  41111 مراكش املغرب كلصفي 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
24  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2121 تحت رقم 118848.
444I

 WORLD ART CONSULTING SARL par

abréviation WACON SARL

FESOL
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 WORLD ART CONSULTING
 SARL par abréviation WACON

SARL
زاوية شارع أبي جرير الطبري 

وزنقة عبد الرحلان ناصر، إقامة 
املنصور، الطابق امول، الشقة رقم 

2 ، 91111، طنجة املغرب
FESOL شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي املنطقة 
الحرة للتصد3ر بوخالف، القطعة 
24ب، الجزء 24أ2، الطابق امول، 

املكتب رقم 13أ - 91111 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 
 رقم التقييد في السجل التجاري :

111273 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 16  جنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 
الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
.FESOL : اإلقتضاء بلختصر تسليتها
تركيب   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

املواح الشلسية الكهروضوئية.
املنطقة   : عنوان املقر االجتلاعي 
القطعة  بوخالف،  للتصد3ر  الحرة 
الطابق امول،  24أ2،  الجزء  24ب، 
طنجة   91111  - 13أ  رقم  املكتب 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
السيد محلد كريم العلمي :  111 

حصة بقيلة 1.111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
العلمي  كريم  محلد  السيد 
ألفونس  و 3ت   زنقة  عنوانه)ا) 

75114 باريس  فرنسا.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
العلمي  كريم  محلد  السيد 
ألفونس  و 3ت  زنقة  عنوانه)ا) 

75114 باريس  فرنسا
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
25  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 237611.
445I

مكتب التوتيق

CHROMOSOMES
إعالن متعد  القرارات

مكتب التوتيق
اقامة 3اسلينة 3 زنقة ابن العريف 
مكتب 5 الطابق 2 املعاريف الدار 
البيضاء، 21111، الدار البيضاء 

املغرب
CHROMOSOMES »شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة«
وعنوان مقرها االجتلاعي: 26، محج 

مرس السطان، شقة 3، الطابق 
1، سيدي بليوط، الدار البيضاء. - 

21221 الدار البيضاء املغرب.
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»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري 

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
املؤرخ في 19  جنبر 2121

تم اتخاذ القرارات التالية : 
عل9  3نص  الذي    :1 رقم  قرار  
التي  حصة   111 تفويت  ما3لي:  
3لتلكها السيد محلد غيات لفائدة 
بنسبة  اعلوهمي  هللا  عبد  السيد 
املدني  السيد  لفائدة  و  حصة   71

اعلوهمي بنسبة 31 حصة.
عل9  3نص  الذي   :2 رقم  قرار 
للشريك  النهائي  االنسحاب  ما3لي: 
الوحيد للشركة السيد محلد غيات 

و استقالته كلسير وحيد للشركة.
قرار رقم 3: الذي 3نص عل9 ما3لي: 
و  اعلوهمي  هللا  عبد  السيد  تعيين 
كلسير3ن  اعلوهمي  املدني  السيد 

جد3د3ن للشركة.
قرار رقم 4: الذي 3نص عل9 ما3لي: 
امسا�سي  القانون  صياغة  إعا ة 
للشركة بعقد متفر̫  كشركة ذات 

مسؤولية محدو ة.
قرار رقم 5: الذي 3نص عل9 ما3لي: 

صالحيات.
وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي 3نص عل9 ما3لي: 

مساهلات
عل9  3نص  الذي   :15 رقم  بند 

ما3لي: تعيين مسير للشركة
عل9  3نص  الذي   :16 رقم  بند 

ما3لي: صالحية مسير الشركة
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 759168.
446I

FIDUCEL  SARL AU

بركول اند كو
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

FIDUCEL  SARL AU
 RES YAZAMANE  III IMM 6

 APPT 4 ROUTE DE KENITRA ،
11160، SALE MAROC

بركول اند كو شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي علارة 
26 الشقة 15 شارع عقبة اكدال  - 

11191 الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

148317
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 أكتوبر   26
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
بركول   : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

اند كو.
اشغال   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

البناء - اشغال عامة.
علارة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
 - 15 شارع عقبة اكدال   الشقة   26

11191 الرباط املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
السيد االزرق 3اسين :  511 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة .
الصد3ق  محلد  االزرق  السيد 
111  رهم  بقيلة  حصة   511   :

للحصة. 
والعائلية  الشخصية  امسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  3اسين  االزرق  السيد 
علارة 26 شقة 15 شارع عقبة اكدال 

11191 الرباط املغرب.
الصد3ق  محلد  االزرق  السيد 
امنية طريق مكناس   فيال  عنوانه)ا) 

11133 سال املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
الصد3ق  محلد  االزرق  السيد 
امنية طريق مكناس  فيال  عنوانه)ا) 

11133 سال املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
16  جنبر  بتاريخ  التجارية بالرباط  

2121 تحت رقم 6262.
447I

EXPERTS CONSULTANTS DU DETROIT

ا3ن كا الرنينج سانتير  

INKA LEARNING CENTER
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تعيين مسير جد3د للشركة

 EXPERTS CONSULTANTS DU
DETROIT

91 شارع 3وسف إبن تاشفين رقم 
85 ، 91111، طنجة املغرب
 INKA  ا3ن كا الرنينج سانتير

LEARNING CENTER  شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 
موالي 3وسف، اقامة ميلوزا ، 

الطابق االر�سي، رقم 48  - 91111 
طنجة املغرب.

تعيين مسير جد3د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.77643
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
2121 تم تعيين  11  جنبر  املؤرخ في 
السيد)ة)    للشركة  جد3د  مسير 
 ANDES اندريس بوليش            
   Sébastian سيباستيان    BULICH

كلسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
24  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 237571.
448I

2AIN GROUPE COMPTA

PROTURK S.A.R.L AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

2AIN GROUPE COMPTA
 BD MED V 3 EME ETAGE APP

 11 282 BENI MELLAL، 23000،
BENI MELLAL MAROC

PROTURK S.A.R.L AU شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي  وار 
اهل سابك فم العنصر بني مالل  - 

23111 بني مالل املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
11819

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 أكتوبر   18
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.PROTURK S.A.R.L AU
االشغال   : غرض الشركة بإ3جاز 

املختلفة .
:  وار اهل  عنوان املقر االجتلاعي 
سابك فم العنصر بني مالل  - 23111 

بني مالل املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 511.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 5.111   : السيد حليد املعطاوي 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حليد املعطاوي عنوانه)ا) 
 وار اهل سابك فم العنصر بني مالل 

23111 بني مالل املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حليد املعطاوي عنوانه)ا) 
 وار اهل سابك فم العنصر بني مالل 

23111 بني مالل املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 22 بتاريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم 1115.

449I
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 WORLD ART CONSULTING SARL par

abréviation WACON SARL

PRODEF
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 WORLD ART CONSULTING
 SARL par abréviation WACON

SARL
زاوية شارع أبي جرير الطبري 

وزنقة عبد الرحلان ناصر، إقامة 
املنصور، الطابق امول، الشقة رقم 

2 ، 91111، طنجة املغرب
PRODEF  شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي املنطقة 

الحرة للتصد3ر بوخالف، الجزء 43 
ب، الطابق امول، املكتب رقم 21 - 

91111 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
111275

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 21  جنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. PRODEF
صناعة   : بإ3جاز  الشركة  غرض 
العبوات الصناعية - تجليع وتركيب 

وإصالح آالت ومعدات التغليف.
املنطقة   : عنوان املقر االجتلاعي 
 43 الجزء  الحرة للتصد3ر بوخالف، 
 -  21 املكتب رقم  الطابق امول،  ب، 

91111 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 91.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:

السيد محلد بن الفا�سي الطويل :  

911 حصة بقيلة 111  رهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  امسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محلد بن الفا�سي الطويل 
عنوانه)ا) زنقة رييرا  ن نوفر  18971 

برشلونة إسبانيا.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محلد بن الفا�سي الطويل 
عنوانه)ا) زنقة رييرا  ن نوفر  18971 

برشلونة إسبانيا

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

25  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 237611.

451I

STE TRAFISCO

SKY BUS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE TRAFISCO

شارع عبدهللا ابن الزبير مويلحا 

الجد3دة 273 ، 24111، الجد3دة 

املغرب

SKY BUS شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شقة رقم 

7 علارة 18 مجلوعات النخيل 

بلوك ب الجد3دة . - 24111 

الجد3دة  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

17315

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 أكتوبر   26

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 SKY  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.BUS
نقل   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

بضائع.
نقل املستخدمين.

الحراسة والنظافة والبستنة..
شقة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
مجلوعات النخيل   18 علارة   7 رقم 
بلوك ب الجد3دة . - 24111 الجد3دة  

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
السيد زهيدي املصطفى  :  1.111 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
املصطفى   زهيدي  السيد 
جلعت  الشرفاء  عنوانه)ا)  وار 
بوعزيز  أوال   قيا ة  عبدهللا  موالي 
 24111 الجد3دة  علالة  الشلالية 

الجد3دة الجد3دة.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
املصطفى   زهيدي  السيد 
جلعت  الشرفاء  عنوانه)ا)  وار 
بوعزيز  أوال   قيا ة  عبدهللا  موالي 
 24111 الجد3دة  علالة  الشلالية 

الجد3دة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 18 بتاريخ  بالجد3دة   االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم 25694.
452I

baaach travel

 COMPAGNIE D›ELEVAGE
DE CHEVRES AIT CHARQI

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تأسيس شركة

baaach travel
 cooperative sidi daher targa
 saada ، 40000، marrakech

maroc
 COMPAGNIE D›ELEVAGE DE

CHEVRES AIT CHARQI شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي  وار ا3ت 

علارة سيدي بدهاج امزميز - 41111 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

119615

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 11  جنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 COMPAGNIE D’ELEVAGE DE

.CHEVRES AIT CHARQI

غرض الشركة بإ3جاز : مربي املعز.

:  وار ا3ت  عنوان املقر االجتلاعي 

علارة سيدي بدهاج امزميز - 41111 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:

61 حصة    : السيد الشرق9 عزيز 

بقيلة 111  رهم للحصة .

السيد الشرقي سعيد :  41 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  سعيد  الشرقي  السيد 

 وار ا3ت علارة البور سيدي بدهاج 

امزميز  41111 مراكش املغرب.

عنوانه)ا)  عزيز  الشرقي  السيد 

 وار ا3ت علارة البور سيدي بدهاج 

امزميز  41111 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  عزيز  الشرقي  السيد 

 وار ا3ت علارة البور سيدي بدهاج 

امزميز  41111 مراكش املغرب
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باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

23  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2121 تحت رقم 118811.

453I

كفاءات كونسولتينغ

 MEDINE POUR

 CONSTRUCTIONS

DIVERSES
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

كفاءات كونسولتينغ

الخرازعلارة  محلد  شارع   482

تطوان   ،93111  ، تطوان  التوزاني 

املغرب

 MEDINE POUR

 CONSTRUCTIONS DIVERSES

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

 482  : اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان 

شارع محلد الخراز  - 93111 تطوان 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.9527

العام  الجلع  بلقت�سى 

17  جنبر  في  املؤرخ  اإلستثنائي 

 MEDINE POUR حل  تقرر   2121

 CONSTRUCTIONS DIVERSES

شركة ذات املسؤولية املحدو ة مبلغ 
وعنوان  111.111  رهم  رأسلالها 

شارع محلد   482 مقرها اإلجتلاعي 

املغرب  تطوان   93111  - الخراز  

بسبب  املر و 3ة  لنقص  نتيجة 

الظروف االقتصا 3ة الحالية.

و عين:

و  هيدور  احلد   السيد)ة) 
عنوانه)ا)  وار احريق جلاعة الزيتون 

)ة)  تطوان املغرب كلصفي   93111

للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

 482 وفي   2121 17  جنبر  بتاريخ 

شارع محلد الخراز  - 93111 تطوان 

املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

18  جنبر  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

2121 تحت رقم 6231.

454I

baaach travel

افراح منصف
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

baaach travel

 cooperative sidi daher targa

 saada ، 40000، marrakech

maroc

افراح منصف شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي سبت 

اكو ارجلاعة سيدي بدهاج اقليم 

الحوز   - 41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

119683

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 11  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

افراح   : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

منصف.
ملون   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

الحفالت.

سبت   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

اقليم  بدهاج  سيدي  اكو ارجلاعة 

الحوز   - 41111 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

السيد عتلان العضراوي :  1.111 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
العضراوي  عتلان  السيد 

سيدي  عنوانه)ا)  وارالخليس 

 41111 امزميز   وزكيتة  بدهاج 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
العضراوي  عتلان  السيد 

سيدي  عنوانه)ا)  وارالخليس 

 41111 امزميز  وزكيتة  بدهاج 

مراكش املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

24  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2121 تحت رقم 118873.

456I

بروفيد خدمات متعد ة ش.م.م ش و

Karim.co.divers
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

بروفيد خدمات متعد ة ش.م.م 

ش و

شارع محلد  او  اقامة بدرطابق 

فوق ار�سي رقم 3 تطوان ، 93141، 

تطوان املغرب

Karim.co.divers شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع ابو 

عبيدة ابن الجراح رقم 55 تطوان 

93141 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

28319

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 14  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

Karim. : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.co.divers

تحويل   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

االموال.

عنوان املقر االجتلاعي : شارع ابو 

تطوان   55 رقم  الجراح  ابن  عبيدة 

93141 تطوان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.111   : بنعبدهللا  السيد كريم 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بنعبدهللا  كريم  السيد 

شارع حلزة ابن عبد املطلب رقم 19 

93141 تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بنعبدهللا  كريم  السيد 

شارع حلزة ابن عبد املطلب رقم 19 

93141 تطوان املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

22  جنبر  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

2121 تحت رقم 6256.

458I

HOLDING YAMY

EURO-CARPET
إعالن متعد  القرارات

HOLDING YAMY

شارع ا ريس امول إقامة طنجة 

أوفيس سنتر الطابق الخامس رقم 

54-54أ ، 91111، طنجة املغرب

EURO-CARPET »شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة ذات الشريك 

الوحيد«
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وعنوان مقرها االجتلاعي: املنطقة 

الصناعية اجزنا3ة، الجزء رقم 

141، الطابق امول، املكتب رقم 1 - 

91111 طنجة املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.111173

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 13 نونبر 2121

تم اتخاذ القرارات التالية : 

قرار رقم 1: الذي 3نص عل9 ما3لي: 

للشركة  االجتلاعي  املقر  تحويل 

بلد3نة  الكائن  الحا ي  مقرها  من 

يعقوب  بولفار   272 البيضاء،  الدار 

الكائن  الجد3د  املقر  إ 9  املنصور، 

الصناعية  املنطقة  طنجة،  بلد3نة 

الطابق   ،141 رقم  الجزء  اجزنا3ة، 

وبالتا ي إعا ة   ،1 املكتب رقم  امول، 

صياغة املا ة 4 من القانون امسا�سي 

للشركة.

قرار رقم 2: الذي 3نص عل9 ما3لي: 

تجد3د ثقة تسيير الشركة في السيد 

عبد الحق السعيدي بصفته مسير 

وحيد غير شريك للشركة، وذلك ملدة 

تلزم الشركة في جليع  غير محدو ة. 

الوحيد  املسير  بتوقيع  معامالتها 

السيد عبد الحق السعيدي.

عل9  3نص  الذي   :3 رقم  قرار 

ما3لي: تحيين وإعا ة صياغة القانون 

ليشلل  وذلك  للشركة  امسا�سي 

مجلوع التغييرات الجد3دة.

وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

عل9  3نص  الذي   :1 رقم  بند 

تحيين وإعا ة صياغة النظام  ما3لي: 

امسا�سي بالكامل

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

21  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 237421.

459I

كومافيد

 SOCIÉTÉ NEGOCE
MACHINE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تحويل الشكل القانوني للشركة

كومافيد
11 شارع عبد هللا شفشاوني وجدة ، 

61111، وجدة املغرب
 SOCIÉTÉ NEGOCE MACHINE

SARL شركة ذات املسؤولية املحدو ة
و عنوان مقرها االجتلاعي زنقة 11 

تجزئة وا  املخازن طريق سيدي 3حي - 
61111 وجدة .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.18743

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم تحويل   2121 نونبر   31 املؤرخ في 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات املسؤولية املحدو ة« إ 9 »شركة 
ذات مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد«.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
23  جنبر  بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2121 تحت رقم 3178.
461I

LE PARTENAIRE FISCAL SARL AU

COM EN SCENE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

 LE PARTENAIRE FISCAL SARL
AU

49 شارع علر بن الخطاب الطابق 3 
رقم 6 ، 91111، طنجة املغرب

COM EN SCENE SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 8 زنقة 
الفارابي، إقامة بالص، الطابق 
الثاني، رقم 9 - 91111 طنجة 

املغرب.
تحويل  املقر االجتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.42213

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 14 شتنبر 2121 تم  تحويل  

املقر االجتلاعي الحا ي للشركة من »8 
الطابق  إقامة بالص،  زنقة الفارابي، 
طنجة   91111  -  9 رقم  الثاني، 
املغرب« إ 9 »62، زنقة سيدي أحلد 
طنجة    91111  - القصبة  بوقجة، 

املغرب«.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
25  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 237617.
461I

FIDA

HAFSA ATATE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

FIDA
 ABDELMOUMEN RES EL

 HADI ، 20000، CASABLANCA
MAROC

HAFSA ATATE شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتلاعي سوق 

املجلع التجاري ليساسفة رقم 311  
الدارالبيضاء 21111 الدارالبيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.234575

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
2121 تقرر حل  11  جنبر  املؤرخ في 
املحدو ة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسلالها  مبلغ    HAFSA ATATE
مقرها  وعنوان  111.111  رهم 
التجاري  املجلع  سوق  اإلجتلاعي 
الدارالبيضاء    311 رقم  ليساسفة 
املغرب نتيجة  الدارالبيضاء   21111

ل : توقف انشطة الشركة.
سوق  ب  التصفية  مقر  حد   و 
  311 املجلع التجاري ليساسفة رقم 
الدارالبيضاء   21111 الدارالبيضاء 

املغرب. 
و عين:

و  نصفي  الشرقاوي   السيد)ة) 
سوالم  عباس  ولد  عنوانه)ا)  وار 
املغرب  برشيد   26412 برشيد 

كلصفي )ة) للشركة.

الحدو   اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  عل9  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية :

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 759137.

462I

PARTAGE CONSULTING

 PACIFIC HOLDING

OFFSHORE

شركة املساهلة

خفض رأسلال الشركة

PARTAGE CONSULTING

شارع لبنان إقامة 3امنة 1 الطابق 

 Tanger ،91111 ، 76 السا س رقم

املغرب

 PACIFIC HOLDING OFFSHORE

شركة املساهلة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 183, 

 Avenue Prince Héritier Centre

 NREA N°65  - 90000 TANGER

املغرب.

خفض رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.85161

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم   2121 نونبر   27 في  املؤرخ 

بلبلغ  الشركة  رأسلال  خفض 

أي  »22.341.111  رهم«  قدره 

إ 9  »67.355.111  رهم«  من 

 : طريق  عن  »45.115.111  رهم« 

تخفيض عد   امسهم.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

24  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 237562.

463I
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كفاءات كونسولتينغ

NOUR ROAD SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تعيين مسير جد3د للشركة

كفاءات كونسولتينغ

482 شارع محلد الخرازعلارة 

التوزاني تطوان ، 93111، تطوان 

املغرب

NOUR ROAD SERVICES  شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

سبتة املحنش 2 رقم 44 - 93111 

تطوان املغرب.

تعيين مسير جد3د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.27953

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2121 تم تعيين  17  جنبر  املؤرخ في 

مسير جد3د للشركة السيد)ة) لقلان 

مهدي  كلسير آخر

تبعا إلقالة مسير.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

18  جنبر  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

2121 تحت رقم 6231.

464I

 CABINET ZAKIA BENTEFRIT COMPT SARL

A.U

LAALILI PARAMEDICAL
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET ZAKIA BENTEFRIT

COMPT SARL A.U

15 زنقة جلال الد3ن امفغاني 

الطابق الرابع شقة رقم 1 وجدة. ، 

61111، وجدة املغرب

LAALILI PARAMEDICAL شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 34 شارع 

القنيطرة وجدة - 61111 وجدة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

36163

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2121 شتنبر   14

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.LAALILI PARAMEDICAL

تاجر   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

إكسسوارات أو لوازم صيدلية

موزع املنتجات الطبية.

34 شارع  عنوان املقر االجتلاعي : 

وجدة   61111  - وجدة  القنيطرة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.111   : السيد الصد3ق لعليلي 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الصد3ق لعليلي عنوانه)ا) 

 32 37 رقم  حي �سي لخضر شارع ب  

وجدة 61111 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الصد3ق لعليلي عنوانه)ا) 

 32 37 رقم  حي �سي لخضر شارع ب  

وجدة 61111 وجدة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

14  جنبر  بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2121 تحت رقم 2942.

465I

فدكريد كونساي

 SUNNY VEGETABLE
TRADING

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تأسيس شركة

فدكريد كونساي
81 زنقة 3وسف بن تاشفين برشيد ، 

26111، برشيد املغرب
 SUNNY VEGETABLE TRADING

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي 13 شارع 

محلد الخامس تجزئة اليسر الطابق 
3 يساربرشيد - 26111 برشيد 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

14425
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 18  جنبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SUNNY VEGETABLE TRADING
االستيرا    : غرض الشركة بإ3جاز 

و التصد3ر.
13 شارع  عنوان املقر االجتلاعي : 
محلد الخامس تجزئة اليسر الطابق 
برشيد   26111  - يساربرشيد   3

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
  : الد3ن  بدر  بنونة محلد  السيد 
341 حصة بقيلة 111  رهم للحصة 
.السيد حفي�سي زيدان :  331 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة .
 331   : احلد  االنصاري  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :
الد3ن  بدر  محلد  بنونة  السيد 

املكي  عنوانه)ا)  وارلعيا3طة سيدي 
برشيد 26111 برشيد املغرب.

السيد حفي�سي زيدان عنوانه)ا) 
BP 777 99247  بي االمارات.

السيد االنصاري احلد عنوانه)ا) 
  LOT BEAU CITE النهضة  حي 

11211 الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
الد3ن  بدر  محلد  بنونة  السيد 
املكي  عنوانه)ا)  وارلعيا3طة سيدي 

برشيد 26111 برشيد املغرب
السيد االنصاري احلد عنوانه)ا) 
 LOT BEAU CITE 10210 حي النهضة

الرباط املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
24  جنبر  بتاريخ  االبتدائية ببرشيد  

2121 تحت رقم 1631.
466I

 CABINET ZAKIA BENTEFRIT COMPT SARL

A.U

ALUM ZERYOUH
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

 CABINET ZAKIA BENTEFRIT
COMPT SARL A.U

15 زنقة جلال الد3ن امفغاني 
الطابق الرابع شقة رقم 1 وجدة. ، 

61111، وجدة املغرب
ALUM ZERYOUH شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي : 1 ر ك 
3 تجزئة رغيون طريق تازة وجدة - 

61111 وجدة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.28671

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2121 نونبر   14 املؤرخ في 
ذات  شركة   ALUM ZERYOUH
رأسلالها  مبلغ  املحدو ة  املسؤولية 
99  رهم وعنوان مقرها اإلجتلاعي 1 
ر ك 3 تجزئة رغيون طريق تازة وجدة 
- 61111 وجدة املغرب نتيجة لزيا ة 

خسائر الشركة وعجزها عن
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االستلرار.......
و عين:

و  زريوح  محلد   السيد)ة) 
 3 شارع    الجوهرة  حي  عنوانه)ا) 
وجدة املغرب   61111 وجدة   9 رقم 

كلصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 
ر ك   1 وفي   2121 11  جنبر  بتاريخ 
 - تازة وجدة  تجزئة رغيون طريق   3

61111 وجدة املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
23  جنبر  بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2121 تحت رقم 3192.
467I

BURO INVEST

 STE BST TRANSPORT ET
LOGISTIQUES

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

BURO INVEST
 bd oukba ibnou nafii hay 23
 mohammadi 23 bd oukba

 ibnou nafii hay mohammadi،
20570، casablanca MAROC
 STE BST TRANSPORT ET
LOGISTIQUES شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : 197 
شارع املقاومة الطابق 4  - 21111 

الدارالبيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.366477

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر   2121 نونبر   16 في  املؤرخ 
 STE BST TRANSPORT حل 
ذات  شركة   ET LOGISTIQUES
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 
 111.111 رأسلالها  مبلغ  الوحيد 
 197  رهم وعنوان مقرها اإلجتلاعي 
 21111  -   4 شارع املقاومة الطابق 
املغرب نتيجة ل انتهاء  الدارالبيضاء 
من  الشركة  تأسست  الذي  الغرض 

أجله.

و عين:
و  رازق   بوشعيب    السيد)ة) 
 21/  9 شطر  االزهر  حي  عنوانه)ا) 
اقامة 11 رقم 112 البرنو�سي  21111 
)ة)  كلصفي  املغرب  الدارالبيضاء 

للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 
 197 وفي   2121 نونبر   16 بتاريخ 
 21111  -   4 شارع املقاومة الطابق 

الدارالبيضاء املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 759116.
468I

ACTIONS FINANCE CONSEILS

2MT IT INVEST
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ACTIONS FINANCE CONSEILS
6 زنـقـة قــدمــاء الــلــراكـــشـيــيـن مــكــتــب 

رقـــم  4 جليز ، 41111، مراكش 
املغرب

2MT IT INVEST شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
 AV وعنوان مقرها اإلجتلاعي

 ABDELKRIM EL KHATTABI IMM
 IMANE 28,2 EME ETAGE APPT
 N47 GUELIZ-MARRAKECH  -

41111 مراكش  املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.47583

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر حل   2121 نونبر   28 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
  2MT IT INVEST الوحيد  الشريك 
مبلغ رأسلالها 11.111  رهم وعنوان 
 AV ABDELKRIM مقرها اإلجتلاعي 
 EL KHATTABI IMM IMANE 28,2
EME ETAGE APPT N47 GUELIZ-
مراكش    MARRAKECH  - 40000
نتيجة للصعوبات   : املغرب نتيجة ل 
تطوير  في  الشركة  تواجهها   التي 

نشاطها..

 RUE  6 و حد  مقر التصفية ب 
 DES VIEUX MARRRAKCHIS
 BUREAU N4 GUELIZ
مراكش    MARRAKECH - 40000

املغرب. 
و عين:

   KAMAL MARTIN السيد)ة) 
 638 عنوانه)ا)  و   CHEBALLAH
 GRANDE RUE 11711 MIRIBEL
 FRANCE ****** MIRIBEL

FRANCE كلصفي )ة) للشركة.
الحدو   اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  عل9  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
23  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2121 تحت رقم 118813.
469I

RESIDENCIA IMMOBILIER

RESIDENCIA IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

RESIDENCIA IMMOBILIER
شارع سلية اقامة شهرزا  3 الطابق 

5 رقم 22 بامليي ، 21151، الدار 
البيضاء املغرب

 RESIDENCIA IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 
سلية اقامة شهرزا  3 الطابق 
5 رقم 22 بامليي - 21151 الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.434569

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر حل   2121 نونبر   16 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
 RESIDENCIA الوحيد  الشريك 
رأسلالها  مبلغ    IMMOBILIER
مقرها  وعنوان  111.111  رهم 
اإلجتلاعي شارع سلية اقامة شهرزا  

 21151  - بامليي   22 رقم   5 الطابق   3

الدار البيضاء املغرب نتيجة ل : عدم 

منذ  النشاط  وغياب  الزبناء  وجو  

تأسيس الشركة.

شارع  ب  التصفية  مقر  حد   و 

 5 الطابق   3 شهرزا   اقامة  سلية 
رقم 22 بامليي - 21151 الدار البيضاء 

املغرب. 

و عين:

بونقيد و  نصر الد3ن    السيد)ة) 

حيان   بن  جابر  شارع   56 عنوانه)ا) 

املغرب  البيضاء  الدار   21451

كلصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

العقو    تبليغ  محل  و  املخابرة 

والوثائق املتعلقة بالتصفية.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 18 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 758131.

471I

baaach travel

 FERME DE MOHAMED
 POUR L›ELEVAGE DE

POULETS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

baaach travel

 cooperative sidi daher targa

 saada ، 40000، marrakech

maroc

 FERME DE MOHAMED POUR

L›ELEVAGE DE POULETS شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي  وارا3ت 

علارة البور اوال  مطاع  امزميز - 

41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

119741
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 13  جنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
 FERME DE MOHAMED POUR

.L’ELEVAGE DE POULETS
تربية   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

الدواجن.
:  وارا3ت  عنوان املقر االجتلاعي 
 - امزميز  مطاع   اوال   البور  علارة 

41111 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:
 111   : لكصيوار  محلد  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محلد لكصيوار عنوانه)ا) 
 وار ا3ت علارة سيدي بدهاج امزميز 

الحوز 41111 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محلد لكصيوار عنوانه)ا) 
 وار ا3ت علارة سيدي بدهاج امزميز 

الحوز 41111 مراكش املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
التجارية بلراكش  بتاريخ - تحت رقم
 471I

BURO INVEST

NG NETWORKS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

BURO INVEST
 bd oukba ibnou nafii hay 23
 mohammadi 23 bd oukba

 ibnou nafii hay mohammadi،
20570، casablanca MAROC

NG NETWORKS شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : 11 شارع 
 ليس طابق 4 الشقة 4 بلفيد3ر  - 

21111 الدارالبيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.311383

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر   2121 11  جنبر  في  املؤرخ 
شركة ذات   NG NETWORKS حل 
رأسلالها  مبلغ  املحدو ة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  111.111  رهم 
طابق  شارع  ليس   11 اإلجتلاعي 
 21111  - بلفيد3ر    4 الشقة   4
املغرب نتيجة ل انتهاء  الدارالبيضاء 
من  الشركة  تأسست  الذي  الغرض 

أجله.
و عين:

السيد)ة) هند   بواشرا  و عنوانه)ا) 
21 زنقة الخاطيب البغدا ي بوركون  
املغرب  الدارالبيضاء   21111

كلصفي )ة) للشركة.
بواشرا   الد3ن    صالح  السيد)ة) 
الخاطيب  زنقة   21 وعنوانه)ا) 
 21111 بوركون   البغدا ي 
)ة)  كلصفي  املغرب  الدارالبيضاء 

للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 
بتاريخ 11  جنبر 2121 وفي 11 شارع 
 - بلفيد3ر    4 الشقة   4  ليس طابق 

21111 الدارالبيضاء املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 759114.
473I

YG ET ASSOCIES

 ETUDES ET FABRICATIONS
 ELECTRIQUES ET

METALLIQUES«FABRILEC
تعيين أعضاء مجلس اإل ارة

YG ET ASSOCIES
165 شارع عبد املومن 

العلارة B الطابق 3 ، 21111، 
CASABLANCA MAROC

 ETUDES ET FABRICATIONS
 ELECTRIQUES ET

 METALLIQUES«FABRILEC
»شركة  املساهلة«

وعنوان مقرها االجتلاعي: 81 زنقة 
البنفسج مرس السلطان - 21131 

الدارالبيضاء املغرب.
»تعيين أعضاء مجلس اإل ارة«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.36653

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
املؤرخ في 18 أكتوبر 2121

تقرر تعيين أعضاء مجلس اإل ارة 
خالل السنوات املالية التالية: 

ا 9   01/07/2020 من 
30/06/2026

امشخاص الطبيعيون: 
مصطفى   مشرق  السيد)ة) 
عنوانه)ا)  والكائن  مد3ر  بصفته)ا) 
رقم   15 زنقة   2 الكولين  تجزئة  ب: 
الدارالبيضاء   21151 كاليفورنيا   41

املغرب
مشرق أنس بصفته)ا)  السيد)ة) 
تجزئة  ب:  عنوانه)ا)  والكائن  مد3ر 
الكولين 2 زنقة 15 رقم 41 كاليفورنيا 

21151 الدارالبيضاء املغرب
السيد)ة) مشرق سعد بصفته)ا) 
 132 ب:  عنوانه)ا)  والكائن  مد3ر 
معروف   سيدي  مرجانة  تجزئة 

21521 الدارالبيضاء املغرب
السيد)ة) مشرق ر�سى بصفته)ا) 
تجزئة  ب:  عنوانه)ا)  والكائن  مد3ر 
الكولين 2 زنقة 15 رقم 41 كاليفورنيا 

21151 الدارالبيضاء املغرب
امشخاص املعنويون: 

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 758711.
474I

شركة ألتيرفيد ش.م.م

 STE LE MONDE DU SAVOIR
PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
قفل التصفية

شركة ألتيرفيد ش.م.م

زنقة 11 رقم 12 حي النجاح 
خنيفرة، 54111، خنيفرة املغرب
 STE LE MONDE DU SAVOIR

PRIVE شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : الطابق 
االول و التاني زنقة 11 رقم 12 

حي وا  الدهب - 54111 خنيفرة 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.2333
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
2121 تقرر حل  23 شتنبر  املؤرخ في 
 STE LE MONDE DU SAVOIR
املسؤولية  ذات  شركة   PRIVE
 31.111 رأسلالها  مبلغ  املحدو ة 
اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان   رهم 
رقم   11 الطابق االول و التاني زنقة 
12 حي وا  الدهب - 54111 خنيفرة 
عن  الكلي  اللتوقف  نتيجة  املغرب 

النشاط.
و عين:

الحو ري  محلد   السيد)ة) 
خنيفرة   54111 خنيفرة  وعنوانه)ا) 

املغرب كلصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 
الطابق  وفي   2121 نونبر   25 بتاريخ 
االول و التاني زنقة 11 رقم 12 حي وا  

الدهب - 54111 خنيفرة املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
االبتدائية بخنيفرة  بتاريخ 16  جنبر 

2121 تحت رقم 341.
475I

AQBOU EL HOUSSAINE

IRRIBLOC SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AQBOU EL HOUSSAINE
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

IRRIBLOC SARL AU  شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتلاعي قصر اغلي 
ملعب كلليلة  - 52251 كلليلة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
14257

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 أكتوبر   15
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. IRRIBLOC SARL AU
بناء   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

وتشييد قنوات الري والتقطير
امشغال املختلفة 

الوصاطة.
قصر   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
اغلي ملعب كلليلة  - 52251 كلليلة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 1.111   : ملنتصر  أ3وب  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  ملنتصر  أ3وب  السيد 
19 زنقة املسجد شارع موالي إ ريس 

ميدلت 54356 ميدلت املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  ملنتصر  أ3وب  السيد 
19  زنقة املسجد شارع موالي إ ريس 

ميدلت 54356 ميدلت املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 28 بتاريخ  بالرشيد3ة   االبتدائية 

أكتوبر 2121 تحت رقم 1121.

476I

BENATTOU DECOR بنعتو  3كور

BENATTOU DECOR
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

BENATTOU DECOR بنعتو  3كور
عزيب الحاج قدور مجلع البستان 
اقامة 9 رقم 2 ، 91111، طنجة 

املغرب
BENATTOU DECOR   شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي عزيب 

الحاج قدور مجلع البستان اقامة 9 
رقم 2  - 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
111169

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 11  جنبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.  BENATTOU DECOR
 : بإ3جاز  الشركة  غرض 
 Decoration d interieur et design
عنوان املقر االجتلاعي : عزيب الحاج 
  2 9 رقم  قدور مجلع البستان اقامة 

- 91111 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:
حصة   51   : أنس  بنعتو  السيد 

بقيلة 111  رهم للحصة .
حصة   51   : 3اسر  بنعتو  السيد 

بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بنعتو 3اسر عنوانه)ا) شارع 
ابي حسن شا  ي اقامة مبروكة شقة 

22 91111 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بنعتو أنس عنوانه)ا) شارع 
ابي حسن شا  ي اقامة مبروكة شقة 

22 91111 طنجة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
بتاريخ  بطنجة   التجارية 
رقم  تحت   2121 23  جنبر 

.41611121128669
477I

anaouch

RMP2
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

anaouch
 marrakech ، 40000، marrakech

maroc
RMP2 شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي عين  ا ة 

فخارة اسعا ة مراكش - 41111 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
119713

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 11  جنبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
.RMP2 : اإلقتضاء بلختصر تسليتها
تجد3د   : بإ3جاز  الشركة  غرض 
آالت  و  معدات  صنع  و  صيانة  و 

الصناعات الغدائية
تفكيك و تركيب و تشغيل معدات 

و آالت الصناعات الغدائية.
عنوان املقر االجتلاعي : عين  ا ة 
 41111  - مراكش  اسعا ة  فخارة 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
السيد ا3ت الحسين ابوبكر :  751 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

السيد ا3ت الحسين ا3وب :  251 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

ابوبكر  الحسين  ا3ت  السيد 

مراكش   41111 مراكش  عنوانه)ا) 

املغرب.

ا3وب  الحسين  ا3ت  السيد 

مراكش   41111 مراكش  عنوانه)ا) 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

ا3وب  الحسين  ا3ت  السيد 

مراكش   41111 مراكش  عنوانه)ا) 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

24  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2121 تحت رقم 118884.

478I

 3وان امستاذ رشيد بوعبيد

العيون للتنمية

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

 3وان امستاذ رشيد بوعبيد

شارع مكة علارة 2 الطابق التاني 

ص.ب 7228 العيون الرئيسية، 

71111، العيون املعغرب

العيون للتنلية شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي حي موالي 

رشيد، الشطر التاني، شارع عبد 

املالك بن مروان، زنقة 2، علارة 1 - 

71111 العيون املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.15451

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2121 21  جنبر  في  املؤرخ 

املصا قة عل9 :
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سالك  أحلد  )ة)  السيد  تفويت 
بريد الليل 511 حصة اجتلاعية من 
أصل 1.111 حصة لفائدة  السيد )ة) 
الحسن  الباز بتاريخ 21  جنبر 2121.
سالك  أحلد  )ة)  السيد  تفويت 
بريد الليل 211 حصة اجتلاعية من 
السيد  لفائدة   حصة   1.111 أصل 
)ة) لحسن واشواش بتاريخ 21  جنبر 

.2121
تفويت السيد )ة) كي مسو  مراش 
أصل  من  اجتلاعية  حصة   311
)ة)  السيد  لفائدة   حصة   1.111
21  جنبر  بتاريخ  واشواش  لحسن 

.2121
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم   
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 24  جنبر 

2121 تحت رقم 3175/2020.
479I

AGIN SARL

JBS SYSTEMS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

AGIN SARL
 RUE RABIA APT 2 AGDAL 17

 RABAT ، 12000، RABAT
MAROC

JBS SYSTEMS شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 31 زنقة 
ملوية شقة 15 اكدال الرباط - 

12111 الرباط املغرب.
تحويل  املقر االجتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.29561

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 15 نونبر 2121 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 
اكدال   15 شقة  ملوية  زنقة   31«
إ 9  الرباط املغرب«   12111  - الرباط 
 - أكدال    8 »22 شارع مشلفن شقة 

12111 الرباط  املغرب«.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
23  جنبر  بتاريخ  التجارية بالرباط  

2121 تحت رقم 119665.
481I

ETAMCO

الحاج اغري

LHAJ AGRI  
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ETAMCO
111 شارع عالل بن عبد هللا حي 

السعا ة ويسالن مكناس ، 51181، 
مكناس املغرب

الحاج اغري  LHAJ AGRI شركة 
ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي  45 

الطابق االول شارع ا ملسيرة حي 
السعا ة ويسالن  - 51181 مكناس 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.51765

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تلت   2121 11  جنبر  في  املؤرخ 

املصا قة عل9 :
بوكبوط  )ة)  السيد  تفويت 
من  اجتلاعية  حصة   331 ابراهيم 
أصل 1.111 حصة لفائدة  السيد )ة) 

نا 3ة  عامر بتاريخ 11  جنبر 2121.
بوكبوط  )ة)  السيد  تفويت 
من  اجتلاعية  حصة   251 ابراهيم 
أصل 1.111 حصة لفائدة  السيد )ة) 
ا ريس عامر بتاريخ 11  جنبر 2121.

بوكبوط  )ة)  السيد  تفويت 
من  اجتلاعية  حصة   241 ابراهيم 
أصل 1.111 حصة لفائدة  السيد )ة) 

بوشتى عامر بتاريخ 11  جنبر 2121.
بوكبوط  )ة)  السيد  تفويت 
من  اجتلاعية  حصة   61 ابراهيم 
السيد  لفائدة   حصة   1.111 أصل 
 11 )ة) الجامعي حكيم حبيبة بتاريخ 

 جنبر 2121.
بوكبوط  )ة)  السيد  تفويت 
من  اجتلاعية  حصة   61 ابراهيم 
أصل 1.111 حصة لفائدة  السيد )ة) 
بللكي عتيقة بتاريخ 11  جنبر 2121.
تفويت السيد )ة) بوكبوط ابراهيم 
61 حصة اجتلاعية من أصل 1.111 

بانو صباح  )ة)  حصة لفائدة  السيد 
بتاريخ 11  جنبر 2121.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم   
24  جنبر  بتاريخ  التجارية بلكناس  

2121 تحت رقم 4435.
482I

ائتلانية الشريفي مبارك

  Ste  BDDA  بدا انيرجي
ENERGIE

شركة التضامن
تأسيس شركة

ائتلانية الشريفي مبارك
حي الرجافاهلل بلوك س الزنقة 15 
رقم 13 كلليم ، 81111، كلليم 

املعرب
 Ste  BDDA  ENERGIE  بدا انيرجي

شركة التضامن
وعنوان مقرها اإلجتلاعي حي 

املوحد3ن الزنقة 2  - 81111 كلليم 
املغرب

تأسيس شركة التضامن 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3229
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 11  جنبر 
امسا�سي لشركة التضامن باملليزات 

التالية:
شكل الشركة : شركة التضامن.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
بدا   : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.Ste  BDDA  ENERGIE  انيرجي
الطاقة   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

الشلسية
تركيب الواح الطاقة الشلسية.

حي   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
81111 كلليم   -   2 املوحد3ن الزنقة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
السيد مرا  عبد ا3م :  511 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة .
السيدة محلو ة عبد ا3م :  511 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عبد ا3م  مرا   السيد 

اسا   81116 التجانية   الزاوية  حي 

املغرب.

عبد ا3م  محلو ة  السيدة 

التجانية   الزاوية  حي  عنوانه)ا) 

81116 اسا املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  عبد ا3م  مرا   السيد 

اسا   81116 التجانية   الزاوية  حي 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

24  جنبر  بتاريخ  االبتدائية بكلليم  

2121 تحت رقم 333.

483I

AGIN SARL

G3D
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

AGIN SARL

 RUE RABIA APT 2 AGDAL 17

 RABAT ، 12000، RABAT

MAROC

G3D شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 6 

علارة عقبة 26 شارع عقبة أكدال 
رقم 6 علارة عقبة 26 شارع عقبة 

أكدال 12111 الرباط املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.82943

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2121 نونبر   16 املؤرخ في 

املحدو ة  املسؤولية  ذات  شركة 

G3D  مبلغ رأسلالها 151.111  رهم 

 6 رقم  اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان 

شارع عقبة أكدال   26 علارة عقبة 
شارع عقبة   26 علارة عقبة   6 رقم 

12111 الرباط املغرب نتيجة  أكدال 

ل : عدم وجو  طلبات.
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 6 رقم  ب  التصفية  مقر  حد   و 
26 شارع عقبة أكدال -  علارة عقبة 

12111 الرباط املغرب. 
و عين:

السيد)ة) وو  هيونك و عنوانه)ا) 
شارع عقبة   26 علارة عقبة   6 رقم 
املغرب  الرباط   12111 أكدال 

كلصفي )ة) للشركة.
الحدو   اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  عل9  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
23  جنبر  بتاريخ  التجارية بالرباط  

2121 تحت رقم 119666.

484I

 SOCIETE DE CONSEIL JURIDIQUE ET

D’EXPERTISE COMPTABLE

 INSTITUT BAB
ANDALOUSSE PRIVE

إعالن متعد  القرارات

 SOCIETE DE CONSEIL
 JURIDIQUE ET D›EXPERTISE

COMPTABLE
 BINE LAMDOUNE BD

 INZEGANE RUE 65 N° 115
 ETG 2 ، 20470، ‹CASABLANCA

MAROC
 INSTITUT BAB ANDALOUSSE

PRIVE »شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة«

وعنوان مقرها االجتلاعي: تقاطع 
شارع القدس و زنقة 12 حي شريفة 

رقم 634/632 الدارالبيصاء - - 
الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.136161
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 12  جنبر 2121
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي 3نص عل9 ما3لي: 
وفاة املسيرالغير شريك السيد مرسلي 

احلد.

قرار رقم 2: الذي 3نص عل9 ما3لي: 
تعيين مسيرتين للشركة مرسلي جليلة 

و مرسلي منى 
قرار رقم 3: الذي 3نص عل9 ما3لي: 

تحيين القانون االسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
عل9  3نص  الذي   :43 رقم  بند 
ما3لي: تعيين مسيرتين للشركة مرسلي 

جليلة و مرسلي منى
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 14 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 756211.

485I

الشركة املغربية للخدمات االجتلاعية

 CENTRE L›OPTIMISME DE
CONSEIL ET FORMATION

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

الشركة املغربية للخدمات 
االجتلاعية

 RUE CARNOT RESIDENCE
 ALORS 4EME ETAGE BUREAU
 N2 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
 CENTRE L›OPTIMISME DE
 CONSEIL ET FORMATION

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 
موالي عبد الحفيض سواني 2 اقامة 

الفر وس طابق 2 رقم 3 طنجة - 
91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
111887

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 شتنبر   17
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
 CENTRE L’OPTIMISME DE

.CONSEIL ET FORMATION
مركز   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

التفائل لألستشارات و التكوين.
شارع   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
موالي عبد الحفيض سواني 2 اقامة 
 - طنجة   3 رقم   2 طابق  الفر وس 

91111 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
العوامي  الفيال ي  سناء  السيدة 
1.111  رهم  بقيلة  حصة   111   :

للحصة .
 : الفيال ي العوامي  السيدة سناء   

111 بقيلة 1.111  رهم.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :
العوامي  الفيال ي  سناء  السيدة 
العزيز  عبد  موالي  شارع  عنوانه)ا) 
طنجة   13 رقم   19 رحلة  علارة 

91111 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
العوامي  الفيال ي  سناء  السيدة 
العزيز  عبد  موالي  شارع  عنوانه)ا) 
طنجة   13 رقم   19 رحلة  علارة 

91111 طنجة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
16  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 237178.
486I

 SOCIETE DE CONSEIL JURIDIQUE ET

D’EXPERTISE COMPTABLE

مجموعة مدارس باب منصور
إعالن متعد  القرارات

 SOCIETE DE CONSEIL
 JURIDIQUE ET D’EXPERTISE

COMPTABLE

 BINE LAMDOUNE BD
 INZEGANE RUE 65 N° 115
 ETG 2 ، 20470، ‘CASABLANCA

MAROC
منصور  باب  مدارس  مجلوعة 
املحدو ة  املسؤولية  ذات  »شركة 

ذات الشريك الوحيد«
تقاطع  وعنوان مقرها االجتلاعي: 
39  رب الخير  و الزنقة   141 الزنقة 
الدارالبيضاء   21471  - البيضاء 

املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.112197

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
املؤرخ في 11  جنبر 2121

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي 3نص عل9 ما3لي: 
السيد  الشريك  املسيرالغير  وفاة 

احلد مرسلي
قرار رقم 2: الذي 3نص عل9 ما3لي: 
السيدة  من  كل  مسيرتين  تعيين 
مرسلي جليلة و السيدة مرسلي اسلاء
قرار رقم 3: الذي 3نص عل9 ما3لي: 

تحيين القانون االسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم البند 43: الذي 3نص عل9 
ما3لي: تعيين مسيرتين كل من السيدة 
مرسلي جليلة و السيدة مرسلي اسلاء
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 17 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 757881.

487I

FIDUCIAIRE INOVA

V PRODUCT
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE INOVA
رقم 18 زنقة 3 الطابق امول 

تجزئة النقل الحضري حي القدس 
البرنو�سي الدار البيضاء ، 21611، 

الدار البيضاء املغرب
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V PRODUCT شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي  رقم 11 ، 

زنقة عزيز بالل ، الطابق الخامس 

، معاريف - 21331 الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.254219

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في 21 3وليوز 2121 تقرر حل 

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد V PRODUCT  مبلغ 

وعنوان  111.111  رهم  رأسلالها 

مقرها اإلجتلاعي  رقم 11 ، زنقة عزيز 

 - معاريف   ، الطابق الخامس   ، بالل 

الدار البيضاء املغرب نتيجة   21331

3لكن  ال  امعلال  نلو  إمكانية   : ل 

تحقيقه بسبب املنافسة..

 11 و حد  مقر التصفية ب  رقم 

الطابق الخامس   ، زنقة عزيز بالل   ،

البيضاء  الدار   21331  - معاريف   ،

املغرب. 

و عين:

و  لحدوري  مصطفى   السيد)ة) 

 12 حي القدس س الزنقة  عنوانه)ا) 

 21611 البرنو�سي  سيدي   8 الرقم 

)ة)  كلصفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.

الحدو   اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  عل9  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

الطابق   ، ، زنقة عزيز بالل   11 : رقم 

الدار البيضاء   ، معاريف   ، الخامس 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 18 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 756637.

488I

IBER CARS

IBER CARS
إعالن متعد  القرارات

IBER CARS
حي البرانص نرجس، شارع سند3ان، 

رقم 21 ، 91111، طنجة املغرب
IBER CARS »شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة«
وعنوان مقرها االجتلاعي: حي 

البرانص نرجس، شارع سند3ان، 
رقم 21 - 91111 طنجة املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.88717
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 18  جنبر 2121
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي 3نص عل9 ما3لي: 
 51 ا3بركاني  حلزة  السيد  تفويت 
حصة اجتلاعية من أصل 51 حصة 
1.111  رهم  فئة  من  اجتلاعية 
للحصة الواحدة لفائدة السيد طارق 
املز ا   الجنسية،  مغربي   و ي، 
والساكن  وزان،  رضوان  سيدي  في 
تفويت السيد  حي مبروكة.  بطنجة، 
اجتلاعية  حصة   51 ا3بركانن  أنس 
من  اجتلاعية  حصة   51 أصل  من 
الواحدة  للحصة  1.111  رهم  فئة 
مقسلة كالتا ي : 31 حصة اجتلاعية 
مغربي  طارق  و ي،  السيد  لفائدة 
املز ا  في سيدي رضوان  الجنسية، 
وزان، والساكن بطنجة، حي مبروكة 
و 21 حصة اجتلاعية لفائدة السيد 
املز ا   مغربي الجنسية،  بدر  و ي، 
والساكن  وزان،  رضوان  سيدي  في 

بطنجة، حي مبروكة.
قرار رقم 2: الذي 3نص عل9 ما3لي: 
قبول استقالة السيد حلزة ا3بركاني 
للشركة،  وحيد  كلسير  منصبه  من 
مع منحه شها ة إبراء الذمة من أجل 

فترة تسييره.
قرار رقم 3: الذي 3نص عل9 ما3لي: 
مغربي  بدر  و ي،  السيد  تعيين 
املز ا  في سيدي رضوان  الجنسية، 
وزان، والساكن بطنجة، حي مبروكة، 
 IBER CARS لشركة  وحيد  كلسير 

SARL، وذلك ملدة غير محدو ة. تلزم 
بتوقيع  معامالتها  جليع  في  الشركة 

املسير الوحيد السيد بدر  و ي. 
قرار رقم 4: الذي 3نص عل9 ما3لي: 
التزام الشريكين السيد طارق  و ي 
املقر  بتحويل  بدر  و ي  والسيد 
 3 أجل  للشركة  اخل  االجتلاعي 

أشهر من تاريخ هذا التفويت.
عل9  3نص  الذي   :5 رقم  قرار 
ما3لي: تحيين وإعا ة صياغة القانون 
مجلوع  ليشلل  للشركة  امسا�سي 

التغييرات الجد3دة.
وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
عل9  3نص  الذي   :1 رقم  بند 
تحيين وإعا ة صياغة النظام  ما3لي: 

امسا�سي بالكامل
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
22  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 237462.
489I

FIDACTIVE

IDDER PELAGIC
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDACTIVE
 Lot N°545 N° 3 &4  2éme etage

 hay mohammadi AGADIR ،
80000، AGADIR MAROC

IDDER PELAGIC شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي شقة 

رقم 5 علارة 211 فالومليل الحي 
املحلدي اكا 3ر  - 81111 اكا 3ر 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
45539

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 23  جنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 IDDER : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.PELAGIC
-1تجارة   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

امسلاك الطرية بالجللة.
-2صناعة الثلج.

عنوان املقر االجتلاعي : شقة رقم 
5 علارة 211 فالومليل الحي املحلدي 

اكا 3ر  - 81111 اكا 3ر املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسلال  مبلغ 

5.111.111  رهم، مقسم كالتا ي:
السيد محلد بوهران   :  51.111 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محلد بوهران   عنوانه)ا) 
فالومليل   211 علارة   5 رقم  شقة 
الحي املحلدي  81111 اكا 3ر املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  السيد محلد بوهران  
فالومليل   211 علارة   5 رقم  شقة 
اكا 3ر   81111 الحي املحلدي اكا ي 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
25  جنبر  بتاريخ  باكا 3ر   التجارية 

2121 تحت رقم 97644.

491I

الشركة املغربية للخدمات االجتلاعية

 MAROCAINE TURQUE
 EUROPÉENNE

 DE COMMERCE
INTERNATIONAL

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

تعيين مسير جد3د للشركة
الشركة املغربية للخدمات 

االجتلاعية
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 RUE CARNOT RESIDENCE
 ALORS 4EME ETAGE BUREAU
 N2 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
 MAROCAINE TURQUE

 EUROPÉENNE DE COMMERCE
INTERNATIONAL  شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي حي االمل 
223 طنجة  - 91111 طنجة املغرب.

تعيين مسير جد3د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.95587
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم تعيين   2121 نونبر   12 املؤرخ في 
مسير جد3د للشركة السيد)ة) بقاش 

عبد الحي كلسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
16  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 7536.
492I

 3وان امستاذ رشيد بوعبيد

العيون للتنمية
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تعيين مسير جد3د للشركة

 3وان امستاذ رشيد بوعبيد
شارع مكة علارة 2 الطابق التاني 
ص.ب 7228 العيون الرئيسية، 

71111، العيون املعغرب
العيون للتنلية  شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي حي موالي 

رشيد، الشطر التاني، شارع عبد 
املالك بن مروان، زنقة 2، علارة 1 - 

71111 العيون املغرب.
تعيين مسير جد3د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.15451

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
2121 تم تعيين  21  جنبر  املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جد3د  مسير 

واشواش لحسن كلسير آخر
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 24  جنبر 

2121 تحت رقم 3175/2020.
493I

 3وان امستاذ رشيد بوعبيد

العيون للتنمية
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تعيين مسير جد3د للشركة

 3وان امستاذ رشيد بوعبيد
شارع مكة علارة 2 الطابق التاني 
ص.ب 7228 العيون الرئيسية، 

71111، العيون املعغرب
العيون للتنلية  شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي حي موالي 

رشيد، الشطر التاني، شارع عبد 
املالك بن مروان، زنقة 2، علارة 1 - 

71111 العيون املغرب.
تعيين مسير جد3د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.15451

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
2121 تم تعيين  21  جنبر  املؤرخ في 
الباز  مسير جد3د للشركة السيد)ة) 

الحسن كلسير آخر
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 24  جنبر 

2121 تحت رقم 3175/2020.
494I

BCF CONSEIL

TRICOT STYLE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

BCF CONSEIL
 AVENUE MOHAMED 214
 BOUZIANE SIDI OTHMAN

 CASABLANCA ، 20600،
CASABLANCA MAROC

TRICOT STYLE  شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 7 لو النهدة 
2 م.  س 2 شقة 14 سيدي مومن  -  

21411 الدار البيضاء   املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.84657
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تلت   2121 مارس   12 في  املؤرخ 

املصا قة عل9 :
تفويت السيد )ة) مصطفى  وكيل 
أصل  من  اجتلاعية  حصة   9.761
9.761 حصة لفائدة  السيد )ة) فؤا   

شتوي بتاريخ 12 مارس 2121.
وكيل  محلد  )ة)  السيد  تفويت 
241 حصة اجتلاعية من أصل 241 
حصة لفائدة  السيد )ة) فؤا   شتوي 

بتاريخ 12 مارس 2121.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم   
 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 758213.
496I

مكتب محاسبة

ALMAKTOUB DE LAILA
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

مكتب محاسبة
علارة 41 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 211 الرشيد3ة ، 52114، 

الرشيد3ة املغرب
ALMAKTOUB DE LAILA  شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي قصر 

الحا�سي البيض الطاوس الريصاني - 
52211 الريصاني املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
14385

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   24
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. ALMAKTOUB DE LAILA
غرض الشركة بإ3جاز : إإل3واء.

قصر   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

الحا�سي البيض الطاوس الريصاني - 

52211 الريصاني املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 SENECHAL CAROLE السيدة 

ISABELLE :  600 حصة بقيلة 111 

 رهم للحصة .

 211   : بومليك  محلد  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

 211   : الواروي  احلا   السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

 SENECHAL CAROLE السيدة 

 52211 فرنسا  عنوانه)ا)   ISABELLE

فرنسا فرنسا.

عنوانه)ا)  بومليك  محلد  السيد 
2 حي السعا ة احداف  41 زنقة  رقم 

أزرو 53152 أزرو املغرب.

السيد احلا  الواروي عنوانه)ا) 

الريصاني  الطاوس  مرزوكة  قصر 

52211 الريصاني املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

 SENECHAL CAROLE السيدة 

 52211 فرنسا  عنوانه)ا)   ISABELLE

فرنسا فرنسا

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 15 بتاريخ  بالرشيد3ة   االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم 1216.

497I

مكتب محاسبة

RAZINE CHAME
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب محاسبة

علارة 41 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 

هللا ص.ب 211 الرشيد3ة ، 52114، 

الرشيد3ة املغرب
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RAZINE CHAME  شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي قصر 

تازناكت جلاعة مدغرة الرشيد3ة - 

52211 الرشيد3ة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

14373

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   21

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. RAZINE CHAME

تركيب   : بإ3جاز  الشركة  غرض 
قنوات الري

امشغال املختلفة

بيع املوا  الفالحية.

قصر   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

 - تازناكت جلاعة مدغرة الرشيد3ة 

52211 الرشيد3ة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.111   : السيد محلد القاطوف 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محلد القاطوف عنوانه)ا) 

مدغرة  جلاعة  تازناكت  قصر 

الرشيد3ة 52111 الرشيد3ة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محلد القاطوف عنوانه)ا) 

مدغرة  جلاعة  تازناكت  قصر 

الرشيد3ة 52111 الرشيد3ة املغرب.

السيد محلد القاطوف عنوانه)ا) 
مدغرة  جلاعة  تازناكت  قصر 

الرشيد3ة 52111 الرشيد3ة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 18 بتاريخ  بالرشيد3ة   االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم 1194.
498I

مكتب محاسبة

TAFILALET PRESTATIONS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

مكتب محاسبة
علارة 41 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 211 الرشيد3ة ، 52114، 

الرشيد3ة املغرب
TAFILALET PRESTATIONS شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي قصر وال  
3حيى السيفا أرفو  - 52211 أرفو  

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

14397
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   19
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.TAFILALET PRESTATIONS
غرض الشركة بإ3جاز : إستخالص 

الفواتير و تحويل امموال.
عنوان املقر االجتلاعي : قصر وال  
أرفو    52211  - 3حيى السيفا أرفو  

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
علوي  امراني  محلد  السيد 
111  رهم  بقيلة  حصة   1.111   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء 
وصفات ومواطن الشركاء :

علوي  امراني  محلد  السيد 
مزرعة قصبة بنعلي الفم  عنوانه)ا) 
ارفو    52111 ارفو   ع.ص.ز  الحلر 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
علوي  امراني  محلد  السيد 
مزرعة قصبة بنعلي الفم  عنوانه)ا) 
ارفو    52111 ارفو   ع.ص.ز  الحلر 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 22 بتاريخ  بالرشيد3ة   االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم 1247.
511I

TARRAS IMAD

 STE LOCATION PETIT PARIS
CAR

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

TARRAS IMAD
 DOUAR LAAZIB ZOUMI ،

16200، OUAZZANE MAROC
 STE LOCATION PETIT PARIS

CAR شركة ذات مسؤولية محدو ة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 
إكرام شارع عبد هللا شفشاوني رقم 

9  - 16211 وزان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1673

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   16
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.LOCATION PETIT PARIS CAR

كراء   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

تجزئة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

إكرام شارع عبد هللا شفشاوني رقم 

9  - 16211 وزان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.111   : هشام  الهواري  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  هشام  الهواري  السيد 

حي العد3ر طريق املياه و الغابات وزان 

16211 وزان املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  هشام  الهواري  السيد 

حي العد3ر طريق املياه و الغابات وزان 

16211 وزان املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

11  جنبر  بتاريخ  بوزان   االبتدائية 

2121 تحت رقم 2919.

514I

SIMPLCOMPT CONSULTING  

 PERFORMANCE MARKET
COM

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تغيير تسلية الشركة

SIMPLCOMPT CONSULTING

 APPT N°2 IMM 12 RESIDENCE

 SINE AV.ALLAL EL FASSI ،

40000، MARRAKECH MAROC

 PERFORMANCE MARKET COM

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها االجتلاعي الطابق 

السفلي املسيرة 1   275 مراكش - 

41111 مراكش املغرب.

تغيير تسلية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

77431
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الشريك  قرار  بلقت�سى   
 2121 نونبر   17 في  املؤرخ  الوحيد 
من  الشركة  تسلية  تغيير  تم 
 PERFORMANCE MARKET«
 PERFORMANCE« إ 9   »COM

. »MARKET CONSULTING
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
21  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2121 تحت رقم 118679.
517I

ETAMCO

LHAJ AGRI الحاج اغري
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

ETAMCO
111 شارع عالل بن عبد هللا حي 

السعا ة ويسالن مكناس ، 51181، 
مكناس املغرب

الحاج اغري LHAJ AGRI شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
و عنوان مقرها االجتلاعي 45 
الطابق االول شارع املسيرة حي 

السعا ة ويسالن - 51181 مكناس .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.51765

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 11  جنبر 2121 تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
»شركة ذات املسؤولية  إ 9  الوحيد« 

املحدو ة«.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
24  جنبر  بتاريخ  التجارية بلكناس  

2121 تحت رقم 4435.
519I

STE MANAGEMENT OFFICE SNC

STE SOTRANSFER SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

 STE MANAGEMENT OFFICE
SNC

 RUE LAFAYETTE 2éme .51

 ETAGE TANGER، 90000،

TANGER MAROC

  STE SOTRANSFER SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 51 شارع 

الفا3يت الطابق الثاني رقم 12 

طنجة - 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

111283

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 22  جنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. SOTRANSFER SARL AU

نقل   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

البضائع و كل ما من شانه املساهلة 

في تقدم الشركة.

51 شارع  عنوان املقر االجتلاعي : 

الفا3يت الطابق الثاني رقم 12 طنجة 

- 91111 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.111   : السيد الجلاوي لطيفة 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

 1111  : السيد الجلاوي لطيفة   

بقيلة 111  رهم.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الجلاوي لطيفة عنوانه)ا) 

املرجان  اقامة  فاس  شارع   126

 91111 -14طنجة  شقة   13 الطابق 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الجلاوي لطيفة عنوانه)ا) 

املرجان  اقامة  فاس  شارع   126

 91111 -14طنجة  شقة   13 الطابق 

طنجة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

25  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 7976.

512I

FIDELM

 STE BOULANGERIE

PATISSERIE BALSAM SNC

شركة التضامن

قفل التصفية

FIDELM
رقم 285 تجزئة  رعة 1 شارع محلد 

الخامس زاكورة ، 47911، زاكورة 

املغرب

 STE BOULANGERIE PATISSERIE

BALSAM SNC شركة التضامن

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : رقم 229 

شارع عالل بن عبد هللا زاكورة - 

47911 زاكورة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.2159

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 15  جنبر 2121 تقرر حل 

 STE BOULANGERIE PATISSERIE

BALSAM SNC شركة التضامن 

مبلغ رأسلالها 11.111  رهم وعنوان 

مقرها اإلجتلاعي رقم 229 شارع 

عالل بن عبد هللا زاكورة - 47911 
زاكورة املغرب نتيجة لقفل نشاط 

الشركة.

و عين:

السيد)ة) مصطفى  مو�سي و 

عنوانه)ا) حي القدس 11 زاكورة 

47911 زاكورة املغرب كلصفي )ة) 

للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

بتاريخ 15  جنبر 2121 وفي رقم 229 

شارع عالل بن عبد هللا زاكورة - 

47911 زاكورة املغرب.

تم اإل3داع القانوني باملحكلة 

االبتدائية بزاكورة  بتاريخ 18  جنبر 

2121 تحت رقم 489.
516I

FIDA

AL MICHKAT 2 PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

FIDA

 ABDELMOUMEN RES EL

 HADI ، 20000، CASABLANCA

MAROC

AL MICHKAT 2 PRIVE شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 

افاق رقم 24 سيدي رحال الشاطئ 

برشيد 26111 برشيد املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.12913

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2121 تقرر حل  11  جنبر  املؤرخ في 

املحدو ة  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ    AL MICHKAT 2 PRIVE

وعنوان  111.111  رهم  رأسلالها 

مقرها اإلجتلاعي تجزئة افاق رقم 24 

سيدي رحال الشاطئ برشيد 26111 

توقف   : ل  نتيجة  املغرب  برشيد 

انشطة الشركة .

تجزئة  ب  التصفية  مقر  حد   و 

سيدي رحال الشاطئ   24 افاق رقم 

برشيد 26111 برشيد املغرب. 

و عين:

و  اناقي  الرحيم   عبد  السيد)ة) 

عنوانه)ا) تجزئة افاق رقم 75 سيدي 

رحال الشاطئ 26111 برشيد املغرب 

كلصفي )ة) للشركة.

الحدو   اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  عل9  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية .
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باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
23  جنبر  بتاريخ  االبتدائية ببرشيد  

2121 تحت رقم 1618.

517I

MORAFID CONSEILS

 STE EZZ-DECORS
MARRAKECH

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MORAFID CONSEILS
 APPT N°2 ETAGE 2 N°363

 LOT AL MASSAR BELMAJJAD
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 STE EZZ-DECORS
MARRAKECH شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي  كان رقم 
1 الطابق السفلي  وار لخويلات 

تسلطانت مراكش - 41111 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
54933

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2113 3نا3ر   13
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.EZZ-DECORS MARRAKECH
شركة   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

البناء و االشغال املختلفة.
:  كان  االجتلاعي  املقر  عنوان 
رقم 1 الطابق السفلي  وار لخويلات 
41111 مراكش   - تسلطانت مراكش 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  
 رهم، مقسم كالتا ي:

السيد الزاتي عبد الحق :  1.111 
حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الزاتي عبد الحق عنوانه)ا) 
مراكش  تسلطانت  لخويلات   وار 

41111 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الزاتي عبد الحق عنوانه)ا) 
مراكش  تسلطانت  لخويلات   وار 

41111 مراكش املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
3نا3ر   19 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2113 تحت رقم 124.
521I

LINTON

LINTON
إعالن متعد  القرارات

LINTON
املنطقة الحرة للتصد3ر بوخالف، 

الجزء 24ب، القطعة 24أ2، الطابق 
الثاني، املكتب رقم 28ب ، 91111، 

طنجة املغرب
LINTON  »شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتلاعي: املنطقة 
الحرة للتصد3ر بوخالف، القطعة 

24 ب، الجزء 24أ2، الطابق الثاني، 
املكتب رقم 28ب - 91111 طنجة 

املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.85615

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
املؤرخ في 18  جنبر 2121

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي 3نص عل9 ما3لي: 
للشركة  االجتلاعي  املقر  تحويل 
بـ«طنجة،  الكائن  الحا ي  مقرها  من 
بوخالف،  للتصد3ر  الحرة  املنطقة 

الجزء 24 ب، القطعة 24أ2، الطابق 
28ب« إ 9 مقرها  الثاني، املكتب رقم 
الحرة  املنطقة  »طنجة،  بـ  الجد3د 
املبنى   ،26 الجزء  للتصد3ر بطنجة، 

 1، الطابق امول«.
قرار رقم 2: الذي 3نص عل9 ما3لي: 
املوكلة من  جليع الصالحيات  إلغاء 
طرف املسير الوحيد السيد املصطفى 
2118 إ 9  19 3وليوز  االسعافي بتاريخ 

السيد محلد الحدا ي.
قرار رقم 3: الذي 3نص عل9 ما3لي: 
تجد3د ثقة تسيير الشركة في الشريك 
االسعافي،  املصطفى  السيد  الوحيد 
للشركة،  الوحيد  املسير  بصفته 
وذلك ملدة غير محدو ة. تلزم الشركة 
املسير  بتوقيع  معامالتها  جليع  في 

الوحيد السيد املصطفى االسعافي.
عل9  3نص  الذي   :4 رقم  قرار 
ما3لي: تحيين وإعا ة صياغة القانون 
التغييرات  ليشلل  للشركة  امسا�سي 

الجد3دة.
وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
عل9  3نص  الذي   :1 رقم  بند 
تحيين وإعا ة صياغة النظام  ما3لي: 

امسا�سي بالكامل
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
22  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 237461.
521I

 BEPOLYCO  مكتب الدراسات املتعد  االستشارات

ش م م

 SARL STE GREEN HOUSE  
   TRAVAUX GENERALES
شركة املنزل االخضرلالشغال 

العامة  ش.م.م
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

مكتب الدراسات املتعد  
االستشارات  BEPOLYCO ش م م
رقم 111 حي الحسني شارع موالي 
رشيد ورزازات ، 45111، ورزازات 

املغرب
 SARL STE GREEN HOUSE  

TRAVAUX GENERALES   شركة 

املنزل االخضرلالشغال العامة  
ش.م.م شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 13 

سيدي  او  ورزازات - 45111 
ورزازات املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.9493

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تلت   2118 أكتوبر   31 في  املؤرخ 

املصا قة عل9 :
نجيب قلو�سي  )ة)  تفويت السيد 
 51 أصل  من  اجتلاعية  حصة   51
اسامى      )ة)     السيد  حصة لفائدة  

سباعي بتاريخ 31 أكتوبر 2118.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم   
االبتدائية بورزازات  بتاريخ 16  جنبر 

2121 تحت رقم 645.
522I

CITY MANAGEMENT HOUSE S.A.R.L

STE IDIR MOGADOR
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CITY MANAGEMENT HOUSE
S.A.R.L

 N°394 LOT 4 AV ALA AKABA ،
440000، ESSAOUIRA MAROC

STE IDIR MOGADOR شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 88 

 رب العلوج الصويرة مساكنة لدى 
السيدة لطيفة بومزوغ - 44111  

الصويرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5519

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   25
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.IDIR MOGADOR
مقاول   : بإ3جاز  الشركة  غرض 
و  التجاري  اإلستغالل  التسييرو  في 
الخدماتي؛بيع املصنوعات التقليد3ة.

 88 رقم   : عنوان املقر االجتلاعي 
 رب العلوج الصويرة مساكنة لدى 
  44111  - بومزوغ  لطيفة  السيدة 

الصويرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 31.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:
شاغل  جون  فرنك  ر 3ل  السيد 
 11 بقيلة  حصة   3.111   : فكتور 

 رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
شاغل  جون  فرنك  ر 3ل  السيد 
121 مكرر زنقة أملا    فكتور عنوانه)ا) 

35111  رين فرنسا.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
شاغل  جون  فرنك  ر 3ل  السيد 
121 مكرر زنقة أملا    فكتور عنوانه)ا) 

3511  رين فرنسا
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 25 بتاريخ  بالصويرة   االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم 351.
524I

louardi compta

MAGHRANI CASH
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

louardi compta
رقم 26 زنقة عباس املسعدي مكتب 

رقم 5 املد3نة الجد3دة فاس ، 
31111، فاس املغرب

MAGHRANI CASH شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 335 

تجزئة البر عي املرجة وا  فاس فاس 
- 31121 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
65423

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 19  جنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.MAGHRANI CASH
تحويل   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

االموال و خدمات مالية
اشغال البناء و اشغال عامة
بيع موا  و مستلزمات البناء.

عنوان املقر االجتلاعي : رقم 335 
تجزئة البر عي املرجة وا  فاس فاس 

- 31121 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 1.111   : محلد  مغرني  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  محلد  مغرني  السيد 
البر عي املرجة وا   تجزئة   335 رقم 

فاس فاس 31121 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  محلد  مغرني  السيد 
البر عي املرجة وا   تجزئة   335 رقم 

فاس فاس 31121 فاس املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
22  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم 3713.
525I

MORAFID CONSEILS

 STE EZZ-DECORS

MARRAKECH
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

MORAFID CONSEILS

 APPT N°2 ETAGE 2 N°363

 LOT AL MASSAR BELMAJJAD

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 STE EZZ-DECORS

MARRAKECH شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي  كان رقم 

1 الطابق السفلي  وار لخويلات 

تسلطانت مراكش - 41111 مراكش 

املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.54933

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم   2119 3نا3ر   25 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

»775.111  رهم« أي من »425.111 

عن  »1.211.111  رهم«  إ 9   رهم« 

إ ماج احتياطي أو أرباح أو    : طريق 

عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

فبرا3ر   16 بتاريخ  التجارية بلراكش  

2119 تحت رقم 112455.

527I

RIM FINANCIAL

 GROUPE SCOLAIRE

KAIZEN PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

RIM FINANCIAL

387 شارع محلد الخامس الطابق 

5 رقم 14 ، 21111، الدار البيضاء 

املغرب

 GROUPE SCOLAIRE KAIZEN

PRIVE شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 

االمان ج ح 28 عين السبع - 21431 

الدار البيضاء املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.418141

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم   2121 16  جنبر  في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من  أي  »6.111.111  رهم« 

 6.111.111« إ 9  »111.111  رهم« 

مقاصة  إجراء    : طريق  عن   رهم« 

مع  3ون الشركة املحد ة املقدار و 

املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 759194.

528I

شركة  JUST  EQUIPEMENTS    ش.م.م بشريك 

وحيد

JUST EQUIPEMENTS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

    JUST  EQUIPEMENTS  شركة

ش.م.م بشريك وحيد
رقم 1، علارة 33، زنقة أسامة بن 
زيد، شارع الجيش امللكيـ  فاس ، 

31111، فاس املغرب

JUST EQUIPEMENTS شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 1، 

علارة 33، زنقة أسامة بن زيد، 

شارع الجيش امللكيـ  فاس - 31111 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

65113
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   13

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 JUST  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.EQUIPEMENTS

تجارة   -  : بإ3جاز  الشركة  غرض 

املستلزمات واملعدات واملوا  لللقاهي 

والكافيتر3ات  والفنا ق  واملطاعم 

ولجليع  السريعة  والوجبات 

الصناعات الغذائية.

كافة  وتوزيع  تسويق 

بالهدف  املتعلقة  امللحقات 

اإلجتلاعي،االستيرا .

 املشاركة املباشرة أو غير املباشرة 

جليع  في   ، وسيلة  بأي   ، للشركة 

سيتم  التي  أو  تم  التي  أو  الشركات 

مرتبطة  تكون  قد  والتي   ، إنشاؤها 

بغرض الشركة ، وال سيلا عن طريق 

املساهلة  أو  جد3دة  شركات  إنشاء 

إعا ة  أو  االشتراك  أو  الرعا3ة  أو 

امسهم أو حقوق الشركات أو  شراء 

في  االتحا   أو  التحالف  أو  االندماج 

املشاركة أو إ ارة اإل3جار،

املعامالت  جليع  عام،  وبشكل 

واملالية  والتجارية  الصناعية 
تكون  قد  التي  والعقارية  واملنقولة 

مباشر  غير  مباشرأو  بشكل  مرتبطة 

امغراض  وجليع  الشركة  بهدف 

امللاثلةأو ذات الصلة؛
 ،1 رقم   : املقر االجتلاعي  عنوان 
علارة 33، زنقة أسامة بن زيد، شارع 

31111 فاس   - فاس  ـ  الجيش امللكي 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.111   : ميلون  أقريش  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ميلون  أقريش  السيد 

فاس  ـ  تغات   ،2 تجزئة تغات   ،611

31191 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  ميلون  أقريش  السيد 

فاس  ـ  تغات   ،2 تجزئة تغات   ،611

31191 فاس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

11  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم 3428.

531I

PRIVILEGE CABINET

DISAMINE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

PRIVILEGE CABINET

 MSALLAH RUE URUGUAY

 NO 7 TANGER MSALLAH RUE

 URUGUAY NO 7 TANGER،

90000، TANGER TANGER

DISAMINE شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 111 شارع 

اكا 3ر تجزئة البساتين فال فلوري 

طنجة - 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

111883

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 17  جنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.DISAMINE

تجارة,   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

املنتجات  جليع  وتصد3ر  استيرا  

الغذائية.

عنوان املقر االجتلاعي : 111 شارع 

فلوري  فال  البساتين  تجزئة  اكا 3ر 

طنجة - 91111 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:

  : الغرباوي  الكوري  امين  السيد 

111 حصة بقيلة 111  رهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :
الغرباوي  الكوري  امين  السيد 

تجزئة  اكا 3ر  شارع  عنوانه)ا)  

 91111 البساتين فال فلوري طنجة 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
الغرباوي  الكوري  امين  السيد 

تجزئة  اكا 3ر  شارع  عنوانه)ا)  

 91111 البساتين فال فلوري طنجة 

طنجة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

16  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 237176.

532I

ETUDE DE MAITRE SANAA GUENNOUN

موزيك سيستم  ش م م دات 
شريك وحيد

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

 ETUDE DE MAITRE SANAA

GUENNOUN

235 شارع يعقوب املنصور إقامة 

امنفال علارة ب1 الطابق الرابع  

 BD YACOUB الدارالبيضاء -

 EL MANSOUR N° 235

 RESIDENCE AL ANFALE IMM

 ،B1 CASABLANCA، 20000

الدارالبيضاء املغرب

موزيك سيستم  ش م م  ات شريك 

وحيد شركة ذات مسؤولية محدو ة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 159 شارغ 

بوركون اقامة شوان شقة 25 - 

21141 الدارالبضاء املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.73551

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم   2114 3نا3ر   18 في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

»211.111  رهم« أي من »311.111 

عن  »511.111  رهم«  إ 9   رهم« 

إ ماج احتياطي أو أرباح أو    : طريق 

عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبرا3ر 2114 تحت رقم 541276.

534I

شركة ألتيرفيد ش.م.م

STE EXPOTRA
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

شركة ألتيرفيد ش.م.م

زنقة 11 رقم 12 حي النجاح 

خنيفرة، 54111، خنيفرة املغرب

STE EXPOTRA  شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : زنقة 

16 بلوك  ال رقم 41 حي اساكا - 

54111 خنيفرة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.2457

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر   2121 23  جنبر  في  املؤرخ 

ذات  شركة    STE EXPOTRA حل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 
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الوحيد مبلغ رأسلالها 11.111  رهم 

 16 زنقة  اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان 

بلوك  ال رقم 41 حي اساكا - 54111 

اللتوقف  نتيجة  املغرب  خنيفرة 

الكلي عن التشاط.

و عين:
حدري  محلد   السيد)ة) 

خنيفرة   54111 خنيفرة  وعنوانه)ا) 

املغرب كلصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

 16 وفي زنقة   2121 نونبر   23 بتاريخ 

بلوك  ال رقم 41 حي اساكا - 54111 

خنيفرة املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

االبتدائية بخنيفرة  بتاريخ 12  جنبر 

2121 تحت رقم 339.

535I

شركة ألتيرفيد ش.م.م

STE YAD TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

شركة ألتيرفيد ش.م.م

زنقة 11 رقم 12 حي النجاح 

خنيفرة، 54111، خنيفرة املغرب

STE YAD TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

موالي رشيد حي حسا3ن مريرت - 

54111 خنيفرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3597

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 12  جنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.YAD TRANS

نقل   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

البضائع اشغال مختلفة.

شارع   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

 - مريرت  حسا3ن  حي  رشيد  موالي 

54111 خنيفرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

بوزاهير  الها ي  عبد  السيد 

111  رهم  بقيلة  حصة   1.111   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

بوزاهير  الها ي  عبد  السيد 

الخامس  محلد  شارع  عنوانه)ا) 

خنيفرة   54111 بولشفارمريرت  حي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

بوزاهير  الها ي  عبد  السيد 

الخامس  محلد  شارع  عنوانه)ا) 

خنيفرة   54111 بولشفارمريرت  حي 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

االبتدائية بخنيفرة  بتاريخ 22  جنبر 

2121 تحت رقم 351.

536I

farvision

فيكاص بيستي اند كوفي
إعالن متعد  القرارات

farvision

 casablanca casablanca، 20450،

casablanca maroc

فيكاص بيستي اند كوفي »شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتلاعي: حي 

القدس رقم I 5  البرنو�سي - 21611 

البيضاء املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.446927

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2121 نونبر   13 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي 3نص عل9 ما3لي: 
 511 خالد  الصبار  السيد  تفويت 
حصة لفائدة السيد أ3وب شهير من 

أصل 1111 حصة
عل9  3نص  الذي   :2 رقم  قرار 
شهير  أ3وب  السيد  تعيين  ما3لي: 
خالد  السيد  برفقة  للشركة  كلسير 
لتصبح  محدو ة.  غير  الصبارملدة 
السيد  الشركة تسير وتدار من قبل 

أ3وب  شهير أو السيد خالد الصبار
عل9  3نص  الذي   :3 رقم  قرار 
ذات مسئولية  تغيير الشركة   ما3لي: 
الشركة   إ 9   وحيد  ملسير  محدو ة 

ذات مسئولية محدو ة 
وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 7: الذي 3نص عل9 ما3لي: 
إضافة نقد3ة لكل من السيد أ3وب 
خالد  والسيد  51111  رهم  شهير 

الصبار 51111  رهم 
بند رقم 8: الذي 3نص عل9 ما3لي: 
 111111 الشركة  رأسلال  قيلة 
 رهم مقسم عل9 1111 حصة موزع 
511 حصة م3وب شهير و  عل9 شكل 

511 حصة لخالدالصبار
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 18 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 31694.

537I

شركة ألتيرفيد ش.م.م

BENJAM-TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

شركة ألتيرفيد ش.م.م
زنقة 11 رقم 12 حي النجاح 

خنيفرة، 54111، خنيفرة املغرب
BENJAM-TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي تغزى 
املركز مريرت - 54111 خنيفرة 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3365

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2121 نونبر   19 في  املؤرخ 

املصا قة عل9 :

جلال  جلال  )ة)  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتلاعية  حصة   511

)ة)  السيد  لفائدة   حصة   1.111

نونبر   19 بتاريخ  الشرقاوي  محلد 

.2121

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم   

االبتدائية بخنيفرة  بتاريخ 14  جنبر 

2121 تحت رقم 337.

538I

Cabinet Solution Consulting and Accounting

BEST WORK YOUNELYA
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

 Cabinet Solution Consulting
and Accounting

 Avenue Al Qods,N°6, appt n°:
Tabriquet, SALE ، 11000 ,2، سال 

املغرب
BEST WORK YOUNELYA  شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي 117 مكرر 

فرحات حشا  قبيبات الرباط - 
11111  الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

148317

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   11

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 BEST  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

. WORK YOUNELYA
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اشغال   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

مختلفة و بناء و اصالح 

بيع و شراء .

 117  : االجتلاعي  املقر  عنوان 

مكرر فرحات حشا  قبيبات الرباط 

- 11111  الرباط املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

السيد 3اسين ملباركي :  511 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة .

  : الحافي  العلوي  3اسين  السيد 

511 حصة بقيلة 111  رهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  امسلاء   .

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ملباركي  3اسين  السيد 

الرماني   15111 الخليسات  الرماني 

الخليسات املغرب.

الحافي  العلوي  3اسين  السيد 
رقم   4 اقامة ا ماج علارة  عنوانه)ا) 

1 البيضاء 21451 البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  ملباركي  3اسين  السيد 

الرماني   15111 الخليسات  الرماني 

الخليسات املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

15  جنبر  بتاريخ  التجارية بالرباط  

2121 تحت رقم 119388.

541I

ALPHAIZ CONSULTING & ENGINEERING

ANTOLIN TANGER
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تعيين مسير جد3د للشركة

 ALPHAIZ CONSULTING &

ENGINEERING

 AVENUE MOHAMED V, ,66

 ESCALIER C, 3ème ETAGE NU%

 4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

ANTOLIN TANGER   شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي املنطقة 

الحرة طنجة مجلع 22ب و 21 

طنجة  - 91111 طنجة املغرب.

تعيين مسير جد3د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.24899

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم تعيين   2121 نونبر   16 املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جد3د  مسير 

 Miguel Angel Prado  Jesús

Pascual  كلسير آخر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

24  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 237571.

542I

KHM CONSULTING

»MY COSMETIC »MC
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

KHM CONSULTING

1 زنقة  ا3ت  باعلران امللر ب 

الطابق االول  الرقم 116 تقاطع 

شارع محلد الخامس و املقاومة ، 

21151، الدار البيضاء املغرب

MY COSMETIC »MC« شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 34 شارع 

محلد الزرقطوني الطابق 3 الرقم 8 

- 21161 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.453947

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تلت   2121 17  جنبر  في  املؤرخ 

املصا قة عل9 :

مريم بوغيدان  )ة)  تفويت السيد 

أصل  من  اجتلاعية  حصة   511

)ة)  السيد  لفائدة   حصة   1.111

17  جنبر  بتاريخ  الخلا ي  عثلان 

.2121

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 758757.

545I

إئتلانية BKM لإلرشا ات

STE YOUBSHOP
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

إئتلانية BKM لإلرشا ات

رقم 11 تجزئة املركز ورزازات ، 

45111، ورزازات املغرب

STE YOUBSHOP شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي حي تكمي 

الجد3د  ترميكت - 45111 ورزازات 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6417

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2121 تقرر حل  19  جنبر  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

  STE YOUBSHOP الشريك الوحيد 

111.111  رهم  رأسلالها  مبلغ 

تكمي  حي  اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان 

ورزازات   45111  - ترميكت  الجد3د  

نشاط  توقف   : ل  نتيجة  املغرب 

فيروس  جائحة  بسبب  الشركة 

كورونا.

و حد  مقر التصفية ب حي تكمي 

الجد3د  ترميكت   - 45111 ورزازات 

املغرب. 

و عين:

السيد)ة) جليلة  3وب و عنوانه)ا) 

 45111 ترميكت   حي تكمي الجد3د  

ورزازات املغرب كلصفي )ة) للشركة.

الحدو   اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  عل9  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

االبتدائية بورزازات  بتاريخ 17  جنبر 

2121 تحت رقم 648.

547I

إئتلانية BKM لإلرشا ات

STE DJIKA MAROC.COM
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

إئتلانية BKM لإلرشا ات

رقم 11 تجزئة املركز ورزازات ، 

45111، ورزازات املغرب

STE DJIKA MAROC.COM شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي حي تكمي 

الجد3د  ترميكت   - 45111 ورزازات 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2957

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر   2121 12  جنبر  في  املؤرخ 

محدو ة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 

 STE DJIKA الوحيد  الشريك  ذات 

رأسلالها  مبلغ    MAROC.COM

مقرها  وعنوان  11.111  رهم 

اإلجتلاعي حي تكمي الجد3د  ترميكت   

 : ورزازات املغرب نتيجة ل   45111  -

مرض الشريك و املسير الوحيد.

و حد  مقر التصفية ب حي تكمي 

 45111  - الجد3د  ترميكت  ورزازات 

ورزازات املغرب. 

و عين:

و  برتليمي  مريكة   السيد)ة) 

عنوانه)ا) حي تكمي الجد3د  ترميكت   

45111 ورزازات املغرب كلصفي )ة) 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية :
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باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
االبتدائية بورزازات  بتاريخ 17  جنبر 

2121 تحت رقم 649.

549I

KHM CONSULTING

»MY COSMETIC »MC
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

KHM CONSULTING
1 زنقة  ا3ت  باعلران امللر ب 

الطابق االول  الرقم 116 تقاطع 
شارع محلد الخامس و املقاومة ، 

21151، الدار البيضاء املغرب
MY COSMETIC »MC« شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد

و عنوان مقرها االجتلاعي 34 شارع 
محلد الزرقطوني الطابق3 الرقم 

8 - 21161 الدار البيضاء .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.453947

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 17  جنبر 2121 تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
»شركة ذات املسؤولية  إ 9  الوحيد« 

املحدو ة«.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 758757.

551I

فيكوج  و سوس ش م م للشريك الوحيد

بالنيت انوفاسيون ش م م - 

 PLANETE INNOVATION
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

فيكوج  و سوس ش م م للشريك 
الوحيد

45، شارع العقبة، ، 44111، 
الصويرة املغرب

بالنيت انوفاسيون ش م م - 
  PLANETE INNOVATION SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي الطابق 

السفلي، تجزئة الرونق، رقم 183 - 
44111 الصويرة املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2681
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 12  جنبر 2121 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 
الرونق،  تجزئة  السفلي،  »الطابق 
رقم 183 - 44111 الصويرة املغرب« 
331 تجزئة  إ 9 »شقة بالسطح، رقم 
الرونق،  - 44111 الصويرة  املغرب«.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 25 بتاريخ  بالصويرة   االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم 352.

553I

fiduciaire didi

C&A SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

fiduciaire didi
 BD IMAM EL GHAZALI 18

 IMMEUBLE ELHAMOUTI 2eme
 ETAGE N 03 18 BD IMAM
 EL GHAZALI IMMEUBLE

 ELHAMOUTI 2eme ETAGE N
03، 60000، oujda maroc

C&A SERVICES  شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم65 
 01EXT2  - 60500 تجزئة القدس

العيون تاوريرت املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1231
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 مارس   16
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 C&A  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. SERVICES
محطة   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

خدمة السيارات.
رقم65   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
 01EXT2  - 60500 القدس  تجزئة 

العيون تاوريرت املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 HASNAOUI ALI :  500 السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
  HASNAOUI CHAFIK : السيد 
511 حصة بقيلة 111  رهم للحصة 
والعائلية  الشخصية  امسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 HASNAOUI CHAFIK السيد 
تاوريرت    61511 العيون  عنوانه)ا) 

املغرب.
 HASNAOUI ALI السيد 
تاوريرت    61511 العيون  عنوانه)ا) 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
 HASNAOUI CHAFIK السيد 
تاوريرت    61511 العيون  عنوانه)ا) 

املغرب
 HASNAOUI ALI السيد 
تاوريرت    61511 العيون  عنوانه)ا) 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
27 نونبر  االبتدائية بتاوريرت  بتاريخ 

2121 تحت رقم 288.
554I

FIDUCO

RWIGHA SUD NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

FIDUCO ATROU
 AVENUE HASSAN II ، 82010،

TAN-TAN maroc

RWIGHA SUD NEGOCE  شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 

115 زنقة 16 حي الجد3د - 82111 

طانطان املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.3379

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم   2121 21  جنبر  في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

»911.111  رهم« أي من »111.111 

عن  »1.111.111  رهم«  إ 9   رهم« 

أو  نقد3ة  حصص  تقد3م    : طريق 

عينية.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

االبتدائية بطانطان  بتاريخ 25  جنبر 

2121 تحت رقم 280/2020.

556I

ETUDE DE MAITRE SANAA GUENNOUN

موزيك سيستم ش م م دات 
شريك وحيد

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسلية الشركة

 ETUDE DE MAITRE SANAA

GUENNOUN

235 شارع يعقوب املنصور إقامة 

امنفال علارة ب1 الطابق الرابع  

 BD YACOUB الدارالبيضاء -

 EL MANSOUR N° 235

 RESIDENCE AL ANFALE IMM

 ،B1 CASABLANCA، 20000

الدارالبيضاء املغرب

موزيك سيستم ش م م  ات شريك 

وحيد شركة ذات مسؤولية محدو ة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتلاعي 159 شارع 

بوركون اقامة شوان شقة 25  - 

21141 الدارالبيضاء املغرب.

تغيير تسلية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

73551
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الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم تغيير   2118 3نا3ر   18 في  املؤرخ 

تسلية الشركة من »موزيك سيستم 

ش م م  ات شريك وحيد« إ 9 »ال3ف 

سيستم ش م م  ات شريك وحيد« .

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبرا3ر 2114 تحت رقم 541276.

557I

fiduciaire didi

 GLOBAL KNOWLEDGE

BUSINESS.CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire didi

 BD IMAM EL GHAZALI 18

 IMMEUBLE ELHAMOUTI 2eme

 ETAGE N 03 18 BD IMAM

 EL GHAZALI IMMEUBLE

 ELHAMOUTI 2eme ETAGE N

03، 60000، oujda maroc

 GLOBAL KNOWLEDGE

 BUSINESS.CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 18 شارع 

إمام الغزا ي  علارة الحلوتي ، 

الطابق امول ، رقم 1 - 61111 

وجدة املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

36239

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   17

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
 GLOBAL KNOWLEDGE  :

.BUSINESS.CONSULTING
-إ ارة   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

أصول الشركة وامفرا 
-استر ا  الد3ون.

نصيحة استراتيجية.
أنشطة التدريس والدعم ملختلف 

التدريس والتدريب.
وأنشطة  االستشارية  البرمجة 

تكنولوجيا املعلومات امخرى.
اإلعالن وأبحاث السوق.

18 شارع  عنوان املقر االجتلاعي : 
إمام الغزا ي  علارة الحلوتي ، الطابق 
امول ، رقم 1 - 61111 وجدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
السيد سهلي عبد الغاني  :  1.111 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الغاني   عبد  سهلي  السيد 
حي االندلس زنقة املسك  عنوانه)ا)  

14 رقم 24 61111 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  زكرياء  سهلي  السيد 
طريق  الخاصة  املعرفة  مدرسة 

الرشيد3ة  61111 بوعرفة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
23  جنبر  بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2121 تحت رقم .
559I

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID

ATLANTIC ART GALERY
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID
 N°9 Imm Alaoui Rue Rahal El

 ،Meskini 4 etage  fes vn ، 30000
فاس املغرب

ATLANTIC ART GALERY شركة 
ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي شقة 1 
طابق  وار وال  بوعبيد كواز وال  

الطيب فاس - 31111 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
65481

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 11  جنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ATLANTIC ART GALERY
تسويق   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

املالبس الجاهزة
استيرا  وتصد3ر

التفاوض.
شقة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
طابق  وار وال  بوعبيد كواز وال    1

الطيب فاس - 31111 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
السيد نعيم عبد املجيد :  1.111 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد نعيم عبد املجيد عنوانه)ا) 
8 حي الفرح شارع عبد  97 شقة  رقم 
فاس   31111 فاس  الفا�سي  الكبير 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد نعيم عبد املجيد عنوانه)ا) 
8 حي الفرح شارع عبد  97 شقة  رقم 
فاس   31111 فاس  الفا�سي  الكبير 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
24  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم 3771.

561I

fiduciaire didi

CH.ALE CONSTRUCTIONS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire didi
 BD IMAM EL GHAZALI 18

 IMMEUBLE ELHAMOUTI 2eme
 ETAGE N 03 18 BD IMAM
 EL GHAZALI IMMEUBLE

 ELHAMOUTI 2eme ETAGE N
03، 60000، oujda maroc

 CH.ALE CONSTRUCTIONS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي حي 

االندلس زنقة املسك 14 رقم 24 - 
61111 وجدة  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
36223

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 11  جنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.CH.ALE CONSTRUCTIONS
اعلال   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

البناء و أشغال مختلفة.
حي   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
 -  24 رقم   14 االندلس زنقة املسك 

61111 وجدة  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

السيد شركي 3حي :  1.111 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :
زنقة  السيد شركي 3حي عنوانه)ا) 
 61111 بوغالم  حي   24 رقم    212

وجدة  املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
زنقة  السيد شركي 3حي عنوانه)ا) 
 61111 بوغالم  حي   24 رقم    212

وجدة  املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

التجارية بوجدة  بتاريخ - تحت رقم -.

564I

شركة ألتيرفيد ش.م.م

STE TEFRATINE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

شركة ألتيرفيد ش.م.م
زنقة 11 رقم 12 حي النجاح 

خنيفرة، 54111، خنيفرة املغرب

STE TEFRATINE شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي حلان 

الفطواكي حبوس الجلعة القباب - 

54111 خنيفرة املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.925

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم   2121 18  جنبر  في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

 81.111« أي من  »421.111  رهم« 

عن  »511.111  رهم«  إ 9   رهم« 
مع  3ون  مقاصة  إجراء    : طريق 

الشركة املحد ة املقدار و املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

االبتدائية بخنيفرة  بتاريخ 23  جنبر 

2121 تحت رقم 351.

565I

SIGCOM

 SOCIÉTÉ EXPERT
DISTRIBUTION MAROC

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SIGCOM

9 شارع االمام علي اقامة فاس ، 

31111، فاس املغرب

 SOCIÉTÉ EXPERT

DISTRIBUTION MAROC شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 51 حي 

السالم امكلوش صفرو. - 31111 

صفرو املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3117

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 19  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

متبوعة  الشركة  تسلية 

بلختصر  اإلقتضاء  عند 

 SOCIÉTÉ EXPERT  : تسليتها 

.DISTRIBUTION MAROC

استيرا    : بإ3جاز  الشركة  غرض 

وتصد3ر موا  البناء و اكسسوارات.

البناء  موا   وشراء  بيع 

واكسسورات.

أعلال مختلفة..

حي   51  : االجتلاعي  املقر  عنوان 

 31111  - صفرو.  امكلوش  السالم 

صفرو املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

  : العساوي  الكريم  عبد  السيد 
1.111 حصة بقيلة 111.111  رهم 

للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :
العساوي  الكريم  عبد  السيد 
امكلوش   السالم  حي   21 عنوانه)ا) 

31111 صفرو املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
العساوي  الكريم  عبد  السيد 
امكلوش   السالم  حي   21 عنوانه)ا) 

31111  صفرو املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
17  جنبر  بتاريخ  االبتدائية بصفرو  

2121 تحت رقم 274.
566I

ائتلانية لرفيد

FORAGE DE PUITS ADIL
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتلانية لرفيد
شارع مالك ابن مرحل‘ زنقة طنجة, 
علارة املحيط, طابق الثاني رقم:14 

، 92111، العرائش املغرب
FORAGE DE PUITS ADIL شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي زنقة 
طنجة رقم: 14, علارة املحيط, 

الطابق الثانى‘ العرائش. - 92111 
العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5757

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 14  جنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.FORAGE DE PUITS ADIL
غرض الشركة بإ3جاز : حفر االبار 

بشتى انواعه
اعلال مختلفة 

اعلال البناء وجليع الحرف.
زنقة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
املحيط,  علارة   ,14 رقم:  طنجة 
 92111  - العرائش.  الثانى‘  الطابق 

العرائش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 1.111   : كريلي  عا ل  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  كريلي  عا ل  السيد 
14, علارة املحيط,  زنقة طنجة رقم: 
 92111 العرائش.  الثانى‘  الطابق 

العرائش املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  كريلي  عا ل  السيد 
14, علارة املحيط,  زنقة طنجة رقم: 
 92111 العرائش.  الثانى‘  الطابق 

العرائش املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 18 بتاريخ  بالعرائش   االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم 1167.
571I

CABINET JURIDIQUE BNIAICH

 MARCINELLE SCHOOL
PRIVEE 2

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CABINET JURIDIQUE BNIAICH
 OPP ESSALAME 2 GH9

 IMM 7 APPT 1076 ، 20210،
CASABLANCA MAROC

 MARCINELLE SCHOOL PRIVEE
2 شركة ذات مسؤولية محدو ة 
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ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 
فرمون زنقة 5 رقم 172 قسلة 3 
پولو - 21411 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
483889

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 18  جنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
 MARCINELLE SCHOOL PRIVEE

.2
رئيس   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

التعليم.
تجزئة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
 3 قسلة   172 رقم   5 زنقة  فرمون 
پولو - 21411 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  
 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.111   : حكيم  زمزاوي  السيد 
حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  حكيم  زمزاوي  السيد 
تجزئة الولفة شقة 6 رقم 61 طبق 3 

21411 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  حكيم  زمزاوي  السيد 
تجزئة الولفة شقة 6 رقم 61 طبق 3 

21411 الدار البيضاء املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم -.

578I

PREMIUM FINANCE

INA DEVELOPPEMENT
إعالن متعد  القرارات

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

INA DEVELOPPEMENT »شركة 
ذات املسؤولية املحدو ة«

وعنوان مقرها االجتلاعي: شقة رقم 
7 علارة 2 شارع زاوية النقيب لوفي 

وفركل - 41111 مركش املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.91125

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
املؤرخ في 13  جنبر 2121

تم اتخاذ القرارات التالية: 
عل9  3نص  الذي   :1 رقم  قرار 
تحرير رصيد رأسلال الشركة  ما3لي: 
750.000,00  رهم   ، املدفوع  الغير 
ألف  رهم)  وخلسون  )سبعلائة 
مع  3ون  مقاصة  إجراء  طريق  عن 
الشركة املحد ة املقدار و املستحقة.

عل9  3نص  الذي   :2 رقم  قرار 
الشركة  رأسلال  رفع  تم  ما3لي: 
»3.500.000,00  رهم  قدره  بلبلغ 
إ 9  »1.000.000,00  رهم«  من  أي 
طريق  عن  »4.500.000,00  رهم« 
الشركة  مع  3ون  مقاصة  إجراء 

املحد ة املقدار و املستحقة.
وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 7: الذي 3نص عل9 ما3لي:  
حد  رأسلال الشركة في مبلغ قدره 
أربعة مال3ين وخلسلائة ألف  رهم 
إ 9  مقسم  )4.511.111.11  رهم) 
45.111 حصة بقيلة 111.11  رهم 
بالكامل.  ومدفوع  مكتتب  للحصة، 
تم توزيع رأسلال الشركة عل9 النحو 
التا ي: السيد أ3ت إيشو علر 22،500 
حصة السيد ا3ت ايشو علي  22،500 
حصة  بإجلا ي يساوي 45111 حصة 

تشكل رأسلال الشركة.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
25  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2121 تحت رقم 9653.

579I

STREET BUSINESS CENTER

BAROUB
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STREET BUSINESS CENTER
علارة رقم 11، رقم 7، زنقة الحرية، 

جليز، مراكش ، 41111، مراكش 
املغرب

BAROUB شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي إقامة 
ريفير بالم، رقم 112  وار بلعكيد  - 

41111 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
119689

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 14  جنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.BAROUB
تجارة   : بإ3جاز  الشركة  غرض 
الزراعية والغذائية  املنتجات  جليع 

والتعد3نية ؛
التلثيل التجاري..

إقامة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
 - 112  وار بلعكيد   رقم  ريفير بالم، 

41111 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 5.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:

حصة   51   : السيد حسن بنيس 

بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بنيس  حسن  السيد 

النخيل   2.1 فرح  تجزئة  بنيس  فيال 

الشلا ي 41111 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بنيس  حسن  السيد 

النخيل   2.1 فرح  تجزئة  بنيس  فيال 

الشلا ي 41111 مراكش املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

24  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2121 تحت رقم 118876.

582I

GOLD ARABIA

GOLD ARABIA
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

GOLD ARABIA

 MAG 18 RDC COMPLEXE

 MEDICO ECO SOCIAL HAY

 INARA RUE 158 AIN CHOCK ،

20200، CASABLANCA MAROC

GOLD ARABIA شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي محل 18 

مجلع ميد3كو االقتصا ي حي اإلنارة 
زنقة 158 عين الشق - 21211 الدار 

البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.295115

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تلت   2121 25  جنبر  في  املؤرخ 

املصا قة عل9 :

3وسف  صالح  )ة)  تفويت السيد 

أصل  من  اجتلاعية  حصة   111

111 حصة لفائدة  السيد )ة) 3ونس  

املناني  بتاريخ 25  جنبر 2121.
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باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 759295.

584I

STREET BUSINESS CENTER

HRC Consulting
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STREET BUSINESS CENTER
علارة رقم 11، رقم 7، زنقة الحرية، 

جليز، مراكش ، 41111، مراكش 
املغرب

HRC Consulting شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي علارة رقم 
11، رقم 7،  زنقة الحرية، جليز - - 

41111  مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
119389

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 أكتوبر   19
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 HRC  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.Consulting
غرض الشركة بإ3جاز : بيع وتأجير 
املعلوميات  وتراخيص  معدات 

وتقد3م الخدمات.
علارة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
7،  زنقة الحرية، جليز  11، رقم  رقم 

- - 41111  مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:

 François Xavier Guy السيد 
Andre PAYAN :  100 حصة بقيلة 

111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :
 François Xavier السيد 
عنوانه)ا)   Guy Andre PAYAN
PRIGNAC-ET-  33711 فرنسا 

MARCHAMPS  فرنسا.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
 François Xavier السيد 
عنوانه)ا)   Guy Andre PAYAN
PRIGNAC-ET-  33711 فرنسا 

MARCHAMPS  فرنسا
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
16  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2121 تحت رقم 118574.
586I

GROMEGA

GROMEGA
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

GROMEGA
تجزئة أبواب سال علارة 121 شقة 
18 العيا3دة سال ، 11111، سال 

املغرب
GROMEGA شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 
أبواب سال علارة 121 شقة 18 

العيا3دة سال - 11111 سال املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

32579
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   19
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.GROMEGA

بيع   : بإ3جاز  الشركة  غرض 
وتركيب االجهزة االلكترونية

بيع اال وات املدرسية.
تجزئة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
 18 شقة   121 علارة  سال  أبواب 

العيا3دة سال - 11111 سال املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
السيد رشيد خو�سي :  511 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة .
 511   : خو�سي  3ونس  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  رشيد  خو�سي  السيد 
ملر علر البارو ي اقامة 15 رقم 11 
سال الجد3دة   11111 سال الجد3دة 

املغرب.
عنوانه)ا)  3ونس  خو�سي  السيد 
شقة   121 تجزئة ابواب سال علارة 
18 العيا3دة سال 11111 سال املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  خو�سي  3ونس  السيد 
شقة   121 تجزئة ابواب سال علارة 
18 العيا3دة سال 11111 سال املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
24  جنبر  بتاريخ  بسال   االبتدائية 

2121 تحت رقم -.

587I

Société marocaine de révision des comptes

GHOLAMI IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

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
GHOLAMI IMMOBILIER شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 332 شارع 

ابراهيم الرو اني الطابق التاني 
رقم 12 املعاريف. - 21111 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

484257

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 24  جنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.GHOLAMI IMMOBILIER

االنعاش   : غرض الشركة بإ3جاز 

العقاري .

 332  : االجتلاعي  املقر  عنوان 

شارع ابراهيم الرو اني الطابق التاني 
الدار   21111  - املعاريف.   12 رقم 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

  GHOLAMI INVEST : الشركة 

999 حصة بقيلة 111  رهم للحصة

 1   : محلد  غالمي  علمي  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 GHOLAMI INVEST الشركة 

ابراهيم  شارع   332 عنوانه)ا) 

 12 رقم  التاني  الطابق  الرو اني 

البيضاء  الدار   21111 املعاريف. 

املغرب.

محلد  غالمي  علمي  السيد 

اقامة  كاليفورنيا  جنان  عنوانه)ا) 

عين   4 الشقة   1 الطابق  امرو 1 

الشق 21111 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
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محلد  غالمي  علمي  السيد 

اقامة  كاليفورنيا  جنان  عنوانه)ا) 

عين   4 الشقة   1 الطابق  امرو 1 

الشق 21111 الدار البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 759213.

589I

STE  FIDU  WHITE

ELECTRODO
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE  FIDU  WHITE

 RESI  SABRINE  BLOC  F  ETAGE

 1  APPART  1-TAOURIRT ،

65800، TAOURIRT MAROC

ELECTRODO شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 25 حي 
املسيرة العيون  - 65812 العيون 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.733

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

2121 تقرر حل  18  جنبر  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

  ELECTRODO الوحيد  الشريك 

111.111  رهم  رأسلالها  مبلغ 

حي   25 اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان 
العيون   65812  - العيون   املسيرة 

املغرب نتيجة ل : عدم تحقيق الهدف 

االجتلاعي.

حي   25 و حد  مقر التصفية ب 
العيون   65812  - العيون   املسيرة 

املغرب. 

و عين:

بلقاسمي  احلد   السيد)ة) 
العيون   املسيرة  حي  وعنوانه)ا) 

)ة)  العيون املغرب كلصفي   65812

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
املخابرة و محل تبليغ العقو  والوثائق 

املتعلقة بالتصفية .
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
االبتدائية بتاوريرت  بتاريخ 28  جنبر 

2121 تحت رقم 299/2020.
591I

medchosca

RYSBAT
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

medchosca
رقم 15 شارع علر بن الخطاب 

الدشيرة الجها 3ة انزكان ، 86361، 
انزكان املغرب

RYSBAT شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي زنقة سلية 
اقامة شهرزا  3 الطابق 5 رقم 22 
النخيل الدار البيضاء  - 21341  

الدار البيضاء املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.326243

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم   2121 شتنبر   17 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من  أي  »4.111.111  رهم« 
»2.111.111  رهم« إ 9 »6.111.111 
 رهم« عن طريق :  إ ماج احتياطي أو 

أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 756184.
593I

YO&AI

YO&AI
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

YO&AI
 Rue général Ameziane Appt. ,82
 N°2, 1èr étage ، 62020، Nador

Maroc

YO&AI شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 82، شارع 

جنرال أمزيان رقم 2 الناظور - 

61121 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

21151

في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   21

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.YO&AI

إ ارة   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

البستنة  ؛  السيارات  مواقف 

وتأجير  وتشغيل  إ ارة  ؛  والتنظيف 

الحفالت  تنظيم  ؛  البيع  نقاط 

والندوات ؛ التجارة والتوزيع.

 ،82  : االجتلاعي  املقر  عنوان 

2 الناظور -  شارع جنرال أمزيان رقم 

61121 الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

انعي�سى:   اللطيف  عبد  السيد 

511 حصة بقيلة 111  رهم للحصة.

 511   : الحدوتي  3ونس  السيد   

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

انعي�سى  اللطيف  عبد  السيد 

العروي  القدس  حي  عنوانه)ا) 
الناظور  العروي   65111 الناظور 

املغرب.

السيد 3ونس الحدوتي عنوانه)ا) 

العروي   44 رقم  املقاومة  شارع 
الناظور  العروي   65111 الناظور 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

انعي�سى  اللطيف  عبد  السيد 

العروي  القدس  حي  عنوانه)ا) 

الناظور  العروي   65111 الناظور 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 14 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم 3697.

594I

HK CONSULTING

BOGASHIP SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

HK CONSULTING

 RESIDENCE AL MOUAHIDDINE

 LOT HAMAM AL MOUAHIDIN

 BUREAU 13 ، 20570،

Casablanca MAROC

BOGASHIP SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 46 شارع 

الزرقطوني الطابق 2 شقة 6 - 

21131 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.364223

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر حل   2119 نونبر   12 املؤرخ في 

محدو ة  مسؤولية  ذات  شركة 

 BOGASHIP الوحيد  الشريك  ذات 

 11.111 مبلغ رأسلالها    SARL AU

 46 اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان   رهم 

شارع الزرقطوني الطابق 2 شقة 6 - 

الدار البيضاء املغرب نتيجة   21131

ل : استحالة استلرار نشاط الشركة.

 46 ب  التصفية  مقر  حد   و 

شارع الزرقطوني الطابق 2 شقة 6 - 

21311 الدار البيضاء املغرب. 
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و عين:

و  أولعربي  العربي   السيد)ة) 

 5 الزنقة  التساهل  حي  عنوانه)ا) 

الدار   21141 بوركون   2 الرقم 

البيضاء املغرب كلصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : 46 شارع 

الزرقطوني الطابق 2 شقة 6

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

3نا3ر 2121 تحت رقم 727312.

595I

medchosca

RIDSAN IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

medchosca

رقم 15 شارع علر بن الخطاب 

الدشيرة الجها 3ة انزكان ، 86361، 

انزكان املغرب

RIDSAN IMMOBILIER شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي  زنقة 

سلية اقامة شهرزا  3 الطابق 5 

رقم 22 النخيل الدار البيضاء - 

21341 الدار البيضاء املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.322251

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم   2121 شتنبر   17 في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من  أي  »9.500.000,00  رهم« 

»511.111  رهم« إ 9 »11.111.111 

 رهم« عن طريق :  إ ماج احتياطي أو 

أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 756185.

598I

موروكو كومبتونس اكاونت

 LES HUILES D›ESSAOUIRA
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

موروكو كومبتونس اكاونت
شقة 17 الطابق 4 برج منارة 2 

مدخل ا شارع عبد الكريم الخطابي 
، 41111، مراكش املغرب

 LES HUILES D›ESSAOUIRA
SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي  إ  ا أوكر  

جزء أ3ت 3اسين  وار حرازين - 
44111 الصويرة املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.781
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 19 فبرا3ر 2119 تم  تحويل  
املقر االجتلاعي الحا ي للشركة من » إ 
 ا أوكر  جزء أ3ت 3اسين  وار حرازين 
- 44111 الصويرة املغرب« إ 9 » وار 
أكا 3ر عين لحجر جلاعة حد  رعة 
الصويرة    44111  - الصويرة  إقليم 

املغرب«.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 25 بتاريخ  بالصويرة   االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم 353.
611I

MAKAMEX SARL

MAKAMEX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

MAKAMEX SARL
 Lotis. Ryad Magasin N° 3

 Mosquée Arraya Braness ،
90100، TANGER MAROC

MAKAMEX SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 
رياض املحل رقم 3 مسجد الرا3ة 
البرانص - 91111 طنجة املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.18381

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2121 تقرر حل  14  جنبر  املؤرخ في 

املحدو ة  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ رأسلالها    MAKAMEX SARL

مقرها  وعنوان  211.111  رهم 

رقم  املحل  رياض  تجزئة  اإلجتلاعي 

 91111  - البرانص  الرا3ة  مسجد   3

في  أزمة   : ل  نتيجة  املغرب  طنجة 

القطاع.

تجزئة  ب  التصفية  مقر  حد   و 

الرا3ة  مسجد   3 رقم  املحل  رياض 

البرانص - 91111 طنجة املغرب. 

و عين:

السيد)ة) عبد القا ر  اوال  حدو 

تجزئة رياض   1 البرانص  و عنوانه)ا) 

  4 زنقة الشهيد محلد الحبيب رقم 

)ة)  كلصفي  املغرب  طنجة   91111

للشركة.

الحدو   اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  عل9  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية .

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

23  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 237533.

612I

Ghizoplast

Ghizoplast
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Ghizoplast

39 زنقة ابن كثير املعارف 

الدارالبيضاء ، 21371، 

الدارالبيضاء املغرب

Ghizoplast شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 39 زنقة 

ابن كثير املعاريف  - 21371 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

295535

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعدا   تم   2114 3نا3ر   11

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.Ghizoplast

تصنيع   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

املوا  البالستيكية أو غيرها من املوا  

امللاثلة

زنقة   39  : عنوان املقر االجتلاعي 

الدار   21371  - املعاريف   ابن كثير 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسلال  مبلغ 

4.531.111  رهم، مقسم كالتا ي:

السيد الطاهر الهواري :  45.311 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الطاهر الهواري عنوانه)ا) 

 21371 35؛زنقة إبن كثير املعاريف 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الطاهر الهواري عنوانه)ا) 

 21371 زنقة ابن كثير املعاريف   35

الدار البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم .

614I
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ACCESSOIRE BAKKALI

ACCESSOIRE BAKKALI
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

ACCESSOIRE BAKKALI

شارع شيكوفسكي و شارع سيد 

قطب، إقامة جوبا »ب«، الطابق 

الرابع، رقم 14/126 ، 91111، 

طنجة املغرب

ACCESSOIRE BAKKALI شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

شيكوفسكي و شارع سيد قطب، 

إقامة جوبا »ب«، الطابق الرابع، 

رقم 14/126 - 91111 طنجة 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.112519

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2121 تقرر حل  11  جنبر  املؤرخ في 

املحدو ة  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ    ACCESSOIRE BAKKALI

وعنوان  111.111  رهم  رأسلالها 

مقرها اإلجتلاعي شارع شيكوفسكي 

جوبا  إقامة  قطب،  سيد  شارع  و 

 126/14 رقم  الرابع،  الطابق  »ب«، 

 : نتيجة ل  املغرب  طنجة   91111  -

صعوبات مالية.

شارع  ب  التصفية  مقر  حد   و 

قطب،  سيد  شارع  و  شيكوفسكي 

إقامة جوبا »ب«، الطابق الرابع، رقم 

126/14 - 911111 طنجة املغرب. 

و عين:

و  البقا ي  خد3جة   السيد)ة) 

عنوانه)ا) تجزئة النصر زنقة 26 رقم 

3  91111 طنجة املغرب كلصفي )ة) 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

25  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 237612.

615I

HK CONSULTING

ALFA REVETEC SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

HK CONSULTING

 RESIDENCE AL MOUAHIDDINE

 LOT HAMAM AL MOUAHIDIN

 BUREAU 13 ، 20570،

Casablanca MAROC

ALFA REVETEC SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 27 زنقة 

بابوم الطابق الثالت مكتب ب - 

21111 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.411669

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2121 نونبر   12 املؤرخ في 

املحدو ة  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ    ALFA REVETEC SARL

وعنوان  111.111  رهم  رأسلالها 

بابوم  زنقة   27 اإلجتلاعي  مقرها 

 21111  - ب  مكتب  الثالت  الطابق 

 : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء  الدار 

استحالة استلرار نشاط الشركة.

زنقة   27 و حد  مقر التصفية ب 

 - ب  مكتب  الثالت  الطابق  بابوم 

21111 الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

و  املعا�سي  بوشعيب   السيد)ة) 

مجلوعة  الرحلة  جنان  عنوانه)ا) 

2  ار بوعزة  الرحلة   13 شقة   5 س 

املغرب  البيضاء  الدار   21111

كلصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : 27 زنقة 

بابوم الطابق الثالت مكتب ب الدار 

البيضاء

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نونبر 2121 تحت رقم 754934.

616I

ر س ب إكسبير

RSB EXPERTS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

ر س ب إكسبير

5 زنقة  رعة علارة فاطلة زهراء 4 

اكدال رباط اكدال رباط، 11181، 

رباط مغرب

RSB EXPERTS شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

 Rés وعنوان مقرها اإلجتلاعي

  Fatima Zahra, 5, rue Daraa

Agdal  10090 Rabat Maroc

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

148519

في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   12

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 RSB  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.EXPERTS

 Expertise : غرض الشركة بإ3جاز

 comptable et commissariat aux

.comptes

 Rés  : االجتلاعي  املقر  عنوان 

  Fatima Zahra, 5, rue Daraa

.Agdal  11191 Rabat Maroc

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  
 رهم، مقسم كالتا ي:

 Badr RIANE  :  500 السيد 
حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

  Rachid SABRAOUI : السيد  
511 حصة بقيلة 111  رهم للحصة 
والعائلية  الشخصية  امسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 1 Badr RIANE عنوانه)ا)  السيد 
 rue Meloui 20360 Casablanca

.Maroc
 Rachid SABRAOUI السيد  
 Hay cheikh Lamfadal عنوانه)ا) 
.rue laayayda 11151 Salé Maroc
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
 1 Badr RIANE عنوانه)ا)  السيد 
 rue Meloui 20360 Casablanca

Maroc
 Rachid SABRAOUI السيد  
 Hay cheikh Lamfadal عنوانه)ا) 

rue laayayda 11151 Salé Maroc
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
24  جنبر  بتاريخ  التجارية بالرباط  

2121 تحت رقم 6531.

617I

FIDUCEL  SARL AU

كافيتو
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تعيين مسير جد3د للشركة

FIDUCEL  SARL AU
 RES YAZAMANE  III IMM 6

 APPT 4 ROUTE DE KENITRA ،
11160، SALE MAROC

كافيتو  شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي اقامة توبة 
متجر رقم -2 1طريق القنيطرة    - 

11161 سال املغرب.
تعيين مسير جد3د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.15819
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بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2121 تم تعيين  14 شتنبر  املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جد3د  مسير 

العلراني احلد كلسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

نونبر   11 بتاريخ  بسال   االبتدائية 

2121 تحت رقم 35367.

618I

SOCIETE SUDEN CASH

 SOCIETE SUDEN CASH

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE SUDEN CASH

 Av. Sakia El Hamra N° 28 Hay

 Chouhada Laâyoune ، 70000،

LAAYOUNE MAROC

 SOCIETE SUDEN CASH SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدو ة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

الساقية الحلراء رقم 28 حي 
الشهداء العيون - 71111 العيون 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

32211

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 3وليوز   15

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE SUDEN CASH SARL

.AU

 : بإ3جاز  الشركة  غرض 

 Transfert d’argent national et

 international, Le Change des

 devises, Paiement des facturiers

.et E-Commerce

شارع   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

الساقية الحلراء رقم 28 حي الشهداء 

العيون - 71111 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.111   : باريري  لحسن  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  باريري  لحسن  السيد 

الشقة  الوفاء  افامة  البروج  زنقة 
العيون   71111 البحرية  شارع   17

املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  باريري  لحسن  السيد 

 17 زنقة البروج افامة الوفاء الشقة 

شارع البحرية 71111 العيون املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 15 3وليوز 

2121 تحت رقم 1377.

611I

GS2N

GS2N
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل الشكل القانوني للشركة

GS2N

اقامة حدائق بوزنيقة علارة 3 

مجلوعة سكنية 1محل 1 السفلي 

بوزنيقة اقامة حدائق بوزنيقة 

علارة 3 مجلوعة سكنية 1محل 1 

السفلي بوزنيقة، 13111، بوزنيقة 

املغرب

GS2N شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

و عنوان مقرها االجتلاعي اقامة 

حدائق بوزنيقة علارة 3 مجلوعة 

سكنية 1محل 1 السفلي بوزنيقة - 

13111 بوزنيقة .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6335

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم تحويل   2121 نونبر   31 املؤرخ في 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

»شركة ذات املسؤولية  إ 9  الوحيد« 

املحدو ة«.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 25 بتاريخ  سليلان   ببن  االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم 443.

614I

LA GESTORIA DEL NORTE SARL

M&S INGENIERIE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

 LA GESTORIA DEL NORTE

SARL

 12RUE MOUSSA IBNO

 NOUSSAIR IMM PORTE 2

 ETAGE N° 6، 90000، TANGER

MAROC

M&s ingenierie sarl شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

 ilot 26 وعنوان مقرها اإلجتلاعي

 b 2éme étage  zone franche

 d›exportation tanger - 90000

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

98735

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2119 ماي   31

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 M&s  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.ingenierie sarl

مكتب   -  : غرض الشركة بإ3جاز 

الدراسة والهندسة في أعلال البناء.

اي  وتنفيذ  و راسة  -تصليم 

وخاصة   ، صناعي  هند�سي  مشروع 

تصليم   ، الدقة  مكانيك  مجال  في 

االجزاء الصناعية في مجال التقنيات 

واعلال البناء.

 ، املشروع  ا ارة  اعلال  -اكلال 

هندسة التصليم ، هندسة التنفيذ، 

االستشارات   ، الصناعية  الخبرة 

الصناعة  مجال  في  املنهي  والتدريب 

والتكنولوجيا.

واالشغال  البناء  شركة  -نشاط 

ذلك  في  بلا  اشكاله  بجليع  العامة 

والسباكة  والزجاج  والطالء  التجارة 

بالنشاط  املتعلقة  االعلال  وجليع 

املشار اليه اعاله.

املعامالت  جيع   ، عام  -بشكل 

او  املالية  او  الصناعية  او  التجارية 

العقارية املرتبطة بشكل مباشر او غير 

مباشر باحد االشياء املذكورة اعاله..

 ilot 26  : عنوان املقر االجتلاعي 

 b 2éme étage  zone franche

 d’exportation tanger - 90000

طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 111  : بشرى  السباعي  السيدة 

بقيلة 111  رهم.

 : فرنانديس  مارتن  خوان  السيد 

451 بقيلة 111  رهم.

السيد سور و مهدي : 111 بقيلة 

111  رهم.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة السباعي بشرى عنوانه)ا) 

سبتة 1 سبتة اسبانيا.
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فرنانديس  مارتن  خوان  السيد 
طهرن   الفا3ط  شارع  عنوانه)ا) 

91111 طنجة املغرب.

عنوانه)ا)  صور و  مهدي  السيد 

شارع خلينس19  1 كراندا اسبانيا.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة السباعي بشرى عنوانه)ا) 

سبتة 1 سبتة اسبانيا

فرنانديس  مارتن  خوان  السيد 
طهرن   الفا3ط  شارع  عنوانه)ا) 

91111 طنجة املغرب

تم اإل3داع القانوني ب-  بتاريخ 12 

3وليوز 2119 تحت رقم 22475.

615I

»GROUP BABEL MOROCCO« شركة

 GROUP BABEL« شركة

»MOROCCO
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 GROUP BABEL« شركة

»MOROCCO

AP-6 B10 A3 RDC A شقة رقم 

186 ، 63611، السعيد3ة املللكة 

املغربية

 GROUP BABEL« شركة

MOROCCO« شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

 AP-6 B10 وعنوان مقرها اإلجتلاعي

A3 RDC A شقة رقم 186 - 63611 

السعيد3ة املللكة املغربية

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7517

في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   14

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
شركة   : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.»GROUP BABEL MOROCCO«
التجارة   -  : غرض الشركة بإ3جاز 

عبر الشبكة العنكبوتية )أنترنيت)
لللنتجات  تجاري  وسيط   -

والخدمات املختلفة
- استيرا  و تصد3ر.

 AP-6  : االجتلاعي  املقر  عنوان 
 -  186 شقة رقم   B10 A3 RDC A

63611 السعيد3ة املللكة املغربية.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
أنس  العلوري  السيد 
)FA154917( :  1.000 حصة بقيلة 

111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
أنس  العلوري  السيد 
 AP-6 B10 عنوانه)ا)   (FA154917(
 63611  186 شقة رقم   A3 RDC A

السعيد3ة املللكة املغربية.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
أنس  العلوري  السيد 
 AP-6 B10 عنوانه)ا)   (FA154917(
 63611  186 شقة رقم   A3 RDC A

السعيد3ة املللكة املغربية
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
17  جنبر  بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

2121 تحت رقم 531/2020.
616I

TARIK BOUABDELLAOUI

 STE ALLIANCE IHSAN
TRANSPORT

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تفويت حصص

TARIK BOUABDELLAOUI
 Hay angad rue c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda Maroc

 STE ALLIANCE IHSAN
TRANSPORT شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي  112 حي 

العيا�سي وجدة - 61111 وجدة 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.32989
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تلت   2121 نونبر   12 في  املؤرخ 

املصا قة عل9 :
الصالحي عبد  )ة)  تفويت السيد 
من  اجتلاعية  حصة   334 القا ر 
السيد  لفائدة   حصة   1.111 أصل 
)ة) زياني  عبد السالم بتاريخ 12 نونبر 

.2121
عبد  ركمي   )ة)  السيد  تفويت 
من  اجتلاعية  حصة   333 العزيز 
أصل 1.111 حصة لفائدة  السيد )ة) 

زرزور  هشام بتاريخ 12 نونبر 2121.
عبد  ركمي  )ة)  السيد  تفويت 
من  اجتلاعية  حصة   333 الواحد 
السيد  لفائدة   حصة   1.111 أصل 
نونبر   12 زياني عبد الحق بتاريخ  )ة) 

.2121
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم   
25  جنبر  بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2121 تحت رقم 3129.

617I

TARIK BOUABDELLAOUI

 STE ALLIANCE IHSAN
TRANSPORT

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تحويل املقر االجتلاعي للشركة
TARIK BOUABDELLAOUI

 Hay angad rue c18 n41 lazaret ،
60000، Oujda Maroc

 STE ALLIANCE IHSAN
TRANSPORT شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي 112 حي 

العيا�سي وجدة - 61111 وجدة 
املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.32989

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 12 نونبر 2121 تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 

 61111  - حي العيا�سي وجدة   112«

حي  زنقة ب3   9« إ 9  وجدة املغرب« 

وجدة    61111  - وجدة   1 السلارة 

املغرب«.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

25  جنبر  بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2121 تحت رقم 3129.

618I

TARIK BOUABDELLAOUI

 STE ALLIANCE IHSAN

TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تعيين مسير جد3د للشركة

TARIK BOUABDELLAOUI

 Hay angad rue c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda Maroc

 STE ALLIANCE IHSAN

TRANSPORT  شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 112 حي 

العيا�سي وجدة - 61111 وجدة 

املغرب.

تعيين مسير جد3د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.32989

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم تعيين   2121 نونبر   12 املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جد3د  مسير 

الصالحي  عبد القا ر كلسير وحيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

25  جنبر  بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2121 تحت رقم 3129.

619I
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LA GESTORIA DEL NORTE SARL

M
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

 LA GESTORIA DEL NORTE

SARL

 12RUE MOUSSA IBNO

 NOUSSAIR IMM PORTE 2

 ETAGE N° 6، 90000، TANGER

MAROC

M شركة ذات املسؤولية املحدو ة

 ILOT وعنوان مقرها اإلجتلاعي

 26 B 2EME ETAGE ZONE

 FRANCHE D4EXPORTATION -

91111 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.98735

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تلت   2121 فبرا3ر   27 في  املؤرخ 

املصا قة عل9 :

صر و  مهدي  )ة)  السيد  تفويت 

451 حصة اجتلاعية من أصل 451 

حصة لفائدة  السيد )ة) خوان مارتن 

فرنانديس بتاريخ 13 مارس 2121.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم   

مارس   13 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 231381.

621I

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL

 STE AGRO GREEN SYSTEME

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL
زنقة القا�سي عياض ص.ب 

112 كلليلة اقليم الرشيد3ة 
زنقة القا�سي عياض ص.ب 112 

كلليلة اقليم الرشيد3ة، 52251، 

الراشيدبة املغرب

 STE AGRO GREEN SYSTEME

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي قصر 
اغرغر غريس العلوي كلليلة - 

52251 كلليلة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2121/14113

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تلت   2121 غشت   24 في  املؤرخ 

املصا قة عل9 :
سعيد اجلوق  )ة)  تفويت السيد 
211 حصة اجتلاعية من أصل 311 
عثلان  )ة)  السيد  لفائدة   حصة 

باعلي بتاريخ 24 غشت 2121.
سعيد اجلوق  )ة)  تفويت السيد 
111 حصة اجتلاعية من أصل 311 
حصة لفائدة  السيد )ة) جوا  بوش 

بتاريخ 24 غشت 2121.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم   
 18 بتاريخ  بالرشيد3ة   االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم 363/2020.

621I

CCJF

التلفيف املغربي »مارمبال«
إعالن متعد  القرارات

CCJF
 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،
20040، CASABLANCA MAROC

التلفيف املغربي »مارمبال« »شركة  
املساهلة«

وعنوان مقرها االجتلاعي: املنطقة 
الصناعية, طريق تطوان - - طنجة 

املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.1933

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
املؤرخ في 21 3ونيو 2121

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي 3نص عل9 ما3لي: 
تعيين السيد هشام العلوي املحلدي 
سنوات  ست  ملدة  جد3د  كلتصرف 
العام  الجلع  انعقا   حين  إ 9  أي 

املدعو للبث في حسابات سنة 2125

عل9  3نص  الذي   :2 رقم  قرار 

ا ريس  السيد  مدة  تجد3د  ما3لي: 

العلوي املحلدي كلتصرف ملدة ست 

الجلع  انعقا   حين  إ 9  أي  سنوات 

العام املدعو للبث في حسابات سنة 

2125

وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذي 3نص عل9 ما3لي: 

تعيين متصرف جد3د 

بند رقم 2: الذي 3نص عل9 ما3لي: 

تجد3د وكالة متصرف

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

نونبر   27 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 236158.

622I

شركة ألتيرفيد ش.م.م

STE AUTO ECOLE BNOUNE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

شركة ألتيرفيد ش.م.م
زنقة 11 رقم 12 حي النجاح 

خنيفرة، 54111، خنيفرة املغرب

 STE AUTO ECOLE BNOUNE

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي الطابق 

االول زنقة 12 حي املسيرة الوسطى - 

54111 خنيفرة املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2953

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 21  جنبر 2121 تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 

حي املسيرة   12 »الطابق االول زنقة 

خنيفرة املغرب«   54111  - الوسطى 
حي   17 رقم   11 زنقة   11 »بلوك  إ 9 

خنيفرة    54111  - الوسطى  املسيرة 

املغرب«.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

االبتدائية بخنيفرة  بتاريخ 22  جنبر 

2121 تحت رقم 346.

623I

MELIUS CONSULTING

DIDONCHR
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MELIUS CONSULTING
رقم 49 ، زنقة سعد إبن أبي وقاص ، 

الطابق الثاني ، مكتب رقم 3 ألزاس 

لورين، 21121، الدار البيضاء 

املغرب

DIDONCHR شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 92 شارع 

سيدي عبد الرحلان ، بوسيجور، - 

21211  الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

484281

 15 عقد حر مؤرخ في  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.DIDONCHR

غرض الشركة بإ3جاز : التجارة في 

معدات الفنا ق واملطاعم..

92 شارع  عنوان املقر االجتلاعي : 

 - بوسيجور،   ، سيدي عبد الرحلان 

21211  الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

السيد 3اسين بوعصيدة :  1.111 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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بوعصيدة  3اسين  السيد 
19 زنقة خالد بن الوليد ،  عنوانه)ا) 

أنفا 21171  الدار البيضاء  املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
بوعصيدة  3اسين  السيد 
19 زنقة خالد بن الوليد ،  عنوانه)ا) 

أنفا 21171  الدار البيضاء  املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 759227.
624I

FIMAG

PEINTURE CASA SUD
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIMAG
67 زنقة 15 رياض العا ي 
الدارالبيضاء ، 21551، 

الدارالبيضاء املغرب
PEINTURE CASA SUD شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 11 زنقة 
الحرية الطابق 3 الشقة 6  - 21131 

الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.346169

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
2121 تقرر حل  22 شتنبر  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
 PEINTURE CASA الشريك الوحيد 
11.111  رهم  مبلغ رأسلالها    SUD
زنقة   11 اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان 
الحرية الطابق 3 الشقة 6  - 21131 
 : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء  الدار 

توقيف النشاط.
زنقة   11 و حد  مقر التصفية ب 
الحرية الطابق 3 الشقة 6  - 21131 

الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

و  افريات  حسن   السيد)ة) 
الغربية  ار  الحاللفة  عنوانه)ا) 

املغرب  الدار البيضاء   27223 بوعزة 
كلصفي )ة) للشركة.

الحدو   اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  عل9  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر 2121 تحت رقم 749272.
625I

ائتلانية لرفيد

 SOCIETE GRAIDA
PESCADOS SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة
ائتلانية لرفيد

شارع مالك ابن مرحل‘ زنقة طنجة, 
علارة املحيط, طابق الثاني رقم:14 

، 92111، العرائش املغرب
 SOCIETE GRAIDA PESCADOS

SARLAU شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي زنقة 
طنجة رقم: 14, علارة املحيط, 

الطابق الثانى‘ العرائش. - 92111 
العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5761

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   26
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE GRAIDA PESCADOS

.SARLAU
بيع   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

السلك بالجللة

بائع السلك
نقل السلك

نقل البضائع لحساب الغير.
زنقة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
املحيط,  علارة   ,14 رقم:  طنجة 
 92111  - العرائش.  الثانى‘  الطابق 

العرائش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 1.111   : كريدة  سعيد  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  كريدة  سعيد  السيد 
14, علارة املحيط,  زنقة طنجة رقم: 
 92111 العرائش.  الثانى‘  الطابق 

العرائش املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  كريدة  سعيد  السيد 
14, علارة املحيط,  زنقة طنجة رقم: 
 92111 العرائش.  الثانى‘  الطابق 

العرائش املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
االبتدائية بالعرائش  بتاريخ 26 نونبر 

2121 تحت رقم 1171.
626I

SAFIGESTRA مكتب سفي جيسترا لللحاسبة

MAGHREB CHAMPIGNON
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

مكتب سفي جيسترا لللحاسبة 
SAFIGESTRA

 RUE 28 LOTIS OUMNIA 31
 QUARTIER BOUAB ، 46000،

SAFI safi
 MAGHREB CHAMPIGNON

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي  وار 
السكوكة الدار البالية سيدي تيجي - 

46111 اسفي  املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.11749

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في 11  جنبر 2121 تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 

» وار السكوكة الدار البالية سيدي 

إ 9  املغرب«  اسفي    46111  - تيجي 

 - اسفي  احرارة  حد  اتريكين  » وار 

46111 اسفي   املغرب«.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

16  جنبر  بتاريخ  االبتدائية بآسفي  

2121 تحت رقم 1983.

627I

FIDICOM

 SOCIETE HAJAR ET IMANE
DE TRANSPORT

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDICOM

 AV ORAN N° 10 RUE BERLIN

 ZOHOUR 1 FES FES، 30000،

FES MAROC

 SOCIETE HAJAR ET IMANE

DE TRANSPORT  شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي الطابق 

االول 111 تجزئة السالم طريق 

صفرو  - 31111 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

65487

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 11  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE HAJAR ET IMANE DE

. TRANSPORT
نقل   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

البضائع و امشغال املختلفة .
الطابق   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
طريق  السالم  تجزئة   111 االول 

صفرو  - 31111 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
العزوزي  الد3ن  نور  السيد 
111  رهم  بقيلة  حصة   1.111   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :
العزوزي  الد3ن  نور  السيد 
رشيد  موالي  شارع   253 عنوانه)ا) 

الزهور 2 31111 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
العزوزي  الد3ن  نور  السيد 
رشيد  موالي  شارع   253 عنوانه)ا) 

الزهور 2 31111 فاس املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
24  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم 3741.
628I

CAP AUDIT

TANJA FRESH
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAP AUDIT
 YAACOUB EL MANSOUR 2

 ETG 3 N 5 -TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

TANJA FRESH شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي حي 

التون�سي زنقة محلد الكتاني رقم 28 
- 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

95393

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2119 3نا3ر   24

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 TANJA : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.FRESH

غرض الشركة بإ3جاز : استيرا  و 

تصد3ر املنتجات الزراعية و الغذائية.

حي   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

التون�سي زنقة محلد الكتاني رقم 28 

- 91111 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

السطي  3اسين  محلد  السيد 

1.111  رهم  بقيلة  حصة   111   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السطي  3اسين  محلد  السيد 

محلد  زنقة  التون�سي  حي  عنوانه)ا) 

طنجة   91111  28 رقم  الكتاني 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السطي  3اسين  محلد  السيد 

محلد  زنقة  التون�سي  حي  عنوانه)ا) 

طنجة   91111  28 رقم  الكتاني 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

فبرا3ر   19 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2119 تحت رقم 221492.

629I

مكتب الجرو ي

جبس رياض
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

مكتب الجرو ي
شارع 18 نونبر رقم 24 الناضور ، 

62111، الناضور املغرب
جبس رياض شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي طريق 
الناضور زا3و كلم 17 الناضور 

62111 الناضور املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2913

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تلت   2121 3ونيو   12 في  املؤرخ 

املصا قة عل9 :
العزيز   عبد  )ة)  السيد  تفويت 
حصة اجتلاعية من   27.111 3حيى 
أصل 111.111 حصة لفائدة  السيد 
)ة) 3حيى 3حيى بتاريخ 12 3ونيو 2121.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم   
 17 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم 3781.
631I

NJ BUSINESS

 SOCIÉTÉ DES TRAVAUX
 DU CONSTRUCTION

 ET AMÉNAGEMENT DU
BÂTIMENT   STCAB

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة
NJ BUSINESS

 BUREAUX MARINA 3EME
 ETAGE BUREAU 19 AVENUE
 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE NOUVELLE FES، 30000،
FES maroc

 SOCIÉTÉ DES TRAVAUX
 DU CONSTRUCTION

 ET AMÉNAGEMENT DU
BÂTIMENT   STCAB شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي محل رقم 
3 تجزئة البرج قطعة رقم 18 طريق 
عين الشقف فاس - 31111  فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
65517

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   24
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
 SOCIÉTÉ DES TRAVAUX  :
 DU CONSTRUCTION
 ET AMÉNAGEMENT DU

.BÂTIMENT   STCAB
شركة   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

البناء و امشغال املختلفة.
عنوان املقر االجتلاعي : محل رقم 
طريق   18 تجزئة البرج قطعة رقم   3
فاس    31111  - عين الشقف فاس 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 511.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
السيد عبد اإلاله ملوكي :  5.111 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
 5111  : السيد عبد اإلاله ملوكي   

بقيلة 111  رهم.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد اإلاله ملوكي عنوانه)ا) 
تجزئة اإل ري�سي شارع محلد   7 رقم 
 31111 الفا�سي طريق ا3لوزار فاس 

فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد اإلاله ملوكي عنوانه)ا) 
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تجزئة اإل ري�سي شارع محلد   7 رقم 
 31111 الفا�سي طريق ا3لوزار فاس 

فاس املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
25  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم 3811.
631I

NJ BUSINESS

GLORA TAJHIZ
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

NJ BUSINESS
 BUREAUX MARINA 3EME

 ETAGE BUREAU 19 AVENUE
 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE NOUVELLE FES، 30000،
FES maroc

GLORA TAJHIZ شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي مكاتب 
مارينا مكتب 19 الطابق الثالت 

شارع عبد الكريم بنجلون املد3نة 
الجد3دة فاس - 31111  فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

65515
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   31
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.GLORA TAJHIZ
شركة   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

البناء و امشغال املختلفة.
مكاتب   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
مارينا مكتب 19 الطابق الثالت شارع 
عبد الكريم بنجلون املد3نة الجد3دة 

فاس - 31111  فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 511.111 مبلغ رأسلال الشركة:  
 رهم، مقسم كالتا ي:

السيد بالل كلوج  :  2.511 حصة 
بقيلة 111  رهم للحصة .

 2.511   : راسيمي   فؤا   السيد 
حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

 السيد بالل كلوج  : 2511 بقيلة 
111  رهم.

 2511  : راسيمي   فؤا   السيد 
بقيلة 111  رهم.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   
وصفات ومواطن الشركاء :

رقم  السيد بالل كلوج  عنوانه)ا) 
الرياض حي  جاكارطا شارع  زنقة    1
  31111 2 طريق صفرو فاس  الوفاء 

فاس املغرب.
عنوانه)ا)  راسيمي   فؤا   السيد 
للهندسة  السا سة  املجلوعة  ثكنة 
ق م م بني وكيل علالة وجدة 31111  

فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
رقم  السيد بالل كلوج  عنوانه)ا) 
الرياض حي  جاكارطا شارع  زنقة    1
  31111 2 طريق صفرو فاس  الوفاء 

فاس املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
25  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم 3811.
632I

مكتب الجرو ي

جبس رياض
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تعيين مسير جد3د للشركة
مكتب الجرو ي

شارع 18 نونبر رقم 24 الناضور ، 
62111، الناضور املغرب

جبس رياض  شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي طريق 
الناضور زا3و كلم 17  الناضور 

62111 الناضور املغرب.
تعيين مسير جد3د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2913

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   2121 3ونيو   12 املؤرخ في 
3حيى  مسير جد3د للشركة السيد)ة) 

3حيى  كلسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 17 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم 3781.
633I

fiduciairelaperformance

زياد سيرفيس و اسيستونس
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

fiduciairelaperformance
 rue safi hay nasr meknes

meknes، 50000، meknes maroc
زيا  سيرفيس و اسيستونس  شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي مكتب 
رقم 1 الكائن ب ريد شو�سي بلوك ب 
اقامة االخوين تجزئة رياض افران - 

53111 افران املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1351

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
رفع  تم   2121 22  جنبر  في  املؤرخ 
رأسلال الشركة بلبلغ قدره »91.111 
إ 9  »11.111  رهم«  أي من   رهم« 
»111.111  رهم« عن طريق :  تقد3م 

حصص نقد3ة أو عينية.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
25  جنبر  بتاريخ  بازرو   االبتدائية 

2121 تحت رقم 1351.
634I

BCF CONSEIL

ECLACHIM
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

BCF CONSEIL
 AVENUE MOHAMED 214
 BOUZIANE SIDI OTHMAN

 CASABLANCA ، 20600،
CASABLANCA MAROC

ECLACHIM شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 53، شارع 
موالي هشام سيدي مومن -  

21411 الدار البيضاء املغرب .
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.183369

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تلت   2121 غشت   18 في  املؤرخ 

املصا قة عل9 :
إبراهيم أو في  )ة)   تفويت السيد 
أصل  من  اجتلاعية  حصة   567
)ة)   السيد  لفائدة   حصة   1.711
لحسن أو في بتاريخ 18 غشت 2121.
إبراهيم أو في  )ة)   تفويت السيد 
أصل  من  اجتلاعية  حصة   567
)ة)   السيد  لفائدة   حصة   1.711
العربي أو في بتاريخ 18 غشت 2121.

إبراهيم أو في  )ة)   تفويت السيد 
أصل  من  اجتلاعية  حصة   566
)ة)  السيد  لفائدة   حصة   1.711
غشت   18 بتاريخ  أو في  مصطفى 

.2121
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم   
 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

شتنبر 2121 تحت رقم 746633.
635I

AIT RAZOUK  MOULOUD  

 STE LAMGHARI DE
TRAVAUX DIVERS  SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AIT RAZOUK  MOULOUD
 N 14  2 EME ETAGE  AV

 YOUSSEF IBN TACHFINE  SETTI
 MASSOUDA SEFROU ، 31000،

SEFROU Maroc
 STE LAMGHARI DE TRAVAUX
DIVERS  SARL AU  شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتلاعي  وار 
صنهاجة سيدي 3وسف  ابن احلد  

صفرو - 31111 صفرو املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3127

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 12  جنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
 LAMGHARI DE TRAVAUX

. DIVERS  SARL AU
بيع موا    : غرض الشركة بإ3جاز 
وموا    االت   .بيع  بالتقسيط  البناء 

فالحية .اشغال مختلفة .
:  وار  االجتلاعي  املقر  عنوان 
ابن احلد   صنهاجة سيدي 3وسف  

صفرو - 31111 صفرو املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
مبلغ رأسلال الشركة:  99  رهم، 

مقسم كالتا ي:
 1.111   : السيد محلد املغاري  

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  السيد محلد املغاري  
ابن  3وسف   سيدي  صنهاجة   وار 
احلد  صفرو 31111 صفرو املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  السيد محلد املغاري  
ابن  3وسف   سيدي  صنهاجة   وار 

احلد  صفرو 31111 صفرو املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
24  جنبر  بتاريخ  االبتدائية بصفرو  

2121 تحت رقم 279/2020.

636I

BCF CONSEIL

LYMACHIM
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

BCF CONSEIL
 AVENUE MOHAMED 214
 BOUZIANE SIDI OTHMAN

 CASABLANCA ، 20600،
CASABLANCA MAROC

LYMACHIM  شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي  53 شارع 
موالي هشام سيدي مومن  - 21411 

الدار البيضاء   املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.184483

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تلت   2121 غشت   18 في  املؤرخ 

املصا قة عل9 :
أو في  إبراهيم  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتلاعية  حصة   1.111
)ة)  السيد  لفائدة   حصة   3.111
لحسن  أو في بتاريخ 18 غشت 2121.
أو في  إبراهيم  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتلاعية  حصة   1.111
)ة)  السيد  لفائدة   حصة   3.111
العربي  أو في بتاريخ 18 غشت 2121.
أو في  إبراهيم  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتلاعية  حصة   1.111
)ة)   السيد  لفائدة   حصة   3.111
غشت   18 بتاريخ  أو في  مصطفى 

.2121
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم   
 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

شتنبر 2121 تحت رقم 746634.
637I

مستامنة تيلا 3ر ش.م.م  ش.و

زرال بزنس كومباني
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مستامنة تيلا 3ر ش.م.م  ش.و
حي لعري شيخ علارة الشفاء الطابق 

الرابع الناظور، 62111، الناظور 

املغرب
زرال بزنس كومباني  شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

محلد الخامس حي الجوهرة السفل9 
ازغنغان  الناظور 62111 الناظور 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
21979

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 أكتوبر   21
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
زرال   : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

بزنس كومباني .
التصد3ر   : غرض الشركة بإ3جاز 

واالستيرا .
شارع   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
محلد الخامس حي الجوهرة السفل9 
الناظور   62111 الناظور  ازغنغان  

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
السيد عامر ازكوغ  :  1.111 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة .
 السيد عامر ازكوغ  : 1111 بقيلة 

111  رهم.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا) حي  السيد عامر ازكوغ  
الناظور  ازغنغان   3 اوال  3حيى رقم 

62111 الناظور املغرب .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا) حي  السيد عامر ازكوغ  
الناظور  ازغنغان   3 اوال  3حيى رقم 

62111 الناظور املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 13 نونبر 

2121 تحت رقم 3562.

638I

BCF CONSEIL

KOUTOUBIA
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

BCF CONSEIL
 AVENUE MOHAMED 214
 BOUZIANE SIDI OTHMAN

 CASABLANCA ، 20600،
CASABLANCA MAROC

KOUTOUBIA شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 53 شارع 
موالي هشام سيدي مومن  - 21411 

الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.59795

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تلت   2121 غشت   18 في  املؤرخ 

املصا قة عل9 :
أو في   لحسن   )ة)  تفويت السيد 
حصة اجتلاعية من أصل   12.511
)ة)  السيد  لفائدة   حصة   12.511
غشت   18 بتاريخ  أو في   إبراهيم 

.2121
أو في   العربي   )ة)  السيد  تفويت 
حصة اجتلاعية من أصل   12.511
)ة)  السيد  لفائدة   حصة   12.511
غشت   18 بتاريخ  أو في   إبراهيم 

.2121
تفويت السيد )ة) مصطفى أو في  
حصة اجتلاعية من أصل   12.511
)ة)  السيد  لفائدة   حصة   12.511
غشت   18 بتاريخ  أو في   إبراهيم 

.2121
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم   
 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

شتنبر 2121 تحت رقم 747319.

639I
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UNIVERS GESTION CONSEILS

STE SONOTRAGEC
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة
UNIVERS GESTION CONSEILS

 N°607 LOT BELMEJJAD AL
 MASSAR MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
STE SONOTRAGEC شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 

باملجا  رقم 617 الطابق االول رقم 
11 املسار طريق اسفي - 41111 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

119765
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 13  جنبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SONOTRAGEC
اشغال   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

البناء واالشغال املختلفة.
تجزئة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
الطابق االول رقم   617 باملجا  رقم 
 41111  - اسفي  طريق  املسار   11

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسلال  مبلغ 

1.111.111  رهم، مقسم كالتا ي:
 5.111   : مجدول  3ونس  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
السيد عبد العزيز الزناتي :  5.111 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  مجدول  3ونس  السيد 
املسيرة 2 حرف س رقم 314 41111 

مراكش املغرب.

الزناتي  العزيز  عبد  السيد 
 15 رقم  التيسير  تجزئة  عنوانه)ا) 
طريق اسفي 41111 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  مجدول  3ونس  السيد 
املسيرة 2 حرف س رقم 314 41111 

مراكش املغرب
الزناتي  العزيز  عبد  السيد 
 15 رقم  التيسير  تجزئة  عنوانه)ا) 

طريق اسفي 41111 مراكش املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
28  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2121 تحت رقم 118956.
641I

EL OUARRAD AZIZ

KHALIOUI TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

EL OUARRAD AZIZ
 Imm 2 appt 3 Av des far Rue a
 1 Etage vn  Meknes meknes،

50000، meknes maroc
KHALIOUI TRANS  شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 13 
تعاونية السعا ة سيدي سليلان 
مول الكيفان مكناس - 51111 

مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

51553
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   12
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. KHALIOUI TRANS
نقل   -  : بإ3جاز  الشركة  غرض 

املستخدمين لحساب الغير.
 13 رقم   : عنوان املقر االجتلاعي 

سليلان  سيدي  السعا ة  تعاونية 
 51111  - مكناس  الكيفان  مول 

مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 511   : السيد عز الد3ن خلوي  

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
السيد  خلوي ا ريس :  511 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عز الد3ن خلوي عنوانه)ا)  
سليلان  سيدي  السعا ة  تعاونية 
 51111 مكناس  الكيفان  مول 

مكناس املغرب.
عنوانه)ا)  ا ريس  خلوي  السيد  
مجلع لبنى 17 ع ط 3 رقم 52 أكزنا3ة 

طنجة 91161 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عز الد3ن خلوي عنوانه)ا)  
سليلان  سيدي  السعا ة  تعاونية 
 51111 مكناس  الكيفان  مول 

مكناس املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
نونبر   21 بتاريخ  بلكناس   التجارية 
PM-201120- رقم  تحت   2121

.MK-6381
641I

EL OUARRAD AZIZ

 CAFE LOUJAYNE EL
OUADDI

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EL OUARRAD AZIZ
 Imm 2 appt 3 Av des far Rue a
 1 Etage vn  Meknes meknes،

50000، meknes maroc
  CAFE LOUJAYNE EL OUADDI
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي  رقم 8 

زنقة 4 تجزئة مونية حي س س م  ع 
هللا مكناس - 51111 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
51479

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   13
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 CAFE  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

. LOUJAYNE EL OUADDI
استغالل   : غرض الشركة بإ3جاز 

مقهى.
 8 رقم    : املقر االجتلاعي  عنوان 
4 تجزئة مونية حي س س م  ع  زنقة 
هللا مكناس - 51111 مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 1.111   : الو ي  جالل  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)   الو ي  جالل  السيد 
تجزئة مونية حي س   4 زنقة   8 رقم 
س م  ع هللا مكناس 51111 مكناس 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)   الو ي  جالل  السيد 
تجزئة مونية حي س   4 زنقة   8 رقم 
س م  ع هللا مكناس 51111 مكناس 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
نونبر   19 بتاريخ  بلكناس   التجارية 
PM-201109- رقم  تحت   2121

.MK-8593

642I
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Cabinet Solution Consulting and Accounting

CITY PRODUCTION
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Cabinet Solution Consulting
and Accounting

 Avenue Al Qods,N°6, appt n°:
Tabriquet, SALE ، 11000 ,2، سال 

املغرب
CITY PRODUCTION  شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي زاوية زنقة  
لبنان و زنقة جليل صدقي الزهاوي 

رقم 8 املد3نة العليا القنيطرة  - 
14141 القنيطرة  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
57481

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 3وليوز   27
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 CITY  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

. PRODUCTION
انتاج   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

فليمي و سنلائي .
عنوان املقر االجتلاعي : زاوية زنقة  
لبنان و زنقة جليل صدقي الزهاوي 
 - القنيطرة   العليا  املد3نة   8 رقم 

14141 القنيطرة  املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 1.111   : فكاك   مريم  السيدة 
111.111  رهم  بقيلة  حصة 
للحصة امسلاء الشخصية والعائلية 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  فكاك   مريم  السيدة 
 31 علارة  النعيم  السكني  املجلع 
11111 سال   تابريكت سال    21 شقة 

املغرب .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  فكاك   مريم  السيدة 
 31 علارة  النعيم  السكني  املجلع 
11111 سال   تابريكت سال    21 شقة 

املغرب 
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 11 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم 81291.
643I

BMA PARTNERS

 SERVICE POUR LES
.OPTICIENS - S.P.O

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تأسيس شركة

BMA PARTNERS
 CONSEIL JURIDIQUE ، 20000،

CASABLANCA MAROC
 SERVICE POUR LES OPTICIENS

S.P.O -. شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي زاوية شارع 
عبد اللطيف بن قدور وملر مغلق 
الريف حي راسين الدار البيضاء - 

21111 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

461877
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 فبرا3ر   16
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
 SERVICE POUR LES OPTICIENS

..- S.P.O
غرض الشركة بإ3جاز : - شراء وبيع 
واستيرا  وتوزيع النظارات واإلطارات 

ومنتجات  والعدسات  والزجاج 
واملنتجات  للنظارات  التنظيف 
جليع  وكذلك  وملحقاتها  البصرية 

العناصر التكليلية ؛
السلع  أو  املوا   جليع  استيرا  
أو  التغليف  أو  املستهلكية  املوا   أو 
املعدات أو ام وات أو أي ما ة أخرى 

تتعلق بامنشطة املذكورة أعاله ؛
أو  الخدمات  جليع  تقد3م 
االستشارة أو الخدمة قبل أوما بعد 
الرئيسية  بامنشطة  املتعلقة  البيع 

أعاله ؛
- اإلسهام  في شركات إ ارة املحالت 

البصرية ؛
براءات  جليع  عل9  الحصول 
التجارية  والعالمات  االختراع 
واستغاللها  وحيازتها  والعلليات 
واالستحواذ  ومساهلتها  ونقلها 
واالمتياز ومساهلة جليع التراخيص 

لحساب الشركة ؛
جليع العلليات   ، وبشكل أعم   -
والعقارية  واملنقولة  التجارية 
بشكل  املرتبطة  املالية  والعلليات 
مباشر أو غير مباشر بامشياء املحد ة 
تعزز  أن  املحتلل  من  التي  أو  أعاله 

تطوير الشركة.
زاوية   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
وملر  قدور  بن  اللطيف  شارع عبد 
مغلق الريف حي راسين الدار البيضاء 

- 21111 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 MAJI OPTIC :  350 الشركة 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
حصة   EYE LAB :  650 الشركة 

بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)   MAJI OPTIC الشركة 
3 زنقة باب منصور  فضاء باب أنفا  
البيضاء  الدار   21371 س  علارة 

املغرب.
الشركة EYE LAB عنوانه)ا) 265 
 21151  9 شارع الزرقطوني الطابق 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد لحري�سي محلو  عنوانه)ا) 
27 زنقة املنارة لونج شون حي الهناء 

21211 الدار البيضاء املغرب
جونز   فريندو  أالن  السيد 
عنوانه)ا) مالطا 83161 مالطا مالطا

السيد مارتان ميرسييكا عنوانه)ا) 
مالطا 83161 مالطا مالطا

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2121 تحت رقم -.

644I

BMA PARTNERS

JAWHARAT  BOUSKOURA
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

BMA PARTNERS
 CONSEIL JURIDIQUE ، 20000،

CASABLANCA MAROC
 JAWHARAT  BOUSKOURA
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي الطريق 
الرئيسية كلم 18 بوسكورة الدار 
البيضاء - 27181 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

481713
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 شتنبر   11
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.JAWHARAT  BOUSKOURA
املقاولة   : بإ3جاز  الشركة  غرض 
جليع  وتأجير  وبيع  وشراء  العقارية  
ال،  أو  مبنية  كان  سواء  امرا�سي، 

وكذلك إ ارتها واستغاللها.
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تغيير هذه امرا�سي نحو امحسن 
 ، التقسيم  علليات  طريق  عن 
السكنية  املباني  وإنشاء   ، والتجهيز 
أو التجارية أو املهنية أو الصناعية أو 

غيرها .
الطريق   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
الدار  بوسكورة   18 كلم  الرئيسية 
البيضاء  الدار   27181  - البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسلال  مبلغ 

4.211.111  رهم، مقسم كالتا ي:
 281   : السيد باسعدون ابراهيم 

حصة بقيلة 3.511  رهم للحصة .
 241   : السيدة باسعدون فاطلة 

حصة بقيلة 3.511  رهم للحصة .
 241   : السيدة باسعدون حبيبة 

حصة بقيلة 3.511  رهم للحصة .
السيدة باسعدون خد3جة :  241 

حصة بقيلة 3.511  رهم للحصة .
 15   : فتيحة  حيداوي  السيدة 

حصة بقيلة 3.511  رهم للحصة .
 15   : حنان  البومهي  السيدة 

حصة بقيلة 3.511  رهم للحصة .
 68   : هشام  باسعدون  السيد 

حصة بقيلة 3.511  رهم للحصة .
 68   : سهيل  باسعدون  السيد 

حصة بقيلة 3.511  رهم للحصة .
 34   : غيتة  باسعدون  السيد 

حصة بقيلة 3.511  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
ابراهيم  باسعدون  السيد 
كيتا  مو 3بو  شارع   724 عنوانه)ا) 
الدار البضاء   21111 الدار البيضاء 

املغرب.
فاطلة  باسعدون  السيدة 
الدار  امطلس  شارع   45 عنوانه)ا) 
البيضاء  الدار   21331 البيضاء 

املغرب.
حبيبة  باسعدون  السيدة 
كيتا  مو 3بو  شارع   724 عنوانه)ا) 
21111 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.
خد3جة  باسعدون  السيدة 

الدار  امطلس  شارع   45 عنوانه)ا) 
البيضاء  الدار   21331 البيضاء 

املغرب.
السيدة حيداوي فتيحة  عنوانه)ا) 
 2 شقة   1 طابق  منير  ابن  زنقة   43
الدار   21331 املعارف الدار البيضاء 

البضاء املغرب.
السيد باسعدون هشام عنوانه)ا) 
زنقة   3 إقامة باي فيو  رج ك شقة 
البيضاء   الدار  الد3اب  كيكومار عين 

21181 الدار البيضاء املغرب.
السيد باسعدون سهيل عنوانه)ا) 
 4 الطابق  بركات  أحلد  زنقة   43
املعاريف الدار البيضاء 21331 الدار 

البيضاء املغرب.
السيدة باسعدون غيثة عنوانه)ا) 
 4 الطابق  بركات  أحلد  زنقة   43
املعاريف الدار البيضاء 21331 الدار 

البيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  حنان  بومهي  السيدة 
 4 الطابق  بركات  أحلد  زنقة   43
املعاريف الدار البيضاء 21331 الدار 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
ابراهيم  باسعدون  السيد 
كيتا  مو 3بو  شارع   724 عنوانه)ا) 
21111 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب
حبيبة  باسعدون  السيدة 
كيتا  مو 3بو  شارع   724 عنوانه)ا) 
21111 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 756116.
645I

JUREXPERT

EDITO CONSEIL
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

JUREXPERT
8 زنقة محلد العرو�سي، إقامة 
صغير، الطابق 5، املكتب رقم 

21 ساحة النصر، 21191، الدار 

البيضاء املغرب

EDITO CONSEIL شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي زنقة 

سلية إقامة شهرزا  3 الطابق 

الخامس رقم 22 النخيل - 21281 

الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.319171

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تلت   2121 أكتوبر   16 في  املؤرخ 

املصا قة عل9 :

تفويت السيد )ة) غزالن  اموغراني 

أصل  من  اجتلاعية  حصة   1.111

)ة)  السيد  لفائدة   حصة   1.111
أكتوبر   16 بتاريخ  شاكر  رضوان 

.2121

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم   

 14 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نونبر 2121 تحت رقم 752612.

646I

CAFIGEC

DIDASKAYN
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

CAFIGEC

 rue al, fourat 2éme etage 39

 maarif 39 rue al, fourat 2éme

 etage maarif، 20100، casa

maroc

DIDASKAYN شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 43، زنقة 

االخوين علارة املنظر الجليل 

الطابق 1 وب االزهر جه 21 اقامة 

231 الشقة 21 الولفة 21111 الدار 

البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.364819

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2119 12  جنبر  في  املؤرخ 

املصا قة عل9 :

ابراهيم مزابي  )ة)  تفويت السيد 

أصل  من  اجتلاعية  حصة   451

1.111 حصة لفائدة  السيد )ة) كنزة 

مزابي بتاريخ 11  جنبر 2119.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم   

 19 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2119 تحت رقم 724189.

647I

FICAGEST

 PNEUMATIQUE SIDI

GHANEM

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

FICAGEST

 Q.I SIDI GHANEM N°88 ETAGE

APPT N° 12 ، 40100 2، مراكش 

maroc

 PNEUMATIQUE SIDI GHANEM

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : رقم 

129 محل رقم 12 املسار - 41111 

مراكش املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.95221

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في 31 أكتوبر 2121 تقرر حل 

 PNEUMATIQUE SIDI GHANEM

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

رأسلالها  مبلغ  الوحيد  الشريك 

مقرها  وعنوان  111.111  رهم 

 12 رقم  محل   129 رقم  اإلجتلاعي 

املغرب  مراكش   41111  - املسار 

التجاري  النشاط  لغياب  نتيجة 

للشركة.
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و عين:

و  اوسطوك  حلو   السيد)ة) 

رقم  الز اغية  تاركة  عنوانه)ا) 

املغرب  مراكش   41111 تاركة   25

كلصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

رقم  وفي   2121 أكتوبر   31 بتاريخ 

 41111  - املسار   12 محل رقم   129

مراكش املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

14  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2121 تحت رقم 118195.

648I

CAMELIA COF

كاميليا كوف
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

CAMELIA COF

 BIS 67/RUE 618 N° 1

 QUARTIER INDUSTRIEL SIDI

BRAHIM ، 30000، FES MAROC

كاميليا كوف شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي زنقة 618 

الرقم 1/67 مكرر الحي الصناعي 

سيدي ابراهيم - 31111 فاس 

املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.61113

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في 17 أكتوبر 2121 تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 
مكرر الحي   67/1 الرقم   618 »زنقة 

 31111  - ابراهيم  سيدي  الصناعي 

السفلي  »الطابق  إ 9  املغرب«  فاس 

الرقم 811 شارع ابن الهيتم - 31111 

فاس  املغرب«.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

نونبر   21 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم 3215.

649I

STE DM3 SARL

DM3
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

توسيع نشاط الشركة 
STE DM3 SARL

 DOUAR BOUMALNE AIT
 OUNIR BOUMALNE DADES

 TINGHIR ، 45150، BOUMALNE
DADES MAROC

DM3 شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة

وعنوان مقرها االجتلاعي حي بومالن 
ا3ت اونير بومالن  ا س تنغير - 

45151 تنغير املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4679

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 14 نونبر 2121 تلت إضافة 
إ 9 نشاط الشركة  التالية  امنشطة 

الحا ي :
.NEGOCIANT تاجر

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم   
16  جنبر  بتاريخ  االبتدائية بتنغير  

2121 تحت رقم 752.
651I

FLASH ECONOMIE

CAFE JRADI 
إعالن متعد  القرارات

ائتلانية املحاسبة سبع عيون 
حي نورا رقم 46 شارع الحسن الثاني 

سبع عيون الحاجب 
الهاتف 1535546615 

 STE CAFEشركة  مقهى الجرا ي
JRADI

 شركة محدو ة املسؤولية » ش. 
م. م «                                     

راس مالها 11, 111 111  رهم
حي الجرا ي رقم 8 عين تاوجطات 

الحاجب
بلكناس 21951: رقم السجل 

التجاري
املل�سي   العرفي  العقد  بلقت�سى 
واملسجل     2121 نونبر   11 بتاريخ 
بتاريخ 14  سلبر 2121  قرر الشركاء 

ما 3لي   : 
رقم  الكبير  املو ن  السيد  باع 

C44822   بطاقته الوطنية
111  رهم  بقيلة  حصة   511
رقم  املجيد  عبد  املؤ ن  للسيد 

D481287 بطاقته الوطنية
تغيير الشكل القانوني للشركة من 
شركة محدو ة املسؤولية إ 9 شركة 
محدو ة املسؤولية للشريك الوحيد 

تعد3ل الفصل 6, 7 , من القانون 
امسا�سي للشركة 

الشركة  إمضاء   و  تسيير  3رجع 
رقم  املجيد  عبد  املؤ ن  للسيد 
بطاقته الوطنية D481287 ملدة غير 

محدو ة 
الكبير  املو ن  الشريك  استقالة 

C44822 رقم بطاقته الوطنية
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
بتاريخ  بلكناس  التجارية 

17/12/2020 تحت رقم 4319
651I

FLASH ECONOMIE

R› CONTROL
إعالن متعد  القرارات

R ‹CONTROL  شركة   
رقم التقييد في السجل 

التجاري:276223
عقد  بلقت�سى    R’ CONTROL
 2121 14  جنبر  عرفي مؤرخ بتاريخ 
املرحوم   شركاء  من  ،املستفيدون 

رضوان عليوة شريك وحيد لشركة
مسؤولية  ذات  شركة 
 ،500000,00 محدو ة،رأسلالها: 
11،زنقة  مقرها اإلجتلاعي في   رهم، 

الوحدة -الدار البيضاء
كرض  السيدة  الورثة:   :
فتيحة،السيد عليوة سهيل ،السيدة 
عليوة هاجر و السيدة عليوة سلمى 

قرروا ما 3لي
  استلرار نشاط الشركة بعد وفاة 

والدهم الفقيد عليوة رضوان-
السيدة  تعيين    R’CONTROL
كرض فتيحة مسيرة  وملثلة لشركة-

بين  املال  لرأس  الجد3د  :التوزيع 
الورثة بعد قانون اإلرث عل9 النحو 

التا ي
511111.11  رهم  املال  :رأس 
بقيلة  حصة   5111 إ 9  مقسم 
النحو  عل9  موزعة  111.11  رهم 

التا ي
السيد عليوة سهيل 2187 حصة

السيدة كرض فتيحة  625 حصة
السيدة عليوة هاجر 1194 حصة
 السيدة عليوة سلمى 1194 حصة

5111 حصة
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 21 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 758354.

652I

FLASH ECONOMIE

L.M.T.S MAROC
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

L.M.T.S MAROC شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي 

224,حورية 1 الطابق 3 الشقة 9  - 
28631 املحلد3ة  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
26183

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 شتنبر   14
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.L.M.T.S MAROC
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مقاول   : بإ3جاز  الشركة  غرض 
أعلال البناء )جليع هيئات الدولة)..

 : االجتلاعي  املقر  عنوان 
 -  9 3 الشقة  1 الطابق  224,حورية 

28631 املحلد3ة  املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 1.111   : العكاري  السيد سعيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :
العكاري عنوانه)ا)  السيد سعيد 
حي  الحصري  ساطع  ابو  ملر   135

3اسلينة  26111 برشيد املغرب .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
العكاري عنوانه)ا)  السيد سعيد 
حي  الحصري  ساطع  ابو  ملر   135

3اسلينة  26111 برشيد املغرب 
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 29 بتاريخ  باملحلد3ة   االبتدائية 

شتنبر 2121 تحت رقم 1187.
653I

FLASH ECONOMIE

ECLAIR PRYM MAROC
شركة املساهلة

تحويل املقر االجتلاعي للشركة
ECLAIR PRYM MAROC
شركة مساهلة، رأسلالها 

5.331.111  رهم
مقرها بالطريق 111، كلم 11.5، 

عين السبع، الدار البيضاء
السجل التجاري رقم 99439– 

التعريف الضريبي رقم 11911978– 
التعريف املوحد لللقاولة رقم 

111136495111158
نقل مقر الشركة

الجلع  قرار  محضر  عل9  بناء   
مارس   12 بتاريخ  االستثنائي  العام 
شركة  في  املساهلون  قرر   ،2121
»إكلير بريم املغرب« نقل مقر الشركة 
كلم   ،111 الطريق  العنوان  من 
البيضاء  الدار  السبع،  عين   ،11.5

بكلم  الكائن  الجد3د  العنوان  إ 9 
 ،111 الساحلية  الطريق   ،12.411
تم  لذلك،  ونتيجة  املحلد3ة.  زناتة، 
من النظام امسا�سي   4 تعد3ل املا ة 

املتعلقة »بلقر الشركة«.
بكتابة  القانوني  اإل3داع  تم 
الضبط لدى املحكلة التجارية بالدار 
تحت   12/07/2020 بتاريخ  البيضاء 

عد  741559.
للخالصة والتذكير 

الرئيس

654I

FLASH ECONOMIE

ECLAIR PRYM MAROC
شركة املساهلة

تحويل املقر االجتلاعي للشركة
ECLAIR PRYM MAROC
شركة مساهلة، رأسلالها 

5.331.111  رهم
مقرها بالطريق 111، كلم 11.5، 

عين السبع، الدار البيضاء
التعريف الضريبي رقم 11911978– 

التعريف املوحد لللقاولة رقم 
111136495111158

التقييد بعد نقل مقر الشركة
الجلع  قرار  محضر  عل9  بناء   
مارس   12 بتاريخ  االستثنائي  العام 
شركة  في  املساهلون  قرر   ،2121
»إكلير بريم املغرب« نقل مقر الشركة 
كلم   ،111 الطريق  العنوان  من 
البيضاء  الدار  السبع،  عين   ،11.5
بكلم  الكائن  الجد3د  العنوان  إ 9 
 ،111 الساحلية  الطريق   ،12.411
تم  لذلك،  ونتيجة  املحلد3ة.  زناتة، 
من النظام امسا�سي   4 تعد3ل املا ة 

املتعلقة »بلقر الشركة«.
بكتابة  الشركة  تقييد  تم  ثانيا: 
االبتدائية  باملحكلة  الضبط 
بتاريخ    26743 باملحلد3ة تحت رقم 
21  جنبر2121 وتم اإل3داع القانوني 
رقم  تحت   2121 21  جنبر  بتاريخ 

.1739
للخالصة والتذكير

الرئيس

655I

FLASH ECONOMIE

CLEAN CAF CENTER
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

CLEAN CAF CENTER
 شركة ذات مسؤولية محدو ة

رأسلالها:111.111  رهم
مقرها اإلجتلاعي:56 أ شارع سيدي 

عبد الرحلان -  الدار البيضاء 
رقم التقييد في السجل التجاري: 

327873
قفل التصفية

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في الدار 
البيضاء بتاريخ 21 شتنبر 2121 قرر 
 CLEAN CAF CENTER شركاء شركة

ما 3لي:
أعلن التصفية النهائية للشركة-

3ُلنح إبراء ذمة ملصفي إ ارته-
التفريغ من وال3ته-

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم   
 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 758667 

656I

FLASH ECONOMIE

BLUE HORTENSIA
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

BLUE HORTENSIA شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي زنقة سلية 
علارة 82 الطابق 4 رقم 16حي بامليي 

- 21111  الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

483455
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 11  جنبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 BLUE  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.HORTENSIA

مركز   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

اإلتصال الهاتفي.

زنقة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

سلية علارة 82 الطابق 4 رقم 16حي 

بامليي - 21111  الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

السيدة حليلة بالق :  511 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة .

 511   : السيدة مد3حة مسفيوي 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة حليلة بالق عنوانه)ا) 31 

البيضاء  الدار   21111 زنقة مدريد  

املغرب.

مسفيوي  مد3حة  السيدة 

طابق  الحلام  زنقة   16 عنوانه)ا) 

الدار    21111 بنجد3ة   11 شقة   11

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة حليلة بالق عنوانه)ا) 31 

البيضاء  الدار   21111 زنقة مدريد  

املغرب

مسفيوي  مد3حة  السيدة 

طابق  الحلام  زنقة   16 عنوانه)ا) 

الدار   21111 بنجد3ة   11 شقة   11

البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 18 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 758141.

657I
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LEADER FIN

MAJD PROMO
إعالن متعد  القرارات

LEADER FIN
زنقة شوفا ي بيار  اإلقامة فالروس« 
E« الطابق الثاني املكتب 12 الدار 
بيضاء، 21511، الدار بيضاء املغرب

MAJD PROMO »شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة«

وعنوان مقرها االجتلاعي: شارع 
بوركون زنقة ركراك آقامة 

الكورنيش شقة رقم 1 طابق السفلي 
اقامة 2 - - الدار البيضاء  املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.349347
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 23  جنبر 2121
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي 3نص عل9 ما3لي: 
تلد3د سلطة التوقيع عل9  املوقعين 
و  3حيى  بن  عا ل  السيد  املشتركين 
رضوان محلد ؛ وذلك بسبب الغياب 
التام للسيد عزيز أوانتر عن الشركة 
تحقيق  أمام  عقبة  يشكل  ملا 
تلتزم  املؤس�سي.  وغرضها  أهدافها 
الشركة بتوقيع السيد عا ل بن 3حيى 
 ، وبالتا ي  محلد.  رضوان  والسيد 
3لكن للسيد عا ل ابن 3حيى والسيد 
جليع علليات  رضوان محلد إجراء 
 ، املالية  واموراق  امموال  سحب 
الكلبياالت  أو  الشيكات  طريق  عن 
التفويضات عل9  وجليع   ، أو غيرها 
واملو عين  واملد3نين  املصرفيين 
أو  والقبول  والتأ3يد  واالشتراكات 
 ، التجارة  من  بالسندات.  اإلقرار 
املصرفية.  العلليات  جليع  وعلوًما 
3لكن للسيد عا ل بن 3حيى والسيد 
توقيع  في  الشروع  محلد  رضوان 
االتفاقيات  أو  العقو   من  نوع  أي 
 ، العقارات  بيع  أو  املنقولة  سواء   ،
ولهلا القدرة عل9 الشروع في توقيع 
عقو  بيع امرض أو املباني التي تشكل 
العقار. لشركة والحصول عل9 قيلة 
فلهم الحق الكامل في اتخاذ   ، البيع 
قرار بشأن بيع أي سلعة أو أرا�سي أو 

ا للشركة وتوقيع أي 
ً
عقار تشكل ملك

اتفاقية لبيع امرض أو املباني وتوقيع 

العقو  النهائية واستالم قيلة البيع.

عل9  3نص  الذي   :2 رقم  قرار 

إلنجاز  امللنوحة  الصالحيات  ما3لي: 

اإلجراءات القانونية.

وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذي 3نص عل9 ما3لي: 

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 11759185.

658I

CORPORATE AUDIT GROUP

D1 MAROC
إعالن متعد  القرارات

CORPORATE AUDIT GROUP

445, شارع عبد املومن، الطابق 

الخامس، رقم 22 ، 21111، 

casablanca maroc

D1 MAROC »شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتلاعي: 98، زاوية 

زنقة ابو سلت امندلو�سي وقا�سي 

ا3اس، املعاريف  - 21111 الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.229315

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 23 أكتوبر 2119

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل9  3نص  الذي   :.1 رقم  قرار 

111 حصة  ما3لي: املصا قة عل9 بيع 

فاطلة  السيدة  لفائدة  اجتلاعية 

الزهراء اوتغاني

قرار رقم 2.: الذي 3نص عل9 ما3لي: 

تعد3ل القانون امسا�سي للشركة التي 

أصبحت ذات الشريك الوحيد

وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي 3نص عل9 ما3لي: 
الحصص

بند رقم 7: الذي 3نص عل9 ما3لي: 
الرأسلال

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 759158.
659I

STE TIB COMPT SARL AU

AFRAH AL AZHARI
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى شارع املرابطين وزنقة 

البخاري إقامة بغدا ي مكتب رقم 
15 ، 61111، وجدة املغرب

AFRAH AL AZHARI شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 21 شارع 
اصيل تجزئة 577 حي النجد 61111 

وجدة املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.34881

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم   2121 أكتوبر   21 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
»111.111  رهم« أي من »111.111 
عن  »211.111  رهم«  إ 9   رهم« 
أو  نقد3ة  حصص  تقد3م    : طريق 

عينية.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
23  جنبر  بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2121 تحت رقم 3176.
661I

TRAINING SOLUTIONS SARL AU

BL TECHNO
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 TRAINING SOLUTIONS SARL
AU

رقم 1 بنا3ة 46.47 تجزئة املركز, 
شارع محلد الخامس ورزازات ، 

45111، ورزازات املغرب

BL TECHNO شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 16 

بنا3ة 184 اقامة الليلون بلوك 

ج الهدى اكا 3ر - 81171 اكا 3ر 

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.37139

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

2121 تقرر حل  23  جنبر  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد BL TECHNO  مبلغ 

وعنوان  111.111  رهم  رأسلالها 

 184 بنا3ة   16 مقرها اإلجتلاعي رقم 

اقامة الليلون بلوك ج الهدى اكا 3ر 

- 81171 اكا 3ر املغرب نتيجة ل : قرار 

الشريك الوحيد.

 16 و حد  مقر التصفية ب رقم 

ج  بلوك  الليلون  اقامة   184 بنا3ة 

الهدى اكا 3ر - 81171 اكا 3ر املغرب. 

و عين:

و  بالقا�سي  مريم   السيد)ة) 

بنسركاو   55 رقم   5 بلوك  عنوانه)ا) 

)ة)  كلصفي  املغرب  اكا 3ر   81111

للشركة.

الحدو   اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  عل9  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

اقامة الليلون   184 بنا3ة   16 رقم   :

بلوك ج الهدى اكا 3ر

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

28  جنبر  بتاريخ  باكا 3ر   التجارية 

2121 تحت رقم 3362.

661I
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FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE ALLIANCE SASSIOUI
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 
FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

 STE ALLIANCE SASSIOUI SARL
AU  شركة ذات مسؤولية محدو ة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتلاعي قصر 
تاغنجاوت الريصاني  - 52111 

الراشيد3ة املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تلت   2121 25  جنبر  في  املؤرخ 
نشاط  إ 9  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي :
النقل لحساب الغير .

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم   
 28 بتاريخ  بالرشيد3ة   االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم 411.
662I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE OUMAJRAN SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

  STE OUMAJRAN SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي قصر 
مجران جلاعة حصية النيف  - 

52111 الرشيد3ة املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3125

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم   2121 22  جنبر  في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
»921.111  رهم« أي من »151.111 
عن  »1.171.111  رهم«  إ 9   رهم« 
إ ماج احتياطي أو أرباح أو    : طريق 

عالوات إصدار في رأس املال.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 28 بتاريخ  بالرشيد3ة   االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم 413.
663I

s2s consulting

AMRO SEVICE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

s2s consulting
علارة AFA رقم 147 الطابق الثاني 
الشقة 22 شارع املقاومة البيضاء ، 

23311، البيضاء املغرب
AMRO SEVICE شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 11 زنقة 
الحرية الطابق 3 الشقة 5 - 23311 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
484245

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 17  جنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 AMRO : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.SEVICE
وكيل   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

اتحا  املالك.
زنقة   11  : عنوان املقر االجتلاعي 
 23311  -  5 3 الشقة  الحرية الطابق 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 1.111   : السيد احلد العلراوي 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد احلد العلراوي عنوانه)ا) 
حي الرميلة زنقة 15 رقم 135 23311 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد احلد العلراوي عنوانه)ا) 
حي الرميلة زنقة 15 رقم 135 23311 

البيضاء املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 759197.
664I

 فابريك وور 

FABRIC WORLD

إعالن متعد  القرارات

فابريك وور 
132 شارع حسن الصغير الدار 

البيضاء ، 21111، الدار البيضاء 
املغرب

FABRIC WORLD »شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتلاعي: 132 شارع 

حسن الصغير - - الدارالبيضاء 
املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.356867
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 23  جنبر 2121
تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل9  3نص  الذي   :1 رقم  قرار 
5111 حصة املؤسسة  ما3لي: تفويت 
التي هي في حوزة  لرأسلال الشركة، 
السيد كريم جحا إ 9 السيد الناجي 

3ونس.
قرار رقم 2: الذي 3نص عل9 ما3لي: 
إستقالة السيد كريم جحا من مهامه 

كلد3ر مسير للشركة.
قرار رقم 3: الذي 3نص عل9 ما3لي: 
تنصيب السيد الناجي 3ونس كلد3ر 

مسير جد3د للشركة.
وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي 3نص عل9 ما3لي: 
الحصص  التفويت،جليع  بهذا 
املؤسسة لرأسلال الشركة أصبحت 

ملك للسيد الناجي 3ونس.
بند رقم 7: الذي 3نص عل9 ما3لي: 
الوحيد  املالك  3ونس  الناجي  السيد 
لرأسلال  املؤسسة  حصة،  ل5111 

الشركة.
عل9  3نص  الذي   :11 رقم  بند 
الوحيد  اإلمضاء  و  التسيير  ما3لي: 

للسيد الناجي 3ونس.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 
759321- رقم  تحت   2121  جنبر 

.33521

665I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE IRIZANE TASAKHT
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

 STE IRIZANE TASAKHT SARL
AU  شركة ذات مسؤولية محدو ة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي : 

قصرتو اعت اغبالو  انكر وس 
كلليلة  - 52111 الرشيد3ة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.12319
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بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر   2121 غشت   25 في  املؤرخ 
 STE IRIZANE TASAKHT حل 
مسؤولية  ذات  شركة    SARL AU
محدو ة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  31.111  رهم  رأسلالها 
قصرتو اعت  اإلجتلاعي  مقرها 
 52111  - انكر وس كلليلة   اغبالو  

الرشيد3ة املغرب نتيجة مزمة .
و عين:

لحو    رو و عنوانه)ا)  السيد)ة) 
انكر وس  اغبالو   قصرتو اعت 
املغرب  الرشيد3ة   52111 كلليلة  

كلصفي )ة) للشركة.
الجلعية  انعقا   تم  وقد 
 2121 غشت   25 بتاريخ  الختامية 
انكر وس  وفي قصرتو اعت اغبالو  

كلليلة  - 52111 الرشيد3ة املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 28 بتاريخ  بالرشيد3ة   االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم 416.
666I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE HIBA DE COMMERCE
ET DE TRANSPORT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

 STE HIBA DE COMMERCE ET
DE TRANSPORT SARL  شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي : قصر 

ابوام الريصاني  - 52111 الرشيد3ة 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.9879
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
2121 تقرر حل  28  جنبر  املؤرخ في 
 STE HIBA DE COMMERCE ET DE
ذات  شركة    TRANSPORT SARL
رأسلالها  مبلغ  املحدو ة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  111.111  رهم 
 - الريصاني   ابوام  قصر  اإلجتلاعي 
نتيجة  املغرب  الرشيد3ة   52111

مزمة .
و عين:

حفيظي   املالك    عبد  السيد)ة) 
الريصاني   ابوام  قصر  عنوانه)ا)  و 
كلصفي  املغرب  الرشيد3ة   52111

)ة) للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 
قصر  وفي   2119 نونبر   13 بتاريخ 
الرشيد3ة   52111  - ابوام الريصاني  

املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 28 بتاريخ  بالرشيد3ة   االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم 414.
667I

G.MAO.CCF

STE B-K BATIMENT
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

G.MAO.CCF
 AVENUE HASSAN II VILLE 24

 NOUVELLE ، 30000، FES
MAROC

STE B-K BATIMENT شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي القطعة  
112 أ تجزئة  البر عي  املرجة فاس 

القطعة  112 أ تجزئة  البر عي  
املرجة فاس 31111 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

65353
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   16
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.B-K BATIMENT
منعش   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

عقاري.
القطعة    : عنوان املقر االجتلاعي 
املرجة فاس  البر عي   أ تجزئة    112
القطعة  112 أ تجزئة  البر عي  املرجة 

فاس 31111 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
والعائلية  الشخصية  امسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بنلوح   هشام  السيد 
املرجة  البر عي   أ تجزئة    112 رقم 

فاس 31111 فاس املغرب.
خضرني  الحكيم  عبد  السيد 
عنوانه)ا) كلم 7 حي   البركاني  بنسو ة  

فاس 31111 فاس املغرب.
السيد خضراني  محلد  عنوانه)ا) 
بنسو ة  الزيتون   جنة   تجزئة    49

فاس 31111 فاس املغرب.
السيد زكرياء  خضرني  عنوانه)ا) 
17 حي  البركاني   بنسو ة  فاس   كم  

31111 فاس املغرب .
عنوانه)ا)  أ3وبي  فاطلة  السيدة 
رقم 112 أ تجزئة  البر عي  املرجة  وا  

فاس فاس 31111 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  السيد هشام بن موح  
املرجة  البر عي   أ تجزئة    112 رقم  

فاس 31111 فاس املغرب
خضرني  الحكيم  عبد  السيد 
عنوانه)ا) كم 7 حي   البركاني  بنسو ة  

فاس 31111 فاس املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
17  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم 3654.
668I

HIDA SERVICE TAROUDANT

 Société RODINA SERVICES 
Sarl-au

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

HIDA SERVICE TAROUDANT

 BP 979 IMM LAAYADI

 AV HASSAN II MHAITA

 TAROUDANNT، 83000،

TAROUDANT MAROC

 Société RODINA SERVICES 

Sarl-au شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي  وار اوال  

ترنة حي سيدي بورجة  تارو انت 

83111 تارو انت املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6173

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2121 شتنبر   11 في  املؤرخ 

املصا قة عل9 :

تفويت السيد )ة)  جليلة شعبوني 

أصل  من  اجتلاعية  حصة   1.111

)ة)  السيد  لفائدة   حصة   1.111

شتنبر   11 بتاريخ  قدوري  ابراهيم  

.2121

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم   

 22 بتاريخ  بتارو انت   االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم 1583.

669I

NOTAIRE BERRADA ADIL

كايال مغرب
شركة املحاصة

رفع رأسلال الشركة

NOTAIRE BERRADA ADIL

 Tanger, Avenue Omar Ibn El

 Khattab, résidence Tortola B,

 1er étage n°6 ، 90000، Tanger

Maroc

كا3ال مغرب شركة املحاصة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 11 شارع 

نوفشاتيل - 21251 الدارالبيضاء 

املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.59437



719 الجريدة الرسميةعد  5646 - 29 جلا ى امو 9 1442 )13 3نا3ر 2121) 

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
رفع  تم   1994 ماي   12 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال 
»511.111  رهم« أي من »111.111 
عن  »611.111  رهم«  إ 9   رهم« 
أو  نقد3ة  حصص  تقد3م    : طريق 

عينية.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 31 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 1994 تحت رقم 118149.
671I

ADYEL & ASSOCIES

KAMARKA
شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

ADYEL & ASSOCIES
 bis Boulevard Ain 43

 Taoujtate Résidence les Fleurs
 Appartement N°2، 20000،

casablanca maroc
KAMARKA شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي برج توين 

سنتر ويست ، الطابق السا س عشر 
، شارع الزاوية الزرقطوني واملسيرة 
- 21111 - الدار البيضاء - 21111 

الدار البيضاء املغرب.
تحويل  املقر االجتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 28 شتنبر 2121 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 
الطابق   ، ويست  سنتر  توين  »برج 
الزاوية  شارع   ، عشر  السا س 
الزرقطوني واملسيرة - 21111 - الدار 
البيضاء  الدار   21111  - البيضاء 
حسن  شارع   43« إ 9  املغرب« 
السكتاني  إقامة هند  الطابق امر�سي 
 - البيضاء  الدار  غوتييه   7 شقة   ،

21111 الدار البيضاء  املغرب«.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 17 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 756388.
671I

ADYEL & ASSOCIES

KAMARKA
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تغيير نشاط الشركة

ADYEL & ASSOCIES
 bis Boulevard Ain 43

 Taoujtate Résidence les Fleurs
 Appartement N°2، 20000،

casablanca maroc
KAMARKA شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
وعنوان مقرها االجتلاعي 43 شارع 
حسن السكتاني إقامة هند الطابق 

امر�سي ، شقة 7 غوتييه الدار 
البيضاء - 21111  الدار البيضاء 

املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم تغيير   2121 28  جنبر  املؤرخ في 
استيرا    -« من  الشركة  نشاط 
مستحضرات  وتوزيع  وتصد3ر 
 -« إ 9   « التجليل ومنتجات النظافة 
وتوزيع وبيع  استيرا  وتصد3ر وشراء 
ومنتجات  التجليل  مستحضرات 

النظافة 
وتوزيع  وشراء  وتصد3ر  استيرا  
املتعلقة  امصناف  مختلف  وبيع 
التجليل  مستحضرات  بنشاط 

والنظافة .«.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 17 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 756388.
672I

CABINET BOUMAHROU

SOCIETE ATLANTIC LKMR
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

CABINET BOUMAHROU
 RUE ALLAL BEN ABDELLAH

 N° 6 CABINET BOUMAHROU،
90000، TANGER MAROC

  SOCIETE ATLANTIC LKMR
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : 6، شارع 

عالل بن عبد هللا طنجة 91111 
طنجة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.84987

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر   2121 أكتوبر   16 في  املؤرخ 
  SOCIETE ATLANTIC LKMR حل 
شركة ذات املسؤولية املحدو ة مبلغ 
وعنوان  51.111  رهم  رأسلالها 
شارع عالل بن   ،6 مقرها اإلجتلاعي 
عبد هللا طنجة 91111 طنجة املغرب 
التجاري  النشاط  في  مزمة  نتيجة 

للشركة.
و عين:

و  الصا قي  رشيد   السيد)ة) 
الخامس  محلد  شارع  عنوانه)ا) 
شقة   4 الطابق   53 إقامة الكرافس 
كلصفي  املغرب  طنجة   91111  11

)ة) للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 
وفي بلكتب   2121 أكتوبر   16 بتاريخ 
شارع عالل بن عبد هللا   6 بومهرو، 

طنجة 91111 طنجة املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
11  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 237113.

673I

CABINET BOUMAHROU

SOCIETE MEDITRANS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

مالءمة النظام امسا�سي للشركة

CABINET BOUMAHROU
 RUE ALLAL BEN ABDELLAH

 N° 6 CABINET BOUMAHROU،
90000، TANGER MAROC

 SOCIETE MEDITRANS SARL
»شركة ذات املسؤولية املحدو ة«

وعنوان مقرها االجتلاعي: 2, شارع 
ابن البنا  طنجة 91111 طنجة 

املغرب.
»مالءمة النظام امسا�سي للشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.4619

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 25 نونبر 2121

امسا�سي  النظام  مالءمة  تقرر 

القانون:  مقتضيات  مع  للشركة 

تغييرالفصول 7 و 13

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم   

11  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 236946.

674I

CABINET BOUMAHROU

SORES PHARMA SARL A.U

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CABINET BOUMAHROU

 RUE ALLAL BEN ABDELLAH

 N° 6 CABINET BOUMAHROU،

90000، TANGER MAROC

 SORES PHARMA SARL A.U

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي حي املرس 

أشنا  4 قطعة 5573 - 91111 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

111167

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2121 فبرا3ر   21

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 SORES : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.PHARMA SARL A.U
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تشغيل   : بإ3جاز  الشركة  غرض 
توزيع  شراء،  بيع،  و إ ارة صيدلية، 
أو  صيدالني  منتج  أي  تحضير  و 
أو  بيطري  طبي،  صيدالني،  شبه 
منتج  أي  أو  التجليل  مستحضرات 

آخر توزعه الصيدليات علوما.
عنوان املقر االجتلاعي : حي املرس 
 91111  -  5573 قطعة   4 أشنا  

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسلال  مبلغ 

1.711.111  رهم، مقسم كالتا ي:
  : بومهرو  الد3ن  بدر  السيد 
111  رهم  بقيلة  حصة   17.111

للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
بومهرو  الد3ن  بدر  السيد 
عنوانه)ا) 14 شارع طهران الطابق 3 
رقم الشقة 7  91111 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   
ومواطن مسيري الشركة:

بومهرو  الد3ن  بدر  السيد 
عنوانه)ا) 14 شارع طهران الطابق 3 

رقم الشقة 7 91111 طنجة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
21  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 237418.
675I

STE DM3 SARL

DM3
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

STE DM3 SARL
 DOUAR BOUMALNE AIT

 OUNIR BOUMALNE DADES
 TINGHIR ، 45150، BOUMALNE

DADES MAROC
DM3 شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي حي بومالن 

ا3ت اونير بومالن  ا س تنغير - 
45151  تنغير املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.4679

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم   2121 نونبر   14 في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من  أي  »2.811.111  رهم« 

 3.111.111« إ 9  »211.111  رهم« 

تقد3م حصص    : عن طريق   رهم« 

نقد3ة أو عينية.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

16  جنبر  بتاريخ  االبتدائية بتنغير  

2121 تحت رقم 752.

676I

STE DM3 SARL

DM3
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

STE DM3 SARL

 DOUAR BOUMALNE AIT

 OUNIR BOUMALNE DADES

 TINGHIR ، 45150، BOUMALNE

DADES MAROC

DM3 شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي حي بومالن 

ا3ت اونير بومالن  ا س تنغير - 

45151 تنغير املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4679

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2121 نونبر   14 في  املؤرخ 

املصا قة عل9 :

اسلاعيل  )ة)  السيد  تفويت 

من  اجتلاعية  حصة   611 منصور 

أصل 1.111 حصة لفائدة  السيد )ة) 

موح9 منصور بتاريخ 12 نونبر 2121.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم   

16  جنبر  بتاريخ  االبتدائية بتنغير  

2121 تحت رقم 752.

677I

MOHAMED SAFRIOUI

KADICE TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

MOHAMED SAFRIOUI

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMM 9 4EME ETAGE ، 20200،

CASABLANCA MAROC

KADICE TRAVAUX شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي حي 

الكريلات تجزئة كلثوم زنقة 1 رقم 

31  - 21111 الدار البيضاء  املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.81173

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2121 نونبر   14 املؤرخ في 

املحدو ة  املسؤولية  ذات  شركة 

KADICE TRAVAUX  مبلغ رأسلالها 

مقرها  وعنوان  1.211.111  رهم 

تجزئة  الكريلات  حي  اإلجتلاعي 
 21111  -   31 رقم   1 زنقة  كلثوم 

الدار البيضاء  املغرب نتيجة ل : حل 

الشركة قبل االوان.

حي  ب  التصفية  مقر  حد   و 
رقم   1 الكريلات تجزئة كلثوم زنقة 

31  - 21111 الدار البيضاء  املغرب. 

و عين:

و  أوحجو  لحسن   السيد)ة) 

 295 كازا كرين تاون فيال  عنوانه)ا) 

بوسكورة النواصر  املد3نة الخضراء 

املغرب  البيضاء   الدار   21111

كلصفي )ة) للشركة.

الحدو   اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  عل9  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم   

 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 756988.

678I

MORIXPERTS

WALI MAR
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MORIXPERTS
 3RUE AIT OURIR BD

 MOULAY YOUSSEF ، 20000،
CASABLANCA MAROC

WALI MAR شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 3 زنقة 
ا3ت اورير  - 21111 الدار البيضاء  

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 483215

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   12
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 WALI  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.MAR
أعلال   •  : غرض الشركة بإ3جاز 

الدهانات والبالط والرخام.
البالط  منتجات  بيع  شراء   •

والرخام.
• شراء بيع موا  البناء.

زنقة   3  : االجتلاعي  املقر  عنوان 
الدار البيضاء    21111  - ا3ت اورير  

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:
 111   : السيد عبد القا ر البناني 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :
البناني  القا ر  عبد  السيد 
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رقم   6 زنقة   2 حي املسيرة  عنوانه)ا) 
21 21111 الدار البيضاء  املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   
ومواطن مسيري الشركة:

البناني  القا ر  عبد  السيد 
رقم   6 زنقة   2 حي املسيرة  عنوانه)ا) 

21 21111 الدار البيضاء  املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 17 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 757837 .
679I

CWA MOROCCO

 KUFFERATH MOROCCO
FREE ZONE

إعالن متعد  القرارات

CWA MOROCCO
17، زنقة البحتوري حي كوتيي، 
21161، الدار البيضاء املغرب

 KUFFERATH MOROCCO FREE
ZONE »شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة«
وعنوان مقرها االجتلاعي: تجزئة 

116، بلوك 2، املنطقة الحرة 
للصا رات بطنجة - - طنجة املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.7786
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 11  جنبر 2121
تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل9  3نص  الذي   :1 رقم  قرار 
مشاركين  كلسير3ن  تعيين  ما3لي: 
السيد   • للشركة ملدة غير محدو ة: 
 3نكو كوليف ستويكوف من مواليد 
الجنسية؛  بلغاري   12/8/1988
غروه  جورج  إ3برهار   السيد   •
أملاني   04/11/1968 مواليد  من 

الجنسية؛
وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 15: الذي 3نص عل9 ما3لي: 

تعيين ومدة وصالحيات املسير3ن
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
22  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 237457.
681I

STE TIB COMPT SARL AU

CAETOM
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

توسيع نشاط الشركة 

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى شارع املرابطين وزنقة 

البخاري إقامة بغدا ي مكتب رقم 
15 ، 61111، وجدة املغرب

CAETOM شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة

وعنوان مقرها االجتلاعي طريق تازة 
تجزئة جفال  تجزئة رقم 15 61111 

وجدة املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.33225

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تلت   2121 13  جنبر  في  املؤرخ 
نشاط  إ 9  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي :
تسهيالت  فع  و  االموال  تحويل 

الفواتير.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم   
23  جنبر  بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2121 تحت رقم 3177.
681I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE IRRI SAID SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

STE IRRI SAID SARL AU  شركة 
ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي قصر 

البرج الجد3د تا يغوست كلليلة  - 
52111 الرشيد3ة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
14399

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   18
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. IRRI SAID SARL AU
اعلال   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

مختلفة .
قصر   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
 - البرج الجد3د تا يغوست كلليلة  

52111 الرشيد3ة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسلال  مبلغ 

100.000,00  رهم، مقسم كالتا ي:
والعائلية  الشخصية  امسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  سعيد  معسو  السيد 
الجد3دة  تاركة   121 رقم   19 زنقة 
الراشيد3ة  52111 الرشيد3ة املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  سعيد  معسو  السيد 
الجد3دة  تاركة   121 رقم   19 زنقة 
الراشيد3ة  52111 الرشيد3ة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
تحت   - بتاريخ  االبتدائية بالرشيد3ة  

رقم.
682I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

  SOCIETE TRAVAUX
LBTARNI SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
قفل التصفية

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

 SOCIETE TRAVAUX  LBTARNI
SARL  شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : قصر 

البطرني الريصاتي  - 52111 

الراشيد3ة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.12417

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2121 3ونيو   18 املؤرخ في 

 SOCIETE TRAVAUX  LBTARNI

املسؤولية  ذات  شركة    SARL

 111.111 رأسلالها  مبلغ  املحدو ة 

اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان   رهم 

 52111  - الريصاتي   البطرني  قصر 

الراشيد3ة املغرب نتيجة مزمة .

و عين :
باسيدي املاحي   علوي   السيد)ة) 
الحلر  الوا    411 رقم  عنوانه)ا)  و 

الراشيد3ة   52111 الراشيد3ة  

املغرب كلصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

قصر  وفي   2121 3ونيو   18 بتاريخ 

 52111  - الريصاتي   البطرني 

الراشيد3ة املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 24 بتاريخ  بالرشيد3ة   االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم 417.

683I

Global Services Network

JAM INVEST
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Global Services Network

 RUE NAJISS BLOC 16 I 2 RUE

 NAJISS BLOC 16 I 2، 10100،

RABAT املغرب

JAM INVEST شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 59 شارع 

الزرقطوني الطابق 8 رقم 24 

الدارالبيضاء - 21111 الدارالبيضاء 

املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.481253

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   15
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 JAM  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.INVEST
غرض الشركة بإ3جاز :  االتصاالت 

والتسويق واإلعالن.
• استشارات الدعا3ة والتسويق.

 59  : االجتلاعي  املقر  عنوان 
 24 رقم   8 شارع الزرقطوني الطابق 
21111 الدارالبيضاء  الدارالبيضاء - 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
السيد مازن صالح :  1.111 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  صالح  مازن  السيد 
ج  علارة  البحرية  امللرات  !قامة 
الدئاب  1عين  شقة  السفلي  طابق 
الدارالبيضاء   21111 الدارالبيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  صالح  مازن  السيد 
ج  علارة  البحرية  امللرات  !قامة 
الدئاب  1عين  شقة  السفلي  طابق 
الدارالبيضاء   21111 الدارالبيضاء 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 31 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نونبر 2121 تحت رقم 481253..
684I

STE MAISON DE LA COMTABILITE

ملتي سيرفيس أوبتيك بروفيسيونال 

 MULTI SERVICE OPTIC

PROFESSIONALS

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

 STE MAISON DE LA

COMTABILITE

 N°7 Bureau n°4 kiss. Mernissi

 AV Llalla Meryem V.N. FES،

30000، FES MAROC

ملتي سيرفيس أوبتيك بروفيسيونال 

 MULTI SERVICE OPTIC

PROFESSIONALS شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : 13 شارع 

عبد الكريم الخطابي إقامة املرجان 

الطابق 2 فاس - 31111 فاس 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.24245

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

2121 تقرر حل  11  جنبر  املؤرخ في 

ملتي سيرفيس أوبتيك بروفيسيونال 

 MULTI SERVICE OPTIC

ذات  شركة   PROFESSIONALS

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

 611.111 رأسلالها  مبلغ  الوحيد 

 13 اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان   رهم 

إقامة  الخطابي  الكريم  عبد  شارع 

 31111  - فاس   2 الطابق  املرجان 

فاس املغرب نتيجة لتدهور الوضعية 

اإلقتصا 3ة.

و عين:
العلوي  مصطفي   السيد)ة) 

السليلاني و عنوانه)ا) إقامة الربيع أ 

 31113 6 شارع امللك حسين  الشقة 

فاس املغرب كلصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

بتاريخ 11  جنبر 2121 وفي 27 شارع 

العربي الكرات - 31111 فاس املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
25  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم 3809/2020.
685I

SERVICE COMPTABILITE BELHADJ SARL

M.A.X. PROMOTION
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SERVICE COMPTABILITE
BELHADJ SARL

 AV AL MOUKAWAMA N° 21
 APT N°10 TETOUAN ، 93000،

TETOUAN MAROC
M.A.X. PROMOTION شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي كراج 
3وجد بشارع سيدي عبد هللا الفخار 

زنقة 11 رقم 21 الطابق امر�سي 
كويللا - 93111  تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
28269

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 19  جنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 M.A.X. : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.PROMOTION
االنعاش   : غرض الشركة بإ3جاز 

العقاري.
 أعلال البناء املتنوعة..

كراج   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
3وجد بشارع سيدي عبد هللا الفخار 
امر�سي  الطابق   21 رقم   11 زنقة 

كويللا - 93111  تطوان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  
 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.111   : معلي   محسن  السيد 
حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  معلي   محسن  السيد 
زنقة  الفخار  هللا  عبد  سيدي  شارع 
تطوان   93111 كويللا   21 رقم   11

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  معلي   محسن  السيد 
شارع سيدي عبد هللا الفخار زنقة 11 
رقم 21 كويللا 93111 تطوان املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
17  جنبر  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

2121 تحت رقم 6195.
686I

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

RECYCLAGE LACHHAB
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CHICHAOUA FINANCES SARL
AU

 APPT N°2 IMMEUBLE
 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA ، 41000،
chichaoua MAROC

RECYCLAGE LACHHAB شركة 
ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي محل رقم 
22 حي القدس شيشاوة - 41111 

شيشاوة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1659

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 12  جنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.RECYCLAGE LACHHAB
-1مقاول   : غرض الشركة بإ3جاز 

إعا ة تدوير البالستيك والكرتون.
استيرا   وسيط  أو  -2تاجر 

وتصد3ر.
عنوان املقر االجتلاعي : محل رقم 
 41111  - شيشاوة  القدس  حي   22

شيشاوة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 1.111   : لشهب  محلد  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  لشهب  محلد  السيد 
رقم 22 حي القدس شيشاوة 41111 

شيشاوة املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  لشهب  محلد  السيد 
رقم 22 حي القدس شيشاوة 41111 

شيشاوة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 24 بتاريخ  بامنتانوت   االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم 439/2020.
687I

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

 société MERY CEINTURE
MODERNE

تاذ ة ودحم ةيلوؤسم تاذ ةكرش 
ديحولا كيرشلا

ةكرش سيسأت

 CHICHAOUA FINANCES
SARL AU

 APPT N°2 IMMEUBLE
 MAYORCA HAY EL QODS
 CHICHAOUA ، 41000،

chichaoua MAROC

 société MERY CEINTURE
 MODERNE ةيلوؤسم تاذ ةكرش

ديحولا كيرشلا تاذ ة ودحم
لحم يعالتجإلا اهرقم ناونعو 
41000 - ةواشيش مالسلا يحب 

برغملا ةواشيش
ةيلوؤسم تاذ ةكرش سيسأت 

ديحولا كيرشلا تاذ ة ودحم 
: يراجتلا لجسلا يف دييقتلا مقر 

1665
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 19  جنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 société : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.MERY CEINTURE MODERNE
غرض الشركة بإ3جاز : -1الخياطة 

التقليد3ة و العصرية.
الخدمات  ا ارة  -2مقاول 

والتدريب  في الخياطة و الفصالة..
عنوان املقر االجتلاعي : محل بحي 
شيشاوة   41111  - السالم شيشاوة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 1.111   : محاتي  مريم  السيدة 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة مريم محاتي عنوانه)ا) حي 
شيشاوة   41111 شيشاوة  املحلدي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة مريم محاتي عنوانه)ا) حي 
شيشاوة   41111 شيشاوة  املحلدي 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 24 بتاريخ  بامنتانوت   االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم 442/2020.
688I

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

 TERA MAROC
TECHNOLOGIE

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CHICHAOUA FINANCES SARL
AU

 APPT N°2 IMMEUBLE
 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA ، 41000،
chichaoua MAROC

 TERA MAROC TECHNOLOGIE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 

1768 حي نهضة شيشاوة. - 41111 
شيشاوة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1663

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 13  جنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 TERA  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.MAROC TECHNOLOGIE
-1صنيع   : غرض الشركة بإ3جاز 
وإ ارة العلليات الصناعية وصيانتها 

وتسويق امنظلة اآللية.
لالستيرا   وسيط  أو  -2تاجر 

والتصد3ر الفعال..
رقم   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
 41111  - حي نهضة شيشاوة.   1768

شيشاوة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  
 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.111   : لشهب  اسامة  السيد 
حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  لشهب  اسامة  السيد 
بوزيد  سيدي  السوق   وار  راع 

شيشاوة 41111 شيشاوة املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  لشهب  اسامة  السيد 
بوزيد  سيدي  السوق   وار  راع 

شيشاوة 41111 شيشاوة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 24 بتاريخ  بامنتانوت   االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم 441/2020.

689I

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

HUILE BLADI
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CHICHAOUA FINANCES SARL
AU

 APPT N°2 IMMEUBLE
 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA ، 41000،
chichaoua MAROC

HUILE BLADI شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي  وار امي 

املشروع ا ويران شيشاوة. - 41111 
شيشاوة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1661

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 12  جنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:



عد  5646 - 29 جلا ى امو 9 1442 )13 3نا3ر 2121)الجريدة الرسمية   724

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 HUILE : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.BLADI
-1نتاج   : بإ3جاز  الشركة  غرض 
وتصنيع زيوت مستحضرات التجليل 

وزيوت الطعام.
لالستيرا   وسيط  أو  -2تاجر 

والتصد3ر الفعال.
-3تاجر زيت.

:  وار امي  عنوان املقر االجتلاعي 
 41111  - املشروع ا ويران شيشاوة. 

شيشاوة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
حلو  �سي  ا3ت  املختار  السيد 
111  رهم  بقيلة  حصة   1.111   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء    

وصفات ومواطن الشركاء :
حلو  �سي  ا3ت  املختار  السيد 
عنوانه)ا)  وار امي املشروع ا ويران 

شيشاوة. 41111 شيشاوة ملغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
حلو  �سي  ا3ت  املختار  السيد 
عنوانه)ا)  وار امي املشروع ا ويران 

شيشاوة. 41111 شيشاوة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 24 بتاريخ  بامنتانوت   االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم 440/2020.
691I

 Groupe Management de(                        

Compétence S.A.R.L (A-U

CHAMAL SIGNALISATION
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

 Groupe Management de(
Compétence S.A.R.L (A-U

5، شارع الحريري، الطابق الثالت، 
رقم 32 ، 91111، طنجة املغرب

 CHAMAL SIGNALISATION
شركة ذات املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

املغرب العربي، الحي اال اري، اقامة 
مريم 13، الطابق 3، رقم 11 - 

91111 شفشاون املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1157

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تلت   2121 11  جنبر  في  املؤرخ 

املصا قة عل9 :
)ة) فاطلة الزهراء  تفويت السيد 
السرحاني 721 حصة اجتلاعية من 
)ة)  السيد  911 حصة لفائدة   أصل 
11  جنبر  بتاريخ  الطريبقي  محسن 

.2121
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم   
 14 بتاريخ  بشفشاون   االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم 107/2020.
691I

CAF MAROC

LET›S BE

إعالن متعد  القرارات

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
LET›S BE »شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة«
وعنوان مقرها االجتلاعي: زنقة وا  
زيز الرقم 21 اقامة كاسطيا الطابق 

الثاني رقم 11 - 91111 طنجة 
املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.111315
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 17  جنبر 2121
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي 3نص عل9 ما3لي: 
توسيع نشاط الشركة )نقل البضائع)
قرار رقم 2: الذي 3نص عل9 ما3لي: 

تحد3ث القانون امسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات 
النظام امسا�سي التالية: 

الذي  املعنية:  البنو   رقم  بند 
3نص عل9 ما3لي: بالتعد3ل

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
25  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 7971.
692I

fiduciaire rageca  فيديسيير راجيكا

AITBELMA
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

fiduciaire rageca  فيديسيير راجيكا
26 اقامة املحلدي زنقة رابعة 
العدوية الطابق الرابع رقم 34 

الجيروند ، 21511، الدار البيضاء 
املغرب

AITBELMA شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 
317شارع الفداء - 21531 الدار 

البيضاء املغرب .
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.216911

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2121 نونبر   23 املؤرخ في 
املحدو ة  املسؤولية  ذات  شركة 
AITBELMA  مبلغ رأسلالها 111.111 
 رهم وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 
الدار   21531  - الفداء  317شارع 
توقيف   : نتيجة ل  املغرب   البيضاء 

النشاط .
رقم  ب  التصفية  مقر  حد   و 
الدار   21531  - الفداء  317شارع 

البيضاء املغرب . 
و عين:

الرحلان   عبد  السيد)ة) 
باملحفوظ و عنوانه)ا) رقم 317شارع 
الفداء 21531 الدار البيضاء املغرب  

كلصفي )ة) للشركة.
و  باملحفوظ  حنان    السيد)ة) 
الفداء  317شارع  رقم  عنوانه)ا) 
املغرب   البيضاء  الدار   21531

كلصفي )ة) للشركة.

الحدو   اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  عل9  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

: رقم 317شارع الفداء
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 759186.

693I

FICAGEST

TRAVAUX BACHKAD
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تعيين مسير جد3د للشركة

FICAGEST
 Q.I SIDI GHANEM N°88
 ،ETAGE 2 APPT N° 12 ، 40100

maroc مراكش
شركة    TRAVAUX BACHKAD

ذات املسؤولية املحدو ة
حي  اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان 
أبيضار أ3ت أورير مراكش   - 41111 

مراكش املغرب.
تعيين مسير جد3د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.31119

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   2121 نونبر   25 املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جد3د  مسير 

بشكاظ وليد  كلسير آخر
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
23  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2121 تحت رقم 118818.

694I

رمزي لالستشارات

 EUROPE COURTAGE ET
INTERMEDIATION

إعالن متعد  القرارات

رمزي لالستشارات
شارع 24 نونبر علارة حلدي ولد 

الرشيد الطابق رقم 11 شقة رقم 11 
العيون ، 71111، العيون املغرب

 EUROPE COURTAGE ET
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INTERMEDIATION »شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتلاعي: شارع مكة 
زنقة الجزيرة  علارة رقم 18 شقة 
رقم 11 العيون - 71111 العيون 

املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.19267

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 23  جنبر 2121

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل9  3نص  الذي   :11 رقم  قرار 

من  11.111حصة  تفويت  ما3لي: 

السيد  ا 9  رامو ا  نجيب  السيد 

سيدي امام احلد السباعي

عل9  3نص  الذي   :12 رقم  قرار 

امام  السيدسيدي  تعيين  ما3لي: 

احلد السباعي مسيرا للشركة

وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم -: الذي 3نص عل9 ما3لي: -

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 24  جنبر 

2121 تحت رقم 3178/2020.

695I

Y.A.N.Z CONSULTING

TRANS BOUCHANE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Y.A.N.Z CONSULTING

 AV OUED NAKHLA ، 93000،

TETOUAN MAROC

TRANS BOUCHANE  شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

 LOT وعنوان مقرها اإلجتلاعي

 AHMED RBAHI AVENUE AL

 BAHRAINE N 1 MARTIL -

93150 MARTIL  MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

27779
 15 عقد حر مؤرخ في  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 شتنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 TRANS : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

. BOUCHANE
بإ3جاز  الشركة  غرض 
 TRANSPORT  DE  :
 MARCHANDISES POUR

 COMPTE  D’AUTRUI
 TRANSPORT NATIONAL ET

.  INTERNATIONAL
 LOT  : االجتلاعي  املقر  عنوان 
 AHMED RBAHI AVENUE AL
 BAHRAINE N 1 MARTIL - 93150

.MARTIL  MAROC
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسلال  مبلغ 

100.000,00  رهم، مقسم كالتا ي:
 1.111   : مرا    بوشان  السيد 
100.000,00  رهم  بقيلة  حصة 

للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بوشان مرا  عنوانه)ا) حي 
32 مرتيل   احريق شارع الصوجا رقم 

93151 مرتيل املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بوشان مرا  عنوانه)ا) حي 
32 مرتيل   احريق شارع الصوجا رقم 

93151 مرتيل املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
االبتدائية بتطوان  بتاريخ 14 أكتوبر 

2121 تحت رقم 4748.

696I

GROUPE MANAGEMENT DE COMPETENCE

LARACHE TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

 GROUPE MANAGEMENT DE

COMPETENCE

 5AVENUE EL HARIRI N°32 ,

 3EME ETAGE TANGER، 90000،

TANGER maroc

LARACHE TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : 258 

تجزئة الوفاء الطابق السفلي  - 

92111 العرائش املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.2233

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

2119 تقرر حل  31  جنبر  املؤرخ في 

ذات  شركة   LARACHE TRAVAUX

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد مبلغ رأسلالها 81.111  رهم 

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 258 تجزئة 

 92111  - السفلي   الطابق  الوفاء 

لعدم  ل-  نتيجة  املغرب  العرائش 

الذي  اإلجتلاعي  الهدف  تحقيق 

أسست من أجله.

و عين:

حلدان  بن  هللا   عبد  السيد)ة) 

الوفاء  تجزئة   1692 عنوانه)ا)  و 

92111 العرائش املغرب كلصفي )ة) 

للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

 258 وفي   2119 31  جنبر  بتاريخ 

 - السفلي   الطابق  الوفاء  تجزئة 

92111 العرائش املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 23 بتاريخ  بالعرائش   االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم 1115.

697I

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

DECORATION EL KOUTB
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CHICHAOUA FINANCES SARL
AU

 APPT N°2 IMMEUBLE
 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA ، 41000،
chichaoua MAROC

 DECORATION EL KOUTB
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي  وار 

سيدي محلد صنبا جلاعة سيدي 
محلد  ليل شيشاوة - 41111 

شيشاوة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1667

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 13  جنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.DECORATION EL KOUTB
-1مقاول   : غرض الشركة بإ3جاز 

الد3كور أو زخرفة الشقق.
-2رصاص

-3رخام
استيرا   وسيط  أو  -4تاجر 

وتصد3ر.
:  وار  االجتلاعي  املقر  عنوان 
سيدي  جلاعة  صنبا  محلد  سيدي 
 41111  - شيشاوة  محلد  ليل 

شيشاوة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  
 رهم، مقسم كالتا ي:

القطب  الها ي  عبد  السيد 
111  رهم  بقيلة  حصة   1.111   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
القطب  الها ي  عبد  السيد 
شيشاوة  املحلدي  الحي  عنوانه)ا) 

41111 شيشاوة املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
القطب  الها ي  عبد  السيد 
شيشاوة  املحلدي  الحي  عنوانه)ا) 

41111 شيشاوة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 24 بتاريخ  بامنتانوت   االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم 443.
698I

HIDA SERVICE TAROUDANT

 STE ALIMENTATION
TAZMOURT

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
قفل التصفية

HIDA SERVICE TAROUDANT
 BP 979 IMM LAAYADI
 AV HASSAN II MHAITA

 TAROUDANNT، 83000،
TAROUDANT MAROC
 STE ALIMENTATION

TAZMOURT شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي :  وار 
تازمورت الجلاعة القروية تازمورت  
تارو انت 83111 تارو انت املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.3619
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر   2121 18  جنبر  في  املؤرخ 
 STE ALIMENTATION حل 
TAZMOURT شركة ذات املسؤولية 
 111.111 رأسلالها  مبلغ  املحدو ة 
 رهم وعنوان مقرها اإلجتلاعي  وار 
تازمورت الجلاعة القروية تازمورت  

املغرب  تارو انت   83111 تارو انت 
عل9  الشركة  قدرة  لعدم  نتيجة 

مسا3رة السوق.
و عين:

السيد)ة) عبد الحليد  قدوري و 
بورجا  سيدي  ا رك  عنوانه)ا)  وار 
املغرب  تارو انت   83111 تارو انت 

كلصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 
وفي  وار   2121 18  جنبر  بتاريخ 
تازمورت الجلاعة القروية تازمورت  

- 83111 تارو انت املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 25 بتاريخ  بتارو انت   االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم 1592.
699I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE RIH AKKA TRAVAUX
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
حل شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

  STE RIH AKKA TRAVAUX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة)في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتلاعي قصر 

موي تا يغوست كلليلة  - 52111 
الراشيد3ة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7727
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2119 3نا3ر   13 املؤرخ في 
املحدو ة  املسؤولية  ذات  شركة 
   STE RIH AKKA TRAVAUX SARL
11.111  رهم  رأسلالها  مبلغ 
قصر  اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان 
 52111  - موي تا يغوست كلليلة  

الراشيد3ة املغرب نتيجة ل : االزمة .
قصر  ب  التصفية  مقر  حد   و 
 52111  - موي تا يغوست كلليلة  

الراشيد3ة املغرب. 

و عين:
و  عقاوي   مصطفى    السيد)ة) 
سال   لعيا ة  القدس  عنوانه)ا) 
)ة)  كلصفي  املغرب  سال   11151

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 24 بتاريخ  بالرشيد3ة   االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم 418.
711I

south center of innovation

MOROCCAN SNAILS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

south center of innovation
 BLOC 35 N 48 HAY ESSALAM
 BLOC 35 N 48 HAY ESSALAM،

14200، Ville maroc
MOROCCAN SNAILS شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي حي 

اخريبكة زنقة 14 رقم 13 - 14211 
سيدي سليلان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3117

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   11
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.MOROCCAN SNAILS
و  تربية   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

تسويق الحلزون.
حي   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
 14211  -  13 رقم   14 اخريبكة زنقة 

سيدي سليلان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

السيد عبد الصلد سخون :  511 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

 511   : مصباح  هشام  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

سخون  الصلد  عبد  السيد 

رقم   14 عنوانه)ا) حي اخريبكة زنقة 

13  14211 سيدي سليلان املغرب.

عنوانه)ا)  مصباح  هشام  السيد 

سيدي سليلان   14211 حي الوركة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

سخون  الصلد  عبد  السيد 

رقم   14 عنوانه)ا) حي اخريبكة زنقة 

13  14211 سيدي سليلان املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

بتاريخ  سليلان   بسيدي  االبتدائية 

رقم  تحت   2121 21  جنبر 

.2071/2020

711I

شركة بن الصغير

TDV CONSIEL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

TDV CONSIEL

 214BD IBNOU SINA ، 20560،

CASABLANCA MAROC

TDV CONSIEL شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 214 شارع 

إبن سينا  - 21111  الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.451865
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بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 28 أكتوبر 2121 تقرر حل 
 TDV شركة ذات املسؤولية املحدو ة
 11.111 رأسلالها  مبلغ    CONSIEL
 214  رهم وعنوان مقرها اإلجتلاعي 
الدار    21111  - سينا   إبن  شارع 
توقف   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 

النشاط .
و حد  مقر التصفية ب 214 شارع 
الدار البيضاء    21111  - إبن سينا  

املغرب. 
و عين:

السيد)ة) أرنو  جون   ن  ويسنس 
الهونتين   15أمباس  عنوانه)ا)  و 
)ة)  فرنسا كلصفي  بيارتز    64211

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 758254.
712I

JEBBOUR ABDELGHANI

HANS ANDERSEN PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

JEBBOUR ABDELGHANI
15 شارع املسيرة اتلخضراء اقامة 
سفير رقم 14 ، 91111، طنجة 

املغرب
HANS ANDERSEN PRIVE شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة)في طور 
التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي زنقة 
خالد ابن الوليد رقم 12 م الطابق 
السا س - 91111 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.111667
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2121 نونبر   11 املؤرخ في 
املحدو ة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ    HANS ANDERSEN PRIVE

وعنوان  311.111  رهم  رأسلالها 
ابن  خالد  زنقة  اإلجتلاعي  مقرها 
 - م الطابق السا س   12 الوليد رقم 
91111 طنجة املغرب نتيجة ل : ازمة 

قطاع التعليم الخصو�سي.
و حد  مقر التصفية ب 15 شارع 
املسيرة الخضراء اقامة السفير شقة 
libchat.ste@gmail.  - 55 – طنجة 

com طنجة املغرب. 
و عين:

السيد)ة) مريم  تتوح و عنوانه)ا) 
اقامة  الخضراء  املسيرة  شارع   15
 91111 طنجة   -  55 شقة  السفير 

طنجة املغرب كلصفي )ة) للشركة.
الحدو   اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  عل9  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية 
اقامة  الخضراء  املسيرة  شارع   15  :

السفير شقة 55 – طنجة
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
22  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 7769.
713I

FIDSAGE SARLAU

GLOBAL LINK LOGISTICS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

FIDSAGE SARLAU
149 شارع لال 3اقوت الطابق الثالث 
الرقم 71 ، 21181، الدار البيضاء 

املغرب
 GLOBAL LINK LOGISTICS

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 21 
زنقة بابوم الطابق 9 - 21115 

الدارالبيضاء املغرب .
تحويل  املقر االجتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.276323

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 31 أكتوبر 2119 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 

 21115  -  9 زنقة بابوم الطابق   21«
»محلد  إ 9   « املغرب  الدارالبيضاء 
 A علارة  سانتر   أوفيس  الخامس 
الطابق 8 املكتب 814 زاوية زنقة ا3ت 
 - محلد الخامس  باعلران و شارع  

21111 الدارالبيضاء  املغرب ».
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 19 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 
19651- رقم  تحت   2121 شتنبر 

.745426
714I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE BERDAA TADN SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

  STE BERDAA TADN SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي : قصر 

تازكارت وا  النعام بو نيب 
الراشيد3ة  - 52111 الراشيد3ة 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.12177

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر   2121 شتنبر   21 في  املؤرخ 
 STE BERDAA TADN SARL حل 
شركة ذات مسؤولية محدو ة    AU
ذات الشريك الوحيد مبلغ رأسلالها 
مقرها  وعنوان  111.111  رهم 
النعام  وا   تازكارت  قصر  اإلجتلاعي 
 52111  - الراشيد3ة   بو نيب 

الراشيد3ة املغرب نتيجة لألزمة .
و عين:

بر عا   الحفيظ    عبد  السيد)ة) 
 144 رقم  تيشكا  حي  عنوانه)ا)  و 
املغرب  ورزازات    45111 ورزازات  

كلصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 
قصر  وفي   2121 شتنبر   21 بتاريخ 
تازكارت وا  النعام بو نيب الراشيد3ة  

- 52111 الراشيد3ة املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 24 بتاريخ  بالرشيد3ة   االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم 416.
715I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE SUDNBA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

STE SUDNBA SARL  شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : قصر 
تامالوت امالكو الراشيد3ة  - 52111 

الراشيد3ة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.13587

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 15 أكتوبر 2121 تقرر حل 
شركة ذات    STE SUDNBA SARL
رأسلالها  مبلغ  املحدو ة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  111.111  رهم 
امالكو  تامالوت  قصر  اإلجتلاعي 
الراشيد3ة   52111  - الراشيد3ة  

املغرب نتيجة لألزمة.
و عين:

السيد)ة) اكرم   بامو و عنوانه)ا) 
الراشيد3ة   امالكو  تامالوت  قصر 
كلصفي  املغرب  الراشيد3ة   52111

)ة) للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 
قصر  وفي   2121 أكتوبر   15 بتاريخ 
تامالوت امالكو الراشيد3ة  - 52111 

الراشيد3ة املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 24 بتاريخ  بالرشيد3ة   االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم 415.
716I
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SIMPLCOMPT CONSULTING  

 PERFORMANCE MARKET
COM

إعالن متعد  القرارات

SIMPLCOMPT CONSULTING
 APPT N°2 IMM 12 RESIDENCE

 SINE AV.ALLAL EL FASSI ،
40000، MARRAKECH MAROC

 PERFORMANCE MARKET COM
»شركة ذات املسؤولية املحدو ة«
وعنوان مقرها االجتلاعي: الطابق 
السفلي املسيرة 1   275 مراكش - 

41111 مراكش املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.77431

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
املؤرخ في 17 نونبر 2121

تم اتخاذ القرارات التالية: 
3نص  الذي   :1 رقم  قرار 
لتصبح  اسم  تغيير  ما3لي:   عل9 
 P E R F O R M A N C E * * : لتا ي كا
 MARKET CONSULTING **

  ****PMC
قرار رقم 2: الذي 3نص عل9 ما3لي:  
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
 111.111 من  أي  911.111  رهم 
عن  1.111.111  رهم  ا 9   رهم 
مع  3ون  مقاصة  إجراء  طريق 
 781.111 بلبلغ  املحد ة  الشركة 
الوحيد  للشريك  املستحقة   رهم 
بلبلغ  نقد3ة مقدرة  وبدفع حصص 

121.111  رهم
قرار رقم 3: الذي 3نص عل9 ما3لي: 
عا ي  محلد  سيدي  السيد  تفويت 
من  إجتلاعية  حصة   4111 الهلة 
حصة لفائدة السيدة   11111 أصل 
نونبر   17 بتاريخ  نا 3ة  الشعشوع 

2121
عل9  3نص  الذي   :4 رقم  قرار 
للشركة:  قانوني  ملثل  تعيين  ما3لي: 
تم تعيين مسير3ن جد  للشركة وهم 
سيدي  الهلة  عا ي  السيد  كالتا ي: 
نا 3ة  الشعشوع  والسيدة  محلد 

و لك ملدة غير محدو ة
وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
عل9  3نص  الذي   :2 رقم  بند 
 STE  « هو:  الشركة  اسم  ما3لي: 
 PERFORMANCE MARKET
 CONSULTING ** **PMC**

 **SARL
بند رقم 8: الذي 3نص عل9 ما3لي: 
بلبلغ:  الشركة  في  الشركاء  يساهم 
الهلة  عا ي  محلد  سيدي  السيد: 
الشعشوع  611.111  رهم السيدة: 
411.111  رهم حد  رأسلال  نا 3ة 
1.111.111  رهم  مبلغ  في  الشركة 
 111 11111 سهم بقيلة  مقسم ا 9 
 رهم لكل سهم تلك امسهم مقسلة 
بين الشركاء كالتا ي السيد: عا ي الهلة 
السيدة  سهم   6111 محلد  سيدي 

الشعشوع نا 3ة 4111 سهم 
عل9  3نص  الذي   :14 رقم  بند 
وإ ارتها  الشركة  تسيير  3تم  ما3لي: 
املسير3ن  قبل  من  منفصل  بتوقيع 
الهلة  عا ي  السيد  وهلا:  املشاركين 
الشعشوع  والسيدة  محلد  سيدي 

نا 3ة  
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
21  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2121 تحت رقم 118679.
717I

 TANGIER INTERNATIONAL FINANCIAL

SERVICES

 DUEÑAS TRANS
LOGISTIQUES

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تأسيس شركة

 TANGIER INTERNATIONAL
FINANCIAL SERVICES

 AVENUE JABAL TARIK IMM
 DAR FARAH 2 APPT N° 40 ،

90010، TANGER MAROC
 DUEÑAS TRANS LOGISTIQUES

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

موالي رشيد مجلع الحد3قة إقامة 
رقم 3 الطابق الثاني رقم 137 - 

91111 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

111319
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   19
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
.DUEÑAS TRANS LOGISTIQUES
شركة   : بإ3جاز  الشركة  غرض 
والدو ي  الوطني  الطرقي  النقل 

للبضائع 
و  الوطني  الطرقي  النقل  وكيل 

الدو ي للبضائع
شارع   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
إقامة  الحد3قة  رشيد مجلع  موالي 
 -  137 رقم  الثاني  الطابق   3 رقم 

91111 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
السيد أكدي محلد  :  411 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة .
311 حصة    : السيد أكدي طارق 

بقيلة 111  رهم للحصة .
السيد أكدي 3اسين :  311 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد أكدي محلد  عنوانه)ا) 16 
زنقة الجد3دة  91111 طنجة املغرب.
عنوانه)ا)  طارق  أكدي  السيد 
زنقة الجد3دة رقم 16 91111 طنجة 

املغرب.
عنوانه)ا)  3اسين  أكدي  السيد 
زنقة الجد3دة رقم 16 91111 طنجة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد أكدي محلد  عنوانه)ا) 16 
زنقة الجد3دة  91111 طنجة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

28  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 237679.

718I

 Groupe Management de(                        

Compétence S.A.R.L (A-U

CHAMAL SIGNALISATION
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تعيين مسير جد3د للشركة

 Groupe Management de(

Compétence S.A.R.L (A-U

5، شارع الحريري، الطابق الثالت، 
رقم 32 ، 91111، طنجة املغرب

  CHAMAL SIGNALISATION

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

املغرب العربي، الحي اال اري، اقامة 

مريم 13، الطابق 3، رقم 11 - 

91111 شفشاون املغرب.

تعيين مسير جد3د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1157

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2121 تم تعيين  11  جنبر  املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جد3د  مسير 

الطريبقي محسن كلسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 14 بتاريخ  بشفشاون   االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم 107/2020.

719I

ATLAS AUDICOFISC SARL AU

 STATION D ESSENCE BAB

ABI LJENOUD
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

ATLAS AUDICOFISC SARL AU
زنقة العربية السعو 3ة – رقم 

العلارة -20 الطابق امول رقم 5 ، 

31111، فاس مغرب

 STATION D ESSENCE BAB ABI

LJENOUD شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
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وعنوان مقرها اإلجتلاعي 26 شارع 
املرني�سي ساحة البغدا ي بوجلو  

فاس - 31111 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

65529
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 16  جنبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
 STATION D ESSENCE BAB ABI

.LJENOUD
تاجر   : بإ3جاز  الشركة  غرض 
أو  املحروقات  لتوزيع  بالتقسيط 
الشحوم  زيوت,  السائل  الوقو  

الصناعية و الكحول. .
26 شارع  عنوان املقر االجتلاعي : 
بوجلو   البغدا ي  ساحة  املرني�سي 

فاس - 31111 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 411.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
السيد السو�سي 3وسف  :  1.961 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
 2141  : السيد السو�سي محلد    

بقيلة 111  رهم.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد السو�سي محلد  عنوانه)ا) 
 3 الطابق  بريستيجيا  تجزئة   25
 31111 7 ملعب الخيل م.ج   الشقة 

فاس املغرب.
السيد السو�سي 3وسف  عنوانه)ا) 
رقم 39 تجزئة جا  فاس تغات فاس  

31111 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد السو�سي محلد  عنوانه)ا) 
 3 الطابق  بريستيجيا  تجزئة   25
 31111 7 ملعب الخيل م.ج   الشقة 

فاس املغرب
السيد السو�سي 3وسف عنوانه)ا) 
رقم 39 تجزئة جا  فاس تغات فاس  

31111 فاس املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
28  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم 3825.
711I

NE CONSULTING & SERVICES SARL AU

ETTOUBA FER
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

 NE CONSULTING & SERVICES
SARL AU

 RUE LIBERTE N10 3EME ETAGE
 APP N6 ، 20000، CASABLANCA

MAROC
ETTOUBA FER شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي 11 زنقة 

الحرية الطابق الثالث شقة رقم 5 - 
21111 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
483237

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   19
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ETTOUBA FER
غرض الشركة بإ3جاز : شراء و بيع 

جليع انواع الحد3د واملعا ن.
زنقة   11  : عنوان املقر االجتلاعي 
 -  5 الحرية الطابق الثالث شقة رقم 

21111 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
السيد التوبة عبد اللطيف :  511 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
السيد التوبة رشيد :  511 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
اللطيف  عبد  التوبة  السيد 
عنوانه)ا) تجزئة النصرويامنة الزنقة 
 21111 مومن  سيدي   15 الرقم   3

الدار البيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  رشيد  التوبة  السيد 
 12 الرقم   4 مج   الزنقة   1 السالم 
البيضاء  الدار   21111 لغالم  أهل 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
اللطيف  عبد  التوبة  السيد 
عنوانه)ا) تجزئة النصرويامنة الزنقة 
 21111 مومن  سيدي   15 الرقم   3

الدار البيضاء املغرب
عنوانه)ا)  رشيد  التوبة  السيد 
 12 الرقم   4 مج   الزنقة   1 السالم 
البيضاء  الدار   21111 لغالم  أهل 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 17 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 757854.
711I

NE CONSULTING & SERVICES SARL AU

MAX FINITY OIL
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 NE CONSULTING & SERVICES
SARL AU

 RUE LIBERTE N10 3EME ETAGE
 APP N6 ، 20000، CASABLANCA

MAROC
MAX FINITY OIL شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 117 زنقة 
ابنو منير اقامة الزرقاء الطابق االول 

الرقم 2 املعاريف - 21111 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

483239

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2121 11  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 MAX  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.FINITY OIL

غرض الشركة بإ3جاز : استيرا  و 

بيع زيوت واجزاء السيارات.

عنوان املقر االجتلاعي : 117 زنقة 

ابنو منير اقامة الزرقاء الطابق االول 

الدار   21111  - املعاريف   2 الرقم 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.111   : السيد قراوي املصطفى 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد قراوي املصطفى عنوانه)ا) 

اوال  احلد   346  وار عبد هللا رقم 

الدار   21111 النواصر  بوعزة   ار 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد قراوي املصطفى عنوانه)ا) 

346 اوال  احلد   وار عبد هللا الرقم 

الدار   21111 النواصر  بوعزة   ار 

البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 17 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 757856.

712I
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FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

لوطوماتيزم انتلجون
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE
 N°34, RUE D›AZILAL ، 20110،

CASABLANCA MAROC
لوطوماتيزم انتلجون شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي 279 

ليساسفةـ  الدار البيضاء 34, زنقة 
ازيالل - الدار البيضاء 21111 الدار 

البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.422915

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تلت   2121 14  جنبر  في  املؤرخ 

املصا قة عل9 :
جوهري  زهير   )ة)  تفويت السيد 
 55 أصل  من  اجتلاعية  حصة   55
3حيى   )ة)  السيد  لفائدة   حصة 

تاشفين بتاريخ 14  جنبر 2121.
جوهري  زهير   )ة)  تفويت السيد 
 21 أصل  من  اجتلاعية  حصة   21
حصة لفائدة  السيد )ة) زكرياء  ناجي 

بتاريخ 14  جنبر 2121.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم   
 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 758987.

713I

MORAFID CONSEILS

STE LA LUTTE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MORAFID CONSEILS
 APPT N°2 ETAGE 2 N°363

 LOT AL MASSAR BELMAJJAD
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

STE LA LUTTE شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شقة رقم 

2 الطابق التاني رقم 363 املسار 

بللجا  مراكش - 41111 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

119737

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   31

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE LA : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.LUTTE

بيع   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

 , وتوزيع املوا  الغدائية و التنظيفية 

االستيرا  و التصد3ر.

شقة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
رقم 2 الطابق التاني رقم 363 املسار 

مراكش   41111  - مراكش  بللجا  

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

السيد كوضها عبد االله :  1.111 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد كوضها عبد االله عنوانه)ا) 
سعا ة   911 رقم   1 االفاق  تجزئة 

مراكش 41111 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد كوضها عبد االله عنوانه)ا) 
سعا ة   911 رقم   1 االفاق  تجزئة 

مراكش 41111 مراكش املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
25  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2121 تحت رقم 118917.
714I

Ste MEUBLE CHARK

MEUBLE CHARK
إعالن متعد  القرارات

Ste MEUBLE CHARK
 N°189 RUE IBN SINA HAY

 BOUKRAA BERKANE، 60300،
BERKANE MAROC

MEUBLE CHARK »شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة«

وعنوان مقرها االجتلاعي: رقم 189 
شارع ابن سينا حي بوكراع - 61311 

بركان املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.627

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
املؤرخ في 26 أكتوبر 2121

تم اتخاذ القرارات التالية: 
الذي 3نص عل9  امول:  قرار رقم  

ما3لي: صالحية التوقيعات 
الذي 3نص عل9  الثاني:  قرار رقم  

ما3لي: حذف من النشاط
قرار رقم  الثالث: الذي 3نص عل9 

ما3لي: إغالق وكالة بأحفير
وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
3نص  الذي   :16 املا ة  رقم  بند 
العام  االجتلاع  يعين  ما3لي:  عل9 
والسيد  خياطي  الد3ن  نور  السيد 
التوا ي  عل9   ، خياطي  3وسف 
للشركة  مشاركين  كلد3رين   ،
ويلنحهلا الصالحيات الكاملة لإل ارة 
بتوقيع   ، واإل ارات املغربية للشركة 
واحد من أحد املد3رين املشاركين أو 
بشكل مشترك عل9 وجه الخصوص 
االلتزامات مع البنوك وتوقيع جليع 
امعلال املحاضر وأي نوع من العقو  
وغيرها  والكلبياالت  والشيكات 
 16 املا ة  بلوجب  الشركة  ملصلحة 

من النظام امسا�سي للشركة.
3: الذي 3نص عل9  بند رقم املا ة 

عل9  الشركة  أعضاء  تصا ق  ما3لي: 

وتحيط  للشركة  امسا�سي  النظام 

اإل ارية  اإلجراءات  بانتظام   
ً
عللا

3قوم  الذي  النشاط  من  لحذف 

باالستيرا  والتصد3ر ، وبالتا ي املا ة 

3 من النظام امسا�سي للشركة.

5: الذي 3نص عل9  بند رقم املا ة 

قرار   ، امعلال  جدول  بعد  ما3لي: 

عل9  فرع  إلغالق  الشركة  أعضاء 

شارع   35 ،رقم  عنوان التا ي بأحفير 

من   5 املا ة  بتعد3ل  الثاني  الحسن 

النظام امسا�سي للشركة املذكورة .

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

11  جنبر  بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

2121 تحت رقم 494/2020 .

715I

ARWA MEK

TAALAOUI & FILS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

ARWA MEK

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

TAALAOUI & FILS شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 368 

حي لحليد3ين برج موالي علر - 

51111 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

51669

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   12

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.TAALAOUI & FILS

أشغال   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

متنوعة أو بنائية
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التجارة
املحالت  واجهات  تنظيف 

والشقق.
عنوان املقر االجتلاعي : رقم 368 
 - علر  موالي  برج  لحليد3ين  حي 

51111 مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 511   : 3وسف  التعالوي  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
 251   : جليلة  بوشيبة  السيدة 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
السيد التعالوي إسلاعيل :  251 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد التعالوي 3وسف عنوانه)ا) 
برج موالي  حي لحليد3ين   368 رقم 

علر  51111 مكناس املغرب.
السيدة بوشيبة جليلة عنوانه)ا) 
برج موالي  حي لحليد3ين   368 رقم 

علر  51111 مكناس املغرب.
إسلاعيل  التعالوي  السيد 
عنوانه)ا) رقم 368 حي لحليد3ين برج 

موالي علر  51111 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
إسلاعيل  التعالوي  السيد 
عنوانه)ا) رقم 368 حي لحليد3ين برج 

موالي علر  51111 مكناس املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
11  جنبر  بتاريخ  التجارية بلكناس  

2121 تحت رقم 4214.
716I

FIDAY SARL

EURO MARWA
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

FIDAY SARL
53 شارع محلد الخامس القصبة 
ابن احلد ، 26151، ابن احلد 

املغرب
EURO MARWA شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي البستان 6 
العلارة جح 13 الرقم 4 شارع مقدا  

الحريزي - 21173 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
348831

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2116 مارس   17
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 EURO : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.MARWA
الصرف   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

اليدوي.
البستان   : عنوان املقر االجتلاعي 
شارع   4 الرقم   13 جح  العلارة   6
الدار   21173  - الحريزي  مقدا  

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسلال  مبلغ 

1.111.111  رهم، مقسم كالتا ي:
السيد جليل عبد الحق :  9.511 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
511 حصة    : السيدة ميري امال 

بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد جليل عبد الحق عنوانه)ا) 
تجزءة  بركة  بن  املهدي  شارع   82

الرجاء  26151 ابن احلد املغرب.
السيدة ميري امال عنوانه)ا) عين 
الشق الزنقة 146 الرقم 17  21471 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد جليل عبد الحق عنوانه)ا) 
تجزءة  بركة  بن  املهدي  شارع   82

الرجاء  26151 ابن احلد املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أبريل 2116 تحت رقم 11611411.

717I

AAMAR CONSULTING

 AFRIC PROMOTION

MEDICAL   APRO MEDIC
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AAMAR CONSULTING

 N °4 APT 1 Rue 43 Place Dchira

، 70000، LAAYOUNE MAROC

   AFRIC PROMOTION MEDICAL

APRO MEDIC شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي ملتقى 

شارع موالي ا ريس و زنقة جبل 

طارق رقم 224 العيون - 71111 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

34431

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 27  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 AFRIC : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

 PROMOTION MEDICAL   APRO

.MEDIC

الترويج   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

الطبي الصيدالني و شبه صيدالني  

املوا   تجارة  و  تصد3ر  و  استيرا  

و  املوا   التجليل  موا   الطبية 

االالت الطبية و الصيدالنية و شبه 

صيدلية....

ملتقى   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

شارع موالي ا ريس و زنقة جبل طارق 
العيون   71111  - العيون   224 رقم 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

السيد اهل الشيخ حسنا :  1.111 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

حسنا  الشيخ  اهل  السيد 

حي التقدم زنقة مكة رقم  عنوانه)ا) 

11 السلارة 72111 السلارة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

حسنا  الشيخ  اهل  السيد 

حي التقدم زنقة مكة رقم  عنوانه)ا) 

11 السلارة 72111 السلارة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 25  جنبر 

2121 تحت رقم 3188/20.

718I

مكتب الجرو ي

جبس رياض
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

مالءمة النظام امسا�سي للشركة

مكتب الجرو ي

شارع 18 نونبر رقم 24 الناضور ، 

62111، الناضور املغرب

جبس رياض »شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة«

وعنوان مقرها االجتلاعي: طريق 

الناضور زا3و كلم 17 الناضور 

62111 الناضور املغرب.

»مالءمة النظام امسا�سي للشركة«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.2913

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 12 3ونيو 2121
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امسا�سي  النظام  مالءمة  تقرر 

القانون:  مقتضيات  مع  للشركة 

مالئلة النظام االسا�سي للشركة مع 

القوانين الجاري بها العلل

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم   

 17 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم 3781.

719I

MATAHRI ABDERRAHIM

ESPERENCE NAJI
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

MATAHRI ABDERRAHIM

115 زنقة وليلي حي السالم بركان ، 

63311، بركان املغرب

ESPERENCE NAJI شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : رقم 761 

حي السالم مداغ بركان  - 63311 

بركان املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.5733

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر   2121 25  جنبر  في  املؤرخ 

شركة ذات   ESPERENCE NAJI حل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

 111.111 رأسلالها  مبلغ  الوحيد 

اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان   رهم 

 - حي السالم مداغ بركان    761 رقم 

لعدم  نتيجة  املغرب  بركان   63311

نجاح املشروع.

و عين:

السيد)ة) محلد  ناجي و عنوانه)ا) 

 63311 بركان  مداغ  شعنين   وار 

بركان املغرب كلصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

بتاريخ 25  جنبر 2121 وفي رقم 761 

 63311  - بركان   مداغ  السالم  حي 

بركان املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
28  جنبر  بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

2121 تحت رقم 547/2020.
721I

DARISTISHARA WA TIKNIAT AL HISSABAT

اون تارجت
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

 DARISTISHARA WA TIKNIAT AL
HISSABAT

 TANGER AV ABDERRAHMAN
 NACER ETAGE 1 N°3 ، 90000،

TANGER MAROC
اون تارجت  شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي 6 شارع 
3وسف ابن تاشفين الطابق التاني 

الشقة رقم 8 - 91111 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
111175

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   17
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
اون   : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

تارجت .
التسويق   : غرض الشركة بإ3جاز 

الرقمي .
شارع   6  : عنوان املقر االجتلاعي 
التاني  الطابق  تاشفين  ابن  3وسف 
الشقة رقم 8 - 91111 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
السيد محلد هروني :  211 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة .
السيد حليد حسن :  211 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة .

 211   : السيد 3وسف اسليلاني 
حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

 211   : ا ليمي   اشرف  السيد 
حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

 211   : الجباري  محلد  السيد 
حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محلد هروني عنوانه)ا) حي 
 91111  11 رقم   34 زنقة   3 السالم 

طنجة املغرب.
السيد حسان حليد عنوانه)ا)  9 
 91111 8 مكرر  زنقة االنطاكي شقة 

طنجة املغرب.
اسليلاني  3وسف  السيد 
 35 الزنقة  بنكيران  حي  عنوانه)ا) 

الرقم 31 91111 طنجة املغرب.
عنوانه)ا)  السيد اشرف ا ليمي  
 91111  391 رقم   1 الخير  تجزئة 

طنجة املغرب.
السيد محلد الجباري  عنوانه)ا) 
البوعناني رقم  العالية زنقة 3وسف 

15 91111 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حسان حليد عنوانه)ا)  9 
 91111 8 مكرر  زنقة االنطاكي شقة 

طنجة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
23  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 237512.
721I

DARISTISHARA WA TIKNIAT AL HISSABAT

YOUSTIT TRANS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 DARISTISHARA WA TIKNIAT AL
HISSABAT

 TANGER AV ABDERRAHMAN
 NACER ETAGE 1 N°3 ، 90000،

TANGER MAROC
YOUSTIT TRANS  شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي العرفان 

ب3 الطابق الثاني طريق الرباط  - 

91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

111165

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   31

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. YOUSTIT TRANS

النقل   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

الوطني والدو ي للبضائع.

العرفان   : عنوان املقر االجتلاعي 

 - الرباط   الثاني طريق  الطابق  ب3 

91111 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 111   : السيد 3ونس القسطيط  

حصة بقيلة 1.111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

القسطيط   3ونس  السيد 
رقم  حي القصيبات زنقة2  عنوانه)ا) 

22 طنجة  91111 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

القسطيط   3ونس  السيد 
رقم  حي القصيبات زنقة2  عنوانه)ا) 

22 طنجة  91111 طنجة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

23  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 237499.

722I
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SILVER FID

برادفا أميناجمو
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

SILVER FID

344  شارع مصطفى ملعاني 

الدارالبيضاء شارع مصطفى 

ملعاني الدارالبيضاء، 21541، 

الدارالبيضاء املغرب

برا فا أميناجلو شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 75 شارع 

11 3با3ر طابق 1 شقة 169 - 21111  

الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.388375

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2121 نونبر   31 املؤرخ في 

املحدو ة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسلالها  مبلغ  أميناجلو   برا فا 

مقرها  وعنوان  111.111  رهم 

3با3ر طابق   11 شارع   75 اإلجتلاعي 

1 شقة 169 - 21111  الدارالبيضاء 
املغرب نتيجة ل : رغبة الشركاء.

و حد  مقر التصفية ب 75 شارع 

11 3با3ر طابق 1 شقة 169 - 21111  

الدارالبيضاء املغرب. 

و عين:

و  الفرخ  سليلان   السيد)ة)  

عنوانه)ا) حي القدس محج مختار بن 

آحلد الكرناوي سيدي البرنوصيرقم 

املغرب  الدارالبيضاء    21111  311

كلصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 17 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 757997.

723I

FAOUZI MOULAY ABDELLAH

LA GRILLADE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

FAOUZI MOULAY ABDELLAH
42  شارع الدرفوفي الطابق 2 رقم 8 

وجدة، 61111، وجدة املغرب
LA GRILLADE شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي : 12 شارع 
املوحد3ن علارة الوشاني  - 61111 

وجدة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.19169

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
 LA املؤرخ في 31 نونبر 2121 تقرر حل
املسؤولية  ذات  شركة   GRILLADE
 11.111 رأسلالها  مبلغ  املحدو ة 
 12 اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان   رهم 
 - الوشاني   علارة  املوحد3ن  شارع 
61111 وجدة املغرب نتيجة لتوقف 

نشاط الشركة .
و عين:

السيد)ة) عبد الحفيظ  قي�سي و 
 8 حي محلد بلخضر رقم  عنوانه)ا) 
)ة)  كلصفي  املغرب  وجدة   61111

للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 
12 شارع  وفي   2121 نونبر   31 بتاريخ 
 61111  - الوشاني  علارة  املوحد3ن 

وجدة املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
23  جنبر  بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2121 تحت رقم 3174.
724I

FICAGEST

PART PLUS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

FICAGEST
 Q.I SIDI GHANEM N°88 ETAGE
APPT N° 12 ، 40100 2، مراكش 

maroc
PART PLUS شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 326 
تجزئة الكرم طريق اسفي  - 41111 

مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.46865

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تلت   2121 18  جنبر  في  املؤرخ 

املصا قة عل9 :
تفويت السيد )ة) محلد العورف 
 83 أصل  من  اجتلاعية  حصة   45
سفيان  )ة)  السيد  لفائدة   حصة 

العورف بتاريخ 18  جنبر 2121.
تفويت السيد )ة) محلد العورف 
 83 أصل  من  اجتلاعية  حصة   23
كريلة  )ة)  السيد  لفائدة   حصة 

العورف بتاريخ 18  جنبر 2121.
تفويت السيد )ة) محلد العورف 
 83 أصل  من  اجتلاعية  حصة   15
حصة لفائدة  السيد )ة) عائشة أشير 

بتاريخ 18  جنبر 2121.
تفويت السيد )ة) أشير فاطلة 45 
حصة اجتلاعية من أصل 83 حصة 
العورف  أشرف  )ة)  السيد  لفائدة  

بتاريخ 18  جنبر 2121.
تفويت السيد )ة) أشير فاطلة 23 
حصة اجتلاعية من أصل 83 حصة 
العورف  ميسرة  )ة)  السيد  لفائدة  

بتاريخ 18  جنبر 2121.
تفويت السيد )ة) أشير فاطلة 15 
حصة اجتلاعية من أصل 83 حصة 
لفائدة  السيد )ة) عائشة أشير بتاريخ 

18  جنبر 2121.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم   
23  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2121 تحت رقم 118824.
725I

ACSERIS Expert-comptable

JM INDUSTRIES
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جد3د للشركة

ACSERIS Expert-comptable
 Rue Allal Ben Abdellah 21

 Rés Yasmine n°14 ، 90000،
TANGER Maroc

JM INDUSTRIES  شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي زاوية 

جبل طارق طاريفة اقامة الجزيرة 
الخضراء - 91111 طنجة املغرب.

تعيين مسير جد3د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.72123
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم تعيين   2121 نونبر   23 املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جد3د  مسير 
اسلاعيلي علوي جعفر  كلسير وحيد

تبعا إلقالة مسير.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
23  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 7856.
726I

ACSERIS Expert-comptable

JOBSON MOROCCO
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تعيين مسير جد3د للشركة

ACSERIS Expert-comptable
 Rue Allal Ben Abdellah 21

 Rés Yasmine n°14 ، 90000،
TANGER Maroc

JOBSON MOROCCO  شركة 
ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي املنطقة 
الحرة قصر املجاز فحص انجرة - 

91111 طنجة املغرب.
تعيين مسير جد3د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.61169

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   2121 نونبر   23 املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جد3د  مسير 
اسلاعيلي علوي جعفر  كلسير وحيد

تبعا إلقالة مسير.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
23  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 7855.
727I
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idaraty

يكم طرنس
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

idaraty
 rue tarik ibn ziad n(105 2eme

 etage n 3 tanger ، 90000،
tanger maroc

3كم طرنس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 
الدعيدعات حجر النحل   - 91111 

طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.95719

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تلت   2121 نونبر   27 في  املؤرخ 

املصا قة عل9 :
تفويت السيد )ة) 3اسين  الكتامي 
أصل  من  اجتلاعية  حصة   511
)ة)  السيد  لفائدة   حصة   1.111
محلد بنتو ة بتاريخ 27 نونبر 2121.

تفويت السيد )ة) 3اسين  الكتامي 
أصل  من  اجتلاعية  حصة   511
1.111 حصة لفائدة  السيد )ة) نا 3ة 

السكاكري بتاريخ 27 نونبر 2121.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم   
18  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 7677.
728I

FIDUCOGEM

LINESS BETON
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

FIDUCOGEM
رقم 5 علارة 52 مكاتب اشرف شارع 
 FES ،31111 ، محلد السا س فاس

MAROC
LINESS BETON شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 31 
زنقة بالل بورمانة فاس  - 31111 

فاس املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.43847

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم   2121 18  جنبر  في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
»511.111  رهم« أي من »511.111 
عن  »1.111.111  رهم«  إ 9   رهم« 
أو  نقد3ة  حصص  تقد3م    : طريق 

عينية.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
25  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم 3786.
729I

zagora consulting sarl

HARROUCHI EQUIPEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

zagora consulting sarl
رقم119  شارع محلد الخامس ، 

47911، زاكورة املغرب
 HARROUCHI EQUIPEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي حي زاوية 
املجدوب  - 47911 زاكورة املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2323
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم   2121 21  جنبر  في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من  أي  »1.511.111  رهم« 
»1.111.111  رهم« إ 9 »2.511.111 
تقد3م حصص    : عن طريق   رهم« 

نقد3ة أو عينية.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
28  جنبر  بتاريخ  االبتدائية بزاكورة  

2121 تحت رقم 427.
731I

FINANCE HOUSE

SIJILMASSA MEDICAL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

FINANCE HOUSE
 rue Ahmed El Majjati Res. 13

 Les Alpes 1er étage n° 8 quartier
 Maarif ، 20140، CASABLANCA

MAROC
SIJILMASSA MEDICAL شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي 13زنقة 

أحلد املجاطي إقامة االلب الطابق 
االول رقم 8 حي املعاريف - 21141 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

483749
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   27
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SIJILMASSA MEDICAL
غرض الشركة بإ3جاز : - االستيرا  
منتجات  والتسويق  والتوزيع 
والخيوط  وملحقاتها  الصيدلة 
التقنية  الطبية  واملعدات  الجراحية 
املعللية  والكواشف  والكيلاويات 
واملعدات العللية والتقنية واملنتجات 

شبه الصيدالنية والنظافة.
املساعدة  وخدمة  التلثيل   -
بامشياء  املتعلقة  والصيانة  الفنية 

املذكورة أعاله..
13زنقة   : املقر االجتلاعي  عنوان 
أحلد املجاطي إقامة االلب الطابق 
 21141  - حي املعاريف   8 االول رقم 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
السيد عبد هللا براكي :  511 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة .
العلوي  املهدى  محلد  السيد 
 111 بقيلة  حصة   511   : العابدي 

 رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  براكي  هللا  عبد  السيد 
املحاميد  الزركتوني  تجزئة   1432

مراكش 41161 مراكش املغرب.
العلوي  املهدى  محلد  السيد 
العلمي  زنقة   32 عنوانه)ا)  العابدي 
 21111 شارع  المارتين الدارالبيضاء 

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  براكي  هللا  عبد  السيد 
املحاميد  الزركتوني  تجزئة   1432

مراكش 41161 مراكش املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 758753.
731I

H.LUXURYONE CAR

H.LUXURYONE CAR
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

H.LUXURYONE CAR
الدار البيضاء زنقة ا ريس شباخو 

رقم 6 اقامة الباهية الطابق 3 ، 
21111، الدار البيضاء املغرب

H.LUXURYONE CAR شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتلاعي الدار 

البيضاء زنقة ا ريس شباخو رقم 
6 اقامة الباهية الطابق 3 - 21111 

الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.759296

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
2121 تقرر حل  18  جنبر  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
 H.LUXURYONE الوحيد  الشريك 
 111.111 رأسلالها  مبلغ    CAR
 رهم وعنوان مقرها اإلجتلاعي الدار 
 6 زنقة ا ريس شباخو رقم  البيضاء 
 21111  -  3 الطابق  الباهية  اقامة 
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الدار البيضاء املغرب نتيجة ل : عدم 

الرخصة  عل9  الحصول  من  تلكننا 

ملزاولة نشاط الشركة بسبب فيروس 

.covid 19

الدار  ب  التصفية  مقر  حد   و 
 6 زنقة ا ريس شباخو رقم  البيضاء 

 21111  -  3 الطابق  الباهية  اقامة 

الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

و  الطويل  هاجر   السيد)ة) 

عنوانه)ا) شارع الجيش امللكي اقامة 

املغرب  تطوان   93111 النصر 

كلصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 33482.

732I

االعالن الرسمي

PATCHI E LUCHI
فسخ عقد تسيير حر مصل تجاري 

)امشخاص املعنويون)

فسخ عقد تسيير حر مصل تجاري

PATCHI E LUCHI

بلقت�سى  الجلع العام االستثنائي 

لشركة شركة بات�سي إ لوت�سي الكائن 
 84-85 رقم   : ب  االجتلاعي  مقرها 

 14 رقم  محل   2 تلد3د  االز هار 

املغرب  مراكش     41161  - مراكش  
تقرر   2121 24  جنبر  في  املؤرخ 

ما3لي:

فسخ عقد التسيير الحر لألصل   
 84-85 رقم   : ب  الكائن  التجاري 

 14 رقم  محل   2 تلد3د  االز هار 

 ، مراكش املغرب   41161  - مراكش 

املوقع من طرف شركة شركة بات�سي 

لألصل  مالكة  بصفتها   : لوت�سي  إ 

محلد  السبا3تي  شركة  و  التجاري 

بصفتها مسيرة حرة.

733I

Khidmat Attajir

TREK DESERT MOROCCO
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

Khidmat Attajir
 BIS RUE EL MOUAHIDINE ، 15

52000، ERRACHIDIA MAROC
 TREK DESERT MOROCCO

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

 KSAR وعنوان مقرها االجتلاعي
 ERG ZNIGUI CR TAOUS – B.P
 38 RISSANI   - 52224 RISSANI

.TAOUS
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.12637

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تلت   2121 21  جنبر  في  املؤرخ 
نشاط  إ 9  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي :
. Transport de personnel

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم   
 24 بتاريخ  بالرشيد3ة   االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم 403/2020.
734I

Les bons comptes

K. Beauty
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

Les bons comptes
 bd mes 6 dar touzani ، 1175

20000، Casablanca Maroc
K. Beauty شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي إقامة 
سامي 181 رقم 1 زاوية شارع 

طانطان و شارع  كتور سجللا�سي 
بوركون - 21111 الدار البيضاء  

املغرب .
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم   2121 11  جنبر  في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من  أي  »2.311.111  رهم« 

 2.811.111« إ 9  »511.111  رهم« 

تقد3م حصص    : عن طريق   رهم« 

نقد3ة أو عينية.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 757172.

735I

cth

TIRA TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

cth

 N° 5 angle bd zerktouni*

 CASABLANCA، 12000،

CASABLANCA MAROC

TIRA TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شقة 

11 علارة 4 إقامة نسنيسا سيدي 

معروف  - 21151 الدار البيضاء 

املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.33515

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم   2121 12  جنبر  في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من  أي  »1.111.111  رهم« 

»2.111.111  رهم« إ 9 »3.111.111 

مقاصة  إجراء    : طريق  عن   رهم« 

مع  3ون الشركة املحد ة املقدار و 

املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 759337.

736I

FICODEF

CHADLI CASH
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FICODEF

 AVENUE DES FAR RESIDENCE

 OUMNIA N°9 ، 30000، FES

املغرب

CHADLI CASH شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 36 

بلوك 1 بال  التازي سهب الور  فاس 

- 31111 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

65475

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 16  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.CHADLI CASH

تحويل   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

امموال والوساطة املالية.

 36 رقم   : عنوان املقر االجتلاعي 

بلوك 1 بال  التازي سهب الور  فاس 

- 31111 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.111   : السيدة اجدا3ن سلية 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
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السيدة اجدا3ن سلية عنوانه)ا) 
رقم 8 زنقة اإلمام الجويني الشقة رقم 

6 م.ج فاس  31111 فاس  املغرب .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة اجدا3ن سلية عنوانه)ا) 
رقم 8 زنقة اإلمام الجويني الشقة رقم 

6 م.ج فاس  31111 فاس  املغرب 

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

24  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم 3731/2020.

737I

مكتب الدراسات املحاسباتية والتسيير

 AL AMANE 77 MA TRANS

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تغيير نشاط الشركة

مكتب الدراسات املحاسباتية 

والتسيير

شارع محلد الخامس علارة بنطالب 

الطابق الثاني املكتب رقم 6 ، 

35111، جرسيف املغرب

 AL AMANE 77 MA TRANS SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدو ة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتلاعي شارع 

محلد الخامس الطابق االول ملك 

زعوم - 35111 جرسيف املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1917

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم تغيير   2121 16  جنبر  املؤرخ في 

البضائع«  »نقل  من  الشركة  نشاط 

الغير  لحساب  البضائع   »نقل  إ 9 

بدون مرافق.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 28 بتاريخ  بجرسيف   االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم 957/2020.

738I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 45 شارع 
الحسن الثاني اقامة الوطنية 

الطابق االول مكتب رقم 112 - 
31111 فاس املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.57751

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم   2121 22  جنبر  في  املؤرخ 
بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من  أي  »811.111  رهم«  قدره 
»1.411.111  رهم« إ 9 »2.211.111 
تقد3م حصص    : عن طريق   رهم« 

نقد3ة أو عينية.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
25  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم 3806/2020.
739I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

VOICE MAN
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV HASSAN II IMM
 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،

FES MAROC
VOICE MAN شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي 44 شارع 

محلد السالوي  - 31111 فاس 
املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.58231
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في 25 شتنبر 2121 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 
»44 شارع محلد السالوي  - 31111 
بالطابق  »مكتب  إ 9  املغرب«  فاس 
3 شارع عالل بن عبد  السا س رقم 

هللا - 31111 فاس  املغرب«.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
23  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم 3742/2020.
741I

STE TIB COMPT SARL AU

AFRAH AL AZHARI
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى شارع املرابطين وزنقة 

البخاري إقامة بغدا ي مكتب رقم 
15 ، 61111، وجدة املغرب

AFRAH AL AZHARI شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
و عنوان مقرها االجتلاعي 21 شارع 

اصيل تجزئة 577 حي النجد 61111 
وجدة .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.34881
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في 21 أكتوبر 2121 تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
»شركة ذات املسؤولية  إ 9  الوحيد« 

املحدو ة«.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

23  جنبر  بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2121 تحت رقم 3176.

741I

CABINET COMPTABLE

WARAM MEDICAL
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

CABINET COMPTABLE

 RUE TEHRAN 1 N8 ، 90000،

TANGER MAROC

WARAM MEDICAL شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : شارع  

البحر حي  احفير  اقامة نهى الطابق 8 

رقم 51 - 91111 طنجة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.21616

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر حل   2121 13 مارس  املؤرخ في 

ذات  شركة   WARAM MEDICAL

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد مبلغ رأسلالها 11.111  رهم 

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع  البحر 

حي  احفير  اقامة نهى الطابق 8 رقم 

51 - 91111 طنجة املغرب نتيجة لم 

3تم اي رقم معامالت طوال السنوات 

الثالث االخيرة.

و عين:

الخسواني  لحسن   السيد)ة) 

 8 رقم  طهران  شارع   1 عنوانه)ا)  و 

)ة)  كلصفي  املغرب  طنجة   91111

للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

شارع   وفي   2121 13  جنبر  بتاريخ 

البحر حي  احفير  اقامة نهى الطابق 8 

رقم 51 - 91111 طنجة املغرب.
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باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 27 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

رقم  تحت   2121 أكتوبر 

.212111219417149

742I

CAFIGEC

 GLOBAL SCIENTIFIK

ATLANTIC

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

CAFIGEC

 rue al, fourat 2éme etage 39

 maarif 39 rue al, fourat 2éme

 etage maarif، 20100، casa

maroc

 GLOBAL SCIENTIFIK ATLANTIC

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 264 شارع 

ابراهيم رو اني طريق الجد3دة 

اقامة الوفاق رقم 17 - 21111 الدار 

البيضاء املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.457819

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2121 3وليوز   17 في  املؤرخ 

املصا قة عل9 :

جبران  بشرى  )ة)  السيد  تفويت 

211 حصة اجتلاعية من أصل 111 

)ة) كنزة مزابي  السيد  حصة لفائدة  

بتاريخ 17 3وليوز 2121.

ابراهيم مزابي  )ة)  تفويت السيد 

211 حصة اجتلاعية من أصل 111 

)ة) كنزة مزابي  السيد  حصة لفائدة  

بتاريخ 17 3وليوز 2121.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم   

 17 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

غشت 2121 تحت رقم 742274.

743I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE ASKINE DES TRAVAUX
 ET FOURNITURES

 NEGOCIANT IMPORT
EXPORT SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
قفل التصفية

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

 STE ASKINE DES TRAVAUX ET
 FOURNITURES NEGOCIANT
IMPORT EXPORT SARL  شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي : قصر 

اعشيش النيف  - 52111 الرشيد3ة 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.2893
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2121 3نا3ر   15 املؤرخ في 
 STE ASKINE DES TRAVAUX ET
 FOURNITURES NEGOCIANT
شركة    IMPORT EXPORT SARL
مبلغ  املحدو ة  املسؤولية  ذات 
وعنوان  111.111  رهم  رأسلالها 
اعشيش  قصر  اإلجتلاعي  مقرها 
الرشيد3ة املغرب   52111  - النيف  

نتيجة لألزمة .
و عين:

و  خافو   بن  لحو   السيد)ة) 
 52111 الراشيد3ة   عنوانه)ا) 
)ة)  كلصفي  املغرب  الرشيد3ة 

للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 
قصر  وفي   2121 3نا3ر   15 بتاريخ 
اعشيش النيف  - 52111 الرشيد3ة 

املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 28 بتاريخ  بالرشيد3ة   االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم 412.

744I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE DE BEST GENIE

CIVIL SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 SOCIETE DE BEST GENIE CIVIL

SARL  شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : قصر 

خطارات اغرو  ملعب كلليلة  - 

52111 الرشيد3ة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.11885

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر   2121 3ونيو   14 في  املؤرخ 

 SOCIETE DE BEST GENIE حل 

CIVIL SARL  شركة ذات املسؤولية 

 111.111 رأسلالها  مبلغ  املحدو ة 

اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان   رهم 

قصر خطارات اغرو  ملعب كلليلة  

نتيجة  املغرب  الرشيد3ة   52111  -

لألزمة .

و عين:

و  امليلسة   محلد    السيد)ة) 

الوا   تجزئة   411 رقم  عنوانه)ا) 

الرشيد3ة   52111 االحلر الراشيد3ة 

املغرب كلصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

قصر  وفي   2121 3ونيو   14 بتاريخ 

 - كلليلة   ملعب  اغرو   خطارات 

52111 الرشيد3ة املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 28 بتاريخ  بالرشيد3ة   االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم 415.

745I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

ZAKI AUTO
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC(

BUREAU DE COMPTABILITE

صندوق البر3د 311 الرئيسية 

الرشيد3ة ، 52111، الرشيد3ة 

املغرب

ZAKI AUTO  شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتلاعي رقم 11 

طريق كلليلة  - 52111 الرشيد3ة 

املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.12153

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم   2121 25  جنبر  في  املؤرخ 

»االشغال  من  الشركة  نشاط  تغيير 

املختلفة« إ 9 »جر و سحب العربات«.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 28 بتاريخ  بالرشيد3ة   االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم 417.

746I

CAB ASSISTANCE

 LA PESCADERIA COSTA

MAR
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

CAB ASSISTANCE

 ROUTE DE TETOUAN 76

 RESIDENCE NABIL 1ER

 ETAGE N° 3 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

 LA PESCADERIA COSTA MAR

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي  الطريق 

رقم 39 للطيران - 91111 طنجة 

املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
111289

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   25
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 LA  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.PESCADERIA COSTA MAR
بيع   -  : بإ3جاز  الشركة  غرض 
واملأكوالت  واملحار  امسلاك  وشراء 

البحرية.
وتصد3ر  واستيرا   تسويق   -
والرخويات  امسلاك  أنواع  جليع 
والقشريات ورأسيات امرجل واملحار 
واملاكريل  والسر 3ن  والكركند 
وتجارة الجللة والتفصيل والطازجة 

واملجلدة..
الطريق    : عنوان املقر االجتلاعي 
طنجة   91111  - للطيران   39 رقم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 331   : بوليف  بشرى  السيدة 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
 331   : بوليف  فيصل  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
السيد خالد بوليف :  341 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بوليف  بشرى  السيدة 
البرانص زنقة صاحب الصالة رقم 9  

91111 طنجة املغرب.
عنوانه)ا)  بوليف   خالد  السيد 
 91111  9 رقم   12 زنقة   1 البرانص 

طنجة املغرب.
عنوانه)ا)  بوليف  فيصل  السيد 
 9 رقم   12 زنقة  فضيلة   2 البرانص 

91111 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بوليف  خالد  السيد 
 91111  9 رقم   12 زنقة   1 البرانص 

طنجة املغرب
عنوانه)ا)  بوليف  فيصل  السيد 
 9 رقم   12 فضيلة زنقة    2 البرانص 

91111 طنجة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
25  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 237641.
747I

STE FIDUCONFIANCE

ABBADI MULTI SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

STE FIDUCONFIANCE
 Imm 116, Bureaux Nada, Appt
 9, Bd Med V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC
ABBADI MULTI SERVICE  شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : رقم 181 
حي وفاء 1النرجس طريق صفرو 

فاس  - 31111 فاس  املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.26517

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
2121 تقرر حل  11  جنبر  املؤرخ في 
شركة    ABBADI MULTI SERVICE
ذات مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
 211.111 رأسلالها  مبلغ  الوحيد 
 رهم وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 
181 حي وفاء 1النرجس طريق صفرو 
31111 فاس  املغرب نتيجة   - فاس  
لتوقف النشاط االقتصا ي للشركة 

و عين:
و  العبا ي  حليد   السيد)ة)  
زنقة جبل ثوبقال   16 عنوانه)ا) رقم 
 31111 شارع ثواب النرجس فاس   

فاس املغرب كلصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

بتاريخ 11  جنبر 2121 وفي رقم 181 
صفرو  طريق  النرجس   1 وفاء  حي 

فاس  - 31111 فاس املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
29  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم 3840/2020.
748I

CAFIGEC

 GLOBAL SCIENTIFIK
ATLANTIC

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
مالءمة النظام امسا�سي للشركة

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage 39

 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 20100، casa

maroc
 GLOBAL SCIENTIFIK ATLANTIC

»شركة ذات املسؤولية املحدو ة«
وعنوان مقرها االجتلاعي: 264 شارع 

ابراهيم رو اني طريق الجد3دة 
اقامة الوفاق رقم 17 - - الدار 

البيضاء املغرب.
»مالءمة النظام امسا�سي للشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.457819
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 15  جنبر 2121
امسا�سي  النظام  مالءمة  تقرر 
للشركة مع مقتضيات القانون: 5-96 

N° 21-05 و
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم   
 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 759271.
749I

s2s consulting

FIVE PALM
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

s2s consulting
علارة AFA رقم 147 الطابق الثاني 
الشقة 22 شارع املقاومة البيضاء ، 

23311، البيضاء املغرب

FIVE PALM شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 11 زنقة 
الحرية الطابق 3 الشقة 5 - 23311 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
484253

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 14  جنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 FIVE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.PALM
منعش   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

عقاري.
زنقة   11  : عنوان املقر االجتلاعي 
 23311  -  5 3 الشقة  الحرية الطابق 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 1.111   : متاوي  اشرف  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  متاوي  اشرف  السيد 
 23311 78 7 رقم  حي عزالد3ن زنقة 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  متاوي  اشرف  السيد 
 23311 78 7 رقم  حي عزالد3ن زنقة 

البيضاء املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 759211.

751I
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CRB CONSEIL

AMRANI ET CONSORTS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

خفض رأسلال الشركة

CRB CONSEIL
حي الهناء شارع ابن سينا رقم 214 ، 

21281، الدار البيضاء املغرب
AMRANI ET CONSORTS  شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة
 Villa  وعنوان مقرها اإلجتلاعي
 N° 11,Lot Baie d›ANFA SIDI

  Abderrahmane   Casablanca
.20000 Casablanca  Maroc

خفض رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.342611
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم   2121 نونبر   12 في  املؤرخ 
بلبلغ  الشركة  رأسلال  خفض 
أي  »31.111.111  رهم«  قدره 
إ 9  »37.365.111  رهم«  من 
 : طريق  عن  »7.365.111  رهم« 

تخفيض عد   امسهم.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 754768.
751I

fiduciaire rageca  فيديسيير راجيكا

DURANY CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

fiduciaire rageca  فيديسيير راجيكا
26 اقامة املحلدي زنقة رابعة 
العدوية الطابق الرابع رقم 34 

الجيروند ، 21511، الدار البيضاء 
املغرب

DURANY CONSULTING  شركة 
ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتلاعي 93,زنقة 

اكا 3ر - 21491 الدار البيضاء 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.387691

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2121 نونبر   25 املؤرخ في 

محدو ة  مسؤولية  ذات  شركة 

 DURANY الوحيد  الشريك  ذات 

رأسلالها  مبلغ     CONSULTING

مقرها  وعنوان  21.111  رهم 

 21491  - 93,زنقة اكا 3ر  اإلجتلاعي 

 : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء  الدار 

توقيف النشاط .

93,زنقة  و حد  مقر التصفية ب 

البيضاء  الدار   21491  - اكا 3ر  

املغرب. 

و عين:

و  الكوراني  ا ربس    السيد)ة) 

الغزا ي  امام  زنقة   41 عنوانه)ا) 

حبوس  21491 الدار البيضاء املغرب 

كلصفي )ة) للشركة.

الحدو   اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  عل9  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

: 93,زنقة اكا 3ر

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 18 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 758165.

752I

Atlas Valora Conseil

SAMIRA PB
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Atlas Valora Conseil

 N°8, Immeuble 186, Ibn

 Tachfine - Azli ، 40150،

MARRAKECH املغرب

SAMIRA PB شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي  وار 

الجد3د طريق تحناوت أغواطيم  

قيا ة تحناوت  42314 أغواطيم 

تحناوت املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

119739

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2121 11  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SAMIRA PB

مخبزة و   : غرض الشركة بإ3جاز 

حلويات.

:  وار  االجتلاعي  املقر  عنوان 

أغواطيم   تحناوت  طريق  الجد3د 

أغواطيم   42314 تحناوت   قيا ة 

تحناوت املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 21.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:

السيدة شاكر سليرة :  211 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  سليرة  شاكر  السيدة 

 وار الجد3د أغواطيم قيا ة تحناوت  

42314  تحناوت  املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  سليرة  شاكر  السيدة 

 وار الجد3د أغواطيم قيا ة تحناوت  

42314  تحناوت  املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

25  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2121 تحت رقم 9688.

753I

مكتب محاسبة

HOCINOV SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جد3د للشركة

مكتب محاسبة

علارة 41 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 

هللا ص.ب 211 الرشيد3ة ، 52114، 

الرشيد3ة املغرب

HOCINOV SARL AU   شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي زنقة عبد 

املومن بن علي رقم 19 الرشيد3ة - 

52111 الرشيد3ة املغرب.

تعيين مسير جد3د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.13855

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2121 تم تعيين  24  جنبر  املؤرخ في 

اقبو  مسير جد3د للشركة السيد)ة) 

سلوى كلسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 29 بتاريخ  بالرشيد3ة   االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم 422.

754I

CORPORATE AUDIT GROUP

CLOUD SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CORPORATE AUDIT GROUP

445, شارع عبد املومن، الطابق 

الخامس، رقم 22 ، 21111، 

casablanca maroc

CLOUD SERVICES شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 3، زنقة 

ا ي الحراك شارع عبد املومن - 

21111 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 
.258215

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر حل   2121 نونبر   19 املؤرخ في 
محدو ة  مسؤولية  ذات  شركة 
 CLOUD الوحيد  الشريك  ذات 
 25.111 مبلغ رأسلالها    SERVICES
 ،3 اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان   رهم 
زنقة ا ي الحراك شارع عبد املومن - 
الدار البيضاء املغرب نتيجة   21111
فرص  أو  إمكانيات  وجو   عدم   : ل 

لتحقيق الهدف االجتلاعي.
3، زنقة  و حد  مقر التصفية ب  
 - املومن  عبد  شارع  الحراك  ا ي 

21111 الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

السيد)ة) طارق   جنتي و عنوانه)ا) 
ش   ،6 ط  الزرقطوني،  شارع   ،171
املغرب  البيضاء  الدار   21111  ،13

كلصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية :  3، زنقة 
ا ي الحراك شارع عبد املومن، الدار 

البيضاء
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 759157.

755I

إئتلانية BKM لإلرشا ات

STE ATLAS EXPERIENCE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

إئتلانية BKM لإلرشا ات
رقم 11 تجزئة املركز ورزازات ، 

45111، ورزازات املغرب
STE ATLAS EXPERIENCE  شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي  وار اغان  
ترميكت - 45111 ورزازات املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.8149

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر   2121 14  جنبر  في  املؤرخ 
محدو ة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 
 STE ATLAS الوحيد  الشريك  ذات 
رأسلالها  مبلغ     EXPERIENCE
مقرها  وعنوان  111.111  رهم 
 - ترميكت  اغان   اإلجتلاعي  وار 
 : ل  نتيجة  املغرب  ورزازات   45111

توقف نشاط الشركة.
و حد  مقر التصفية ب  وار اغان  

ترميكت - 45111 ورزازات املغرب. 
و عين:

و  بويزري  رضوان    السيد)ة) 
عنوانه)ا)  وار اغان  ترميكت 45111 
ورزازات املغرب كلصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
االبتدائية بورزازات  بتاريخ 18  جنبر 

2121 تحت رقم 662.
756I

Synergie Experts

THE ALSAN PARTNERSHIP
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

Synergie Experts
49, زنقة جون جورس, حي غوتييه ، 

21161، الدار البيضاء املغرب
 THE ALSAN PARTNERSHIP
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 49، زنقة 
جون جوريس، حي غوتييه، الطابق 
6، الشقة 12 الدار البيضاء 21161 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

483897
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   31
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 THE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ALSAN PARTNERSHIP
تهدف   : بإ3جاز  الشركة  غرض 
الشركة في املغرب أو في أي بلد آخر 

إ 9:
إ ارة فنا ق الرياض واملنشآت   -

السياحية امخرى
- استشارات املوار  البشرية

والحرف  البضائع  تصد3ر   -
املغربية

- صناعة و توزيع املالبس 
- استيرا  و تصد3ر.

عنوان املقر االجتلاعي : 49، زنقة 
الطابق  حي غوتييه،  جون جوريس، 
 21161 12 الدار البيضاء  6، الشقة 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:
  : بارتنيرشيب  كنك  ذي  الشركة 
99 حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
حصة   1   : اسالم  نائل  السيد 

بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
بارتنيرشيب  كنك  ذي  الشركة 
عنوانه)ا) 257 ريفار فا ي رو ، فا ي 9  

238316 فا ي لو ج سينغبور.
السيد نائل اسالم عنوانه)ا) ب.و 
14971  بي االمارات العربية  بوكس 

املتحدة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد نائل اسالم عنوانه)ا) ب.و 
14971  بي االمارات العربية  بوكس 

املتحدة
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.

757I

STE ANGLE DE GESTION SARL

SEA RESTAURANT
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL

شارع أحلد الحريزي تجزئة 

التلسلاني رقم 6 اقامة باريس- أ 

تطوان ، 93111، تطوان املغرب

SEA RESTAURANT شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 

البحر رقم 371 ط 3 - 93211 

املضيق املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

28341

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 17  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 SEA  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.RESTAURANT

و  مقهى   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

مطعم.

تجزئة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

 93211  -  3 ط   371 رقم  البحر 

املضيق املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.111   : ا كروم  مارية  السيدة 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوانه)ا)  ا كروم  مارية  السيدة 
تجزئة البحر شارع الحسيلة  رقم 11 

ط 3 93211 املضيق املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  ا كروم  مارية  السيدة 
تجزئة البحر شارع الحسيلة  رقم 11 

ط 3 93211 املضيق املغرب
السيد عز الد3ن عابيد عنوانه)ا) 
حي السالم شارع االمام البخاري رقم 

15 93211 املضيق املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
28  جنبر  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

2121 تحت رقم 6289.

758I

y.o.r.comptabilite

 SOCIETE GHAFFOULI
TRANS

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

y.o.r.comptabilite
 printemps bureaux angle

 rue abdelkhalek torres et rue
 brahim roudani 6eme etage
N°40 ، 30100، FES MAROC

 SOCIETE GHAFFOULI TRANS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 2 

إقامة لينا تجزئة العباس طريق عين 
شقف - 31111 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
65493

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 19  جنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE GHAFFOULI TRANS
نقل  غرض الشركة بإ3جاز : • 

البضائع لحساب الغير.
 2 رقم   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
إقامة لينا تجزئة العباس طريق عين 

شقف - 31111 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 1.111   : كلال  غفو ي  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  كلال  غفو ي  السيد 
الضويات   21 رقم  العلران  تجزئة 

سبع اروا�سي 31111 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  كلال  غفو ي  السيد 
الضويات   21 رقم  العلران  تجزئة 

سبع اروا�سي 31111 فاس املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
25  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم 3757.
759I

 centre de developpment profesionnel des

competences

CHIAA PESCADO
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 centre de developpment
profesionnel des competences

 n° 129 avenue omar el
 mokhrtar laayoune، 70000،

laayoune maroc
CHIAA PESCADO شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 237 
شارع مكة العيون - 71111 العيون 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

34117

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2121 12  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 CHIAA : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.PESCADO

تجارة   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

االسلاك و انشطة  اخرى.

عنوان املقر االجتلاعي : رقم 237 

العيون   71111  - شارع مكة العيون 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.111   : السيد الشيعة الرزمة  

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الشيعة الرزمة  عنوانه)ا) 

الفيالت  منطقة  رشيد  موالي  حي 

العيون   الزرقطوني  محلد  شارع 

71111 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الشيعة الرزمة  عنوانه)ا) 

الفيالت  منطقة  رشيد  موالي  حي 

العيون  الزرقطوني  محلد  شارع 

71111 العيون املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 13  جنبر 

2121 تحت رقم 2936/2020.

761I

ste imtiyaz conseils sarl

SOFTEAM
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

ste imtiyaz conseils sarl
1 زنقة العربية السعو 3ة الطابق 
االول ثقة رقم 5 املد3نة الجد3دة 

فاس ، 31111، فاس املغرب
SOFTEAM شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتلاعي رقم 54 

زنقة 13 تجزئة حي وا  فاس - فاس 
- - 31111 فاس املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.51799
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم تغيير   2121 شتنبر   15 املؤرخ في 
محلل  »*مبرمج  من  الشركة  نشاط 
تنظيف  »*مقاول  إ 9  كلبيوتر« 

واجهات املتاجر والشقق السكنية
*مقاول الدفن ومضخات الطهي 

)االمتدا )
وإزالة  الغسيل  منشأة  *تشغيل 
الشحوم والكي بالعلليات امليكانيكية

*تاجر«.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
25  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم 3783/020.
761I

ste imtiyaz conseils sarl

SOFTEAM
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

ste imtiyaz conseils sarl
1 زنقة العربية السعو 3ة الطابق 
االول ثقة رقم 5 املد3نة الجد3دة 

فاس ، 31111، فاس املغرب
SOFTEAM شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 7 
شارع القرويين النرجس ا فاس - 

31111 فاس املغرب.
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تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.51799
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في 15 شتنبر 2121 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 
ا  النرجس  القرويين  شارع   7 »رقم 
إ 9  املغرب«  فاس   31111  - فاس 
»رقم 54 زنقة 13 تجزئة حي وا  فاس 

- فاس - - 31111 فاس  املغرب«.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
25  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم 3783/020.
762I

KPM CONSULTING

NEW WAY MARKET
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

KPM CONSULTING
 81BD LA RESISTANCE 2EME
 ETAGE N°4 CASABLANCA ،

20450، CASABLANCA MAROC
NEW WAY MARKET شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي 17 زنقة 
ركراكة الطابق امر�سي  رب لوبيال 
بوركون - 21141 البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.463133
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تلت   2121 نونبر   13 في  املؤرخ 

املصا قة عل9 :
سعا ة  البرتو  )ة)  السيد  تفويت 
511 حصة اجتلاعية من أصل 111 
حصة لفائدة  السيد )ة) ا3لي الرملي 

بتاريخ 13 نونبر 2121.
سعا ة  البرتو  )ة)  السيد  تفويت 
151 حصة اجتلاعية من أصل 111 
حصة لفائدة  السيد )ة)  افيد زوين 

بتاريخ 13 نونبر 2121.
الد3ن  صالح  )ة)  السيد  تفويت 
من  اجتلاعية  حصة   111 ليكال 
)ة)  السيد  111 حصة لفائدة   أصل 

 افيد زوين بتاريخ 13 نونبر 2121.

الد3ن  صالح  )ة)  السيد  تفويت 
من  اجتلاعية  حصة   251 ليكال 
)ة)  السيد  111 حصة لفائدة   أصل 

ريلون  قطار بتاريخ 13 نونبر 2121.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم   
 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 
7559334- تحت رقم   2121  جنبر 

.33514
763I

ste imtiyaz conseils sarl

SOFTEAM
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ste imtiyaz conseils sarl
1 زنقة العربية السعو 3ة الطابق 
االول ثقة رقم 5 املد3نة الجد3دة 

فاس ، 31111، فاس املغرب
SOFTEAM شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 7 
شارع القرويين النرجس ا فاس - 

31111 فاس املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.51799

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تلت   2121 شتنبر   15 في  املؤرخ 

املصا قة عل9 :
بكاري  كنزة  )ة)  السيد  تفويت 
111 حصة اجتلاعية من أصل 111 
حصة لفائدة  السيد )ة) مريم برمكي 

بتاريخ 15 شتنبر 2121.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم   
25  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم 3783/020.
764I

monde servicecompta

LAKHTASSIR IMMOBILER
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

monde servicecompta
 lot el hadj fatah oulfa 3 319

 eme etage casablanca، 20250،

Casablanca maroc

 LAKHTASSIR IMMOBILER

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 11زنقة 

الحرية الرقم15الطابق الثالث الدار 

البيضاء  - 21121 الدارالبيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.472333

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

 2121 18  جنبر  في  املؤرخ 

مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

مبلغ    LAKHTASSIR IMMOBILER

وعنوان  111.111  رهم  رأسلالها 

الحرية  11زنقة  اإلجتلاعي  مقرها 

الرقم15الطابق الثالث الدار البيضاء  

- 21121 الدارالبيضاء املغرب نتيجة 

التوقف عن ملارسة اي نشاط   : ل 

تجاري.

11زنقة  و حد  مقر التصفية ب 

الثالث  الرقم15الطابق  الحرية 

الدارالبيضاء  - 21121 الدارالبيضاء 

املغرب. 

و عين:

السيد)ة) فاطلة الزهراء  افاطلة 

اقامة  عنوانه)ا)  و  رحيب  الزهراء 

 21491 مارس   2 الدرك امللكي شارع 

)ة)  كلصفي  املغرب  الدارالبيضاء 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

املخابرة و محل تبليغ العقو  و الوثائق 

11زنقة الحرية   : املتعلقة بالتصفية 

الرقم15الطابق الثالث الدارالبيضاء

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 758692.

765I

GRAFCO SARL AU

YARAA
إعالن متعد  القرارات

GRAFCO SARL AU
 N°15 RUE TELEMCAN

 RESIDENCE GHITA MEKNES ،
50000، MEKNES MAROC

YARAA »شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتلاعي: رقم 

19 زنقة A شارع الجيش امللكي  - 
51111 مكناس  املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.41983

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
املؤرخ في 25 نونبر 2121

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي 3نص عل9 ما3لي: 
تحويل املقر االجتلاعي الحا ي للشركة 
الجيش  شارع   A زنقة   19 »رقم  من 
إ 9  مكناس املغرب«   51111  - امللكي 
مجاط  الصناعية  املنطقة   1 »رقم 

51111 مكناس املغرب«.
قرار رقم 2: الذي 3نص عل9 ما3لي: 

تحين النظام امسا�سي لشركة
وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 4: الذي 3نص عل9 ما3لي: 

املقر اإلجتلاعي
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
25  جنبر  بتاريخ  التجارية بلكناس  

2121 تحت رقم 4462.

766I

GRAFCO SARL AU

LES DOMAINES INASS
إعالن متعد  القرارات

GRAFCO SARL AU
 N°15 RUE TELEMCAN

 RESIDENCE GHITA MEKNES ،
50000، MEKNES MAROC

LES DOMAINES INASS »شركة 
ذات املسؤولية املحدو ة ذات 

الشريك الوحيد«
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وعنوان مقرها االجتلاعي: 44 
تجزئة طه أنا�سي - 51111  مكناس  

املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.45749

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
املؤرخ في 17  جنبر 2121

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي 3نص عل9 ما3لي: 
 661 عيا ي  تفويت السيد ة أسلاء 
 111 أصل  من  اجتلاعية  حصة 

حصة لفائدة السيد  جوا  النكابي 
قرار رقم 2: الذي 3نص عل9 ما3لي: 
السيد  للشركة  جد3د  مسير  تعيين 
تبعا  وحيد  كلسير  جوا   النكابي 

لقبول استقالة املسير.
عل9  3نص  الذي   :3 رقم  قرار 
تحويل املقر االجتلاعي الحا ي  ما3لي: 
 - تجزئة طه أنا�سي   44« للشركة من 
»علارة  إ 9  مكناس املغرب«   51111
زنقة   4 اميكال سالم شقة رقم   17

وجدة - 51111 مكناس املغرب«.
قرار رقم 4: الذي 3نص عل9 ما3لي: 
تحويل الشكل القانوني للشركة من 
»شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
ذات  »شركة  إ 9  الوحيد«  الشريك 

املسؤولية املحدو ة«.
قرار رقم 5: الذي 3نص عل9 ما3لي: 

تحين النظام امسا�سي لشركة
وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 2: الذي 3نص عل9 ما3لي:  

الشكل القانوني
بند رقم 4: الذي 3نص عل9 ما3لي: 

املقر االجتلاعي
بند رقم 6: الذي 3نص عل9 ما3لي: 

مساهلة
بند رقم 7: الذي 3نص عل9 ما3لي:  

رأسلال الشركة
عل9  3نص  الذي   :12 رقم  بند 

ما3لي: تسيير  الشركة
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
25  جنبر  بتاريخ  التجارية بلكناس  

2121 تحت رقم 4461.
767I

FIDURIZK

CULTURE DU FUTUR
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDURIZK
 AV ALLAL BEN ABDELLAH LES
 JARDINS N°4 BENSLIMANE ،
13000، BENSLIMANE MAROC

CULTURE DU FUTUR شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي  وار 

الكنانفية مليلة بنسليلان - 13111 
بنسليلان املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5711

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تلت   2119 أكتوبر   14 في  املؤرخ 

املصا قة عل9 :
حبابي  محلد  )ة)  السيد  تفويت 
511 حصة اجتلاعية من أصل 511 
حصة لفائدة  السيد )ة) مللح محلد 

بتاريخ 14 أكتوبر 2119.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم   
 14 بتاريخ  سليلان   ببن  االبتدائية 

أكتوبر 2119 تحت رقم 574.
768I

بورا كون�سي

 RIMAL DE MATERIAUX
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

بورا كون�سي
6 علارة الغزا ي زنقة اإلسكندرية 

شقة رقم 3 املد3نة الجد3دة ، 
51111، مكناس املغرب

 RIMAL DE MATERIAUX SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدو ة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 19 حي 

بام. - 51152 سبع عيون مكناس. 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

51811

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 16  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 RIMAL : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.DE MATERIAUX SARL AU

غرض الشركة بإ3جاز : -1 أشغال 

عامة أو البناء،

-2 منعش عقاري،

-3 بيع موا  البناء..
 19 رقم   : عنوان املقر االجتلاعي 

حي بام. - 51152 سبع عيون مكناس. 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
اليحياوي  املالك  عبد  السيد 
111  رهم  بقيلة  حصة   1.111   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
اليحياوي  املالك  عبد  السيد 
 51152  19 رقم  بام  حي  عنوانه)ا) 

سبع عيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
اليحياوي  املالك  عبد  السيد 
 51152  19 رقم  بام  حي  عنوانه)ا) 

سبع عيون املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

18  جنبر  بتاريخ  التجارية بلكناس  

PM-201218- رقم  تحت   2121

.MK-5466

769I

FOR NEGOCE

AIGLE DUNE TRAVEL
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOR NEGOCE
حي خط الرملة 1 شارع ام السعد 
الرقم 31 ، 71111، العيون املغرب

AIGLE DUNE TRAVEL شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع مكة 
زنقة السرو علارة رقم 65 شقة رقم 
11 العيون. - 71111 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
34415

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 14  جنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 AIGLE : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.DUNE TRAVEL
نقل   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير.
عنوان املقر االجتلاعي : شارع مكة 
زنقة السرو علارة رقم 65 شقة رقم 
11 العيون. - 71111 العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 1.111   : السيد تامنت عبد الحي 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد تامنت عبد الحي عنوانه)ا) 
 85111 العربي  ا3د  زنقة   199 رقم 

تزنيت املغرب.
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والعائلية  الشخصية  امسلاء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيد تامنت عبد الحي عنوانه)ا) 
 85111 العربي  ا3د  زنقة   199 رقم 

تزنيت املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 23  جنبر 

2121 تحت رقم 3161/2020.
771I

Elouaf

نوكاي افريق
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Elouaf
 lavillette rue des thermes

 immeuble 92 apprt 2 CASA ،
20320، CASABLANCA MAROC
نوكاي افريق شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي زاوية شارع 

اللة الياقوت و زنقة العرار ، إقامة 
كاليز علارة 4 شقة 17 - 21111 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
481241

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 أكتوبر   28
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
نوكاي   : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

افريق.
: • استيرا   غرض الشركة بإ3جاز 
جليع  وتسويق  وتجارة  وتصد3ر 

املنتجات.
سة  را  ، مة خد ، ء شرا ، بيع
تقنية  اشكالها،مساعدة  بجليع 
تنفيذ  أجل  من  ،ثلتيل،مشاركة 

مباشر  غير  أو  مباشر  مشاريع،عقد 
لكل شركات  اخلية و خارجية.

و  بالذبح  مرتبط  فالحي  قطاع 
التربية و التسلين

شراء امرا�سي الفالحية والتعد3ن 
بكافة أنواعه في املغرب وخارجه.

التجارية  العلليات  جليع   •
بشكل  املرتبطة  والفنية  واملالية 
مباشر أو غير مباشر بغرضها امللاثل أو 
اإلضافي والتي قد تسهل تطوير أعلال 

الشركة.
التجارة في امجهزة املنزلية وأنظلة 

الكاميرات املنزلية والصناعية..
زاوية   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
العرار  زنقة  و  الياقوت  اللة  شارع 
 -  17 شقة   4 علارة  كاليز  إقامة   ،

21111 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  نوقيري  محلد  السيد 

تفرغ زينة 2 نواكشوط موريتانيا .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  نوقيري  محلد  السيد 

تفرغ زينة 2 نواكشوط موريتانيا 

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 19 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نونبر 2121 تحت رقم 28625.
771I

SOFMEC

EL HABRI MADRASSATI
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SOFMEC
 AV YOUSSEF IBN TACHEFINE ،

35100، GUERCIF MAROC
EL HABRI MADRASSATI شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 5 زنقة 
الدرفوفي - 35111 جرسيف املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.741
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر   2121 14  جنبر  في  املؤرخ 
محدو ة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 
 EL HABRI الوحيد  الشريك  ذات 
رأسلالها  مبلغ    MADRASSATI
مقرها  وعنوان  111.111  رهم 
اإلجتلاعي 5 زنقة الدرفوفي - 35111 
الخلول   : جرسيف املغرب نتيجة ل 

مند نشاتها  .
زنقة   5 و حد  مقر التصفية ب 
الدرفوفي - 35111 جرسيف املغرب. 

و عين:
و  بخوشة  محلد   السيد)ة) 
 35111 الدرفوفي  زنقة   5 عنوانه)ا) 
)ة)  كلصفي  املغرب  جرسيف 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 22 بتاريخ  بجرسيف   االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم 953/2020.
772I

FIDUCIAIRE BILAL

KARRYS
إعالن متعد  القرارات

FIDUCIAIRE BILAL
 BP S64 MEKNES PRINCIPAL
 MEKNES ، 50000، MEKNES

maroc
KARRYS »شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة«
وعنوان مقرها االجتلاعي: علارة 

ب28 شقة 6 حي املسيرة  - 51111 
مكناس املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.36311
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 17  جنبر 2121
تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل9  3نص  الذي   :11 رقم  قرار 
ما3لي: الزيا ة في رأسلال الشركة

عل9  3نص  الذي   :12 رقم  قرار 
ما3لي: تغيير املسير و املوقع

وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات 
النظام امسا�سي التالية: 

عل9  3نص  الذي  6و7:  رقم  بند 
ما3لي: الزيا ة في رأسلال الشركة من 
511111  رهم  ا 9  111111  رهم 
حصص  .411111  رهم عبارة عن 

عينية
عل9  3نص  الذي   :14 رقم  بند 
خالد  ملان  السيد  استقالة  ما3لي: 
االله  عبد  فالح  وتعيين  التسيير  من 

كلسير وحيد للشركة
عل9  3نص  الذي   :17 رقم  بند 
خالد  ملان  السيد  استقالة  ما3لي: 
من التوقيع وتعيين فالح عبد االله 

كلوقع وحيد للشركة
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
28  جنبر  بتاريخ  التجارية بلكناس  

2121 تحت رقم 4492.
773I

CABINET BAHMAD

CERISE NOIRE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا علارة   1 شقة 
ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش 

إقامة مراكش بالزا علارة   1 شقة 
ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش، 

41111، مراكش املغرب
CERISE NOIRE شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي امللكية 

املسلاة »بيل فيو2« شارع سيرجو 
لوفيي كامب الغول           - 41111 

مراكش    املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

119735
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   24

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 CERISE : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.NOIRE

: بيع املوا   غرض الشركة بإ3جاز 

الغذائية بالتقسيط.

امللكية   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

سيرجو  شارع  فيو2«  »بيل  املسلاة 

 41111  - لوفيي كامب الغول           

مراكش    املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 DELIKATESS DOZA الشركة 

3اقوت  اللة  شارع   61 عنوانه)ا) 
 62 رقم   2 الطابق  معاني  تقاطع 

 21111 ميسا   ومجلوعة  س/ 

الدارالبيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  السيدة سارة بوعو ة  

كولف سيتي مدخل مرجانة فيال رقم 

4  41111 مراكش املغرب.

السيدة ليل9 الو غيري  عنوانه)ا) 

النخيل  الو غيري  فيال   3 مجاط 

الشلا ي  41111 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  السيدة سارة بوعو ة  

كولف سيتي مدخل مرجانة فيال رقم 

4  41111 مراكش املغرب

السيدة ليل9 الو غيري  عنوانه)ا) 

النخيل  الو غيري  فيال   3 مجاط 

الشلا ي  41111 مراكش املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

25  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2121 تحت رقم 118916.

774I

ESPACE COMPETENCES  SARL

AHL RNAIJAR
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

ESPACE COMPETENCES  SARL
شارع القيراوان، علارة  13  ، شقة 
 BOITE POSTAL  :     .12، العيون

70000 ، .1349، العيون املغرب
AHL RNAIJAR شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي بلوك س 

،رقم 11، حي موالي رشيد، العيون   
71111 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
32283

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 3ونيو   13
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 AHL  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.RNAIJAR
تنطيف   : بإ3جاز  الشركة  غرض 
خدمات  والخاصة،  العامة  البنا3ات 

متعد ة.
: بلوك س  عنوان املقر االجتلاعي 
العيون    حي موالي رشيد،   ،11 ،رقم 

71111 العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 511   : الور ي  الحنفي   السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
 511   : الور ي  محلد  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الحنفي  الور ي عنوانه)ا) 

العيون 71111 العيون املغرب.
عنوانه)ا)  الور ي  محلد  السيد 

العيون 71111 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   
ومواطن مسيري الشركة:

العيون  عنوانه)ا)  املغرب  السيد 
71111 العيون املغرب

عنوانه)ا)  الور ي  محلد  السيد 
العيون 71111 العيون املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 17 3وليوز 

2121 تحت رقم 1440/20.
775I

STE FIDUKARS SARL

اوتغرامت  ترافو
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE FIDUKARS SARL
 LOT DU CENTR OUARZAZATE،
45000، OUARZAZATE MAROC

اوتغرامت  ترافو شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتلاعي ا لسان 
سكورة - 45111  ورزازات املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2219
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
2121 تقرر حل  22  جنبر  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
ترافو   اوتغرامت   الوحيد  الشريك 
111.111  رهم  رأسلالها  مبلغ 
ا لسان  اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان 
املغرب  ورزازات    45111  - سكورة 

نتيجة ل : أزمة القطاع.
و حد  مقر التصفية ب ا لسان 

سكورة - 45111  ورزازات املغرب. 
و عين:

و  محدي  ابراهيم   السيد)ة)  
  45111 سكورة  ا لسان  عنوانه)ا) 
ورزازات املغرب كلصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

االبتدائية بورزازات  بتاريخ 28  جنبر 

2121 تحت رقم 686.

776I

societe menara marrakech conseil plus

ARYAIMMO
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 societe menara marrakech

conseil plus

 resdidence dar saada II IMM. 15

 BUREAU N°1 MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

ARYAIMMO شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 536 

تجزئة الشرف شقة رقم 1 مراكش  - 

41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

92457

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2118 نونبر   15

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ARYAIMMO

-ا ارة   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

امللتلكات

تسير العقارات.

 536  : االجتلاعي  املقر  عنوان 

تجزئة الشرف شقة رقم 1 مراكش  - 

41111 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
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الوهابي  العزيز  عبد  السيد 
111  رهم  بقيلة  حصة   1.111   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الوهابي  العزيز  عبد  السيد 
رقم  الغا ي  موالي  عنوانه)ا)  رب 
 41111 عل9  بن  3وسف  سيدي   8

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
الوهابي  العزيز  عبد  السيد 
رقم  الغا ي  موالي  عنوانه)ا)  رب 
 41111 عل9  بن  3وسف  سيدي   8

مراكش املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
نونبر   29 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2118 تحت رقم 111391.
777I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

BEAUTE 9
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
وفاة شريك

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

BEAUTE 9  شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي مكتب 23 
الطابق امر�سي زنقة إ ريس 1 أبي 
جرير تابرني إقامة الخير - 91111 

طنجة املغرب.
وفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 
.112221

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 14  جنبر 2121 تم اإلعالم 
و  بوجلعة  محلد  الشريك  بوفاة 
 
ً
تبعا الورثة  عل9  حصصه  توزيع 
15  جنبر  في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2121 بالشكل امتي :
السيد)ة) الطاهر بوجلعة  ،  166 

حصة .
 543   ، 3حيى بوجلعة   السيد)ة) 

حصة .
  ، منصوري   فدوى  السيد)ة)  

125 حصة .
 166   ، البتول مدون   السيد)ة) 

حصة .
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
25  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 7951.

778I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

MARKET PARA
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
وفاة شريك

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

MARKET PARA  شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي 49 شارع 

موالي عبد هللا 48 الطابق امر�سي  - 
91111 طنجة املغرب.

وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

.82795
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 14  جنبر 2121 تم اإلعالم 
و  بوجلعة  محلد  الشريك  بوفاة 
 
ً
تبعا الورثة  عل9  حصصه  توزيع 
15  جنبر  في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2121 بالشكل امتي :
السيد)ة) الطاهر بوجلعة  ،  166 

حصة .
 543   ، 3حيى بوجلعة   السيد)ة) 

حصة .

السيد)ة) فدوى منصوري  ،  125 
حصة .

 166   ، البتول مدون   السيد)ة) 
حصة .

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
25  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 7951.
779I

AUDIT MANAGEMENT GESTION

MIATA
شركة التضامن

تأسيس شركة مدنية عقارية

 AUDIT MANAGEMENT
GESTION

 RESIDENCE HELVETIA 1 PLACE
 ZELLAQA 2EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC
MIATA »شركة مدنية عقارية«

وعنوان مقرها اإلجتلاعي: 12 زنقة 
االكسياس شارع يعقوب املنصور 

املعاريف  - الدارالبيضاء املغرب
»تأسيس شركة مدنية عقارية«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
281577

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تقرر تأسيس شركة   2113 ماي   13

مدنية عقارية ذات البيانات التالية:
متبوعة  الشركة،  تسلية   -
تسليتها:  بلختصر  اإلقتضاء،  عند 

MIATA
تسيير و  غرض الشركة بإ3جاز:   -

كراء االمالك والعقارات
- عنوان املقر االجتلاعي: 12 زنقة 
املنصور  يعقوب  شارع  االكسياس 

املعاريف  - الدارالبيضاء املغرب
-        املدة التي تأسست من أجلها 

الشركة )سنة): 99
- مبلغ رأسلال الشركة: 111.111 

 رهم
النقد3ة:  الحصص  مبلغ   -

111.111  رهم
مع  العينية  الحصص  مبلغ   -
وصف موجز لها وتقييم لها: -  رهم، -

-        بيانات حول الشركاء
 امشخاص الطبيعيون: 

- السيد)ة) محلد تامر بصفته)ا) 
طريق   6 ب:  عنوانه  والكائن  شريك 
ابو عبدهللا بلحاج انفا - الدارالبيضاء 

املغرب
- السيد)ة) تورية زيدي  بصفته)ا) 
شريك والكائن عنوانه ب: 6 طريق ابو 
الدارالبيضاء   - انفا  بلحاج  عبدهللا 

املغرب
 امشخاص املعنويون: 

 1 بصفتها  »شركة التضامن«   1  -
والكائن مقرها اإلجتلاعي ب: 1 - 1 1

عند  التجاري  السجل  رقم 
االقتضاء: -

امللثل الدائم: 1
-        امسلاء الشخصية والعائلية 
وصفات ومواطن وصفات الشركاء أو 
امغيار الذ3ن 3حق لهم إلزام الشركة 

اتجاه الغير:
 امشخاص الطبيعيون: 

- السيد)ة) محلد تامر بصفته)ا) 
ب:  عنوانه  والكائن  وحيد  متصرف 
 - انفا  بلحاج  عبدهللا  ابو  طريق   6

الدارالبيضاء املغرب
 امشخاص املعنويون: 

 1 بصفتها  »شركة التضامن«   1  -
والكائن مقرها اإلجتلاعي ب: 1 1 1 1

عند  التجاري  السجل  رقم 
االقتضاء: -

التجاري  السجل  في  التقييد  تم  
رقم  تحت   2113 ماي   23 بتاريخ 

.281577

781I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

 PARAPHARMACIE GAMME
JOYA

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

وفاة شريك

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 ،TOUR RMA APPT 102 ، 30000
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FES MAROC
 PARAPHARMACIE GAMME

JOYA  شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي املحل 
الطابق امر�سي 53 إقامة اليسر 
شارع املقاومة  - 91111 طنجة 

املغرب.
وفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 
.119561

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 14  جنبر 2121 تم اإلعالم 
و  بوجلعة  محلد  الشريك  بوفاة 
 
ً
تبعا الورثة  عل9  حصصه  توزيع 
15  جنبر  في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2121 بالشكل امتي :
  ، بوجلعة   الطاهر   السيد)ة) 

166 حصة .
السيد)ة) 3حيى  بوجلعة  ،  543 

حصة .
  ، منصوري   فدوى  السيد)ة)  

125 حصة .
 166   ، البتول مدون   السيد)ة) 

حصة .
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
25  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 7956.
781I

FOGHAL GESTION SARL AU

STE CAP ARAB
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

FOGHAL GESTION SARL AU
 IMM 37 APPT 21 AV MLY

 RACHID ATLAS ، 30000، FES
MAROC

STE CAP ARAB شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 12 
الطابق 2 مكاتب الصفاء شارع 

موالي رشيد امطلس  - 31111 فاس 
املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.38287
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم   2121 16  جنبر  في  املؤرخ 
بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من  أي  »781.111  رهم«  قدره 
»1.221.111  رهم« إ 9 »2.111.111 
تقد3م حصص    : عن طريق   رهم« 

نقد3ة أو عينية.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
28  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم 3838/2020.
782I

NOOR SAMAK

نور سمك
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NOOR SAMAK
 MADINAT EL WAHDA 25

 MARS NR 109 LAAYOUNE ،
70000، LAAYOUNE Maroc

نور سلك شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي مد3نة 
الوحدة 25 مارس رقم 119 العيون - 

71111 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
29559

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2119 أكتوبر   18
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
نور   : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

سلك.
بيع   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

امسلاك و اإلستيرا  و التصد3ر.

مد3نة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
الوحدة 25 مارس رقم 119 العيون - 

71111 العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
الشهابي  الخالق  عبد  السيد 
111  رهم  بقيلة  حصة   1.111   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الشهابي  الخالق  عبد  السيد 
العيون   71111 العيون  عنوانه)ا) 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
الشهابي  الخالق  عبد  السيد 
العيون   71111 العيون  عنوانه)ا) 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 23 أكتوبر 

2119 تحت رقم 2613.
783I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

PROJET AL MAJDE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH 2EME ETAGE
 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
PROJET AL MAJDE شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي فاس 

رقم 1/67 بيس شارع 618 املنطقة 
الصناعية سيدي براهيم - 31111 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

65485
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2121 19  جنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.PROJET AL MAJDE

ترويج   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

عقاري و أعلال مختلفة.

فاس   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

املنطقة   618 بيس شارع   67/1 رقم 

 31111  - براهيم  سيدي  الصناعية 

فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 111   : السيد عبد املالك ملوكي 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

  : القبي  اال ري�سي  شرفة  السيدة 

911 حصة بقيلة 111  رهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد املالك ملوكي عنوانه)ا) 

محلد  شارع  اال ري�سي  تجزىة   7

الفا�سي طريق ا3لوزار  31111 فاس 

املغرب.

القبي  اال ري�سي  شرفة  السيدة 

شارع  اال ري�سي  تجزىة   7 عنوانه)ا) 

محلد الفا�سي طريق ا3لوزار  31111 

فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد املالك ملوكي عنوانه)ا) 

محلد  شارع  اال ري�سي  تجزىة   7

الفا�سي طريق ا3لوزار  31111 فاس 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

24  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم 3774.

784I
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PRACOFOR SARL

 LABORATOIRE ORIENTAL
SANTE

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
رفع رأسلال الشركة

PRACOFOR SARL
31 ، شارع القدس ، 61111، وجدة 

املغرب
 LABORATOIRE ORIENTAL
SANTE شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي حي 

ليز3ريس زنقة سبو رقم 42 - 61111 
وجدة املللكة املغربية .

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.31913
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم   2121 17  جنبر  في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
 61.111« أي من  »841.111  رهم« 
عن  »911.111  رهم«  إ 9   رهم« 
أو  نقد3ة  حصص  تقد3م    : طريق 

عينية.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
25  جنبر  بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2121 تحت رقم 3123.
785I

FLASH ECONOMIE

BRIO CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

BRIO CONSTRUCTION
 شركة ذات مسؤولية محدو ة

مقرها اإلجتلاعي: 11، زنقة الحرية 
الطابق 3 الشقة رقم 5 -  الدار 

البيضاء 
رأسلالها:100.000,00  رهم

رقم التقييد في السجل التجاري: 
431791

الغير  العام  الجلع  بلقت�سى 
 23 بتاريخ  املؤرخ  للشركاء  العا ي 

 جنبر 2119 قرر ما 3لي :
اجتلاعية  حصة   (33( -تفويت 
بقيلة 1000,00  رهم للحصة تنتمي 

 VIG للسيد علي العلمي لفائدة شركة
 SARL

-تحد3ث النظام امسا�سي للشركة 
النظام  من   7 الفصل  تعد3ل 

امسا�سي للشركة 
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 13 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

مارس 2121 تحت رقم 732934 
786I

monde servicecompta

casa sm pub
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

monde servicecompta
 lot el hadj fatah oulfa 3 319

 eme etage casablanca، 20250،
Casablanca maroc

casa sm pub شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتلاعي 11زنقة 
الحرية الطابق الثالث الرقم 15 - 

21121 الدارالبيضاء  املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.444861

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
2121 تقرر حل  21 غشت  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد casa sm pub  مبلغ 
وعنوان  111.111  رهم  رأسلالها 
الحرية  11زنقة  اإلجتلاعي  مقرها 
 21121  -  15 الرقم  الثالث  الطابق 
 : ل  نتيجة  املغرب  الدارالبيضاء  

التوقف عن النشاط التجاري.
11زنقة  و حد  مقر التصفية ب 
 -  15 الرقم  الثالث  الطابق  الحرية 

21121 الدارالبيضاء  املغرب. 
و عين:

و  الزياني   ربيع    السيد)ة) 
مجلوعة  96رقم39  زنقة  عنوانه)ا)  
الدارالبيضاء    21221 االلفة   ت 

املغرب كلصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 
11زنقة   : الوثائق املتعلقة بالتصفية 

الحرية الطابق الثالث الرقم 15

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 14 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر 2121 تحت رقم 749716.

787I

رمزي لالستشارات

ENTREPRISE BOUTAZARTE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وفاة شريك

رمزي لالستشارات

شارع 24 نونبر علارة حلدي ولد 

الرشيد الطابق رقم 11 شقة رقم 11 

العيون ، 71111، العيون املغرب

   ENTREPRISE BOUTAZARTE

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع مكة 
زنقة الفجيرة العلارة رقم 18 الشقة 

رقم 11 سفلي العيون  - 71111 

العيون  املغرب.

وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2739

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 12  جنبر 2121 تم اإلعالم 

بوفاة الشريك حليلة   موس  و توزيع 

لرسم   
ً
تبعا الورثة  عل9  حصصه 

 2121 أكتوبر   23 في  املؤرخ  اإلراثة 

بالشكل امتي :

وهو  بوتزارت  ميلو    السيد)ة) 

املسير   ،  11.511 حصة .

وهو  بوتزارت  جلال   السيد)ة) 

املسير   ،  7.811 حصة .

  ، بوتزارت    نزيهة   السيد)ة) 

5.411 حصة .

  ، بوتزارت    هشام   السيد)ة) 

6.311 حصة .

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 25  جنبر 

2121 تحت رقم 2739.

788I

3C-AUDIT

YAMO DESIGN
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

3C-AUDIT
 Av Anoual, 1er  étage Appt
 11 Quartier des hôpitaux

 30 CASABLANCA، 20500،
CASABLANCA MAROC

YAMO DESIGN شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع   
بوركون زنقة  جعفر ابن الحبيب 

اقامة املشرق2 الطابق االول الرقم 
3 - 21211 الدار البيضاء  املللكة 

املغربية
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
483133

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 11  جنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 YAMO : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.DESIGN
تصليم   : بإ3جاز  الشركة  غرض 
في  العلليات  مستوى  ورفع  وتنفيذ 
مجاالت البناء والجو ة وبيع وإصالح 
املعدات وام وات في مجال الهندسة 

املعلارية والبناء.
شارع     : االجتلاعي  املقر  عنوان 
الحبيب  ابن  جعفر  زنقة   بوركون 
الطابق االول الرقم  اقامة املشرق2 
املللكة  البيضاء   الدار   21211  -  3

املغربية.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 YAMO DESIGN الشركة 

عنوانه)ا) شارع   بوركون زنقة  جعفر 
الطابق  ابن الحبيب اقامة املشرق2 

االول الرقم 3 21211 الدار البيضاء  

املللكة املغربية.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)   YASSER ASRI السيد 

الشق   عين   18 زنقة  شريفة  حي 

املللكة  البيضاء   الدار   21211

املغربية

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 757671.

789I

CABINET CADRE CONSEIL

2LL HMI SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

CABINET CADRE CONSEIL

 N° 113 AV MY RACHID

 OUARZAZATE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

2LL HMI SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي  وار 

اكفران تزارين زاكورة - 47713 

زاكورة املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1463

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم   2121 11  جنبر  في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

أي  »1.000.000,00  رهم« 

إ 9  »500.000,00  رهم«  من 

  : عن طريق  »1.500.000,00  رهم« 

تقد3م حصص نقد3ة أو عينية.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
28  جنبر  بتاريخ  االبتدائية بزاكورة  

2121 تحت رقم 431.
791I

FLASH ECONOMIE

ECOTEAM 
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

ECOTEAM
 شركة ذات مسؤولية محدو ة

 مقرها اإلجتلاعي: فضاء باكي،زاوية 
زنقة محلد سليحة و بيير بارنت رقم 

213 - الدار البيضاء 
رأسلالها:100.000,00  رهم

رقم التقييد في السجل التجاري: 
158585

الغير  العام  الجلع  بلقت�سى 
 27 بتاريخ  املؤرخ  للشركاء  العا ي 

 جنبر 2119 قرر ما 3لي :
اجتلاعية  حصة   (661( -تفويت 
100,00  رهم للحصة تنتمي  بقيلة 
 VIG للسيد علي العلمي لفائدة شركة

 SARL
-تحد3ث النظام امسا�سي للشركة 
النظام  من   7 الفصل  تعد3ل 

امسا�سي للشركة
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم   
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبرا3ر 2121 تحت رقم 731932 
791I

TODOTARFAYA

TODOTARFAYA
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

TODOTARFAYA
زنقة لفيكات بدون رقم ، 71151، 

طرفا3ة املغرب
TODOTARFAYA شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي زنقة 

لفيكات بدون رقم - 71151 طرفا3ة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

34449

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2121 22  جنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.TODOTARFAYA

 : بإ3جاز  الشركة  غرض 

 TRAVAUX DE CONSTRUCTION

.ET TRANSPORT ET SERVICES

زنقة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

71151 طرفا3ة   - لفيكات بدون رقم 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الخليل  اسويح  السيد 

املنظر  زنقة   11 الرملة  خط  حي 

العيون   71111  3 رقم  الجليل 

املغرب.

السيد اسويح ابيشيري عنوانه)ا) 

 71151 رقم  بدون  لفيكات  زنقة 

طرفا3ة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اسويح ابيشيري عنوانه)ا) 

 71151 رقم  بدون  لفيكات  زنقة 

طرفا3ة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ - تحت رقم 

.3168/2020

792I

sté RIMA TACOS   SARL AU

RIMA TACOS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sté RIMA TACOS   SARL AU

1 زنقة رقم 26 تجزئة سليلة رقم 

91 طريق الركايع ، 91111، طنجة 

املغرب

RIMA TACOS شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي  1 زنقة 
رقم 26 تجزئة سليلة رقم 91 طريق 

الركايع - 91111 طنجة .املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

111167

 29 عقد حر مؤرخ في  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 RIMA  : اإلقتضاء بلختصر تسليتها 

.TACOS

مطعم،   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

الوجبات  أنواع  جليع  تحضير 

السريعة 

بيع في عين املكان أو توصيل منز ي 

للطلبات

جليع العلليات التجارية واملالية 

التي لها صلة بهدف الشركة
زنقة   1   : عنوان املقر االجتلاعي 
91 طريق  26 تجزئة سليلة رقم  رقم 

الركايع - 91111 طنجة .املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
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 1.111   : السيد ا ريس لوشاني 
حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ا ريس لوشاني عنوانه)ا) 
حي بني ورياغل 12 زنقة 136 رقم 14 

91111 طنجة .املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ا ريس لوشاني عنوانه)ا) 
حي بني ورياغل 12 زنقة 136 رقم 14 

91111 طنجة .املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
23  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 237511.

793I

mohammed boumzebra

 COMPTOIRE AGRICOLE
DU DADES

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
رفع رأسلال الشركة

mohammed boumzebra
 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH
 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
 COMPTOIRE AGRICOLE DU
DADES  شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي مركز 

الفالحي 528 سيدي عي�سى سوق 
سبت - 23211 سوق سبت املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.311
العام  الجلع  بلقت�سى 
نونبر   23 في  املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة  رأسلال  رفع  تم   2121
»562.000,00  رهم«  قدره  بلبلغ 
إ 9  »10.000,00  رهم«  من  أي 

»572.000,00  رهم« عن طريق :  -.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
بتاريخ  االبتدائية بالفقيه بن صالح  

28  جنبر 2121 تحت رقم 388.

794I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

رياض سان ريز
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

 IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA

 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE

 N°05 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC
رياض سان ريز  شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي :  ر ب 

العلراني سد الوحدة الرقم 38-36 

املد3نة العتيقة فاس - 31111 فاس 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.43133

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

2121 تقرر حل  17  جنبر  املؤرخ في 
رياض سان ريز  شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  111.111  رهم  رأسلالها 

مقرها اإلجتلاعي  ر ب العلراني سد 

الوحدة الرقم 38-36 املد3نة العتيقة 

فاس املغرب نتيجة   31111  - فاس 

للقفل النهائي للشركة .

و عين:

و  شا  ي  محلد   السيد)ة) 
زنقة   142 املنامة  شارع  عنوانه)ا) 

فاس   31111 فاس   1 الزهور  لومي 

املغرب كلصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

ب  وفي  ر   2121 17  جنبر  بتاريخ 

 36-38 العلراني سد الوحدة الرقم 

املد3نة العتيقة فاس - 31111 فاس 

املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

25  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم 3808/2020.

795I

CENTREDAFFAIRESAMANE

فلورونس باملي
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

CENTREDAFFAIRESAMANE
 QUARTIER BOURGOGNE

 RUE RAGRAGA RES LA
 CORNICHE APPT 01 RD C IMM

 02 CASABLANCA، 20300،
CASABLANCA MAROC

فلورونس بالمي شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي زنقة 
ركراكة اقامة لكرنيش املجلوعة 12 
شقة رقم 11 بوركون - 21331 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

484231
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 29  جنبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

فلورونس بالمي.
مروج   : بإ3جاز  الشركة  غرض 
إنشاءات  أو  أعلال  ومقاول  البناء 

مختلفة.
زنقة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
 12 ركراكة اقامة لكرنيش املجلوعة 
شقة رقم 11 بوركون - 21331 الدار 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسلال  مبلغ 

9.111.111  رهم، مقسم كالتا ي:
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  مالل  كرومي  السيد 
 3 بيتي سكن االقامة 70/69 الطابق 

رقم 41 21611 اصيلة املغرب.
عنوانه)ا)  نعيلة  كرومي  السيدة 

اقامة   13 رقم   13 حي الشريفة زنقة 
الدار   21411 الشق  عين  البركة 

البيضاء املغرب.
السيد كرومي الحسن عنوانه)ا) 

فرنسا 1121 فرنسا فرنسا.
السيد كرومي الحسين عنوانه)ا) 
15 زنقة نا ع ابن حارس حي النخيل 

21451 الدار البيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  حلوية  بللير  السيدة 
15 زنقة نا ع ابن حارس حي النخيل 

21581 الدار البيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  نجاة  كرومي  السيدة 
15 زنقة نا ع ابن حارس حي النخيل 

21611 الدار البيضاء املغرب.
السيدة كرومي عائشة عنوانه)ا) 

فرنسا 1131 فرنسا فرنسا.
عنوانه)ا)  السيدة كرومي اسلاء 

كندا 11512 كندا كندا.
عنوانه)ا)  فانا  كرومي  السيدة 

كندا 11641 كندا كندا.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  مالل  كرومي  السيد 
 3 بيتي سكن االقامة 70/69 الطابق 

رقم 41 21611 اصيلة املغرب
عنوانه)ا)  نعيلة  كرومي  السيدة 
اقامة   13 رقم   13 حي الشريفة زنقة 
الدار   21411 الشق  عين  البركة 

البيضاء املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 759316.
796I

mohammed boumzebra

 AUTO ECOLE MELLAK
MAHJOUB

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تأسيس شركة

mohammed boumzebra
 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH
 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
 AUTO ECOLE MELLAK

MAHJOUB  شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة
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وعنوان مقرها اإلجتلاعي طابق 
االول شارع مسيرة الخضراء رقم 63  

- 23211 فقيه بن صالح املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4585
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 14  جنبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 AUTO : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

. ECOLE MELLAK MAHJOUB
 tenant  : بإ3جاز  الشركة  غرض 
 une école pour la conduite des
 automobiles ayant deux tenant

. une  voitures ou d’avantage
طابق   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
  63 االول شارع مسيرة الخضراء رقم 

- 23211 فقيه بن صالح املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسلال  مبلغ 
1.400.000,00  رهم، مقسم كالتا ي:

 2.111   : مريم  مالك  السيدة 
حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

 2.111   : نورة  مالك  السيدة 
حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

 2.111   : امال   مالك  السيدة 
حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

 3.851   : محلد  مالك  السيد 
حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

 3.851   : 3اسين  مالك  السيد 
حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مريم  مالك  السيدة 
بن  فقيه   23211 صالح  بن  فقيه 

صالح املغرب.
عنوانه)ا)  نورة  مالك  السيدة 
بن  الفقيه   23211 صالح  بن  فقيه 

صالح املغرب.
عنوانه)ا)  امال   مالك  السيدة 

بن  الفقيه   23211 صالح  بن  فقيه 
صالح املغرب.

عنوانه)ا)  محلد  مالك  السيد 
بن  الفقيه   23211 صالح  بن  فقيه 

صالح املغرب.
عنوانه)ا)  3اسين  مالك  السيد 
بن  الفقيه   23211 صالح  بن  فقيه 

صالح املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  مريم  مالك  السيدة 
الفقيه بن   23211 الفقيه بن صالح 

صالح املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
بتاريخ  االبتدائية بالفقيه بن صالح  

28  جنبر 2121 تحت رقم 387.
797I

N2M CONSEIL-SARL

TRANSPORT ABIMO
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR
MAROC

TRANSPORT ABIMO شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي : حي املطار 
رياض 2 علارة 11 رقم 11 - 62111 

الناظور املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.12387

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر حل   2121 نونبر   17 املؤرخ في 
شركة ذات   TRANSPORT ABIMO
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 
 1.211.111 رأسلالها  مبلغ  الوحيد 
حي  اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان   رهم 
 -  11 رقم   11 علارة   2 املطار رياض 
62111 الناظور املغرب نتيجة النتهاء 

الغرض من الشركة.
و عين:

السيد)ة) فوركة  بالل و عنوانه)ا) 
 62111  1 رقم   15 حي الكندي زنقة 
الناظور املغرب كلصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 
بتاريخ 17 نونبر 2121 وفي حي املطار 
رياض 2 علارة 11 رقم 11 - 62111 

الناظور املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 11 بتاريخ  بالدريوش   االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم 3737.
798I

N2M CONSEIL-SARL

TRANSPORT ABIMO
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR
MAROC

TRANSPORT ABIMO شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتلاعي حي املطار 
رياض 2 علارة 11 رقم 11 - 62111 

الناطور املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.12387

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
2121 تقرر حل  29  جنبر  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
 TRANSPORT الوحيد  الشريك 
 1.211.111 ABIMO  مبلغ رأسلالها 
حي  اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان   رهم 
 -  11 رقم   11 علارة   2 املطار رياض 
 : ل  نتيجة  املغرب  الناطور   62111

انتهاء الغرض من الشركة.
و حد  مقر التصفية ب حي املطار 
رياض 2 علارة 11 رقم 11 - 62111 

الناظور املغرب. 
و عين:

السيد)ة) فوركة  بالل و عنوانه)ا) 
حي الكندي زنقة 15 رقم 11 62111 
الناظور املغري كلصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 11 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم 3736.

799I

FLASH ECONOMIE

EDTECH
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

EDTECH
 شركة ذات مسؤولية محدو ة

 مقرها اإلجتلاعي: 11، زنقة الحرية 
الطابق 3 الشقة رقم 6 - الدار 

البيضاء
رأسلالها:100.000,00  رهم

رقم التقييد في السجل التجاري: 
333675

الغير  العام  الجلع  بلقت�سى 
 27 بتاريخ  املؤرخ  للشركاء  العا ي 

 جنبر 2119 قرر ما 3لي :
اجتلاعية  حصة   (34( -تفويت 
بقيلة 1000,00  رهم للحصة تنتمي 
 VIG للسيد علي العلمي لفائدة شركة

 SARL
-تحد3ث النظام امسا�سي للشركة 
النظام  من   7 الفصل  تعد3ل 

امسا�سي للشركة 
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 21 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبرا3ر 2121 تحت رقم 731634

811I

FLASH ECONOMIE

SOGELAB
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

SOGELAB
 شركة ذات مسؤولية محدو ة

 مقرها اإلجتلاعي: فضاء باكي،زاوية 
زنقة محلد سليحة و بيير بارنت رقم 

213 - الدار البيضاء
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رأسلالها:2000000,00  رهم
رقم التقييد في السجل التجاري 

151641

الغير  العام  الجلع  بلقت�سى 

 23 بتاريخ  املؤرخ  للشركاء  العا ي 

 جنبر 2119 قرر ما 3لي :

حصة   (11111( -تفويت 

100,00  رهم  بقيلة  اجتلاعية 

نجيبة  للسيدة  تنتمي  للحصة 

 VIG SARL السرغيني لفائدة شركة

-تحد3ث النظام امسا�سي للشركة 

النظام  من   7 الفصل  تعد3ل 

امسا�سي للشركة 

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 759182

811I

my ambulance

MY AMBULANCE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسلية الشركة

my ambulance

hay elkods ، 45000 33، ورزازات 

املغرب

my ambulance شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االجتلاعي 537 حي 

ا3ت اكضيف الجد3د - 45111 

ورزازات املغرب.

تغيير تسلية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

11177

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم   2121 أكتوبر   19 في  املؤرخ 

 my« من  الشركة  تسلية  تغيير 

. »dourza« 9 إ »ambulance

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

االبتدائية بورزازات  بتاريخ 29  جنبر 

2121 تحت رقم 688.

812I

MIREL CASH SARL-AU

MIREL CASH
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء فرع تابع للشركة

MIREL CASH SARL-AU
 HAY AL MERS HAY SOUSSI LOT

90090 ، 1249، طنجة املغرب
MIREL CASH  شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد

 HAY AL وعنوان مقرها اإلجتلاعي
 MERS HAY SOUSSI LOT 1249 -

91191 طنجة املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.77541

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في 17  جنبر 2121 تقرر إنشاء 
التسلية  تحت  للشركة   تابع  فرع  
بالعنوان  الكائن  و   MIREL CASH
 27HAY AOUAMA1 TRANCHE
A - 90080 طنجة املغرب و املسير من 

طرف السيد)ة) املير الهواري لبنى.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
28  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 237659.
813I

NJ BUSINESS

FIRST AYA TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

NJ BUSINESS
 BUREAUX MARINA 3EME

 ETAGE BUREAU 19 AVENUE
 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE NOUVELLE FES، 30000،
FES maroc

FIRST AYA TRAVAUX شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي  رقم 185 أ 
املنتزه 3 تغات فاس - 31111  فاس   

املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
65531

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   23
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 FIRST  : اإلقتضاء بلختصر تسليتها 

.AYA TRAVAUX
شركة   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

البناء و امشعال املختلفة.
عنوان املقر االجتلاعي :  رقم 185 
أ املنتزه 3 تغات فاس - 31111  فاس   

املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 511   : بولحية  محلد  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
 511   : الخزري   محلد  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
 511  : بولحية  محلد  السيد   

بقيلة 111  رهم.
 511  : الخزري   محلد  السيد 

بقيلة 111  رهم.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)   بولحية  محلد  السيد 
فاس  تغات   3 املنتزه  أ   185 رقم 

31111  فاس املغرب .
السيد محلد الخزري  عنوانه)ا) 
1 طنجة  74 رقم  طنجة البالية زنقة 

91161  طنجة املغرب .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)   بولحية  محلد  السيد 
فاس  تغات   3 املنتزه  أ   185 رقم 

31111  فاس املغرب 
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
28  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم 3815.

814I

REVI-CO CONSEIL ET FORMATION

 AFRIC TRAVAUX SERVICES
SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 REVI-CO CONSEIL ET

FORMATION

 AVENUE PRINCE MOULAY 21

 ABDELLAH 4 EME ETAGE

 BUREAU 7V.N. MEKNES ،

50000، meknes maroc

 AFRIC TRAVAUX SERVICES

SARLAU شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 21 شارع 

االمير موالي عبد هللا م. ج. - 51111 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

51761

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 17  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 AFRIC : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.TRAVAUX SERVICES SARLAU

بئر حّفار   : غرض الشركة بإ3جاز 

مع محرك آ ّي

أشغال مختلفة 

املناقصة.

21 شارع  عنوان املقر االجتلاعي : 

االمير موالي عبد هللا م. ج. - 51111 

مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
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 1.111   : احلو  3اسين  السيد 
حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد 3اسين احلو عنوانه)ا) ا3ت 
تيفلت   15411 عثلان ا3ت بلقاسم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد 3اسين احلو عنوانه)ا) ا3ت 
تيفلت   15411 عثلان ا3ت بلقاسم 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
22  جنبر  بتاريخ  التجارية بلكناس  

2121 تحت رقم 4378.
815I

مكتب معيشة للحسابات و امستشارات الجبائية

GDIRA
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

مكتب معيشة للحسابات و 
امستشارات الجبائية

حي السالم بلوك E  رقم 22 -- سيدي 
سليلان ، 14211، سيدي سليلان 

املغرب
GDIRA شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي حي بام 

بلوك 19 رقم 73 - 14211 سيدي 
سليلان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3115

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 شتنبر   22
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.GDIRA
نقل   -  : بإ3جاز  الشركة  غرض 

العلال

- نقل السلع

- أعلال متنوعة.

بام  حي   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
سيدي   14211  -  73 رقم   19 بلوك 

سليلان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 511   : بوكد3رة  محلد  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

السيد عبداملجيد الشناق :  511 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محلد بوكد3رة عنوانه)ا) 
حي السالم بلوك 38 رقم 11 14211 

سيدي سليلان املغرب.

الشناق  عبداملجيد  السيد 

سيدي  مالك  اوال   حي  عنوانه)ا) 

سليلان  سيدي   14211 سليلان 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محلد بوكد3رة عنوانه)ا) 
حي السالم بلوك 38 رقم 11 14211 

سيدي سليلان املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

االبتدائية بسيدي سليلان  بتاريخ 29 

 جنبر 2121 تحت رقم 279/2020.

816I

FORMAFID CONSEIL

BTP DEROGER
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FORMAFID CONSEIL

 N°33 BOULEVARD LARBI

 LOUADI ETG 2 ، 26000،

SETTAT MAROC

BTP DEROGER شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 31 زنقة 

علر ريفي علارة 11 الطابق 11 - 

21121 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

484169

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 شتنبر   29

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 BTP  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.DEROGER

أشغال   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

مختلفة أو للبناء تجارة عامة  .
زنقة   31  : عنوان املقر االجتلاعي 

 -  11 الطابق   11 علارة  ريفي  علر 

21121 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

السيد  حسن ابها  :  1.111 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ابها   حسن  السيد  

املسيرة 1 برقم 829  41141 مراكش  

املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  ابها   حسن  السيد  

املسيرة 1 برقم 829  41141 مراكش  

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

شتنبر 2121 تحت رقم 758967.

817I

FIDU.ECO

COFEMAC TRANS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDU.ECO
171 شارع فاس اقامة نسرين 
الطابق االول رقم 6 طنجة ، 

91111، طنجة املغرب
COFEMAC TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتلاعي 171 شارع 

فاس اقامة نسرين الطابق االول 
رقم 6 طنجة 171 شارع فاس اقامة 
نسرين الطابق االول رقم 6 طنجة 

91111 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.49419

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر   2121 11  جنبر  في  املؤرخ 
محدو ة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 
 COFEMAC الوحيد  الشريك  ذات 
 11.111 رأسلالها  مبلغ    TRANS
 171  رهم وعنوان مقرها اإلجتلاعي 
الطابق  نسرين  اقامة  فاس  شارع 
171 شارع فاس  6 طنجة  االول رقم 
 6 رقم  االول  الطابق  نسرين  اقامة 
طنجة املغرب نتيجة   91111 طنجة 

ل : عدم العلل.
 171 ب  التصفية  مقر  حد   و 
الطابق  نسرين  اقامة  فاس  شارع 
 91111 طنجة املغرب   6 االول رقم 

طنجة املغرب. 
و عين:

و  الزواق  حسن   السيد)ة) 
عنوانه)ا) حي العلوي زنقة 5 رقم 12 
)ة)  كلصفي  املغرب  طنجة   91111

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 
 171  : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
الطابق  نسرين  اقامة  فاس  شارع 

االول رقم 6 طنجة
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باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
28  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 237667.
818I

فيكوجيس

MAR BJ
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

فيكوجيس
43 زنقة موريطانيا الشقة 4 جيليز ، 

41111، مراكش املغرب
MAR BJ شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي املوقع 
املسمى  حانوت البقال جلاعة 

الجنانات  مراكش  - 41111 مراكش 
املغرب .

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.17199
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 11 أبريل 2114 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 
البقال  حانوت  املسمى   »املوقع 
جلاعة الجنانات  مراكش  - 41111 
  2 »تجزئة رقم  إ 9   « مراكش املغرب 
رسم عقاري رقم 43/40935 حانوت 
 - مراكش   البقال جلاعة اجنانات  

411111 مراكش  املغرب«.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
ماي   21 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2114 تحت رقم 67518.
819I

REVI-CO CONSEIL ET FORMATION

 HOLDING DES TRAVAUX
 DE CONSTRUCTION SARL

AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 REVI-CO CONSEIL ET
FORMATION

 AVENUE PRINCE MOULAY 21
 ABDELLAH 4 EME ETAGE

 BUREAU 7V.N. MEKNES ،
50000، meknes maroc

 HOLDING DES TRAVAUX DE
 CONSTRUCTION SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شقة 1 
مكرر علارة ب 31 املنصور 3  - 

51111 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
51751

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 17  جنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
 HOLDING DES TRAVAUX DE

.CONSTRUCTION SARL AU
بئر حّفار   : غرض الشركة بإ3جاز 

مع محرك آ ّي
أشغال مختلفة

املناقصة.
شقة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
 -   3 املنصور   31 مكرر علارة ب   1

51111 مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 1.111   : احلو  3اسين  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد 3اسين احلو عنوانه)ا) ا3ت 
تيفلت   15411 عثلان ا3ت بلقاسم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد 3اسين احلو عنوانه)ا) ا3ت 

تيفلت   15411 عثلان ا3ت بلقاسم 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

18  جنبر  بتاريخ  التجارية بلكناس  

2121 تحت رقم 4352.

811I

REVI-CO CONSEIL ET FORMATION

 ADS TECHNOTRAV SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 REVI-CO CONSEIL ET

FORMATION

 AVENUE PRINCE MOULAY 21

 ABDELLAH 4 EME ETAGE

 BUREAU 7V.N. MEKNES ،

50000، meknes maroc

 ADS TECHNOTRAV SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 21 شارع 

االمير موالي عبد هللا م. ج. - 51111 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

51819

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 15  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 ADS  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.TECHNOTRAV SARL AU

أشغال   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

مختلفة 

املناقصة

االستيرا  والتصد3ر.

21 شارع  عنوان املقر االجتلاعي : 

االمير موالي عبد هللا م. ج. - 51111 

مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

عدناك  الد3ن  صالح  السيد 

111  رهم  بقيلة  حصة   1.111   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عدناك  الد3ن  صالح  السيد 
زنقة   11 شقة   43 علارة  عنوانه)ا) 

مكناس   51111 م.ج  الكبرى  بدر 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عدناك  الد3ن  صالح  السيد 
زنقة   11 شقة   43 علارة  عنوانه)ا) 

مكناس   51111 م.ج  الكبرى  بدر 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

28  جنبر  بتاريخ  التجارية بلكناس  

2121 تحت رقم 4477.

811I

زوبير بوتغلاس

STE OUALI SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

زوبير بوتغلاس

اكنول املركز تازة ، 35151، تازة 

املغرب

STE OUALI SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : تجزئة 

املنتزه 18-8 تازة - 35111 تازة 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.4999
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بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2121 19 مارس  املؤرخ في 
شركة ذات   STE OUALI SARL AU
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 
 111.111 رأسلالها  مبلغ  الوحيد 
اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان   رهم 
تجزئة املنتزه 8-18 تازة - 35111 تازة 

املغرب نتيجة النعدام املر و 3ة.
و عين:

السيد)ة) حليد  وعلي و عنوانه)ا) 
تازة   35111 تازة   18-8 تجزئة املنتزه 

املغرب كلصفي )ة) للشركة.
السيد)ة) حليد  وعلي و عنوانه)ا) 
تازة   35111 تازة   18-8 تجزئة املنتزه 

املغرب كلصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 
تجزئة  وفي   2121 مارس   19 بتاريخ 
تازة   35111  - تازة   18-8 املنتزه 

املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
29  جنبر  بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

2121 تحت رقم 616.
812I

COMPTA FINANCE DETROIT SARL

AGENCALLUM
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 COMPTA FINANCE DETROIT
SARL

اقامة لينا الرقم 76 زاوية شارع 
طانطان وشارع لبنان لطابق التاسع 

طنجة ، 91111، طنجة املغرب
AGENCALLUM شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي حي املقام  
الجليل زنقة 11 رقم 11 محل رقم 

1 - 91131 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
111479

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 غشت   13

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.AGENCALLUM
نجارة   : بإ3جاز  الشركة  غرض 
أشغال  الخشب  نجارة  االملنيوم  

البناء.
عنوان املقر االجتلاعي : حي املقام  
الجليل زنقة 11 رقم 11 محل رقم 1 

- 91131 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 1.111   : حلزة  ناصر   السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  حلزة  ناصر   السيد 
  11 رقم   11 الجليل زنقة  حي املقام  

91131 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  حلزة  ناصر   السيد 
  11 رقم   11 الجليل زنقة  حي املقام  

91131 طنجة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
17  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 236818.
813I

FIGENOUV

BAKNET DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIGENOUV
شارع النصر علارة 16 شقة 3  3ور 

السالم ، 51151، مكناس املغرب
BAKNET DISTRIBUTION شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي علارة 122 

تجزئة مرجان 1 الشطر 1 متجر رقم 

2 - 51151 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

51557

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   11

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.BAKNET DISTRIBUTION

غرض الشركة بإ3جاز :  -بيع موا  

النظافة و التجارة.

علارة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

122 تجزئة مرجان 1 الشطر 1 متجر 
رقم 2 - 51151 مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

السيد بكد3د عبد العا ي :  1.111 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

العا ي  عبد  بكد3د  السيد 
املنصور  تجزئة   28 رقم  عنوانه)ا) 

الو ا 3ة 2 51151 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

العا ي  عبد  بكد3د  السيد 
املنصور  تجزئة   28 رقم  عنوانه)ا) 

الو ا 3ة 2 51151 مكناس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

18  جنبر  بتاريخ  التجارية بلكناس  

2121 تحت رقم 4115.

814I

COMPTABILITE FISCALITE & CONSEIL

POST DESIGN
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 COMPTABILITE FISCALITE &

CONSEIL

 RUE TARIK RES MARIE

 THERESE MAG N°26 TANGER،

90000، TANGER MAROC

POST DESIGN شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي ساحة 

الرو اني زنقة عبد هللا الهبطي إقامة 

القدس رقم 34، طنجة - 91111 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

111185

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 14  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 POST  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.DESIGN

-الد3كور   : غرض الشركة بإ3جاز 

الداخلي

- أعلال الترميم الداخلي والخارجي

والخارجي  الداخلي  التصليم   -

لللباني

- أشغال مختلفة من أعلال البناء 

والتهيئة.

الداخلية  امشغال  جليع   -

وأغطية  - هان  )سباكة  والخارجية 

-جبس  بناء  -أعلال  -كهرباء  جدران 

-نجارة).
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والنجارة  الداخلية  الترتيبات   -

الخضراء  املساحات  وصيانة 

والفواصل وتغطية امرضيات الصلبة 

والناعلة.

ونجارة  الواجهات  أشغال   -

االملنيوم والخشب والحد3د.

واملنتجات  املوا   استيرا    -

املتعلقة بالنشاط.

املتعلقة  املنتجات  تسويق   -

بالنشاط.

موا   لبيع  محل  وإ ارة  حفظ   -

البناء.

وإ ارتها  الشركة  مشاركة   -

الشركات  جليع  في  الوسائل  بكافة 

أو الشركات التي تم إنشاؤها أو التي 

سيتم إنشاؤها والتي قد تكون مرتبطة 

بالغرض املؤس�سي للشركة.

ساحة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

الرو اني زنقة عبد هللا الهبطي إقامة 

 91111  - طنجة   ،34 رقم  القدس 

طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 111   : 3وسف  الصروخ  السيد 

حصة بقيلة 1.111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الصروخ 3وسف عنوانه)ا) 

23 طنجة  زنقة الحسن الداخل رقم 

91111 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الصروخ 3وسف عنوانه)ا) 

23 طنجة  زنقة الحسن الداخل رقم 

91111 طنجة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

14  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 7873.

815I

RAIHANA ET AYOUB GESTION  

DAR EL BOUAAMI
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء فرع تابع للشركة

RAIHANA ET AYOUB GESTION
 رب العساس رقم 37 سيبع مراكش 

، 41111، مراكش املغرب
DAR EL BOUAAMI شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي عنق 

الجلل رقم 9 مكرر رياض لعروس - 
41111 مراكش املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.94553

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في 17 3وليوز 2121 تقرر إنشاء 
 JAD فرع  تابع للشركة  تحت التسلية
SHOP و الكائن بالعنوان 81 الرميلة 
41111 مراكش املغرب   -  ار الباشا  
و املسير من طرف السيد)ة) البوعامي 

عبد الحليد.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
نونبر   31 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2121 تحت رقم 8472.

816I

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE

PHOENIX CAR
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE
 AV PRINCE MY ABDELLAH

 N°24 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

PHOENIX CAR شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 
الكلية علارة 91 محل رقم 3 طريق 

اسفي - 41111 مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.77813

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2121 نونبر   14 في  املؤرخ 

املصا قة عل9 :

أمين   محلد  )ة)  السيد  تفويت 

من  اجتلاعية  حصة   511 أوشن 

السيد  لفائدة   حصة   1.111 أصل 

)ة) 3اسين  الغفراني بتاريخ 22 أكتوبر 

.2121

هللا  عبد  )ة)  السيد  تفويت 

أوتزورهيت 511 حصة اجتلاعية من 

أصل 1.111 حصة لفائدة  السيد )ة) 
كلال  زهير بتاريخ 22 أكتوبر 2121.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم   

18  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2121 تحت رقم 8873.

817I

second negre

AJALAT AL MOUHAFADA
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

second negre

حي املسيرة 1 تلارة ، 11111، تلارة 

املغرب

AJALAT AL MOUHAFADA  شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 1192 

حي املسيرة 1 تلارة - 12111 تلارة 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.129785

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2121 نونبر   21 في  املؤرخ 

املصا قة عل9 :

تفويت السيد )ة) عائشة بن عبد 

من  اجتلاعية  حصة   511 املالك 

السيد  لفائدة   حصة   1.111 أصل 

 21 حبيب بن عبد املالك بتاريخ  )ة) 

نونبر 2121.

تفويت السيد )ة) عائشة بن عبد 

من  اجتلاعية  حصة   511 املالك 

أصل 1.111 حصة لفائدة  السيد )ة) 

حبيبة أ 3دي بتاريخ 21 نونبر 2121

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

23  جنبر  بتاريخ  بتلارة   االبتدائية 

2121 تحت رقم 4619.

818I

MRK FINANCES CONSEILS

يانكي
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MRK FINANCES CONSEILS

 N 888 BLOC 6 AZLI

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

3انكي شركة ذات مسؤولية محدو ة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي  وار 

سيدي بوزكية سيدي عبدهللا غيات 

غلات مراكش - 41111 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

117391

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 غشت   25

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

اإلقتضاء بلختصر تسليتها : 3انكي.

صناعة   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

املنسوجات و املالبس.

:  وار  االجتلاعي  املقر  عنوان 

سيدي بوزكية سيدي عبدهللا غيات 

مراكش   41111  - مراكش  غلات 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:
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جويدل  علري  خولة  السيدة 

111  رهم  حصة بقيلة   11.111   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

جويدل  علري  خولة  السيدة 

 13 شطر  مراكش  أبواب  عنوانه)ا) 

 41111 مراكش   13 شقة   17 علارة 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

جويدل  علري  خولة  السيدة 

 13 شطر  مراكش  أبواب  عنوانه)ا) 

 41111 مراكش   13 شقة   17 علارة 

مراكش املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

بتاريخ  بلراكش   التجارية 

رقم  تحت   2121 أكتوبر   16

.M11_21_2161159

819I

FIDUCIAIRE

ILY COF
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE

 RUE ABI NOUAIM ، 30000، FES

MAROC

ILY COF شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 23 
زنقة ابن 3اسلين الحي الصناعي 

سيدي ابراهيم - 31111 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

65385

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   16

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 ILY  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.COF

انتاج   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

املالبس.

 23 رقم   : عنوان املقر االجتلاعي 

الصناعي  الحي  3اسلين  ابن  زنقة 

فاس   31111  - ابراهيم  سيدي 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مروان عيش عنوانه)ا) 15 

زنقة ليبير3ا شارع ابي هريرة الزهور 1 

31111 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مروان عيش عنوانه)ا) 15 

زنقة ليبير3ا شارع ابي هريرة الزهور 1 

31111 فاس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

21  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم -.

821I

FIDUCIAIRE

MILLE POINT
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE

 RUE ABI NOUAIM ، 30000، FES

MAROC

MILLE POINT شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 61 

زنقة ابن طفيل الحي الصناعي 

سيدي ابراهيم - 31111 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

65441

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   11

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 MILLE : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.POINT

غرض الشركة بإ3جاز : الخياطة.

 61 رقم   : عنوان املقر االجتلاعي 

زنقة ابن طفيل الحي الصناعي سيدي 

ابراهيم - 31111 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

بطاحي  علاري  3ونس  السيد 

 6 شقة  كابي  تجزئة   17 عنوانه)ا) 

طريق ا3لوزار 31111 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

بطاحي  علاري  3ونس  السيد 

 6 شقة  كابي  تجزئة   17 عنوانه)ا) 

طريق ا3لوزار 31111 فاس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

23  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم -.

821I

FIDUCIAIRE

 AUTOHAUS TANGER
OCCASION

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تفويت حصص

FIDUCIAIRE
 RUE ABI NOUAIM ، 30000، FES

MAROC
 AUTOHAUS TANGER

OCCASION شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 16-15-1 
إقامة القدس و أريحا زنقة املهاتلا 

غاندي - 91161 طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.7337

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تلت   2121 3وليوز   19 في  املؤرخ 

املصا قة عل9 :
ميكو  العربي   )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتلاعية  حصة   166
كريم   )ة)  السيد  511 حصة لفائدة  

براهيمي بتاريخ 11 3وليوز 2121.
برا ة   محلد   )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتلاعية  حصة   167
كريم   )ة)  السيد  511 حصة لفائدة  

براهيمي بتاريخ 11 3وليوز 2121.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم   
11  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 93781.

822I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

WEBDECLIC
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

WEBDECLIC شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة
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وعنوان مقرها اإلجتلاعي مكتب 
الطابق الثالت علارة 4892 تجزئة 

حي املحلدي اكا 3ر - 81111 اكا 3ر 
املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.35949
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 26 فبرا3ر 2121 تم  تحويل  
للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 
علارة  الثالت  الطابق  »مكتب  من 
 - اكا 3ر  تجزئة حي املحلدي   4892
»مكتب  إ 9  املغرب«  اكا 3ر   81111
3267 حي  4 الطابق الثاني  رقم  رقم 
اكا 3ر    81111  - اكا 3ر  املحلدي 

املغرب«.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
23  جنبر  بتاريخ  باكا 3ر   التجارية 

2121 تحت رقم 97615.
824I

MAY CONSULTING

HOMETHERAPY
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

MAY CONSULTING
7 زنقة املالزم فرناند الفيليت ، 

21311، الدارالبيضاء املغرب
HOMETHERAPY شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : اقامة 
عبد املومن املركز, شارع عبد املومن 
و شارع انوال الطابق 2 املكتب رقم 
212 - 21341 الدار البيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.456633
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر   2121 14  جنبر  في  املؤرخ 
ذات  شركة   HOMETHERAPY حل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 
الوحيد مبلغ رأسلالها 51.111  رهم 
وعنوان مقرها اإلجتلاعي اقامة عبد 
و  املومن  عبد  شارع  املركز,  املومن 

رقم  املكتب   2 الطابق  انوال  شارع 
21341 الدار البيضاء املغرب   -  212

نتيجة الفالس.
و عين:

فارح و عنوانه)ا)  ثريا   السيد)ة) 
11 شهرع غاندي  رج 11 ط 3 ش 9 
 21111 اقامة غاندي مول املعاريف 
)ة)  كلصفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 
اقامة  وفي   2121 15  جنبر  بتاريخ 
عبد املومن املركز, شارع عبد املومن 
املكتب رقم   2 و شارع انوال الطابق 
البيضاء  الدار   21341   - 212

املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 758637.
826I

FIDURIZK

BAYT CHARK NORD
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

FIDURIZK
 AV ALLAL BEN ABDELLAH LES
 JARDINS N°4 BENSLIMANE ،
13000، BENSLIMANE MAROC

BAYT CHARK NORD شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : إقامة 
أ3لنة شارع سيدي محلد بن عبد 
هللا طنجة - 91111 طنجة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.93645
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
2121 تقرر حل  11  جنبر  املؤرخ في 
شركة ذات   BAYT CHARK NORD
رأسلالها  مبلغ  املحدو ة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  111.111  رهم 
اإلجتلاعي إقامة أ3لنة شارع سيدي 
 91111  - محلد بن عبد هللا طنجة 
طنجة املغرب نتيجة لتصفية رضائية 

و عين:
السيد)ة) سليرة  فائز و عنوانه)ا) 

الدار  بوركون  كلليلة  زنقة   518
البيضاء  الدار   21141 البيضاء 

املغرب كلصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 
إقامة  وفي   2121 11  جنبر  بتاريخ 
أ3لنة شارع سيدي محلد بن عبد هللا 

طنجة - 91111 طنجة املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
21  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 237391.
827I

GMGF

STE »AGRIVEC« SARL / AU
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

GMGF
زنقة البشير ابراهيمي اقامة الشرف 

ج3 الطابق الرابع شقة رقم 12 ، 
MAROC 21511، الدار البيضاء
  STE »AGRIVEC« SARL / AU
شركة ذات املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي زنقة 

 G3 البشيراالبراهيمي اقامة الشرف
شقة رقم 12 الطابق 4 الجيروند - 

21511 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

481217
في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   16
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. »AGRIVEC« SARL / AU
إ ارة   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

العلليات الزراعية.
زنقة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
 G3 الشرف  اقامة  البشيراالبراهيمي 
 - الجيروند   4 الطابق   12 شقة رقم 

21511 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 LAHLOU MOHAMED السيد 

111  رهم  بقيلة  حصة   :  1.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

 LAHLOU MOHAMED السيد 

 2 زنقة  ا ريس  موالي  عنوانه)ا) 

الدار   21151 كاليفورنيا    123 رقم 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

 LAHLOU MOHAMED السيد 

 2 زنقة  ا ريس  موالي  عنوانه)ا) 

الدار   21151 كاليفورنيا    123 رقم 

البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 31 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نونبر 2121 تحت رقم 755516.

828I

ste mifi

MY TAGNA
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

ste mifi

 rue antisarbie vn meknes ، 14

50000، meknes maroc

MY TAGNA  شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي الحي 

الجد3د رقم 114 البساتين  مكناس 

- 51111 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

51687

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 أكتوبر   18

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 MY  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. TAGNA
تسويق   -  : غرض الشركة بإ3جاز 

موا  التجليل بالتقسيط
-االستيرا  و التصد3ر

-التجارة.
الحي   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
مكناس  البساتين    114 الجد3د رقم 

- 51111 مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسلال  مبلغ 

100.000,00  رهم، مقسم كالتا ي:
 211   : شكدا ي  زينب  السيدة 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
 211   : غريبلة  خولة  السيدة 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
السيدة خد3جة الشاهدي :  211 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
السيد محسين بنلو :  211 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة .
السيد 3ونس بنعلر :  211 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  شكدا ي  زينب  السيدة 
عروس  وجه   915 رقم   16 زنقة 

مكناس 51111 مكناس املغرب.
عنوانه)ا)  غريبلة  خولة  السيدة 
رقم 101/99 تجزئة وسالم البساتين 

مكناس 51111 مكناس املغرب.
الشاهدي  خد3جة  السيدة 
 1147 رقم  الحفرة  عنوانه)ا) 
مكناس   51111 مكناس  البساتين 

املغرب.
عنوانه)ا)  بنلو  محسين  السيد 
بابا  سيدي  اجدا   511  3ور  رقم 

مكناس  51111 مكناس املغرب.
عنوانه)ا)  بنعلر  3ونس  السيد 
 51111 69 مكناس  3 رقم  االحلد3ة 

مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  شكدا ي  زينب  السيدة 

عروس  وجه   915 رقم   16 زنقة 

مكناس 51111 مكناس املغرب

عنوانه)ا)  غريبلة  خولة  السيدة 

رقم 101/99 تجزئة وسالم البساتين 

مكناس 51111 مكناس املغرب

الشاهدي  خد3جة  السيدة 

 1147 رقم  الحفرة  عنوانه)ا) 

مكناس   51111 مكناس  البساتين 

املغرب

عنوانه)ا)  بنعلر  3ونس  السيد 

 51111 69 مكناس  3 رقم  االحلد3ة 

مكناس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

14  جنبر  بتاريخ  التجارية بلكناس  

2121 تحت رقم 4245.

829I

HORICOM

OLIVIUM INVEST

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

استدراك خطٍإ

بالجريدة  وقع  خطٍإ  استدراك 

الرسلية

HORICOM

 21AV HASSAN II APPT N°4

 VN-MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

ذات  شركة   OLIVIUM INVEST

املسؤولية املحدو ة

 I-C اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان   

 MAG 1 DIAR MENZEH RUE

 CHEFCHAOUEN PLACES

D’ARMES - 50000 مكناس املغرب.

بالجريدة  وقع  خطٍإ  إستدراك   

 22 بتاريخ   5621 عد   الرسلية 

3وليوز 2121.

بدال من : حسني مصطفى

3قرأ : حسني عبد الرحلان

الباقي بدون تغيير.

831I

OTHMANE

MEDERSA
عقد تسيير حر مصل تجاري )امشخاص 

املعنويون)
عقد تسيير حر مصل تجاري

MEDERSA
قي  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
 MEDERSA أعطى   2121 نونبر   24
املسجل بالسجل التجاري . باملحكلة 
التجارية بلراكش حق التسيير الحر 
لألصل التجاري الكائن ب تكنة الغول 
تجزئة رقم 12 جليز مراكش - 41111 
 LE CLUB لفائدة  املغرب  مراكش 
 DES KIDS DE MARRAKECH
 16 من  تبتدئ  سنة   3 ملدة   SARL
3وليوز   16 و تنتهي في   2121 أكتوبر 
قيلته  شهري  مبلغ  مقابل   2123

21.111  رهم.
832I

FIDUCIAIRE EL MEJJATI

 SOCIETE TRIANGLE DE
GROS OEUVRES

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL MEJJATI
 RUE ZERLLAKA IMM EL

 HALOUAT ، 35000، TAZA
MAROC

 SOCIETE TRIANGLE DE GROS
OEUVRES شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي حي اشنول  

أكنول 35151 تازة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5665
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 أكتوبر   28
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE TRIANGLE DE GROS
.OEUVRES

و  البناء   : بإ3جاز  الشركة  غرض 
امشغال املختلفة.

حي   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
اشنول  أكنول 35151 تازة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 511.111 مبلغ رأسلال الشركة:  
 رهم، مقسم كالتا ي:

 3.111   : السيد عا ل أقضاض 
حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

 2.111   : السيد هشام أقضاض 
حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عا ل أقضاض عنوانه)ا) 
 71 رقم  الزرقطوني  محلد  شارع 

ازغنغان 62651 الناضور املغرب.
السيد هشام أقضاض عنوانه)ا) 
تازة   35151 أكنول  أشنول  حي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عا ل أقضاض عنوانه)ا) 
 71 رقم  الزرقطوني  محلد  شارع 

ازغنغان 62651 الناضور املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
17  جنبر  بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

2121 تحت رقم 578.

833I

AZ GESTION

RESKITOS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

AZ GESTION
شارع ولد سيدي بابا اقامة املجد 

 tetouan، 93000، tatouan 1رقم
املغرب

RESKITOS شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي ركن شارع 
صور و شارع وهران - 93111 تطوان 

املغرب.



عد  5646 - 29 جلا ى امو 9 1442 )13 3نا3ر 2121)الجريدة الرسمية   760

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.23397

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2121 فبرا3ر   21 في  املؤرخ 

املصا قة عل9 :

املفضل  )ة)  السيد  تفويت 

511 حصة اجتلاعية من  الصد3قي 

)ة)  السيد  511 حصة لفائدة   أصل 

مونية املراحي بتاريخ 21 فبرا3ر 2121.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم   

فبرا3ر   26 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2121 تحت رقم 1376.

834I

AZ GESTION

SPERAFOOD SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

AZ GESTION

شارع ولد سيدي بابا اقامة املجد 

 tetouan، 93000، tatouan 1رقم

املغرب

SPERAFOOD SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي املنطقة 

الصناعية رقم 56 تطوان - 93111 

تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

27541

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 شتنبر   17

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SPERAFOOD SARL

و  انتاج   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

تسويق املنتجات الغذائية.

املنطقة   : عنوان املقر االجتلاعي 
 93111  - تطوان   56 الصناعية رقم 

تطوان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:
السيد حسن فوطة :  334 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة .
السيد رضوان فوطة :  333 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة .
  : الصد3قي  السالم  عبد  السيد 
333 حصة بقيلة 111  رهم للحصة 
 السيد حسن فوطة : 334 بقيلة 

111  رهم.
السيد رضوان فوطة : 333 بقيلة 

111  رهم.
 : الصد3قي  السالم  عبد  السيد 

333 بقيلة 111  رهم.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  فوطة  حسن  السيد 
 93111  1 25 ط  بشارع حلوان رقم 

تطوان املغرب.
عنوانه)ا)  فوطة  رضوان  السيد 
بشارع موالي العباس رقم 24 93111 

تطوان املغرب.
الصد3قي  السالم  عبد  السيد 
عنوانه)ا) بشارع ليبيا رقم 61 تجزئة 

السواني 93111 تطوان  املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  فوطة  حسن  السيد 
 93111  1 ط   25 بشارع حلوان رقم 

تطوان املغرب
عنوانه)ا)  فوطة  رضوان  السيد 
بشارع موالي العباس رقم 24 93111 

تطوان املغرب
الصد3قي  السالم  عبد  السيد 
عنوانه)ا) بشارع ليبيا رقم 61 تجزئة 

السواني 93111 تطوان  املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
15 شتنبر  بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2121 تحت رقم 3131.

835I

OTHMANE

LUXURY PALACE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

OTHMANE
تجزئة تسلطانت رقم 215 سيبع 
مراكش ، 41111، مراكش املغرب
LUXURY PALACE شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 218 
الحي الصناعي سيدي غانم طريق 
اسفي مكتب 2 الطابق الثاني رقم 

18 مراكش  - 41111 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
119521

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   14
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.LUXURY PALACE
منعش   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

عقاري .
عنوان املقر االجتلاعي : رقم 218 
طريق  غانم  سيدي  الصناعي  الحي 
اسفي مكتب 2 الطابق الثاني رقم 18 

مراكش  - 41111 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
السيد ازحاف كلال :  311 حصة 

بقيلة 31.111  رهم للحصة .
 711   : عائشة  ازحاف  السيدة 
حصة بقيلة 71.111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة ازحاف عائشة عنوانه)ا) 
 وار اخندوق احدا  الناظور 41111 

الناظور املغرب.

عنوانه)ا)  كلال  ازحاف  السيد 

 وار اخندوق احدا  الناظور 41111 

الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة ازحاف عائشة عنوانه)ا) 

 وار اخندوق احدا  الناظور 41111 

الناظور املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

21  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2121 تحت رقم 118718.

836I

AZ GESTION

SAAD FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

AZ GESTION

شارع ولد سيدي بابا اقامة املجد 

 tetouan، 93000، tatouan 1رقم

املغرب

SAAD FOOD شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : املنطقة 

الصناعية رقم 57/56  - 93111 

تطوان املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.9469

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2121 تقرر حل  19 غشت  املؤرخ في 

SAAD FOOD شركة ذات املسؤولية 

 511.111 رأسلالها  مبلغ  املحدو ة 

اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان   رهم 

 -   56/57 رقم  الصناعية  املنطقة 

مزمة  نتيجة  املغرب  تطوان   93111

القطاع.

و عين:

و  فوطة  حسن    السيد)ة) 

ط   25 بشارع حلوان رقم  عنوانه)ا) 

1 93111 تطوان املغرب كلصفي )ة) 

للشركة.
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احكان و  القا ر   عبد  السيد)ة) 
عنوانه)ا) شارع تازة علارة ا3راك رقم 
تطوان   93111 الثاني  املحنش   13

املغرب كلصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 
وفي املنطقة   2121 19 غشت  بتاريخ 
 93111  -   56/57 رقم  الصناعية 

تطوان املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
14 شتنبر  بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2121 تحت رقم 3117.

838I

AZ GESTION

MESSARI TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AZ GESTION
شارع ولد سيدي بابا اقامة املجد 

 tetouan، 93000، tatouan 1رقم
املغرب

MESSARI TRAVAUX شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 
الرميالت شارع الجزائر رقم 6  - 

93111 مرتيل املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
27727

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 أكتوبر   15
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.MESSARI TRAVAUX
أعلال و   : غرض الشركة بإ3جاز 

خدمات البناء.

تجزئة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
 -   6 رقم  الجزائر  شارع  الرميالت 

93111 مرتيل املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
الشركة:   رأسلال  مبلغ 

100.000,00  رهم، مقسم كالتا ي:
 1.111   : عزيز  مساري  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
 1111  : عزيز  مساري  السيد   

بقيلة 111  رهم.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)   عزيز  مساري  السيد 
الربية  شارع  الرميالت  تجزئة 
 .  34 شقة   3 السعو 3ة بلوك ب ط 

93151 مرتيل املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)   عزيز  مساري  السيد 
الربية  شارع  الرميالت  تجزئة 
 .  34 شقة   3 السعو 3ة بلوك ب ط 

93151 مرتيل املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
االبتدائية بتطوان  بتاريخ 18 أكتوبر 

2121 تحت رقم 4712.
841I

AZ GESTION

MARS ISSO
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

AZ GESTION
شارع ولد سيدي بابا اقامة املجد 

 tetouan، 93000، tatouan 1رقم
املغرب

MARS ISSO شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي حي 
الدكوك الطابق 3 وا ي الو - 93111 

تطوان املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.27163

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم   2121 أكتوبر   15 في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من  أي  »2.111.111  رهم« 
»1.111.111  رهم« إ 9 »3.111.111 
تقد3م حصص    : عن طريق   رهم« 

نقد3ة أو عينية.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
االبتدائية بتطوان  بتاريخ 21 أكتوبر 

2121 تحت رقم 4789.
842I

AZ GESTION

DAMEDRONE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AZ GESTION
شارع ولد سيدي بابا اقامة املجد 

 tetouan، 93000، tatouan 1رقم
املغرب

DAMEDRONE شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي 

 COMPLEX WILAYA CENTRE,
 TOUABEL SOUFLA,1ER ETAGE,
BUREAU N°13  - 93000 تطوان 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
28187

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   31
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.DAMEDRONE
مكتب   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

الدراسات الهندسية امليكانيكية.
 : االجتلاعي  املقر  عنوان 
 COMPLEX WILAYA CENTRE,

 TOUABEL SOUFLA,1ER ETAGE,

تطوان   BUREAU N°13  - 93000

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسلال  مبلغ 

100.000,00  رهم، مقسم كالتا ي:

 1.111   : محلد  السيد  حلان 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

 1.111  : محلد  السيد  حلان   

بقيلة 111  رهم.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  محلد  السيد  حلان 

 26 رقم  ب  زنقة  زهر   ابن  شارع 

93111 تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  محلد  السيد  حلان 

 26 رقم  ب  زنقة  زهر   ابن  شارع 

93111 تطوان املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

13  جنبر  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

2121 تحت رقم 6121.

844I

STE AGEFICO SARL

COLIS FRET
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE AGEFICO SARL

12 شارع علر الخيام الطابق الثاني 

رقم 4 ، 91111، طنجة املغرب

COLIS FRET شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 12 زنقة 

ابو بكر الرازي اقامة ابراهيم - 

91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

111921
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 شتنبر   23
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 COLIS : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.FRET
غرض الشركة بإ3جاز : وسيط في 

نقل السلع.
 12  : االجتلاعي  املقر  عنوان 
 - زنقة ابو بكر الرازي اقامة ابراهيم 

91111 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 111   : السيد بنلسعو  سفيان 

حصة بقيلة 1.111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
سفيان  بنلسعو   السيد 
زنقة  نرجس   2 البرانص  عنوانه)ا) 
امزيان محلد اوميلون رقم 5 91111 

طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  يسرى  النجار  السيدة 
 91111 5 44 رقم  حي السواني زنقة 

طنجة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
16  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 237221.
846I

PARANET SARLAU

PARANET
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PARANET SARLAU
 Boulevard Anfa résidence 131

 azur 11ème étage bureau N

 11B, Casablanca ، 20000،

CASABLANCA MAROC

PARANET شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 131 شارع 

أنفا اقامة أزور مكتب رقم 11 - 

21111 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

481225

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   11

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.PARANET

الشراء   +  : غرض الشركة بإ3جاز 

و البيع و االتجار و التوزيع بالجللة 

و  املنتوجات  لجليع  التقسيط  و 

التجهيزات البرافارمستيك و البراطبية 

و جليع موا  التجليل,

تصنيع  علليات  جليع  انجاز   +

التجليلية  و  البرافارمستيك  ام وية 

من الشركة نفسها أو باملساعدة في 

اطار شراكات,

+ اعدا  أ وية برافارمستيكوموا  

التجليل,

+ تخزين و توزيع جليع املنتوجات 

و البضائع البرافارمستيك,

لجليع  والتصد3ر  االستيرا    +

و  التامة  املنتوجات  البضائعو 

النصف التامة و اآلليات الجد3دة أو 

املستعللة مجل االتجار بها,

الوسائطية  العلليات  جليع   +

لكل املنتوجات و البضائع و ام وات 

فيلا  و  أصلها  نوعيتها  باختالف 

تستعلل,

الشركات  اخل  جليع  تلثيل   +

املغرب أو خارجه,

و  الوكاالت  استغالل  و  خلق   +

الفروع و املستو عات التجارية,

لجليع  االستغالل  االتجار   +

املاركات  و  البراءات  منتوجات 

التراخيص التي لها عالقة بامهداف 

املذكورة أعاله,

املساهلة في جليع الشركات و   +

املؤسسات و شراء امصول و القيم,

املليات  جليع  عامة  بصفة  و   +

و  التجارية  و  املالية  و  القانونية 

الصناعية و املنقولة الغير املنقولة لها 

عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالهدف 

امهداف  جليع  أو  أعاله  املذكور 

أن  شأنها  من  امللحقة  أو  امللاثلة 

تساهم في تطوير أو توسيع الشركة..

 131  : االجتلاعي  املقر  عنوان 

شارع أنفا اقامة أزور مكتب رقم 11 - 

21111 الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 111   : كريم  مصطفى  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)   كريم  مصطفى  السيد 

 166 رقم  فيال   3 أنفا  أزير  اقامة 

الدار   27111 النواصر  بوعزة   ار 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)   كريم  مصطفى  السيد 

166  ار  فيال رقم   3 اقامة أزير أنفا 

بوعزة النواصر 27111 الدارالبيضاء 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 31 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نونبر 2121 تحت رقم -.

848I

ZHAR AHMED

JAWHARTRAV
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تعيين مسير جد3د للشركة

ZHAR AHMED

 HAY QODS BENSOUDA ، 11

30030، FES MAROC

JAWHARTRAV  شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي املتجر 
رقم 14 بلوك س تجزئة الفر وس 

بنسو ة - 31131 فاس املغرب.

تعيين مسير جد3د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.51447

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 26 أكتوبر 2121 تم تعيين 
مسير جد3د للشركة السيد)ة) رطيبي 

رضوان كلسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

11  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم 3439/2020.

851I

Media Med Consulting 2.0 SARL

I.R.I.S.E AGRICOLE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

 Media Med Consulting 2.0

SARL

 PROP YASSINE AV MLY

 RACHID IMMEUBLE RACHIDIA

 ،APP 5 GUERCIF ، 35100

جرسيف املغرب

I.R.I.S.E AGRICOLE SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شقة 11 

امللك املسمى الفتح 7-1  - 35111 

جرسيف املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1923
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   19

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.I.R.I.S.E AGRICOLE SARL

امشغال   : غرض الشركة بإ3جاز 

 - البناء  والغابوية-أشغال  الفالحية 

تركيب لوائح الطاقة الشلسية.

 11 : شقة  عنوان املقر االجتلاعي 

 35111  -   1-7 امللك املسمى الفتح 

جرسيف املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسلال  مبلغ 

100.000,00  رهم، مقسم كالتا ي:

 511   : إلياس  قصيور  السيد 

حصة بقيلة 100,00  رهم للحصة .

511 حصة    : السيد رشيد فر ي 

بقيلة 100,00  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  إلياس  قصيور  السيد 

 35111 هوارة  الرثم  حوض   وار 

جرسيف املغرب.

عنوانه)ا)  رشيد  فر ي  السيد 

 35111 علي  بن  املومن  عبد  شارع 

جرسيف املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  إلياس  قصيور  السيد 

 35111 هوارة  الرثم  حوض   وار 

جرسيف املغرب

عنوانه)ا)  رشيد  فر ي  السيد 

 35111 علي  بن  املومن  عبد  شارع 

جرسيف املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 17 بتاريخ  بجرسيف   االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم 937 مكرر.

852I

 اي طرافو

داي طرافو
إعالن متعد  القرارات

 اي طرافو
186 الحرية  املحلد3ة 186 الحرية  
املحلد3ة، 21811، املحلد3ة املغرب
 اي طرافو »شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة«
وعنوان مقرها االجتلاعي: الحرية 1 

رقم 186  - - املحلد3ة املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.23313

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
املؤرخ في 13 3وليوز 2121

تم اتخاذ القرارات التالية: 
عل9  3نص  الذي   :1 رقم  قرار 
البلبو ي  حلزة  السيد  قام  ما3لي: 
 ER رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 
812257  بتفويت 451 حصة 3للكها 
 411  •  : في شركة  اي طرافو كالتا ي 
حصة لفائدة زهرة حركاوي الحاملة 
و    IB 49785 للبطاقة الوطنية رقم 
البلبو ي  حليد  لفائدة  حصة    51
 EG رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

812661
عل9  3نص  الذي   :2 رقم  قرار 
ما3لي: تعيين السيدة زهرة الحركاوي، 

وحليد البلبو ي كشركاء جد 
قرار رقم 3: الذي 3نص عل9 ما3لي: 
:  تحويل الشكل القانوني من شركة 
وذات  املحدو ة  املسؤولية  ذات 
ذات  شركة  إ 9  الوحيد  الشريك 

مسؤولية محدو ة متعد ة الشركاء
قرار رقم 4: الذي 3نص عل9 ما3لي: 
تعيين السيد حليد البلبو ي الحامل 
  EG 812661 للبطاقة الوطنية رقم  

كلسير مشارك لفترة غير محدو ة
وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
عل9  3نص  الذي   :2 رقم  بند 
إسم الشركة من  اي طرافو  ما3لي: 
S.A.R.L  إ 9  اي طرافو  S.A.R.L.AU

بند رقم 6: الذي 3نص عل9 ما3لي: 
 451 البلبو ي  حلزة  السيد  تفويت 
حصة 3للكها في شركة  اي طرافو  

411 حصة لفائدة زهرة حركاوي و51  
حصة لفائدة حليد البلبو ي

بند رقم 15 مكرر: الذي 3نص عل9 
البلبو ي  حليد  السيد  تعيين  ما3لي: 

كلد3ر مشارك لفترة غير محدو ة
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 15 بتاريخ  باملحلد3ة   االبتدائية 

شتنبر 2121 تحت رقم 1173.
854I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE ائتلانية الثقة العيون

LAAYOUNE

TACHAFOUT
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

 FIDUCIAIRE ائتلانية الثقة العيون
CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عالل بن عبد هللا املر�سى 
العيون ، 72111، املر�سى العيون 

املغرب
TACHAFOUT شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها االجتلاعي تجزئة 
املسيرة الخضراء زنقة 3وسف بن 
تاشفين رقم 35 مكرر شقة 13 
املر�سى العيون. - 71112 املر�سى 

العيون املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.34119

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم تغيير   2121 18  جنبر  املؤرخ في 
في  »التجارة  من  الشركة  نشاط 
نقل  السيارات املستعللة والجد3دة. 
البضائع أو املؤجر أو الوكيل بالعلولة 
مي  البري  النقل  ؛  الغير  عن  نيابة 
النقل  نوع.  أي  من  منتج  أو  بضائع 
البري للبضائع لجليع االتجاهات في 
املغرب والخارج ؛ التوسط في خدمات 
اللوجستية.  والخدمات  النقل 
الخدمات  أو  املناولة  علليات  جليع 
املركبات  تأجير  أو  اللوجستية 
املرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر 
بخدمة النقل......« إ 9 »نقل البضائع 

بأنواعها لحساب الغير. النقل املحلي 

والدو ي وتطويرها أنشطة إنتاج موا  

البناء أعلال الحفر، الصرف الصحي 

الخدمة  أعلال  الطرق  وأعلال 

للجليع امرض شركة امشغال العامة 

أعلال  االستطالعي  املسح  أعلال 

الشرب.  ومياه  والري  والضخ  الحفر 

امنابيب  تسليم  معدات  وشراء  بيع 

الزراعية«.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 24  جنبر 

2121 تحت رقم 3173/2020.

856I

universal gestion

MONAYA SALON DE THE
عقد تسيير حر مصل تجاري )امشخاص 

املعنويون)

عقد تسيير حر مصل تجاري

 MONAYA SALON DE THE

قي  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

شاي  غرفة  أعطى   2119 3نا3ر   11
التجاري  بالسجل  املسجل  املنيا 

باملحكلة التجارية بلراكش   44425
التجاري  لألصل  الحر  التسيير  حق 

الكائن ب رقم  28  مبنى البياز قنارية 

ا ملغرب لفائدة   41111  مراكش      -

من  تبتدئ  سنة   15 ملدة  تابل  فوتر 

3نا3ر   19 و تنتهي في   2119 3نا3ر   11

قيلته  شهري  مبلغ  مقابل   2134

15.111  رهم.

857I

STE AGEFICO SARL

TRAVENIR
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

STE AGEFICO SARL

12 شارع علر الخيام الطابق الثاني 
رقم 4 ، 91111، طنجة املغرب

TRAVENIR شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 29 ملتقى 
زنقة محلد عبدو و شارع فاس 
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الطابق امول رقم 2 - 91111 طنجة 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.19313
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تلت   2121 14  جنبر  في  املؤرخ 

املصا قة عل9 :
سعيد  محلد  )ة)  السيد  تفويت 
من  اجتلاعية  حصة   251 سعيد 
)ة)  السيد  251 حصة لفائدة   أصل 
14  جنبر  بتاريخ  الحجي  نورالد3ن 

.2121
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم   
15  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 237113.
859I

excofi

MARRAKECHI TECHNIQUE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

excofi
الشق 3 علارة لحبابي شارع الجوالن 

ليدو فاس ، 31111، فاس املغرب
 MARRAKECHI TECHNIQUE

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي الشقة 27 
حي مبروكة 2 زنقة 3 عين هارون  

فاس - 31111 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
65361

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 12  جنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.MARRAKECHI TECHNIQUE
غرض الشركة بإ3جاز : مقاولة في 
التركيبات الكهربائية// تركيب أجهزة 

التدفئة والسخان // 
مقاولة في امشغال املختلفة .

الشقة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
27 حي مبروكة 2 زنقة 3 عين هارون  

فاس - 31111 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
السيد املصطفى بلحوار :  1.111 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد املصطفى بلحوار عنوانه)ا) 
 9 شارع النوال اقامة املشارق شقة 
النرجس   فاس 31111 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد املصطفى بلحوار عنوانه)ا) 
 9 شارع النوال اقامة املشارق شقة 
النرجس   فاس 31111 فاس املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
17  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم 3658.

861I

امغار عبد الغافور

 LUXURY CAR ELECTRO
DIAG

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تفويت حصص

امغار عبد الغافور
شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 

1 الطابق االول تطوان ، 93111، 
تطوان املغرب

 LUXURY CAR ELECTRO DIAG
شركة ذات املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

الجيش امللكي اقامة النقاء طريق 
سبتة رقم 871 .872 تطوان - 

93111 تطوان املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.28127

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تلت   2121 11  جنبر  في  املؤرخ 

املصا قة عل9 :
الحفيظ  عبد  )ة)  السيد  تفويت 
حصة   51 سليم بن الشيخ الفقون 
حصة   111 أصل  من  اجتلاعية 
لفائدة  السيد )ة) عبد هللا بن الشيخ 

الفقون بتاريخ 11  جنبر 2121.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم   
17  جنبر  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

2121 تحت رقم 6215.
863I

امغار عبد الغافور

IMMOBILIER AJBAR
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

امغار عبد الغافور
شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 

1 الطابق االول تطوان ، 93111، 
تطوان املغرب

IMMOBILIER AJBAR شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع ابن 
سيناء زنقة 6 مرتيل - 93151 مرتيل 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

28295
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 12  جنبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.IMMOBILIER AJBAR
غرض الشركة بإ3جاز : التخفيض 

العقاري.
عنوان املقر االجتلاعي : شارع ابن 
سيناء زنقة 6 مرتيل - 93151 مرتيل 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  
 رهم، مقسم كالتا ي:

51 حصة    : السيد اجبار عبدهللا 
بقيلة 1.111  رهم للحصة .

حصة   49   : السيد اجبار محلد 
بقيلة 1.111  رهم للحصة .

51 بقيلة   :  السيد اجبار عبدهللا 
1.111  رهم.

بقيلة   49  : محلد  اجبار  السيد 
1.111  رهم.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عبدهللا  اجبار  السيد 
مرتيل   16 زنقة  سيناء  ابن  شارع 

93151 مرتيل املغرب.
عنوانه)ا)  محلد  اجبار  السيد 
الطابق  شارع املسيرة الخضراء   144
مرتيل   93151 مرتيل   19 شقة   14

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  عبدهللا  اجبار  السيد 
مرتيل   16 زنقة  سيناء  ابن  شارع 

93151 مرتيل املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
18  جنبر  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

2121 تحت رقم 6228.
864I

MAY CONSULTING

GOUT ESSENTIEL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

MAY CONSULTING
7 زنقة املالزم فرناند الفيليت ، 

21311، الدارالبيضاء املغرب
GOUT ESSENTIEL شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي تقسيم 

سفيان رقم 112 سيدي معروف  - 
21111 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.371449
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بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2121 نونبر   17 في  املؤرخ 

املصا قة عل9 :

مصطفى  )ة)  السيد  تفويت 

من  اجتلاعية  حصة   511 امكاولو 

السيد  لفائدة   حصة   1.111 أصل 

 17 بتاريخ  العرابي  الهدى  نور  )ة)  

نونبر 2121.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم   

 19 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 756766.

866I

امغار عبد الغافور

TRAVAUX MONCAPA
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

امغار عبد الغافور

شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 

1 الطابق االول تطوان ، 93111، 

تطوان املغرب

TRAVAUX MONCAPA شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : كنديسة 

العليا شارع احلد العزفي رقم 113 

الفنيدق كنديسة العليا شارع احلد 

العزفي رقم 113 الفنيدق 13111 

الفنيدق املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.24271

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر حل   2121 نونبر   23 املؤرخ في 

TRAVAUX MONCAPA شركة ذات 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

 111.111 رأسلالها  مبلغ  الوحيد 

اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان   رهم 

العزفي  احلد  شارع  العليا  كنديسة 
العليا  كنديسة  الفنيدق   113 رقم 

 113 رقم  العزفي  احلد  شارع 

املغرب  الفنيدق   13111 الفنيدق 

نتيجة اللخسارة.

و عين:
البقا ي  عبدالرحلان   السيد)ة) 
شارع  العليا  كنديسة  عنوانه)ا)  و 
الفنيدق   113 رقم  العزفي  احلد 
13111 الفنيدق املغرب كلصفي )ة) 

للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 
وفي كنديسة   2121 نونبر   23 بتاريخ 
 113 العليا شارع احلد العزفي رقم 

الفنيدق - 13111 الفنيدق املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
18  جنبر  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

2121 تحت رقم 6218.
868I

امغار عبد الغافور

TRANS ZERKAN
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

امغار عبد الغافور
شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 

1 الطابق االول تطوان ، 93111، 
تطوان املغرب

TRANS ZERKAN شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

محلد بنونة زنقة 12 رقم 26 تطوان 
- 93111 تطوان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.21317
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر   2121 أكتوبر   19 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدو ة 
رأسلالها  مبلغ    TRANS ZERKAN
مقرها  وعنوان  111.111  رهم 
زنقة  بنونة  محلد  شارع  اإلجتلاعي 
93111 تطوان   - 26 تطوان  12 رقم 

املغرب نتيجة ل : الخسارة.
شارع  ب  التصفية  مقر  حد   و 
محلد بنونة زنقة 12 رقم 26 تطوان 

- 93111 تطوان املغرب. 
و عين:

و  اشطون  عزالد3ن   السيد)ة) 
عنوانه)ا) شارع الوئام خندق الزربوح 

ارض بن خالو تطوان 93111 تطوان 
املغرب كلصفي )ة) للشركة.

الحدو   اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  عل9  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية 
: شارع محلد بنونة زنقة 12 رقم 26 

تطوان
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
نونبر   13 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2121 تحت رقم 5141.
871I

NEOEXPERT CONSULTING

فالح دار رقية
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NEOEXPERT CONSULTING
 RES RIBH D BIR ANZARANE

 RES RIBH D BIR ANZARANE، 3،
CASABLANCA MAROC

فالح  ار رقية شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 41 شارع 
انوال فضاء ماسنتي ط 1 رقم 2 - 

21111 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
482783

 23 عقد حر مؤرخ في  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 شتنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
فالح   : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 ار رقية.
فالحة و   : غرض الشركة بإ3جاز 

تقييم ارا�سي فالحية.
41 شارع  عنوان املقر االجتلاعي : 
 -  2 رقم   1 ماسنتي ط  انوال فضاء 

21111 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.111   : السيد عبد هللا مناجي 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد هللا مناجي عنوانه)ا) 

 3 ف  كالفورنيا  إقامة  فاس  شارع 

البيضاء  الدار   21111  12 رقم  ط 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  مناجي  محلد  السيد 

 418 رقم  ب  العسكرية  القشلة 

21111 الدروى املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نونبر 2121 تحت رقم -.

872I

atelier conseil

IZTRACO

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

atelier conseil

 rue 2 hay el massara ain 16/14

 chock ، 20480، Casablanca

maroc

IZTRACO شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي :  

16/14زنقة 2 حي املسرة عين 

الشق  الدار البيضاء - 21481  الدار 

البيضاء املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.165885
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الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في 12 أكتوبر 2121 تقرر حل 
مسؤولية  ذات  شركة   IZTRACO
محدو ة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  211.111  رهم  رأسلالها 
حي   2 14/16زنقة  مقرها اإلجتلاعي  
 - الدار البيضاء  املسرة عين الشق  
21481  الدار البيضاء املغرب نتيجة 
اللتوقف النهائي عن مزاولة نشاطها 

التجاري.
و عين:

السيد)ة)  الحسن  إزم و عنوانه)ا) 
رقم   16 تجزئة الد3ار الجد3دة زنقة 
29 عين الشق 21481  الدار البيضاء 

املغرب كلصفي )ة) للشركة.
الجلعية  انعقا   تم  قد  و 
 2121 أكتوبر   12 بتاريخ  الختامية 
حي املسرة عين   2 14/16زنقة  وفي  
الشق  الدار البيضاء - 21481  الدار 

البيضاء املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 758411.

874I

excofi

AGRICOETBER
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

excofi
الشق 3 علارة لحبابي شارع الجوالن 

ليدو فاس ، 31111، فاس املغرب
AGRICOETBER شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي  بوعجول 
عين تلكناي  املنزل - 31211 صفرو 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3123
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 أكتوبر   22
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.AGRICOETBER
مقاولة   : بإ3جاز  الشركة  غرض 
في  //مقاولة  الزراعي  االستغالل  في 
امشغال املختلفة أو البناء // التجارة.
عنوان املقر االجتلاعي :  بوعجول 
31211 صفرو   - عين تلكناي  املنزل 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
حصة   511   : السيد جلال اتبر  

بقيلة 111  رهم للحصة .
حصة   511   : السيد خالد اتبر  

بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد جلال اتبر  عنوانه)ا)  وار 
صفرو    31211 الزاوية عين تلكناي 

املغرب .
السيد خالد اتبر  عنوانه)ا)  وار 
صفرو    31211 الزاوية عين تلكناي 

املغرب .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد جلال اتبر  عنوانه)ا)  وار 
صفرو    31211 الزاوية عين تلكناي 

املغرب 
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
22  جنبر  بتاريخ  االبتدائية بصفرو  

2121 تحت رقم 277.
875I

لوكسر للحسابات

كوان دور
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

لوكسر للحسابات
41 شارع بركان الطابق الثاني رقم 4 

، 61111، وجدة املغرب
كوان  ور شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 118 شارع 

مبارك لهبيل تجزئة 11 جعا ة طابق 

الثالث  - 61111 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

36237

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 شتنبر   21

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

كوان   : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 ور.

كراء   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

 118  : االجتلاعي  املقر  عنوان 

11 جعا ة  شارع مبارك لهبيل تجزئة 

طابق الثالث  - 61111 وجدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.111   : السيد ا3ت �سي حسين 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

 1.111  : السيد ا3ت �سي حسين   

بقيلة 111  رهم.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ا3ت �سي حسين عنوانه)ا) 
 14 رقم   11 حي �سي لخضر زنقة ب 

61111 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  وفاء  الساجي  السيدة 
وجدة   61111  8 زنقة السنغال رقم 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

22  جنبر  بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2121 تحت رقم 3155.

876I

CADES SARL

BO SMILE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

CADES SARL
 --46BD ZERKTOUNI 1ER

 ETAGE N°3 CASA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

BO SMILE شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتلاعي 46 شارع 
الزرقطوني طابق 1 رقم 3 46 شارع 
الزرقطوني طابق 1 رقم 3 21141 

الدارالبيضاء املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.446479

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تلت   2121 نونبر   19 في  املؤرخ 
نشاط  إ 9  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي :
الطبية  االجهزة  وتوزيع  استيرا  

املعقلة وغير املعقلة.
املكلالت  وتوزيع  استيرا  

الغذائية..
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم   
 15 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 757631.

877I

CADES SARL

art meb events
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

CADES SARL
 --46BD ZERKTOUNI 1ER

 ETAGE N°3 CASA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

art meb events شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : 46 شارع 
الزرقطوني طابق 1 رقم 3 46 شارع 
الزرقطوني طابق 1 رقم 3 21141 

الدارالبيضاء املغرب.
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قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.416967
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر   2121 أكتوبر   22 في  املؤرخ 
ذات  شركة   art meb events حل 
رأسلالها  مبلغ  املحدو ة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  11.111  رهم 
اإلجتلاعي 46 شارع الزرقطوني طابق 
46 شارع الزرقطوني طابق   3 رقم   1
1 رقم 3 21141 الدارالبيضاء املغرب 

نتيجة لحل مسبق لشركة.
و عين:

و  بنعيالت  وفاء    السيد)ة) 
 1 ط  اشبيلية  زنقة   38 عنوانه)ا) 
 21411 البيضاء  الدار  انفا  بنجد3ة 
)ة)  كلصفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 
بتاريخ 22 أكتوبر 2121 وفي 46 شارع 
 21141  -  3 1 رقم  الزرقطوني طابق 

الدارالبيضاء املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 758713.
878I

CASANEL SARLAU

CASANEL
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CASANEL SARLAU
 boulevard Anfa résidence 131

 azur 11ème étage bureau N
 11B, Casablanca ، 20000،

CASABLANCA MAROC
CASANEL  شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي  131 شارع 

أنفا اقامة أزور مكتب رقم 11  - 
21111 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
481411

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   16

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. CASANEL

+قائلة   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

موجهة  الخدمات  من  واسعة 

الستغالل املقاهي و املطاعم و قاعات 

الشاي أو املثلجات أو املخابز

ملول أو استقبال مع الخدمة   +

الحرة,

في  اإلتجار  و  وتصد3ر  استيرا    +

أ وا  من  متنوعة  و  كاملة  قائلات 

املطعلة و تلويل الحفالت,

و بيع و تلثيل و توزيع و  شراء   +

تصنيع جليع املنتوجات و البضائع و 

ام وات و التوابع التي لها عالقة مع 

أحد امهداف املذكورة,

+ خلق و استغالل جليع الوكاالو 

الفروع و املستو عات التجارية,

جليع العلليات الوسائطية و   +

التجارية كل منتوج و بضاعة كيف ما 

كانت نوعيتها وأصلها و فيلا ستعلل,

+ تلثيل جليع الشركات في املغرب 

أو في الخارج,

استغاللجليع  و  االتجار   +

و  املاركات  و  والبراءات  املنتوجات 

بامهداف  صلة  لها  التي  التراخيص 

املذكورة أعاله,

املنتوجات  جليع  بيع  و  شراء   +

الغذائية,

و بصفة عامة جليع العلليات   +

و  التجارية  و  املالية  و  القانونية 

الصناعية و املنقولة و الغير املنقولة 

مباشرة  غير  أو  مباشرة  عالقة  لها 

جليع  أو  أعاله  املذكور  بالهدف 

امهداف امللاثلة أو امللحقة من شأنها 

أن تساهم في تطوير أو توسيع الشركة 

 131   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
شارع أنفا اقامة أزور مكتب رقم 11  - 

21111 الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
111 حصة    : السيدة سليرة كبى 

بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  كبى  سليرة  السيدة 
 166 رقم  فيال   3 أنفا  أزير  اقامة 
الدار   27111 النواصر  بوعزة   ار 

البيضاء  املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  كبى  سليرة  السيدة 
 166 رقم  فيال   3 أنفا  أزير  اقامة 
الدار   27111 النواصر  بوعزة   ار 

البيضاء  املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم -.
879I

CADES SARL

SCHOLA EVENTS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

CADES SARL
 --46BD ZERKTOUNI 1ER

 ETAGE N°3 CASA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

SCHOLA EVENTS شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتلاعي 55 شارع 
السليلان الفار�سى طابق 3 رقم 7 - 

21111 الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.314543

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر حل   2121 نونبر   12 املؤرخ في 
املحدو ة  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ رأسلالها    SCHOLA EVENTS
مقرها  وعنوان  11.111  رهم 
السليلان  شارع   55 اإلجتلاعي 
 21111  -  7 رقم   3 طابق  الفار�سى 
: حل  الدار البيضاء املغرب نتيجة ل 

مسبق.
و حد  مقر التصفية ب 55 شارع 
 -  7 رقم   3 السليلان الفار�سى طابق 

21141 الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

السيد)ة) اهال ي  كلال و عنوانه)ا) 
 3 زنقة بيرن اقامة واليلي طابق   12
املغرب  البيضاء  الدار   21114  8 ر 

كلصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 759131.

881I

STE AGEFICO SARL

STAR STYLE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

STE AGEFICO SARL
12 شارع علر الخيام الطابق الثاني 

رقم 4 ، 91111، طنجة املغرب
STAR STYLE شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي املنطقة 

الصناعية املجد رقم 744 - 91111 
طنجة املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.17913
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم   2121 نونبر   17 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من  أي  »6.111.111  رهم« 
»1.511.111  رهم« إ 9 »7.511.111 
 رهم« عن طريق :  إ ماج احتياطي أو 

أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.
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باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
24  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 237574.
881I

STE AGEFICO SARL

STAR STYLE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تعيين مسير جد3د للشركة

STE AGEFICO SARL
12 شارع علر الخيام الطابق الثاني 

رقم 4 ، 91111، طنجة املغرب
STAR STYLE  شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي املنطقة 

الصناعية املجد رقم 744 - 91111 
طنجة املغرب.

تعيين مسير جد3د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.17913
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
2121 تم تعيين  24  جنبر  املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جد3د  مسير 

العرو�سي عبداللطيف كلسير آخر
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
24  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 237574.
882I

STE AGEFICO SARL

CAP MODE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

STE AGEFICO SARL
12 شارع علر الخيام الطابق الثاني 

رقم 4 ، 91111، طنجة املغرب
CAP MODE شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي املنطقة 
الصناعية املجد رقم 744 املنطقة 
الصناعية املجد رقم 744 91111 

طنجة املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.41879

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم   2121 نونبر   17 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من  أي  »7.111.111  رهم« 
 7.511.111« إ 9  »511.111  رهم« 
 رهم« عن طريق :  إ ماج احتياطي أو 

أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
25  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 237624.
883I

STE AGEFICO SARL

CAP MODE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تعيين مسير جد3د للشركة

STE AGEFICO SARL
12 شارع علر الخيام الطابق الثاني 

رقم 4 ، 91111، طنجة املغرب
CAP MODE  شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي املنطقة 

الصناعية املجد رقم 744 - 91111 
طنجة املغرب.

تعيين مسير جد3د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.41879
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   2121 نونبر   17 املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جد3د  مسير 

العرو�سي عبداللطيف كلسير آخر
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
25  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 237624.
884I

MARGEST SARL AU

CANTRA
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MARGEST SARL AU
272 تجزئة العزوزية مراكش ، 

41111، مراكش املغرب
CANTRA شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي شقة رقم 

14 الحي اال اري ا3ت اورير  - 42152 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
119619

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 19  جنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.CANTRA
-مقاول   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

اشغال البناء
-مقاول البستنة..

عنوان املقر االجتلاعي : شقة رقم 
14 الحي اال اري ا3ت اورير  - 42152 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسلال  مبلغ 

2.111.111  رهم، مقسم كالتا ي:
اللطيف  عبد  البربو�سي  السيد 
111  رهم  حصة بقيلة   21.111   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
اللطيف  عبد  البربو�سي  السيد 
اورير   ا3ت  اال اري  الحي  عنوانه)ا)  

42152 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
اللطيف  عبد  البربو�سي  السيد 
اورير   ا3ت  اال اري  الحي  عنوانه)ا)  

42152 مراكش املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
23  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2121 تحت رقم 118812.
885I

HORICOM

MAROC PARC
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
MAROC PARC شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 41 
شارع الجيش امللكي اقامة عدنان 
رقم 38  - 51111 مكناس املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.31895
العام  الجلع  بلقت�سى 
نونبر   26 في  املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة  رأسلال  رفع  تم   2121
»48.111.111  رهم«  قدره  بلبلغ 
إ 9  »2.111.111  رهم«  من  أي 
طريق  عن  »51.111.111  رهم« 
الشركة  مع  3ون  مقاصة  إجراء    :

املحد ة املقدار و املستحقة.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
28  جنبر  بتاريخ  التجارية بلكناس  

2121 تحت رقم 4493.

886I

AM CONSULTING

ECOLE MAYSSANE PRIVEE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

AM CONSULTING
 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD
 RAHA LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC
 ECOLE MAYSSANE PRIVEE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : 26 ,زنقة 
مرس السلطان، الشقة 3،الطابق 

امول - 21491 الدار البيضاء  
املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
484477

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 23  جنبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 ECOLE : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.MAYSSANE PRIVEE
تسيير   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

مؤسسات تعليلية.
عنوان املقر االجتلاعي : : 26 ,زنقة 
3،الطابق  الشقة  السلطان،  مرس 
امول - 21491 الدار البيضاء  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسلال  مبلغ 

3.571.111  رهم، مقسم كالتا ي:
 -

 14281  : محلد  الموا ي  السيد 
بقيلة 111  رهم.

 14281  : السيد الرجراجي محلد 
بقيلة 111  رهم.

 7141  : سعيد  الموا ي  السيد 
بقيلة 111  رهم.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  محلد  الموا ي  السيد 
26 سيدي معروف  رقم   3 تجزئة أنا 

21521 الدار البيضاء  املغرب.
السيد الرجراجي محلد عنوانه)ا) 
26 سيدي معروف  رقم   3 تجزئة أنا 

21521 الدار البيضاء  املغرب.
عنوانه)ا)  سعيد  الموا ي  السيد 
سيدي    33 حي النجاح بلوك و رقم 
البيضاء   الدار   21521 معروف 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  محلد  الموا ي  السيد 
26 سيدي معروف  رقم   3 تجزئة أنا 

21521 الدار البيضاء  املغرب

السيد الرجراجي محلد عنوانه)ا) 
26 سيدي معروف  رقم   3 تجزئة أنا 

21521 الدار البيضاء  املغرب
عنوانه)ا)  سعيد  الموا ي  السيد 
سيدي    33 حي النجاح بلوك و رقم 
البيضاء   الدار   21521 معروف 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 759477.
887I

G.B.C GESTION ET CONSEIL

TURKISH STEAKHOUSE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل 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

TURKISH STEAKHOUSE شركة 
ذات املسؤولية املحدو ة)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتلاعي 15 زنقة 
سعد زغلولـ وجدة - 61111 وجدة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.35251

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2121 نونبر   31 املؤرخ في 
املحدو ة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ    TURKISH STEAKHOUSE
وعنوان  111.111  رهم  رأسلالها 
سعد  زنقة   15 اإلجتلاعي  مقرها 
زغلول ـوجدة - 61111 وجدة املغرب 
نتيجة ل : عدم وجو  أي نشاط منذ 

إنشائها.
زنقة   15 و حد  مقر التصفية ب 
وجدة   61111  - ـوجدة  سعد زغلول 

املغرب. 
و عين:

و  الحارتي  ابراهيم   السيد)ة) 
الجيال ي  التهامي  شارع  عنوانه)ا) 

الطابق   71 علارة  الكولين  تجزئة 
االول شقة 127 وجدة 61111 وجدة 

املغرب كلصفي )ة) للشركة.
و  رشدي  عبداالاله   السيد)ة) 
زغلول  سعد  زنقة   15 عنوانه)ا) 
)ة)  كلصفي  املغرب  وجدة   61111

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
24  جنبر  بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2121 تحت رقم 3196.

888I

Les bons comptes

SAVEUR PLUS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

Les bons comptes
 bd mes 6 dar touzani ، 1175

20000، Casablanca Maroc
SAVEUR PLUS شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

الزرقطوني رقم 27 الطابق 2 رقم 6 
- 21111 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.146969
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر   2121 أكتوبر   21 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدو ة 
رأسلالها  مبلغ    SAVEUR PLUS
مقرها  وعنوان  111.111  رهم 
رقم  الزرقطوني  شارع  اإلجتلاعي 
الدار   21111  -  6 رقم   2 الطابق   27
مجلوع   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 
رؤوس االموال اصبحو اصغر من 1/4 

من رأسلال الشركة.
شارع  ب  التصفية  مقر  حد   و 
الزرقطوني رقم 27 الطابق 2 رقم 6 - 

21111 الدار البيضاء املغرب. 

و عين:
و  امزرق  عالل    السيد)ة) 
عنوانه)ا) الدار البيضاء 21111 الدار 
البيضاء املغرب كلصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 758472.

889I

Les bons comptes

 SOCIETE DE FESTION
 COMMERCIALE

ARRAZZAK
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

Les bons comptes
 bd mes 6 dar touzani ، 1175

20000، Casablanca Maroc
 SOCIETE DE FESTION

 COMMERCIALE ARRAZZAK
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

الزرقطوني رقم 27 الطابق 2 رقم 6 
- 21111 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.99913
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر   2121 أكتوبر   21 في  املؤرخ 
محدو ة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 
 SOCIETE الوحيد  الشريك  ذات 
 DE FESTION COMMERCIALE
رأسلالها  مبلغ    ARRAZZAK
مقرها  وعنوان  3.111.111  رهم 
رقم  الزرقطوني  شارع  اإلجتلاعي 
الدار   21111  -  6 رقم   2 الطابق   27
رؤوس   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 
من  ٱصغر  اصبحو  الشركة  أموال 

1/4 من رأسلال الشركة.
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شارع  ب  التصفية  مقر  حد   و 
الزرقطوني رقم 27 الطابق 2 رقم 6 - 

21111 الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

السيد)ة) عالل  امزرق و عنوانه)ا) 
21111 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب كلصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 19 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نونبر 2121 تحت رقم 753152.

891I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

 MAISON DE BONNETERIE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL
 avenue beethoven, immeuble

 opéra 2ème etage 13 TANGER،
90000، TANGER MAROC

 MAISON DE BONNETERIE
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي 21, زنقة 

املتنبي, إقامة  االخوين, الطابق 
الثالث, شقة رقم  4  - 91111 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
111167

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   11
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
 MAISON DE BONNETERIE

.SARL AU
الغرض   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

الرئي�سي للشركة هو:
- تجارة مالبس جاهزة

- شراء وبيع املالبس الجاهزة
- صناعة النسيج واملالبس.

النسيجية  املوا   تصنيع جليع   -
لصناعة  املساعدة  واملوا   والجلو  
واإلكسسوارات  والجوارب  املالبس 
والعلل   ، وأنواعها  أنواعها  بجليع 

حسب الطلب ، وتجهيزها
استيرا  وتصد3ر مالبس جاهزة   -

لالرتداء.
- تصنيع وعلل مخصص وتجهيز 
واملوا   والجلو   املنسوجات  جليع 
املساعدة لصناعة املالبس والجوارب 
ومستلزماتها بجليع أنواعها وأنواعها.

الخام  املوا   وتصد3ر  استيرا    -
وامللحقات  واملستلزمات  واملوا  

الالزمة لهذا النشاط
الدولية  والتجارة  االستغالل   -
املوضة  ومصنوعات  املنتجات  لهذه 

وجليع أنواع  املالبس.
العلليات  جليع  عامة  بصفة   
و  الصناعية   املالية,  التجارية, 
مباشرة  بصفة  تتعلق  التي  العقارية 
أي  أو  أعاله  إليها  املشار  باملواضيع 
موضوع مشابه له أو 3لكنه املساهلة 
لحساب  نوع  أي  تحت  النلو  في 

الشركة الخاصة.                           .
 ,21  : االجتلاعي  املقر  عنوان 
الطابق  إقامة  االخوين,  زنقة املتنبي, 
الثالث, شقة رقم  4  - 91111 طنجة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 Adrianus Leonardus السيد 
Maria JANSEN  :  100 حصة بقيلة 

1.111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

 Adrianus Leonardus السيد 
 ,21 عنوانه)ا)    Maria JANSEN
الطابق  إقامة  االخوين,  زنقة املتنبي, 
4  91111 طنجة  الثالث, شقة رقم  

املغرب .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
 Adrianus Leonardus السيد 
 ,21 عنوانه)ا)    Maria JANSEN
الطابق  إقامة  االخوين,  زنقة املتنبي, 
4  91111 طنجة  الثالث, شقة رقم  

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
نونبر   31 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 236136.
891I

Les bons comptes

PHARMACIE L›ESPLANADE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

Les bons comptes
 bd mes 6 dar touzani ، 1175

20000، Casablanca Maroc
 PHARMACIE L›ESPLANADE

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي مركز 
التجاري مارينا شوبينج الطابق 
1 رقم س2.145 - 21111 الدار 

البيضاء  املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.417587

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم   2121 11  جنبر  في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
»711.111  رهم« أي من »111.111 
عن  »811.111  رهم«  إ 9   رهم« 
أو  نقد3ة  حصص  تقد3م    : طريق 

عينية.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 17 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 757973.
892I

مكتب معيشة للحسابات و امستشارات الجبائية

SECURYTER BODYGUARD

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

مكتب معيشة للحسابات و 

امستشارات الجبائية

حي السالم بلوك E  رقم 22 -- سيدي 

سليلان ، 14211، سيدي سليلان 

املغرب

 SECURYTER BODYGUARD

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : حي 

الرياض رقم 515 - 14211 سيدي 

سليلان املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.2411

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر   2121 24  جنبر  في  املؤرخ 

 SECURYTER BODYGUARD حل 

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

رأسلالها  مبلغ  الوحيد  الشريك 

مقرها  وعنوان  111.111  رهم 

 515 رقم  الرياض  حي  اإلجتلاعي 

املغرب  سليلان  سيدي   14211  -

نتيجة الزمة الشركة.

و عين:

و  املهدبي   خد3جة   السيد)ة) 

 515 رقم  الرياض  حي  عنوانه)ا) 

املغرب  سليلان  سيدي   14211

كلصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

حي  وفي   2121 24  جنبر  بتاريخ 

سيدي   14211  -  515 الرياض رقم 

سليلان املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

االبتدائية بسيدي سليلان  بتاريخ 24 

 جنبر 2121 تحت رقم 276/2020.

893I
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محلد بنان

 SOCIETE CARBONATE BEN 
AHMED

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
رفع رأسلال الشركة

محلد بنان
٦٥ شارع االمير موالي عبد هللا 

الطابق الثاني الشقة رقم ١ ابن 
أحلد ، 26151، ابن أحلد املغرب
 SOCIETE CARBONATE BEN 
AHMED شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي الرقم 

12 تجزئة جبران الطابق الثالث  - 
26111 برشيد املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.11167
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم   2121 21  جنبر  في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من  أي  »4.911.111  رهم« 
 5.111.111« إ 9  »111.111  رهم« 
مقاصة  إجراء    : طريق  عن   رهم« 
مع  3ون الشركة املحد ة املقدار و 

املستحقة.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
28  جنبر  بتاريخ  االبتدائية ببرشيد  

2121 تحت رقم 1641.
894I

الزوين املصطفى

 STE AL BARAKA
 D›AGRICULTURE ET

D›AVICULTURE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

الزوين املصطفى
علارة 9  زنقة بنزرت شقة 5 الطابق 

3 حلرية ، 51111، مكناس املغرب
 STE AL BARAKA

 D›AGRICULTURE ET
D›AVICULTURE شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي كلم 16 
طريق افران ا3ت علي اكدار - 51111  

الحاجب املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.36149

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2121 نونبر   25 املؤرخ في 
محدو ة  مسؤولية  ذات  شركة 
 STE AL الوحيد  الشريك  ذات 
 BARAKA D’AGRICULTURE ET
رأسلالها  مبلغ    D’AVICULTURE
مقرها  وعنوان  111.111  رهم 
طريق افران ا3ت   16 اإلجتلاعي كلم 
علي اكدار - 51111  الحاجب املغرب 

نتيجة ل : املنافسة .
 16 و حد  مقر التصفية ب كلم 
طريق افران ا3ت علي اكدار - 51111  

الحاجب املغرب. 
و عين:

و  قباج  كلال   محلد  السيد)ة) 
عنوانه)ا) رقم 16 اقامة تاولت املنظر 
الجليل حي بئر انزران  53111 افران 

املغرب كلصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
22  جنبر  بتاريخ  التجارية بلكناس  

2121 تحت رقم 649.
895I

TY CONSULTING

TRIPACK
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

TY CONSULTING
 RUE HALAB MERS SULTAN 26
 26 RUE HALAB MERS SULTAN،
20140، CASABLANCA MAROC
TRIPACK شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
ورة، 

ّ
وعنوان مقرها اإلجتلاعي بوسك

مجلع امنشطة التجارية ببسكورة 
القطعة رقم 61، الدار البيضاء - 

27182 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

484129
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 19  جنبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.TRIPACK
صنع   : بإ3جاز  الشركة  غرض 
التغليف  منتجات  جليع  وتسويق 
أو  الورقية  والعزل  والتعبئة 

البالستيكية أو أي موا  أخرى.
ورة، 

ّ
عنوان املقر االجتلاعي : بوسك

ببسكورة  التجارية  امنشطة  مجلع 
 - البيضاء  الدار   ،61 رقم  القطعة 

27182 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 311.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 1.111   : بداوي  مهدي  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
السيد علي بداوي :  1.111 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة .
 1.111   : بداوي  سعد  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
 7 السيد مهدي بداوي عنوانه)ا) 
زنقة عين املسك حي السالم البيضاء 

21261 الدارالبيضاء املغرب.
 9 عنوانه)ا)  بداوي  علي  السيد 
املعاريف   2 زنقة مالرمي  رج أ شقة 
الدارالبيضاء   21331 البيضاء 

املغرب.
 7 عنوانه)ا)  بداوي  سعد  السيد 
زنقة عين مسكي حي السالم البيضاء 

21261 الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

 7 السيد مهدي بداوي عنوانه)ا) 

زنقة عين املسك حي السالم البيضاء 

21261 الدارالبيضاء املغرب

 9 عنوانه)ا)  بداوي  علي  السيد 

املعاريف   2 زنقة مالرمي  رج أ شقة 

الدارالبيضاء   21331 البيضاء 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 759148.

896I

CADES SARL

RABAT SURF CAMP
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

CADES SARL

 --46BD ZERKTOUNI 1ER

 ETAGE N°3 CASA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

RABAT SURF CAMP شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : 3 باب 

ماون املد3نة - 11111 الرباط 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

. 141831

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر حل   2121 نونبر   16 املؤرخ في 

ذات  شركة   RABAT SURF CAMP

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد مبلغ رأسلالها 11.111  رهم 

باب   3 اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان 

ماون املد3نة - 11111 الرباط املغرب 

نتيجة لحل مسبق.

و عين:

السيد)ة) عبد الخالق   الحريم و 

3 شارع باب ماون املد3نة- عنوانه)ا) 

املغرب  -الرباط   11111 الرباط 

كلصفي )ة) للشركة.
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و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

باب   3 وفي   2121 نونبر   16 بتاريخ 

الدارالبيضاء   11111  - ماون املد3نة 

املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

28  جنبر  بتاريخ  التجارية بالرباط  

2121 تحت رقم 119745.

897I

Gloria Business Center

 FARAH BUILDING

HOLLAND

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

Gloria Business Center

 Bd Zerktouni Rés les Fleurs

  12émé Etage, Appt 37

 59 Casablanca، 20360،

Casablanca Maroc

 FARAH BUILDING HOLLAND

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 59 شارع 

الزرقطوني إقامة الزهور الطابق 6 

الرقم 18 - 21361 الدار البيضاء 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.758994

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2121 نونبر   26 في  املؤرخ 

املصا قة عل9 :

تفويت السيد )ة)  إبراهيم آرشيد 

أصل  من  اجتلاعية  حصة   511

1.111 حصة لفائدة  السيد )ة) عبد 

نونبر   26 بتاريخ  بوها ي  بن  الصلد 

.2121

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم   

 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 33196.

898I

Gloria Business Center

 FARAH BUILDING
HOLLAND

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تعيين مسير جد3د للشركة

Gloria Business Center
 Bd Zerktouni Rés les Fleurs

  12émé Etage, Appt 37
 59 Casablanca، 20360،

Casablanca Maroc
  FARAH BUILDING HOLLAND

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي 59 شارع 
الزرقطوني، إقامة الزهور، الطابق 
6 الرقم 18 - 21361 الدار البيضاء 

املغرب.
تعيين مسير جد3د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.758994

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   2121 نونبر   26 املؤرخ في 
بن  السيد)ة)  للشركة  جد3د  مسير 

بوها ي  عبد الصلد كلسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 33196.
899I

G.B.C GESTION ET CONSEIL

RESORT LAND
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

G.B.C GESTION ET CONSEIL
 IMMEUBLE 16 RUE YOUSSEF

 IBN TACHAFINE ETAGE 4,
 Appartement 21 ، 60000،

OUJDA MAROC
RESORT LAND شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتلاعي حي 

القدس، علارة جالك�سي، شارع 
املقدس الرقم 76ـ77 - 61111 

وجدة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.29827

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2121 نونبر   31 املؤرخ في 
املحدو ة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسلالها  مبلغ    RESORT LAND
مقرها  وعنوان  111.111  رهم 
علارة  القدس،  حي  اإلجتلاعي 
الرقم  املقدس  شارع  جالك�سي، 
76ـ77 - 61111 وجدة املغرب نتيجة 
ل : عدم وجو  أي نشاط منذ إنشائها.
حي  ب  التصفية  مقر  حد   و 
شارع  جالك�سي،  علارة  القدس، 
املقدس الرقم 76ـ77 - 61111 وجدة 

املغرب. 
و عين:

و  ملدغري  محلد   السيد)ة) 
عنوانه)ا) حي موالي 3وسف راس املاء 
)ة)  كلصفي  املغرب  وجدة   61111

للشركة.
و  رشدي  عبداالاله   السيد)ة) 
زغلول  سعد  زنقة   15 عنوانه)ا) 
)ة)  كلصفي  املغرب  وجدة   61111

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
22  جنبر  بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2121 تحت رقم 3148.
911I

SARL ( INOXTRAT CONFORT(    

INOXTRAT CONFORT
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

SARL ( INOXTRAT CONFORT(
  N° 148 HAY PAM SIDI ALLAL
 EL BAHRAOUI TIFLET ، 15400،

TIFLET MAROC
INOXTRAT CONFORT  شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 148 

حي بام سيدي عالل البحراوي 
تيفلت  - 15411 تيفلت املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

657

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 16  جنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. INOXTRAT CONFORT

نجارة   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

االلومنيوم و الفوالذ املقاوم للصدأ 

/ صانع االشياء بالحد3د و تشكيله / 

تاجر الحد3د بالجللة .
عنوان املقر االجتلاعي : رقم 148 

حي بام سيدي عالل البحراوي تيفلت  

- 15411 تيفلت املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسلال  مبلغ 

100.000,00  رهم، مقسم كالتا ي:

السيد عبدالقا ر ملقريش  :  811 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

السيد عبد الرحلان اقالل :  211 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

ملقريش   عبدالقا ر  السيد 

 399 رقم  النصر  حي  عنوانه)ا) 

تيفلت   15411 تيفلت  البحراوي 

املغرب.

اقالل  الرحلان  عبد  السيد 

 398 رقم  النصر  حي  عنوانه)ا) 

تيفلت   15411 تيفلت  البحراوي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

ملقريش  عبدالقا ر  السيد 

 399 رقم  النصر  حي  عنوانه)ا) 

تيفلت   15411 تيفلت  البحراوي 

املغرب



773 الجريدة الرسميةعد  5646 - 29 جلا ى امو 9 1442 )13 3نا3ر 2121) 

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

28  جنبر  بتاريخ  االبتدائية بتيفلت  

2121 تحت رقم 254.

911I

DRIEB & ASSOCIES

TRUSTED-LAB
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

DRIEB & ASSOCIES

 N° 62 BD DE LA RESISTANCE

 IMMEUBLE CASA BUSINESS ،

20110، CASABLANCA MAROC

TRUSTED-LAB شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 26, محج 

مرس السلطان الطابق امول الرقم 

3 - 21131 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.421441

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2121 نونبر   12 املؤرخ في 

املحدو ة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسلالها  مبلغ    TRUSTED-LAB

مقرها  وعنوان  111.111  رهم 

26, محج مرس السلطان  اإلجتلاعي 

الطابق امول الرقم 3 - 21131 الدار 

التوقف   : املغرب نتيجة ل  البيضاء 

النهائي عن مزاولة النشاط.

و حد  مقر التصفية ب 26, محج 

مرس السلطان الطابق امول الرقم 3 

- 21131 الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

و  الوكيلي  مريم   السيد)ة) 

عنوانه)ا) 23، زنقة السنعاني الطابق 

الدار   21151 بوركون   13 الشقة   5

البيضاء املغرب كلصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 758469.
912I

FIDUCIAIRE ILIADA

 EL MAAKOUL MAISON
D’ART

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ILIADA
 AV AL AMAL RIAD MEKNES 12

، 50000، MEKNES MAROC
  EL MAAKOUL MAISON D’ART

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي  متجر 
3 شارع الشاوية جبابرة الزيتون  

مكناس 51111 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

51765
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 14  جنبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 EL  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. MAAKOUL MAISON D’ART
:  الخياطة   غرض الشركة بإ3جاز 

واملتاجرة والتصد3ر واالستيرا   .
متجر    : االجتلاعي  املقر  عنوان 
الزيتون   جبابرة  الشاوية  شارع   3

مكناس 51111 مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 611   : املعقول سارة   السيدة  

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
السيد  املعقول عبد االله :  211 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
  : الزهراء  فاطلة  شكور  السيدة 
211 حصة بقيلة 111  رهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

االله  عبد  املعقول  السيد  
املستوصف  زنقة   97 عنوانه)ا) 

اسباتا 51111 مكناس املغرب.
الزهراء  فاطلة  شكور  السيدة 
املستوصف  زنقة   97 عنوانه)ا) 

اسباتا 51111 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
املعقول سارة عنوانه)ا)  السيدة  
 51111 97 زنقة املستوصف اسباتا 

مكناس املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
22  جنبر  بتاريخ  التجارية بلكناس  

2121 تحت رقم 4381.
913I

STE FIDUTRA-COM

WILLWINTEL
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDUTRA-COM
علارة البركة الطابق 3 رقم 19 شارع 

عالل الفا�سي ، 41111، مراكش 
املغرب

WILLWINTEL شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 
الكلية رقم 38 شارع االمير موالي 
عبد هللا - 41111 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
119767

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 16  جنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.WILLWINTEL

استغالل   : غرض الشركة بإ3جاز 

مركز النداء.

تجزئة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

الكلية رقم 38 شارع االمير موالي عبد 

هللا - 41111 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:

حصة   111   : علر  عبير  السيد 

بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

جنان  السيد عبير علر عنوانه)ا) 

 13 الشقة   17 علارة  ج17  اورا  

41111 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

جنان  السيد عبير علر عنوانه)ا) 

 13 الشقة   17 علارة  ج17  اورا  

41111 مراكش املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

28  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2121 تحت رقم 118957.

914I

DRIEB & ASSOCIES

MYD
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

DRIEB & ASSOCIES

 N° 62 BD DE LA RESISTANCE

 IMMEUBLE CASA BUSINESS ،

20110، CASABLANCA MAROC

MYD شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 49، زنقة 

جان جوريس حي كوتيي - 21111 

الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.378399
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بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2121 نونبر   12 املؤرخ في 
املحدو ة  املسؤولية  ذات  شركة 
91.111  رهم  MYD  مبلغ رأسلالها 
زنقة   ،49 وعنوان مقرها اإلجتلاعي 
 21111  - كوتيي  حي  جوريس  جان 
 : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء  الدار 
التوقف النهائي عن مزاولة النشاط 

التجاري.
و حد  مقر التصفية ب 49، زنقة 
 21111  - كوتيي  حي  جوريس  جان 

الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

و  محسن  حبيبة    السيد)ة) 
هللا  لطف  تجزئة   2 رقم  عنوانه)ا) 
 21181 الذئاب   عين  كولين  انفا 
)ة)  كلصفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 758235.
915I

STE FIDUCIAIRE CHERTAP TD SARL

 STE KENZART CREATION
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تفويت حصص

 STE FIDUCIAIRE CHERTAP TD
SARL

 N° 14 RUE OKBA BNOU
 NAFIAA APP 01 ERRICH ،
52400، ERRICH MAROC

 STE KENZART CREATION SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي قصر ا3ت 
خجلان كرس تعاللين الريش الريش 

52411 الريش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.7589

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2121 أكتوبر   26 في  املؤرخ 
املصا قة عل9 :

زكرياء  كرومي   )ة)  تفويت السيد 
111 حصة اجتلاعية من أصل 111 
احرورو  )ة)  السيد  لفائدة   حصة 

محلد بتاريخ 26 أكتوبر 2121.
تفويت السيد )ة) اليوسفي علوي  
111 حصة اجتلاعية  موالي عتلان 
111 حصة لفائدة  السيد  من أصل 
26 أكتوبر  )ة) احرورو محلد بتاريخ 

.2121
)ة) شخشخ 3ونس  تفويت السيد 
111 حصة اجتلاعية من أصل 111 
احرورو  )ة)  السيد  لفائدة   حصة 

محلد بتاريخ 26 أكتوبر 2121.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم   
 28 بتاريخ  بالرشيد3ة   االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم 418.
916I

GROUPE ADENATRACTION

celice design
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

GROUPE ADENATRACTION
شارع سيدي محلد ابن عبد هللا 
117 رقم 17 طنجة ، 91111، 

طنجة املغرب
celice design  شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي حي 

املجاهد3ن، تجزئة الشروق، رقم 85 
- 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
111163

في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   17
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 celice  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

. design

و  تجارة   : بإ3جاز  الشركة  غرض 
إسترا  امثاث و التجهيزات املنزلية .

حي   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
املجاهد3ن، تجزئة الشروق، رقم 85 

- 91111 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 51.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:
السيد محلد بنحلو :  251 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة .
السيد عي�سى حلو  :  251 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محلد بنحلو عنوانه)ا) حي 
 85 رقم  الشروق  تجزئة  املجاهد3ن 

91111 طنجة املغرب.
عنوانه)ا)  حلو   عي�سى  السيد 
  31 زنقة مقديشيو رقم  الزهراء  حي 

91111 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محلد بنحلو عنوانه)ا) حي 
 85 رقم  الشروق  تجزئة  املجاهد3ن 

91111 طنجة املغرب
عنوانه)ا)  حلو   عي�سى  السيد 
  31 زنقة مقديشيو رقم  الزهراء  حي 

91111 طنجة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
23  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 237498.
917I

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

ANDANTE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

La Fiduciaire-Conseil du Maroc
 Bd d›Anfa 7ème Etage، 45
20000، Casablanca Maroc

ANDANTE شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 45 شارع 
أنفا - 1 الدار البيضاء  املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.251567

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر   2121 3وليوز   21 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدو ة 
 51.111 ANDANTE  مبلغ رأسلالها 
 45 اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان   رهم 
1 الدار البيضاء  املغرب   - شارع أنفا 

نتيجة ل : احالة عل9 تقاعد املسير.
و حد  مقر التصفية ب 45 شارع 

أنفا  - 1 الدار البيضاء  املغرب. 
و عين:

و  برنار   كومو ي    السيد)ة) 
شارع احلد االكرا    32 عنوانه)ا)   
1 الدار البيضاء املغرب كلصفي )ة) 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

غشت 2121 تحت رقم 743142.
918I

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

Ayoujil.Com
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة
La Fiduciaire-Conseil du Maroc

 Bd d›Anfa 7ème Etage، 45
20000، Casablanca Maroc

Ayoujil.Com شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 45 شارع 
أنفا - 1 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.291245
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2121 نونبر   27 املؤرخ في 
املحدو ة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسلالها  مبلغ    Ayoujil.Com
مقرها  وعنوان  1.111.111  رهم 
الدار   1  - أنفا  شارع   45 اإلجتلاعي 
: صعوبات  البيضاء املغرب نتيجة ل 

في تطوير النشاط.
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و حد  مقر التصفية ب شارع عبد 
مركز   ، أنوال  شارع  زاوية   ، املؤمن 
 1  -  1 رقم   ، الطابق امول   ، امليراج 

الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

و  أ3وجيل  عثلان    السيد)ة) 
5 ، مبنى  عنوانه)ا) عين الشق ، رقم 
A6 ، رياض امندلس 1 الدار البيضاء  

املغرب كلصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 18 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 758111.

919I

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

MOONDAR
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

 Bd d›Anfa 7ème Etage، 45

20000، Casablanca Maroc

MOONDAR شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي حي الهنا 

شارع 36 رقم 81 - 82 - 1 الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.241135

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2121 تقرر حل  23 شتنبر  املؤرخ في 

املحدو ة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسلالها  مبلغ    MOONDAR

مقرها  وعنوان  111.111  رهم 
اإلجتلاعي حي الهنا شارع 36 رقم 81 

- 82 - 1 الدار البيضاء املغرب نتيجة 

ل : صعوبات في تطوير النشاط.

و حد  مقر التصفية ب حي الهنا 
الدار   1  -  82  -  81 رقم   36 شارع 

البيضاء املغرب. 

و عين:

السيد)ة)  نبيل  عيوش و عنوانه)ا)  

 1 56 ، لوت املنتزه ، عين  3اب  فيال 

)ة)  كلصفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر 2121 تحت رقم 751481.

911I

zarkal & associés

COSMHAIR

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تجد3د مدة مزاولة مهام املسير3ن

COSMHAIR

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

عنوان املقر االجتلاعي: 117 تجزئة 

الجلاعة الزنقة 82 رقم 28 سيدي 

معروف  الدار البيضاء

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.339979

تجد3د مدة مزاولة مهام املسير

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 19  جنبر 2121

مهام  مزاولة  مدة  تجد3د  تقرر 

املسير ملدة غير محد ة.

من   14 الفصل  تعد3ل  تقرر 

القانون امسا�سي للشركة.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 758714.

911I

akassri omar

الو ديجتال
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

akassri omar

 avenue echbilia zenkat 3 derb

 1 n 1 tetouan ، 93000، tetouan

maroc

الو  3جتال شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع مصر 

رقم 553 تجزئة السواني تطوان - 

93111 تطوان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.26251

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2121 تقرر حل  15  جنبر  املؤرخ في 

شركة ذات املسؤولية املحدو ة الو 

 21.111 رأسلالها  مبلغ   3جتال  

اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان   رهم 

553 تجزئة السواني  شارع مصر رقم 

املغرب  تطوان   93111  - تطوان 

نتيجة ل : االزمة االقتصا 3ة الناتجة 

عن تداعيات جائحة كوفيد 19..

تجزئة  ب  التصفية  مقر  حد   و 

 93111  - تطوان.   553 السواني رقم 

تطوان املغرب. 

و عين:

و  الجباري  سلوى   السيد)ة) 

عنوانه)ا) شارع مصر رقم 553 تجزئة 

تطوان   93111 تطوان  السواني 

املغرب كلصفي )ة) للشركة.

الحدو   اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  عل9  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 

تجزئة السواني رقم 553 تطوان.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

24  جنبر  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

2121 تحت رقم 3176.

912I

ANDERSEN CONSULTING

BM SOLUTION SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

ANDERSEN CONSULTING
 RUE DE GRENADE, PARC 29
 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC
BM SOLUTION SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي : 14 شارع 
باستور الطابق 3 رقم 18-17-16 - 

91111 طنجة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.67647

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2121 نونبر   31 املؤرخ في 
BM SOLUTION SARL شركة ذات 
رأسلالها  مبلغ  املحدو ة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  11.111  رهم 
شارع باستور الطابق   14 اإلجتلاعي 
طنجة   91111  -  16-17-18 رقم   3
املغرب نتيجة لتوقف نشاط الشركة.

و عين:
السيد)ة) العربي  علوي اسلاعيلي 
ابن  زنقة  السالم  خي  عنوانه)ا)  و 
 91111  98 رقم  بلحاج  حلدون 

طنجة املغرب كلصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 
14 شارع  وفي   2121 نونبر   31 بتاريخ 
 -  16-17-18 رقم   3 باستور الطابق 

91111 طنجة املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
28  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 237661.

913I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

BAISSA FASHION
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL
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Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

BAISSA FASHION شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 63 
بلوك 5 شارع ب حي أ3ت محند 
تيكوين أكا 3ر - 81111 أكا 3ر 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.41211

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تلت   2121 نونبر   26 في  املؤرخ 

املصا قة عل9 :
بيصة  مريم  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتلاعية  حصة   411
)ة)  السيد  لفائدة   حصة   1.111

3ونس بيصة بتاريخ 26 نونبر 2121.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم   
25  جنبر  بتاريخ  باكا 3ر   التجارية 

2121 تحت رقم 97629.

914I

زوبير بوتغلاس

STE ABRAJ TAZA
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تعيين ملثل قانوني للشركة

زوبير بوتغلاس
اكنول املركز تازة ، 35151، تازة 

املغرب
STE ABRAJ TAZA »شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة«
وعنوان مقرها االجتلاعي: تجزئة 

االمل رقم 1112 تازة  - 35111 تازة  
املغرب .

»تعيين ملثل قانوني  للشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.5435
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
وتبعا   2121 غشت   11 في  املؤرخ 
تعيين  تقرر  جد   لتعيين مسير)3ن) 

امللثل)3ن) القانوني)3ن): 

- النويني عبد النبي

- اليعكوبي عزوز

ذات  شركة    STE ABRAJ  -  

مقرها  الكائن  املحدو ة  املسؤولية 

اإلجتلاعي ب: تجزئة االمل رقم 1112 

تازة  35111 تازة املغرب

عند  التجاري  السجل  رقم 

االقتضاء: 5435

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

29  جنبر  بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

2121 تحت رقم 618.

915I

FINAUDIT

SMIC

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

FINAUDIT

 RUE CHEVALIER BAYARD RCE

 VALROSE 1 ETG N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC

SMIC شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 7 زنقة 

سبتة إقامة رامي الطابق 2 مكتب 8 

- 21111 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.365711

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2121 12  جنبر  في  املؤرخ 

املصا قة عل9 :

 SALAH KAAL (تفويت السيد )ة

 51 أصل  من  اجتلاعية  حصة   51

 AKOS )ة)  السيد  لفائدة   حصة 

HOLIDING  ONE بتاريخ 12  جنبر 

.2121

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم   

 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 759264.

916I

WAY CONSEIL

MARDESGN
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء فرع تابع للشركة

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
MARDESGN شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي اقامة 

ريحانة 3 علارة أ شقة رقم 2 ابواب 
جليز  - 45116 مراكش املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.66579
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر   2121 11  جنبر  في  املؤرخ 
تحت  للشركة   تابع  فرع   إنشاء 
الكائن  و   MARDESGN التسلية 
بالعنوان محل رقم 6 اقامة I ,   تجزئة 
 47723  - والل   ا3ت  مرجان72   
طرف  من  املسير  و  املغرب  مكناس 

السيد)ة) بولحفا هدى.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
24  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2121 تحت رقم 118849.
917I

BEN.COMPTA

 ENTREPRISE ELHORE
MOHAMMED TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسلال الشركة

BEN.COMPTA
شارع الدرفوفي علارة اإلتحا  

السكنية الطابق الثاني رقم 17 
OUJDA MAROC ،61111 ، وجدة

 ENTREPRISE ELHORE
MOHAMMED TRAVAUX شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع علار 
بنو 3اسر علارة الفالقي الطابق الثاني  

رقم 6 - 61111 وجدة املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.27845
الشريك  قرار  بلقت�سى 
14  جنبر  في  املؤرخ  الوحيد 
الشركة  رأسلال  رفع  تم   2121
»6.111.111  رهم«  قدره  بلبلغ 
إ 9  »4.111.111  رهم«  من  أي 
طريق  عن  »11.111.111  رهم« 
الشركة  مع  3ون  مقاصة  إجراء    :

املحد ة املقدار و املستحقة.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
25  جنبر  بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2121 تحت رقم 3121.

918I

LEADING PARTNERS

 FINATECH DEFENSE ET
SECURITE

شركة املساهلة
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

LEADING PARTNERS
 BD ABDELMOUMEN IMM 211
 G2 210 BD ABDELMOUMEN

 IMM G2، 2000، CASABLANCA
MAROC

 FINATECH DEFENSE ET
SECURITE  شركة املساهلة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي مركز 
الرياض لألعلال الجناح الجنوبي 

مبنى S2 - الطابق الثاني حي الرياض 
- الرباط - 11111 الرباط املغرب.
تحويل  املقر االجتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.126579

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 13 نونبر 2121 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 
الجناح  لألعلال  الرياض  »مركز 
الجنوبي مبنى S2 - الطابق الثاني حي 
الرباط   11111  - الرباط   - الرياض 
سكن   ، شارع أتين   12« إ 9  املغرب« 
، حي  الطابق الرابع   ،  15 رقم   ، أتين 
الرباط    11111  - الرباط   ، الرياض 

املغرب«.
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باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
24  جنبر  بتاريخ  التجارية بالرباط  

2121 تحت رقم 6512.
919I

SOCIETE MARNINI TRANSPORT

MARNINI TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

 SOCIETE MARNINI
TRANSPORT

 RUE SABRI BOUJMAA 12
 1ER ETG APPT 6 20410
 CASABLANCA ، 20410،
CASABLANCA MAROC

MARNINI TRANSPORT شركة 
ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 12 زنقة 
صبري بوجلعة الطابق االول 

الشقة 6 الدارالبيضاء - 21411 
الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
483219

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   23
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.MARNINI TRANSPORT
نقل   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

البضائع للحساب الغير.
 12  : االجتلاعي  املقر  عنوان 
االول  الطابق  بوجلعة  صبري  زنقة 
 21411  - الدارالبيضاء   6 الشقة 

الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
السيد خالد مرنيني :  511 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة .

 511   : مرنيني  مصطفى  السيد 
حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مرنيني  خالد  السيد 
الدارالبيضاء   21411 الدارالبيضاء 

املغرب.
السيد مصطفى مرنيني عنوانه)ا) 
الدارالبيضاء   21411 الدارالبيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  مرنيني  خالد  السيد 
الدارالبيضاء   21411 الدارالبيضاء 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 17 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 32148.
921I

SM CONSULTING

LABOUR AGRI
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

LABOUR AGRI
 SOKOMA 1 NR 1909 ASKJOUR

 MARRAKICH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

LABOUR AGRI شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي  وار أ3ت 
بازي  أ3ت إ3لور مراكش مراكش 

41111 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

119843
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 13  جنبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.LABOUR AGRI

منشطة   : بإ3جاز  غرض الشركة 
الزراعية والفالحية.

:  وار أ3ت  عنوان املقر االجتلاعي 
مراكش  مراكش  إ3لور  أ3ت  بازي  

41111 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
السيد محلد ا3ت بوحليد :  341 
حصة بقيلة 34.111  رهم للحصة .

السيد عبدالعزيز املنجاوي :  331 
حصة بقيلة 33.111  رهم للحصة .
ابوملشاعيل  مصطفى  السيد 
33.111  رهم  حصة بقيلة   331   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
بوحليد  ا3ت  محلد  السيد 
 194 رقم  س   2 مسيرة  عنوانه)ا) 

مراكش 4111 مراكش  املغرب.
املنجاوي  عبدالعزيز  السيد 
 186 رقم  الراحة  تجزئة  عنوانه)ا) 
مراكش   4111 اسكجورمراكش 

املغرب.
ابوملشاعيل  مصطفى  السيد 
رقم   اوصالح  عرصةعلي  عنوانه)ا) 
 4111 مراكش   الخليس  باب   68

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
بوحليد  ا3ت  محلد  السيد 
 194 رقم  س   2 مسيرة  عنوانه)ا) 

مراكش 41111 مراكش  املغرب
املنجاوي  عبدالعزيز  السيد 
 186 رقم  الراحة  تجزئة  عنوانه)ا) 
مراكش   41111 اسكجورمراكش 

املغرب
ابوملشاعيل  مصطفى  السيد 
رقم   اوصالح  عرصةعلي  عنوانه)ا) 
 41111 مراكش   الخليس  باب   68

مراكش املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
29  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2121 تحت رقم -.
921I

CABINET ANAMAE-AFFAIRES

RIWAQ EL-ETQAAN
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

CABINET ANAMAE-AFFAIRES
زنقة مليلية اقامة اطلس الطابق 

الثالث شقة رقم 14 حلرية ، 
51111، مكناس املغرب

Riwaq el-etqaan شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي الطابق 
امر�سي تجزئة املنتزه الشطر 1 بلوك 
1 رقم 26 مجاط   - 51111 مكناس 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

51817
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   17
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 Riwaq : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.el-etqaan
مقاولة   : بإ3جاز  الشركة  غرض 
البناء.  او  املختلفة  االشغال  في 
التجارة بجليع أنواعها-بيع منتجات 

االملنيوم..
الطابق   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
امر�سي تجزئة املنتزه الشطر 1 بلوك 
1 رقم 26 مجاط   - 51111 مكناس 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 511.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
الوهاب  عبد  ساسوي  السيد 
111  رهم  بقيلة  حصة   2.511   :

للحصة .
الشريف  علوي  طاهري  السيد 
111  رهم  بقيلة  حصة   1.251   :

للحصة .
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  : زهور   علوي  طاهري  السيدة 
111  رهم  بقيلة  حصة   1.251

للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الوهاب  عبد  ساسوي  السيد 
 2 مرجان   1297 رقم  عنوانه)ا) 

51151 مكناس املغرب.
الشريف  علوي  طاهري  السيد 
عنوانه)ا) 181 الطابق 2 تجزئة جنان 

مكناس 2 51151 مكناس املغرب.
زهور   علوي  طاهري  السيدة 
الفاقة   13 رقم  بلوك    عنوانه)ا) 

تواركة  11171 الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
الوهاب  عبد  ساسوي  السيد 
 2 مرجان   1297 رقم  عنوانه)ا) 

51151 مكناس املغرب
الشريف  علوي  طاهري  السيد 
عنوانه)ا) 181 الطابق 2 تجزئة جنان 

مكناس 2 51151 مكناس املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
28  جنبر  بتاريخ  التجارية بلكناس  

2121 تحت رقم 4476.
922I

STE CECONA SARL

thrath import export
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE CECONA SARL
 AV DES FAR 74 2ETAG AV DES
 FAR 74 2ETAG، 62000، nador

maroc
thrath import export شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي حي 
بويزرزارن الناظور حي بويزرزارن 
الناظور 62111 الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
21213

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2121 12  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 thrath : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.import export

: مقاول في  غرض الشركة بإ3جاز 

نقل االمتعة الغير مصحوبة

التصد3ر و االستيرا  بصة عامة

حي   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

بويزرزارن  حي  الناظور  بويزرزارن 

الناظور 62111 الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.111   : محلد  حدو و  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

 

 1111  : محلد  حدو و  السيد 

بقيلة 111  رهم.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  محلد  حدو و  السيد 

الناظور   62111 امستر م  هولندا 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  محلد  حدو و  السيد 

الناظور   62111 امستر م  هولندا 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 22 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم 3813.

923I

ALI HOUSSA

LACHOU
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

ALI HOUSSA
رقم 299  امللعب البلدي ص-ب 86 

تنجدا  الرشيد3ة، 52611، تنجدا  

املغرب

LACHOU شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي قصر 

أ3ت عاصم فركلة العليا تنجدا  

الرشيد3ة قصر أ3ت عاصم فركلة 

العليا تنجدا  الرشيد3ة 52611 

تنجدا  املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.12389

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

 2121 17  جنبر  في  املؤرخ 

املسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 

مبلغ رأسلالها    LACHOU املحدو ة 

مقرها  وعنوان  90.000,00  رهم 

فركلة  عاصم  أ3ت  قصر  اإلجتلاعي 

قصر  الرشيد3ة  تنجدا   العليا 

تنجدا   العليا  فركلة  عاصم  أ3ت 

املغرب  تنجدا    52611 الرشيد3ة 

نتيجة ل : صعوبة الولوج ا 9 السوق..

قصر  ب  التصفية  مقر  حد   و 

تنجدا   العليا  فركلة  عاصم  أ3ت 

الرشيد3ة - 52611 تنجدا  املغرب. 

و عين:

و  اسبان  مبارك   السيد)ة) 

 36 رقم  الخير  تجزئة  عنوانه)ا) 

املغرب  الحاجب   51111 الحاجب 

كلصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 21 بتاريخ  بالرشيد3ة   االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم 391/2020.

924I

FINAUDIT

ABBRAJ ADDAMAN
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

FINAUDIT

 RUE CHEVALIER BAYARD RCE

 VALROSE 1 ETG N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC

ABBRAJ ADDAMAN شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 167 شارع 

عبد املومن اقامة اليلامة رقم 2 - 

21111 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.312953

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2121 12  جنبر  في  املؤرخ 

املصا قة عل9 :

 SALAH KAAL (تفويت السيد )ة

511 حصة اجتلاعية من أصل 511 

 AKOS )ة)  السيد  لفائدة   حصة 

HOLIDING  ONE بتاريخ 12  جنبر 

.2121

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم   

 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 759265.

925I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

BAISSA FASHION
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

BAISSA FASHION شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 63 
بلوك 5 شارع ب حي أ3ت محند 
تيكوين أكا 3ر - 81111 أكا 3ر 

املغرب.
تحويل  املقر االجتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.41211

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 26 نونبر 2121 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 
شارع ب حي أ3ت   5 بلوك   63 »رقم 
 81111  - أكا 3ر  تيكوين  محند 
علارة   156 »رقم  إ 9  أكا 3ر املغرب« 
زاوية  الصناعية  املنطقة  تيفاوين 
شارع املقاومة و شارع وا  زيز اكا 3ر 

- 81111 أكا 3ر  املغرب«.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
25  جنبر  بتاريخ  باكا 3ر   التجارية 

2121 تحت رقم 97629.
926I

Zirana Maroc

SABOTURK
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

Zirana Maroc
 App 1 Imm 36 Avenue Med

 Ben Abdellah VN ، 46000، SAFI
MAROC

SABOTURK شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي سند جر 
السفن ميناء الصيد  - 46111  

آسفي  املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.9561

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
2121 تقرر حل  15  جنبر  املؤرخ في 
املحدو ة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسلالها  مبلغ    SABOTURK
مقرها  وعنوان  111.111  رهم 
ميناء  السفن  جر  سند  اإلجتلاعي 
املغرب  آسفي     46111  - الصيد  
الهدف  تحقيق  عدم   : ل  نتيجة 

االجتلاعي.

سند  ب  التصفية  مقر  حد   و 
  46111  - الصيد   جر السفن ميناء 

آسفي  املغرب. 
و عين:

السيد)ة) سعيد  عرفي و عنوانه)ا) 
الصيد   ميناء  السفن  جر  سند 
)ة)  املغرب كلصفي  46111  آسفي  

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية : سند جر 

السفن ميناء الصيد 
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
22  جنبر  بتاريخ  االبتدائية بآسفي  

2121 تحت رقم 2326.

927I

BEN.COMPTA

SGC TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

BEN.COMPTA
شارع الدرفوفي علارة اإلتحا  

السكنية الطابق الثاني رقم 17 
OUJDA MAROC ،61111 ، وجدة

SGC TRAVAUX شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي زنقة 
عواجة رقم 37 زنقة عواجة رقم 37 

61111 وجدة املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.33813

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم   2121 14  جنبر  في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
»411.111  رهم« أي من »111.111 
عن  »511.111  رهم«  إ 9   رهم« 
أو  نقد3ة  حصص  تقد3م    : طريق 

عينية.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
28  جنبر  بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2121 تحت رقم 3142.

928I

FINAUDIT

MAU IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

FINAUDIT
 RUE CHEVALIER BAYARD RCE
 VALROSE 1 ETG N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC
MAU IMMOBILIER  شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي تقاطع 
شارع عبد املومن وشارع   اقامة 

مالك 2 طابق 4  رقم 12  - 21111 
الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.421879
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تلت   2121 12  جنبر  في  املؤرخ 

املصا قة عل9 :
 SALAH KAAL (تفويت السيد )ة
 51 أصل  من  اجتلاعية  حصة   51
 AKOS )ة)  السيد  لفائدة   حصة 
HOLIDING  ONE بتاريخ 12  جنبر 

.2121
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم   
 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 759263.

929I

ADECOGEST

WALID MOTO MAR
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ADECOGEST
شارع عبد الرحلان الثالث قيسارية 
ريف  ور رقم 19 ، 93111، مرتيل 

املغرب
WALID MOTO MAR شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي قيسارية 
االندلس رقم 221 - 93111 تطوان 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

28119

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   11

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 WALID : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.MOTO MAR

كراء   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

الدراجات النارية.

قيسارية   : عنوان املقر االجتلاعي 

تطوان   93111  -  221 االندلس رقم 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسلال  مبلغ 

100.000,00  رهم، مقسم كالتا ي:

 1.111   : وليد  أعبوث  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد أعبوث وليد عنوانه)ا) حي 

االغراس شارع جبل االطلس رقم 11 

93151 مرتيل املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد أعبوث وليد عنوانه)ا) حي 

االغراس شارع جبل االطلس رقم 11 

93151 مرتيل املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

نونبر   25 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2121 تحت رقم 6143.

931I
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FINAUDIT

MABROKA IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

FINAUDIT

 RUE CHEVALIER BAYARD RCE

 VALROSE 1 ETG N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC

MABROKA IMMO شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 7 زنقة 

سبتة إقامة رامي الطابق 2 مكتب 8 

- 21111 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.352835

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2121 12  جنبر  في  املؤرخ 

املصا قة عل9 :

 SALAH KAAL (تفويت السيد )ة

 51 أصل  من  اجتلاعية  حصة   51

 AKOS )ة)  السيد  لفائدة   حصة 

HOLIDING  ONE بتاريخ 12  جنبر 

.2121

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم   

 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 759262.

931I

اشليقة علا 

TERBA GROS SARL A.U
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

اشليقة علا 

سوق امربعاء الغرب ، 14311، 

سوق امربعاء الغرب املغرب

TERBA GROS SARL A.U شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي  وار 

 اللحة احليري قيا ة موالي 

بوسلهام - 14311 سوق امربعاء 

الغرب املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.26189
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 11  جنبر 2121 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 
موالي  قيا ة  احليري  » وار  اللحة 
امربعاء  سوق   14311  - بوسلهام 
الغرب املغرب« إ 9 » وار اوال  مصباح 
 14311  - الشوافع  قيا ة  اصوير 

سوق امربعاء الغرب  املغرب«.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
الغرب   االربعاء  بسوق  االبتدائية 
رقم  تحت   2121 29  جنبر  بتاريخ 

.354/2020

932I

PREMIUM FINANCE

STE LOUNA MININGE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

  STE LOUNA MININGE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي  او 
ايسيكي ا3لاسين سكورة اهل 

الوسط - 45512 ورزازات املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

11135
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 شتنبر   22
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. LOUNA MININGE SARL

استغالل   : غرض الشركة بإ3جاز 
املناجم واملعا ن

تأجير املعدات الصناعية أو اآلالت
االستيرا  والتصد3ر.

:  او  االجتلاعي  املقر  عنوان 
اهل  سكورة  ا3لاسين  ايسيكي 

الوسط - 45512 ورزازات املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 511   : محلد  امقران  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
 511   : السيد ا3ت عي�سى لحسن 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  محلد  امقران  السيد 
 45512  وار اساكا ا3لاسين  سكورة 

ورزازات املغرب.
لحسن  عي�سى  ا3ت  السيد 
 554 رقم  السالم  حي  عنوانه)ا) 

45111 ورزازات املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  محلد  امقران  السيد 
 45512  وار اساكا ا3لاسين  سكورة 

ورزازات املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 16 بتاريخ  بورزازات   االبتدائية 

أكتوبر 2121 تحت رقم ..

933I

CABINET BADREDDINE

 REAL ESTATE «
 COMPOUNDS « Par

»abréviation »REC
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET BADREDDINE
279 أ مسيرة 1 اقامة هني الشقة 

رقم 1 ، 1، مراكش املغرب
 REAL ESTATE COMPOUNDS « «

 »Par abréviation »REC

 شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي محاميد 

سيتي ݣولف باراسيل أ7 علارة 15 

الطابق الثاني الشقة رقم 271 - 

41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

119785

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 19  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 REAL « : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

 ESTATE COMPOUNDS « Par

. »abréviation »REC

وكالة   -  : بإ3جاز  الشركة  غرض 

عقارية.

- تأجير غرفة أو شقة مفروشة.

العلليات  جليع  العلوم  وعل9   -

املدنية، التجارية، املالية، الصناعية 

بصفة  ترتبط  قد  التي  والعقارية 

مباشرة أو غير مباشرة بغرض الشركة 

والتي من شأنها تطوير غرض الشركة

: محاميد  .عنوان املقر االجتلاعي 

 15 علارة  أ7  باراسيل  ݣولف  سيتي 

 -  271 رقم  الشقة  الثاني  الطابق 

41111 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 REAL ESTATE  « الشركة 

 COMPOUNDS « Par abréviation

 111 REC«  :  1.000« حصة بقيلة 

 رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
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النشطي  الد3ن  علا   السيد 
عنوانه)ا) علالة مقاطعة بن مسيك 
الدار البيضاء * الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
النشطي  الد3ن  علا   السيد 
عنوانه)ا) علالة مقاطعة بن مسيك 
الدار البيضاء * الدار البيضاء املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
28  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2121 تحت رقم 118966.
934I

COMPTE A JOUR

LE GENER
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

COMPTE A JOUR
 BP N° 5173  OLD MILMOUN

 NADOR ، 62000، NADOR
MAROC

LE GENER شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي اقامة 
البكاي رقم 12 لعرا�سي - 62111 

الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

21199
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   12
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 LE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.GENER
كراء   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

السيارات من  ون سائق .
اقامة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
 62111  - لعرا�سي   12 رقم  البكاي 

الناظور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 511   : هللا  عبد  امكوم  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

 511   : محلد  السو�سي  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد امكوم عبد هللا عنوانه)ا) 
حي لعرا�سي زنقة 85 رقم 1  62111 

الناظور املغرب.

السيد السو�سي محلد عنوانه)ا) 

 16 الشقة   43 علارة  حلزة  تجزئة 

41111 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الحجاجي محلد عنوانه)ا) 

 62111 حي عاريض 3 تجزئة اليلاني 

الناظور املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 17 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم 3784.

935I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

BAISSA FASHION
شركة ذات مسؤولية محدو ة 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

BAISSA FASHION شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

و عنوان مقرها االجتلاعي رقم 63 

بلوك 5 شارع ب حي أ3ت محند 

تيكوين أكا 3ر - 81111 أكا 3ر .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.41211

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم تحويل   2121 نونبر   26 املؤرخ في 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

»شركة ذات املسؤولية  إ 9  الوحيد« 

املحدو ة«.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

25  جنبر  بتاريخ  باكا 3ر   التجارية 

2121 تحت رقم 97629.

936I

STE CABINET CONSEIL KASBAH

OISEAUX MIGRA TOURS

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

 STE CABINET CONSEIL

KASBAH

 N°218 RUE ERRISSANI

 HAY OUED EDDAHAB

 OUARZAZATE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

OISEAUX MIGRA TOURS شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 288 

شارع املغرب العربي وا  الدهب  - 

45111 ورززات املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.6527/537

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 19  جنبر 2121 تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 

شارع املغرب العربي وا    288 »رقم 

ورززات املغرب«   45111  - الدهب  

 45111  -   127 إ 9 »حي القدس رقم 

ورززات  املغرب«.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

االبتدائية بورزازات  بتاريخ 24  جنبر 

2121 تحت رقم 981.

937I

FIDUCIAIRE AL QODS

 SOCIETE FONCIERE DES
AMIS

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL QODS

 ANGLE AV MED V ET 363

 HASSAN II 3° ETAGE، 23000،

BENI MELLAL MAROC

 SOCIETE FONCIERE DES AMIS

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

 BD MED وعنوان مقرها اإلجتلاعي

 V IMMEUBLE 7 N°6  - 23000

BENI MELLAL MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

11841

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 18  جنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE FONCIERE DES AMIS

 : بإ3جاز  الشركة  غرض 

.LOTISSEUR

 BD MED : عنوان املقر االجتلاعي

 V IMMEUBLE 7 N°6  - 23000

.BENI MELLAL MAROC

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 91.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:

 151   : السيد مرا  صفي الد3ن 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

 151   : بوعنان  هشام  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

 151   : معروفي  شوقير  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

 151   : البوعزاوي  احلد  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
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السيد محلو  نوحي :  311 حصة 
بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مرا  صفي الد3ن عنوانه)ا) 
 وار اوال  احلامة اوال  3وسف اوال  
تا لة  قصبة   21111 الوا   سعيد 

املغرب.
عنوانه)ا)  معروفي  شوقير  السيد 
تجزئة نزار الرقم 13 23111 بني مالل 

املغرب.
عنوانه)ا)  نوحي  محلو   السيد 
 11 رقم   14 حي رياض السالم بلوك 

23111 بني مالل املغرب.
السيد احلد البوعزاوي عنوانه)ا) 
 وار اوال  احلامة اوال  3وسف اوال  
تا لة  قصبة   21111 الوا   سعيد 

املغرب.
عنوانه)ا)  بوعنان  هشام  السيد 
تجزئة سعا  رقم 6 23111 بني مالل 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  معروفي  شوقير  السيد 
تجزئة نزار الرقم 13 23111 بني مالل 

املغرب
عنوانه)ا)  نوحي  محلو   السيد 
 11 رقم   14 حي رياض السالم بلوك 

23111 بني مالل املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 29 بتاريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم 1319.
938I

طوبي سعيد

 SOCIETE ‘’ MNM PLAZA
‘’SARL au

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

طوبي سعيد
 Boite postal 2069 El Jadida

Bouchrit 61 شارع شعيب الدكا ي 
شقة رقم 2  الجد3دة، 24111، 

الجد3دة املغرب
 SOCIETE ‘’ MNM PLAZA ‘’SARL

au شركة ذات مسؤولية محدو ة 
ذات الشريك الوحيد

 PLACE 33 وعنوان مقرها اإلجتلاعي
 MOHAMMED V, AVENUE

 HASSAN II EL JADIDA - 24000
الجد3دة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
16613

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 3ونيو   16
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE ‘’ MNM PLAZA ‘’SARL

.au
غرض الشركة بإ3جاز : - 

 Vente de pièce de rechange et
.accessoires auto

 le négoce, importation  -
.et l’exportation

 33  : االجتلاعي  املقر  عنوان 
 PLACE MOHAMMED V,
 AVENUE HASSAN II EL JADIDA -

24111 الجد3دة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
الصلد  عبد  البارو ي  السيد 
111  رهم  بقيلة  حصة   1.111   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الصلد  عبد  البارو ي  السيد 
 Av. Chahid Rachidi  6 عنوانه)ا) 
 kodiet Ben Driss El Jadida 24111

الجد3دة املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

الصلد  عبد  البارو ي  السيد 
 Av. Chahid Rachidi  6 عنوانه)ا) 
 kodiet Ben Driss El Jadida 24111

الجد3دة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 13 بتاريخ  بالجد3دة   االبتدائية 

3وليوز 2121 تحت رقم 25168.
939I

BRADUS BUSINESS CENTER

BZO COULOUR
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

BRADUS BUSINESS CENTER
 LOT BACHKOU RESIDENCE 77

 ZINEB APPT 17 5EME ETAGE
 CASA ، 20420، CASABLANCA

MAROC
BZO COULOUR  شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتلاعي 26 شارع 
مرس السلطان الطابق امول شقة 

3 الدار البيضاء - 21111 الدار 
البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.311685
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر حل   2121 نونبر   16 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
   BZO COULOUR الشريك الوحيد 
111.111  رهم  رأسلالها  مبلغ 
شارع   26 اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان 
مرس السلطان الطابق امول شقة 3 
الدار البيضاء - 21111 الدار البيضاء 

املغرب نتيجة ل : املنافسة.
و حد  مقر التصفية ب 26 شارع 
مرس السلطان الطابق امول شقة 3 
الدار البيضاء - 21421 الدار البيضاء 

املغرب. 
و عين:

و  العلوي  عزيز    السيد)ة) 
حارت  بلحسن  اوال   عنوانه)ا)  وار 
الغابة اوال  عزوز  ار بوعزة النواصر 

21111 الدار البيضاء الدار البيضاء 

كلصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : 26 شارع 

مرس السلطان الطابق امول شقة 3 

الدار البيضاء

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 18 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 758116.

941I

CONCILIUM EXPERTISE

ADSELLO

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

CONCILIUM EXPERTISE

156،زنقة ابو زا3د الدا و�سي، 

رقم 9، املعاريف، الدار البيضاء ، 

21331، الدار البيضاء املغرب

ADSELLO شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

الحسن الثاني مكاتب النخيل رقم 

42 - 93111 تطوان  املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.25925

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 11  جنبر 2121 تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 

»شارع الحسن الثاني مكاتب النخيل 

رقم 42 - 93111 تطوان  املغرب« إ 9 

»شارع الجيش امللكي زنقة ج علارة 

الرزيني رقم 31 ط 3 ش 7 - 93111 

تطوان   املغرب«.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

29  جنبر  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

2121 تحت رقم 6293.

941I
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SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

BAISSA FASHION
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جد3د للشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

BAISSA FASHION  شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 63 
بلوك 5 شارع ب حي أ3ت محند 
تيكوين أكا 3ر - 81111 أكا 3ر 

املغرب.
تعيين مسير جد3د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.41211

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   2121 نونبر   26 املؤرخ في 
مسير جد3د للشركة السيد)ة) بيصة 

3ونس كلسير آخر
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
25  جنبر  بتاريخ  باكا 3ر   التجارية 

2121 تحت رقم 97629.
942I

IB PARTNERS

بني مالل
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

IB PARTNERS
 BD LA CORNICHE ، 20040، 47

CASABLANCA MAROC
بني مالل شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي محل رقم 
1 تجزئة نا 3ة - 23131 بني مالل 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

7339

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعدا   تم   2116 أبريل   14

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

بني   : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

مالل.

غرض الشركة بإ3جاز : استيرا  و 

تصد3ر.

عنوان املقر االجتلاعي : محل رقم 

مالل  بني   23131  - نا 3ة  تجزئة   1

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

السيد حليم عا ل :  1.111 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عا ل  حليم  السيد 

الرقم   15 علارة  الخضراء  إاملد3نة 

الدار البيضاء    27182 بوسكورة   3

املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  عا ل  حليم  السيد 

الرقم   15 علارة  الخضراء  إاملد3نة 

الدار البيضاء    27182 بوسكورة   3

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

تحت   - بتاريخ  االبتدائية ببني مالل  

رقم -.

943I

Noun Management

TANGER AFFAIRES SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Noun Management
 Rue Amr Ben Al Ass Resedance
 Ouad Eddahab 4° Etage N° 29 ،

90000، Tanger Maroc
 TANGER AFFAIRES SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

 BRANES وعنوان مقرها اإلجتلاعي
 1 RUE IBN CHAHID N° 19    -

90000 TANGER MAROC
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
111315

 11 عقد حر مؤرخ في  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121  جنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.TANGER AFFAIRES SARL AU
غرض الشركة بإ3جاز : - 

Élevage de volaille et œufs
 commercialisation de  -

tous produits Poulet et oeufs
 L’importation produits  -

Poulet et œufs
 Et plus généralement,  -
 toute opération industrielle,
 commerciales, financières,
 mobiliers ou immobiliers qui
 se rattachant directement aux
 objets ci-dessus ou susceptibles
 d’en favoriser le développement

 .de la société
 BRANES : عنوان املقر االجتلاعي
 1 RUE IBN CHAHID N° 19    -

.90000 TANGER MAROC
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 Ismail Elamrani :  100 السيد 
حصة بقيلة 111.111  رهم للحصة 
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 Ismail Elamrani السيد 
 Rue mohamed kadiri n° (عنوانه)ا

.8 90000 TANGER MAROC
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
 Ismail Elamrani السيد 
 Rue mohamed kadiri n° (عنوانه)ا

8 90000 TANGER MAROC
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
28  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 8112.

944I

ADECOGEST

OLA DE ARTE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

ADECOGEST
شارع عبد الرحلان الثالث قيسارية 
ريف  ور رقم 19 ، 93111، مرتيل 

املغرب
OLA DE ARTE شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي قيسارية 
االندلس رقم 221 - 93111 تطوان 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

28117
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   12
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
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عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 OLA  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.DE ARTE
غرض الشركة بإ3جاز : مقهي و بيع 

التبغ.
قيسارية   : عنوان املقر االجتلاعي 
تطوان   93111  -  221 االندلس رقم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسلال  مبلغ 

100.000,00  رهم، مقسم كالتا ي:
 511   : البطيوي  مونة  السيدة 
حصة بقيلة 100,00  رهم للحصة .
السيد مروان مرصو :  511 حصة 

بقيلة 100,00  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة مونة البطيوي عنوانه)ا) 
تجزئة السواني   646 شارع قطر رقم 

93111 تطوان املغرب.
عنوانه)ا)  مرصو  مروان  السيد 
تجزئة السواني   646 شارع قطر رقم 

93111 تطوان املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة مونة البطيوي عنوانه)ا) 
تجزئة السواني   646 شارع قطر رقم 

93111 تطوان املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
نونبر   25 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2121 تحت رقم 6142.
945I

ORIEN.COMPTA

HAVIK EURO TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

ORIEN.COMPTA
52 شارع محلد الخامس حي 

الحسني بركان ، 61311، بركان 
املغرب

HAVIK EURO TRANS شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 143 
زنقة االطالل حي املسيرة - 61311 

بركان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7517
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 11  جنبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 HAVIK : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.EURO TRANS
نقل   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير
االستيرا  و التصد3ر

التجارة.
عنوان املقر االجتلاعي : رقم 143 
 61311  - املسيرة  حي  االطالل  زنقة 

بركان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 511   : محلد  بنعسكر  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
 511   : 3اسين  بنعسكر  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بنعسكر محلد عنوانه)ا) 
املسيرة  حي  االطالل  زنقة   143 رقم 

61311 بركان املغرب.
السيد بنعسكر 3اسين عنوانه)ا) 
املسيرة  حي  االطالل  زنقة   143 رقم 

61311 بركان املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بنعسكر محلد عنوانه)ا) 
املسيرة  حي  االطالل  زنقة   143 رقم 

61311 بركان املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
26  جنبر  بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

2121 تحت رقم 546.
946I

FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

LION  DIX
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE FIDBOSS

Comptable Agréé

 appt 4 Lot RIZANA ;

 RESIDENCE LAHRECH N° 6

 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC

LION  DIX شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 297 

مرجان 12  - 51151 مكناس املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

51821

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 11  جنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

  LION  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.DIX

أشغال   -  : غرض الشركة بإ3جاز 

البناء والتعليرو أشغال مختلفة. 

املساحات  تهيئة  و  تصليم   -

الخضراء واملجاري املائية.

 297  : االجتلاعي  املقر  عنوان 

مرجان 12  - 51151 مكناس املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 811.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

الرحيم   عبد  القاسمي  السيد 

111  رهم  بقيلة  حصة   2.411   :

للحصة .

 3.211   : السيد القاسمي احلد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

 2.411   : السيد القاسمي علر  

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الرحيم   عبد  القاسمي  السيد 

 51151   12 مرجان   297 عنوانه)ا) 

مكناس املغرب.

عنوانه)ا)  علر  القاسمي  السيد 

مكناس   51151  12 مرجان   297

املغرب.

السيد القاسمي احلد عنوانه)ا) 

مكناس   51151   12 مرجان   297

املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  علر  القاسمي  السيد 

مكناس   51151   12 مرجان   297

املغرب

السيد القاسمي احلد عنوانه)ا) 

مكناس   51151   12 مرجان   297

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

28  جنبر  بتاريخ  التجارية بلكناس  

2121 تحت رقم 4478.

947I

AMJ MANAGEMENT

 INTERNATIONAL TRADING

COMPANY NETWORK
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

AMJ MANAGEMENT
زنقة  االر ن  اقامة 3امنة   2 الطابق 

االول رقم 31   طنجة ، 91111، 

طنجة املغرب

 INTERNATIONAL TRADING

COMPANY NETWORK شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : 26 شارع 

مرس سلطان الطابق 1 اقامة 

3 الدار البيضاء - 21131 الدار 

البيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.375279
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بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2121 نونبر   15 املؤرخ في 
 INTERNATIONAL TRADING
شركة   COMPANY NETWORK
مبلغ  املحدو ة  املسؤولية  ذات 
وعنوان  111.111  رهم  رأسلالها 
مرس  شارع   26 اإلجتلاعي  مقرها 
الدار   3 اقامة   1 الطابق  سلطان 
البيضاء  الدار   21131  - البيضاء 
بدون   covid-19ل نتيجة  املغرب 

نشاط.
و عين:

و  الوا 9   اشرف    السيد)ة) 
موالي  السلطان  ش  عنوانه)ا) 
تطوان   93111  114 رقم  الحسن 

املغرب كلصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 
26 شارع  وفي   2121 نونبر   15 بتاريخ 
مرس سلطان الطابق 1 اقامة 3 الدار 
البيضاء  الدار   21131  - البيضاء 

املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 759471.
948I

زوبير بوتغلاس

STE ISOREX - TAZA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

زوبير بوتغلاس
اكنول املركز تازة ، 35151، تازة 

املغرب
STE ISOREX - TAZA SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي قسو مداح 

علارة بلة الطابق السفلي مكتب 
رقم 13 تازة - 35111 تازة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5695
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 19  جنبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ISOREX - TAZA SARL

 TRAVAUX : غرض الشركة بإ3جاز

 DIVERS OU CONSTRUCTIONS

 / IMPORTATION ET

.EXPORTATION

قسو   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

السفلي  الطابق  بلة  علارة  مداح 

تازة   35111  - تازة   13 رقم  مكتب 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
بوجلعاوي  حلزة  السيد 

عنوانه)ا) حي الحسني مجلوعة أ رقم 

112 شقة 5 تازة 35111 تازة املغرب.

عنوانه)ا)  3حيى  حلاني  السيد 

 28511 الفرنسية  الد3ار 

VERNOUILLET فرنسا.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
بوجلعاوي  حلزة  السيد 

عنوانه)ا) حي الحسني مجلوعة أ رقم 

112 شقة 5 تازة 35111 تازة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

24  جنبر  بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

2121 تحت رقم 618.

949I

HAFID ATMAN

ATMAN DU SEL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

HAFID ATMAN

 AV MOHAMED V ACOTE DE

 IMPRI CHARQ. BUREAU N°6

 2éme ETAGE ، 35100، GUERCIF

املغرب

ATMAN DU SEL شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي  وار 
الخرجية جلاعة الصباب جرسيف 

- 35124 جرسيف املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2121/1943
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 17  جنبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ATMAN DU SEL
إنتاج   : بإ3جاز  الشركة  غرض 
والصناعية-  الغدائية  امللح  وتوزيع 

التجارة- امشغال املختلفة والبناء.
:  وار  االجتلاعي  املقر  عنوان 
الخرجية جلاعة الصباب جرسيف 

- 35124 جرسيف املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 21.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:
 111   : عثلان   حفيظ  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
السيد محلد عثلان :  111 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  السيد حفيظ عثلان  
بركين  الصباب  الخرجية   وار 

جرسيف 35124 جرسيف املغرب.
عنوانه)ا)  عثلان  محلد  السيد 
جرسيف  الصباب  الخرجية   وار 

35124 جرسيف املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  عثلان  حفيظ  السيد 
بركين  الصباب  الخرجية   وار 

جرسيف 35124 جرسيف املغرب
عنوانه)ا)  عثلان  محلد  السيد 

جرسيف  الصباب  الخرجية   وار 

35124 جرسيف املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 23 بتاريخ  بجرسيف   االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم 958/2020.

951I

JURIS INVEST PARTNERS

 SOCIETE IMMOBILIERE LES
DEUX PERLES

إعالن متعد  القرارات

JURIS INVEST PARTNERS

جيت بزنس كالص رقم 16ـ18 

تجزئة التوفيق سيدي معروف الدار 

البيضاء، 21271، الدار البيضاء 

املغرب

 SOCIETE IMMOBILIERE LES

DEUX PERLES »شركة التوصية 

سهم«
ُ
بام

وعنوان مقرها االجتلاعي: 21 شارع 

هيبو روم جنان موالي الكامل  - 

31111 فاس املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.21455

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 26 3ونيو 2121

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي 3نص عل9 ما3لي: 
رفع راسلال الشركة بلبلغ 211.111 

111 111  رهم ا 9   رهم برفعه من 

111 311  رهم عن طريق الحساب 

مقاصة  إجراء  و  للشركاء  الجاري 

مع  3ون الشركة املحد ة املقدار و 

املستحقة.

عل9  3نص  الذي   :2 رقم  قرار 

السيد  جد3د  شريك  تعيين  ما3لي: 

الحامل  السالم  عبد  الصفريوي 

                     CD  511251 للبطاقة الوطنية رقم

وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذي 3نص عل9 ما3لي: 

تحيين النظام االسا�سي 
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باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
15  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم 3614.
951I

موثق محلد اال ري�سي

INOVA ESTATE S.A.R.L AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

موثق محلد اال ري�سي
33، شارع الجيش امللكي، اقامة 
االسلاعلية، تطوان ، 93141، 

تطوان املغرب
 INOVA ESTATE S.A.R.L AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 487 شارع 
الدار البيضاء - 93111 تطوان 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
28335

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 11  جنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 INOVA : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.ESTATE S.A.R.L AU
االنعاش   : غرض الشركة بإ3جاز 

العقاري.
 487  : االجتلاعي  املقر  عنوان 
شارع الدار البيضاء - 93111 تطوان 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
السيد أنس مرون :  1.111 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد أنس مرون عنوانه)ا) شارع 
 93111 الطوابل   91 رقم  تللسان 

تطوان املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد أنس مرون عنوانه)ا) شارع 
 93111 الطوابل   91 رقم  تللسان 

تطوان املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
25  جنبر  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

2121 تحت رقم 6282.
952I

PREMIUM FINANCE

Sté MLAL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

Sté MLAL شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي  35 مكرر 
ضبا�سي  رب سيدي بن عي�سى  - 

41111 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

119817
في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 فبرا3ر   15
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 Sté  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.MLAL
استغالل   : غرض الشركة بإ3جاز 

 ار الضيافة او الرياض..
عنوان املقر االجتلاعي :  35 مكرر 

 - عي�سى   بن  سيدي  ضبا�سي  رب 
41111 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  
 رهم، مقسم كالتا ي:

حصة   341   : السيد حلزة ا3زو 
بقيلة 111  رهم للحصة .

حصة   331   : السيد 3ونس ا3زو 
بقيلة 111  رهم للحصة .

حصة   331   : السيد خليد ا3زو 
بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

رقم  السيد حلزة ا3زو عنوانه)ا) 
ويني   62591 شارع جون كنيدي    2

فرنسا.
 35 ا3زو عنوانه)ا)  السيد 3ونس 
ويني   62591 باستور   شارع  مكرر 

فرنسا.
رقم  السيد خليد ا3زو عنوانه)ا) 
ويني   62591 شارع جون كنيدي    2

فرنسا.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
رقم  السيد حلزة ا3زو عنوانه)ا) 
ويني   62591 شارع جون كنيدي    2

فرنسا
 35 ا3زو عنوانه)ا)  السيد 3ونس 
ويني   62591 باستور   شارع  مكرر 

فرنسا
رقم  السيد خليد ا3زو عنوانه)ا) 
ويني   62591 شارع جون كنيدي    2

فرنسا
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
29  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2121 تحت رقم 118982.
953I

ml congestfin

CPSM
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ml congestfin
 guernaoui mokhtar place

 marechal 3 etg bureau N°

 13 Casablanca ، 20101،

casablanca maroc

CPSM شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 197 شارع 

الزرقطوني الطابق 5  - 2111 الدار 

البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.343945

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تلت   2116 نونبر   22 في  املؤرخ 

املصا قة عل9 :

عزالد3ن با3بن  )ة)  تفويت السيد 

111 حصة اجتلاعية من أصل 111 

خد3جة  )ة)  السيد  لفائدة   حصة 

 راس بتاريخ 22 نونبر 2116.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم   

 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نونبر 2116 تحت رقم 61896.

954I

sofoget

ACHKID.AJI
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جد3د للشركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

ACHKID.AJI  شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي  القنيطرة 

مركز تسوق املحطة القطار محل 
رقم ك 3   14111 القنيطرة املغرب.

تعيين مسير جد3د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.51199

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

2121 تم تعيين  11  جنبر  املؤرخ في 

السيد)ة)   للشركة  جد3د  مسير 

حيضر  مهدي كلسير وحيد
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تبعا لقبول استقالة املسير.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 17 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم 81653.

955I

RAIHANA ET AYOUB GESTION  

FIRST GROUP JASMIN
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

RAIHANA ET AYOUB GESTION
 رب العساس رقم 37 سيبع مراكش 

، 41111، مراكش املغرب
FIRST GROUP JASMIN شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي الطابق 
االر�سي رقم 1 علارة نوايي زنقة ابن 

سينا نوري اطل�سي السلاللية  - 
41111 مراكش املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.84143
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم   2121 شتنبر   12 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
»411.111  رهم« أي من »111.111 
عن  »511.111  رهم«  إ 9   رهم« 
مع  3ون  مقاصة  إجراء    : طريق 
الشركة املحد ة املقدار و املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
29  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2121 تحت رقم 9782.

956I

CRI MEKNES

VABLOM SARL
إعالن متعد  القرارات

CRI MEKNES
 S37 AVENUE OKBA BNOU
 NAFII S37 AVENUE OKBA

 BNOU NAFII، 50000، MEKNES
MAROC

 VABLOM SARL

»شركة ذات املسؤولية املحدو ة«
وعنوان مقرها االجتلاعي: 2 زنقة 

املرس م.ج - - مكناس املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: : 
.25763

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
املؤرخ في 21  جنبر 2121

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم -1: الذي 3نص عل9 ما3لي: 
-بيع مجلوع الحصص 21111 حصة 
اجتلاعية والتي كانت في ملك السيد 
19111حصة  علوي  أمراني  علي 
151حصة   علوي  أمراني  عثلان  و 
حصة   111 علوي   أمراني  وصفاء 
ونجية العبدالوي 751 حصة  . للسيد 
كلال بنشقرون الساكن ب327  رب 
.وأسند  فاس  املرينيين  حي  الفر  
التسيير الكامل للشركة للسيد كلال 
بنشقرون بعد قبول  استقالة السيد 

علي أمراني علوي .
عل9  3نص  الذي   :  2- رقم  قرار 
ما3لي: تغيير الشكل القانوني للشركة 
من شركة ذات املسؤولية املحدو ة 
ا 9 شركة ذات املسؤولية املحدو ة 
املقر  .وتغيير  الوحيد  الشريك  ذات 
زنقة املرس   2 الجتلاعي للشركة من 
 12 املنار  اقامة  ا 9  مكناس  م.ج 

ا ريس 1 علارة  ال 4م.ج مكناس
وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
3نص  الذي   :27-41 رقم  بند 
الحصص  مجلوع  -بيع  ما3لي:  عل9 
21111 حصة اجتلاعية والتي كانت 
علوي  أمراني  علي  السيد  ملك  في 
19111حصة و عثلان أمراني علوي 
علوي   أمراني  وصفاء  151حصة  
 751 العبدالوي  ونجية  حصة   111
بنشقرون  كلال  للسيد   . حصة  
حي  الفر   ب327  رب  الساكن 
املرينيين فاس .وأسند التسيير الكامل 
للشركة للسيد كلال بنشقرون بعد 
أمراني  علي  السيد  استقالة  قبول  

علوي .
عل9  3نص  الذي   :1-4 رقم  بند 
ما3لي: تغيير الشكل القانوني للشركة 

من شركة ذات املسؤولية املحدو ة 
ا 9 شركة ذات املسؤولية املحدو ة 
املقر  .وتغيير  الوحيد  الشريك  ذات 
زنقة املرس   2 الجتلاعي للشركة من 
 12 املنار  اقامة  ا 9  مكناس  م.ج 

ا ريس 1 علارة  ال 4م.ج مكناس

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
29  جنبر  بتاريخ  التجارية بلكناس  

2121 تحت رقم 4521.
957I

TRANSPARENCE COMPTA-CONSEILS-

SOLUTIONS

LALAMO
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

TRANSPARENCE COMPTA-
CONSEILS-SOLUTIONS

 HAY TARGA N° 512
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

LALAMO شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 
طارق ابن زيا  وابن عائشة إقامة 

ملتازة مبنى رقم 18 شقة رقم 
6 مكتب رقم 2 مراكش - 41111 

مراكش املغرب.
تحويل  املقر االجتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.96191

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 14 أكتوبر 2121 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 
عائشة  وابن  زيا   ابن  طارق  »شارع 
إقامة ملتازة مبنى رقم 18 شقة رقم 
 41111  - مراكش   2 رقم  مكتب   6
مراكش املغرب« إ 9 »جوهرة امطلس 
 - مراكش  أوريكا  طريق   1198 رقم 

41111 مراكش  املغرب«.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
نونبر   12 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2121 تحت رقم 7666.
958I

Etude Maître Mohamed BOULAICH

ايموبيلي منصوري هداية 
وإخوانها

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تأسيس شركة

 Etude Maître Mohamed

BOULAICH

شارع عالل ن عبد هللا اقامة 

اسلاعيل الطابق امول رقم 12 

طنجة طنجة، 91111، طنجة 

املغرب

ا3لوبيلي منصوري هدا3ة وإخوانها 

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي متجر رقم 

1 طابق سفلي علارة 3 مجلوعة 13 

مجلع العرفان بوخالف طنجة - 

91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

111185

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   11

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

ا3لوبيلي منصوري هدا3ة وإخوانها.

غرض   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

عقاري تجاري.

متجر   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
رقم 1 طابق سفلي علارة 3 مجلوعة 

13 مجلع العرفان بوخالف طنجة - 

91111 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 411   : السيد املنصوري عثلان 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

السيدة اميلة اكريم :  311 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة .
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 111   : السيدة هدا3ة املنصوري 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

 111   : املنصوري  رؤيا  السيدة 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

 111   : املنصوري  طه  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عثلان  املنصوري  السيد 

املحلد3ة  حدائق  تجزئة  عنوانه)ا) 

م   11 رقم   15 علارة رقم   11 طابق 

س اريس املحلد3ة 28811 املحلد3ة 

املغرب.

عنوانه)ا)  طه  املنصوري  السيد 

 11 طابق  املحلد3ة  حدائق  تجزئة 

م س اريس   11 رقم   15 علارة رقم 

املحلد3ة 28811 املحلد3ة املغرب.

السيدة املنصوري رؤيا عنوانه)ا) 

 11 طابق  املحلد3ة  حدائق  تجزئة 

م س اريس   11 رقم   15 علارة رقم 

املحلد3ة 28811 املحلد3ة املغرب.

هدا3ة  املنصوري  السيدة 

املحلد3ة  حدائق  تجزئة  عنوانه)ا) 

م   11 رقم   15 علارة رقم   11 طابق 

س اريس املحلد3ة 28811 املحلد3ة 

املغرب.

عنوانه)ا)  اكريم  اميلة  السيدة 

 11 طابق  املحلد3ة  حدائق  تجزئة 

م س اريس   11 رقم   15 علارة رقم 

املحلد3ة 28811 املحلد3ة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عثلان  املنصوري  السيد 

املحلد3ة  حدائق  تجزئة  عنوانه)ا) 

م   11 رقم   15 علارة رقم   11 طابق 

س اريس املحلد3ة 28811 املحلد3ة 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

22  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم م12212219652.

959I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE ائتلانية الثقة العيون

LAAYOUNE

ELECTRO-MARSA
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ائتلانية الثقة العيون
CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عالل بن عبد هللا املر�سى 
العيون ، 72111، املر�سى العيون 

املغرب
ELECTRO-MARSA  شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 
عالل بن عبد هللا  رقم 42 مكرر 
الطابق السفلي املر�سى العيون - 

71112 املر�سى العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
34457

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 24  جنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. ELECTRO-MARSA
غرض الشركة بإ3جاز : شراء وبيع 
الكهربائية  امجهزة  لجليع  تركيبات 
واإللكترونية و كاميرا فيد3و ملعدات 
وكاميرا   ، املعلومات  تكنولوجيا 
املراقبة بالفيد3و ،  وهوائيات املياف 
وجليع شبكات التوزيع واالتصاالت 
وتسويق  تصنيع  املحلولة  الهواتف 

أجهزة الهاتف......
شارع   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
مكرر   42 رقم  هللا   عبد  بن  عالل 
 - العيون  املر�سى  السفلي  الطابق 

71112 املر�سى العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  
 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.111   : جغنين  عا ل  السيد 
حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  جغنين  عا ل  السيد 
زنقة طرابلس رقم 9 املر�سى  711112 

املر�سى العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  جغنين  عا ل  السيد 
 71112 9 املر�سى   زنقة طرابلس رقم 

املر�سى العيون املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 28  جنبر 

2121 تحت رقم 3203/2020.
961I

PRIVILEGE CABINET

 BLAGUER IMMOBILIER
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تأسيس شركة

PRIVILEGE CABINET
 MSALLAH RUE URUGUAY

 NO 7 TANGER MSALLAH RUE
 URUGUAY NO 7 TANGER،

90000، TANGER TANGER
 BLAGUER IMMOBILIER SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي زنقة اليلن 

11 الطباق التاني رقم 4 طنجة - 
91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
111251

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 21  جنبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.BLAGUER IMMOBILIER SARL
االنعاش   : غرض الشركة بإ3جاز 

العقاري .
زنقة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
اليلن 11 الطباق التاني رقم 4 طنجة 

- 91111 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
السيد شنج�سي وليد :  511 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة .
السيد شنج�سي وليد :  511 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  وليد  شنج�سي  السيد 
72352 91111 اوتريخت   جفسترات 

هوالندا.
عنوانه)ا)  بالل  شنج�سي  السيد 
اوتريخت    91111  72352 فسترات 

هوالندا.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  وليد  شنج�سي  السيد 
اوتريخت    91111  72352 فسترات 

هوالندا
عنوانه)ا)  بالل  شنج�سي  السيد 
فسترات72352  9 اوتريخت هوالندا

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
25  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 237597.

961I

LZ EXPERTS

YGS INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

LZ EXPERTS
 rue Ibn Al Moualim ، 20050، ,4

Casablanca Maroc
YGS INVEST شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
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وعنوان مقرها اإلجتلاعي 46 شارع 
الزرقطوني - 21111 الدار البيضاء 

املللكة املغربية
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

454223
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2119 31  جنبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 YGS  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.INVEST
شركة   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

قابضة.
46 شارع  عنوان املقر االجتلاعي : 
الدار البيضاء   21111  - الزرقطوني 

املللكة املغربية.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:
49 حصة    : السيد كداري سليم 

بقيلة 111  رهم للحصة .
السيدة لزرق 3اسلنة :  51 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  سليم  كداري  السيد 
44 زنقة محلد سليحا 21111 الدار 

البيضاء املللكة املغربية.
عنوانه)ا)  3اسلنة  لزرق  السيدة 
12 زنقة أبو املحاسن الروياني 21111 

الدار البيضاء املللكة املغربية.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  سليم  كداري  السيد 
44 زنقة محلد سليحا 21111 الدار 

البيضاء املللكة املغربية
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

3نا3ر 2119 تحت رقم 728272.
962I

CHAMI CONSEILS

SADA CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

CHAMI CONSEILS
حي الفتح شارع محج محلد 

السا س علارة ارينا الطابق الرابع 
شقة 18 ، 71111، العيون املغرب

SADA CONSULTING  شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 
عالل بن عبد هللا املر�سى العيون  - 

71111 العيون  املغرب .
تحويل  املقر االجتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.21271

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تحويل   تم    2121 ماي   31 املؤرخ في 
من  للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 
املر�سى  هللا  عبد  بن  عالل  »شارع 
 « املغرب  العيون    71111  - العيون  
الشطر  »تجزئة املسيرة الخضراء  إ 9 
 71111  - العيون   املر�سى  الثالث 

العيون   املغرب ».
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 29  جنبر 

2121 تحت رقم 3215/2020.
963I

PRIVILEGE CABINET

 MONTGARRI IMMOBILIER
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

PRIVILEGE CABINET
 MSALLAH RUE URUGUAY

 NO 7 TANGER MSALLAH RUE
 URUGUAY NO 7 TANGER،

90000، TANGER TANGER
 MONTGARRI IMMOBILIER
SARL AU  شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي زنقة اليلن 

11 الطباق التاني رقم 4 طنجة - 
91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

111249

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2121 22  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 MONTGARRI IMMOBILIER

. SARL AU

االنعاش   : غرض الشركة بإ3جاز 

العقاري .

زنقة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

اليلن 11 الطباق التاني رقم 4 طنجة 

- 91111 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.111   : السيد شنج�سي وليد  

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  السيد شنج�سي وليد  

جافرستات 72352 91111 اوتريخت  

هوالندا .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  وليد  شنج�سي  السيد 

جافرستات 72352 91111 اوتريخت 

هوالندا 

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

25  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 237596.

964I

CHAMI CONSEILS

ELATFAOUI COSMETIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

CHAMI CONSEILS

حي الفتح شارع محج محلد 

السا س علارة ارينا الطابق الرابع 

شقة 18 ، 71111، العيون املغرب

  ELATFAOUI COSMETIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

سكيكيلة زنقة بن صليم رقم 111 

العيون  العيون 71111 العيون 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

34319

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2121 14  جنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. ELATFAOUI COSMETIQUE

تصليم   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

الد3كور الداخلي لللنازل واملكاتب و 

الفضاءات.

شارع   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

 111 سكيكيلة زنقة بن صليم رقم 

العيون   71111 العيون  العيون  

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

السيدة ليل9 العطفاوي  :  1.111 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
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السيدة ليل9 العطفاوي  عنوانه)ا) 
تجزئة   14 رقم   14 علارة   19 الزنقة 
العيون   71111 الحارثي   ا ريس 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة ليل9 العطفاوي  عنوانه)ا) 
تجزئة   14 رقم   14 علارة   19 الزنقة 
العيون    71111 الحارثي   ا ريس 

املغرب 
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 16  جنبر 

2121 تحت رقم 3089/2020.

965I

 centre de developpment profesionnel des

competences

AL AMANE FISH
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

 centre de developpment
profesionnel des competences

 n° 129 avenue omar el
 mokhrtar laayoune، 70000،

laayoune maroc
AL AMANE FISH  شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي املنطقة 
الصناعية املر�سى96 ش  العيون - 

71111 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

34467
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 25  جنبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 AL  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. AMANE FISH
تجارة   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

االسلاك بالجللة .

املنطقة   : عنوان املقر االجتلاعي 

 - العيون  ش   املر�سى96  الصناعية 

71111 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

السيد عبد القا ر املساوي  :  251 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

حصة   251   : السيد سيدو علر 

بقيلة 11  رهم للحصة .

السيد املساوي كريم :  251 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة .

السيد بوزيان كريم :  251 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

املساوي   القا ر  عبد  السيد 

محلد  شارع   9 رقم  عنوانه)ا) 

بني شيكر   62111 الخامس املر�سى  

الناضور املغرب.

 23 عنوانه)ا)  علر  سيدو  السيد 

زنقة   تجزئة الضويرية انس اسفي 

21161 اسفي املغرب.

عنوانه)ا)  كريم  املساوي  السيد 

تجزئة النسيم زنقة ف طريق ازمور 

انفا الدار البيضاء  62111 بني شيكر 

الناضور املغرب.

عنوانه)ا)  كريم  بوزيان  السيد 

زنقة العيون رقم 35 املر�سى  62111 

بني شيكر الناضور املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

املساوي   القا ر  عبد  السيد 

محلد  شارع   9 رقم  عنوانه)ا) 

بني شيكر   62111 الخامس املر�سى  

الناضور املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 29  جنبر 

2121 تحت رقم 3209/2020.

966I

ائتلانية أكيدي

TRANS HAZIM
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتلانية أكيدي
زنقة اسفي،محج الحسن الثاني، 
الشقة 12، الطابق الثالث  )م.ج) 
حلرية مكناس ، 51111، مكناس 

املغرب
TRANS HAZIM شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 1463 
الطابق 3  تجزئة مرجان 2 ، مكناس 

- 51151 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
51815

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 19  جنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 TRANS : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.HAZIM
نقل   : بإ3جاز  الشركة  غرض 
االستيرا    – البضائع لحساب الغير 

والتصد3ر.
رقم   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
 ،  2 تجزئة مرجان    3 الطابق   1463

مكناس - 51151 مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 61.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:
السيد حلزة بنكرين  :  111 حصة 

بقيلة 611  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بنكرين  حلزة  السيد 

قطر   الدوحة   53 فيال  أسبير  قطاع 

93111 الدوحة قطر.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بنكرين  حلزة  السيد 

قطر  الدوحة   53 فيال  أسبير  قطاع 

93111 الدوحة قطر

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

28  جنبر  بتاريخ  التجارية بلكناس  

2121 تحت رقم 51815.

967I

FIDUCIAIRE ATERCHANE

العجمي للعطور
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ATERCHANE

 SECTEUR 1 HAY LA 156

 MAGHREB AL ARABI TEMARA

 156 SEC 1 MASSIRA 2، 12010،

Temara MAROC

العجمي للعطور شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 4 زنقة وا  
زيزالطابق الثالث شقة 7 الرباط 

أجدال - 11191 الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

147797

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 أكتوبر   16

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

اإلقتضاء بلختصر تسليتها : العجمي 

للعطور.
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البيع   : بإ3جاز  الشركة  غرض 
بالتقسيط والتوزيع بالجللة لجليع 
والعطور  التجليل  مستحضرات 

والصابون
زنقة   4  : االجتلاعي  املقر  عنوان 
7 الرباط  وا  زيزالطابق الثالث شقة 

أجدال - 11191 الرباط املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
ها ي  محلد  سلطان  السيد 
 111 1.111 حصة بقيلة    : العجمي 

 رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
ها ي  محلد  سلطان  السيد 
 kwt الكويت  عنوانه)ا)  العجمي 

الكويت الكويت.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الرعيني  الياس  السيد 
 21 شقة  ج  علارة  الركراكي  زنقة 
الرباط   11151 الرباط  العكاري 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
نونبر   24 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2121 تحت رقم 5681.
968I

ECOVIS MOROCCO

معمل لالبتكار في التصنيع 
والهندسة - البوراطوري  فور  
إينوفاسيون إين  فابريكاسيون 

أند  إينجينيوري
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

ECOVIS MOROCCO
 ECOVIS MOROCCO: 34 rue

 Charam Achaykh, Etage 2 , N°
 8, Espace Palmier ، 25000،

Casablanca Maroc
معلل لالبتكار في التصنيع والهندسة 

- البوراطوري  فور  إ3نوفاسيون 
إ3ن  فابريكاسيون أند  إ3نجينيوري 

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي زنقة 
سومية، إقامة شهرزا  3، الطابق 

الخامس ، رقم 22، بامليي -  - 24111 
الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
484327

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   21
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
معلل   : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 
 - والهندسة  التصنيع  في  لالبتكار 
إ3نوفاسيون إ3ن   فور   البوراطوري  

فابريكاسيون أند  إ3نجينيوري.
استيرا    : بإ3جاز  الشركة  غرض 

وتصد3ر امجهزة الطبية
زنقة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
الطابق   ،3 شهرزا   إقامة  سومية، 
الخامس ، رقم 22، بامليي -  - 24111 

الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
حصة   411   : ل  الشركة شركاء 

بقيلة 111  رهم للحصة .
 321   : السيد لعلارتي عبد لعا ي 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
السيد املرني�سي  ريس :  41 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة .
 211   : الحسين  فوزي  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
 41   : عثلان  عمي   أ3ت  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الشركة شركاء ل عنوانه)ا)  زنقة 
الطابق  اإلستقرار2،  إقامة  بالي، 
الجيروند    ،62 رقم  السا س،  

21111 الدار البيضاء. املغرب.

لعا ي  عبد  لعلارتي  السيد 
بياض،  أ  ثرياق  زنقة   ،3 عنوانه)ا) 
الراحة  حي   ،9 رقم  االرابع،  الطابق 

24111 الدارالبيضاء املغرب.
السيد املرني�سي  ريس عنوانه)ا)  
عروس-   حوجه   ،19 رقم   ،72 زنقة 

52111 مكناس املغرب.
عنوانه)ا)  الحسين  فوزي  السيد 
،إقامة  زنقة حلزة بن عبداملطلب   9
رقم7  االرابع،  الطابق  عبداملومن، 

21111 الدارالبيضاء املغرب.
السيد أ3ت عمي  عثلان عنوانه)ا) 
5 زنقة الشهيد لو يي ك.ب.   31111 

الجد3دة املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
لعا ي  عبد  لعلارتي  السيد 
بياض،  أ  ثرياق  زنقة   ،3 عنوانه)ا) 
الراحة  حي   ،9 رقم  االرابع،  الطابق 

24111 الدارالبيضاء املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم -.
969I

rochdi conseil

SUD CAT
إعالن متعد  القرارات

rochdi conseil
تجزئة القوات املساعدة رقم 143 
العيون ، 71111، العيون املغرب

SUD CAT »شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتلاعي: رقم 

11 تجزئة 1511 العيون - 71111 
العيون املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.32299
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 25  جنبر 2121
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي 3نص عل9 ما3لي: 
للسيد  مللوكة  سهم   411 تفويت 
اوميد حسن ا 9 السيد ا3ت الكريم 

عبد السالم

قرار رقم 2: الذي 3نص عل9 ما3لي: 
تحويل الشكل القانوني للشركة من 
بشريك  املسؤولية  محدو ة  شركة 

وحيد ا 9 شركة محدو ة املسؤولية
قرار رقم 3: الذي 3نص عل9 ما3لي: 
مسير  حسن  اوميد  السيد   تعيين 

وحيد للشركة
وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 2: الذي 3نص عل9 ما3لي: 
من  للشركة  القانوني  الشكل  حويل 
بشريك  املسؤولية  محدو ة  شركة 

وحيد ا 9 شركة محدو ة املسؤولية
عل9  3نص  الذي  و7:   6 رقم  بند 
مللوكة  سهم   411 تفويت  ما3لي: 
للسيد اوميد حسن ا 9 السيد ا3ت 

الكريم عبد السالم
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 29  جنبر 

2121 تحت رقم 3213.

971I

rochdi conseil

SIAZ TRAVAUX DIVERS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

rochdi conseil
تجزئة القوات املساعدة رقم 143 
العيون ، 71111، العيون املغرب

SIAZ TRAVAUX DIVERS شركة 
ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

موالي عبد هللا علارة 11 رقم 15 
العيون - 71111 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
34451

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 23  جنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 SIAZ  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.TRAVAUX DIVERS
و  البناء   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

االشغال العامة.
شارع   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
 15 رقم   11 علارة  هللا  عبد  موالي 

العيون - 71111 العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 1.111   : السيد اعالبو اسلاعيل 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد اعالبو اسلاعيل عنوانه)ا) 
حي الهدى اكا 3ر   367 بلوك ب رقم 

81111 اكا 3ر املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اعالبو اسلاعيل عنوانه)ا) 
حي الهدى اكا 3ر   367 بلوك ب رقم 

81111 اكا 3ر املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 28  جنبر 

2121 تحت رقم 3198.
971I

offisc

FAVEMAT
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

offisc
 rue nablouss casablanca، 61

20500، casablanca maroc
FAVEMAT شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي 26 شارع 
مرس سلطان الطابق امول الشقة 

3 - 21511 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

484115
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 18  جنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.FAVEMAT
بائع موا    : غرض الشركة بإ3جاز 

البناء.
26 شارع  عنوان املقر االجتلاعي : 
مرس سلطان الطابق امول الشقة 3 

- 21511 الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 1.111   : نبيل  العيوني  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  نبيل  العيوني  السيد 
الزمامرة  الغنا رة  كبور  أوال    وار 

24351 سيدي بنور املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  نبيل  العيوني  السيد 
الزمامرة  الغنا رة  كبور  أوال    وار 

24351 سيدي بنور املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 758916.
972I

فيدي البشرى

سكانتيك
إعالن متعد  القرارات

فيدي البشرى
155 زنقة 76 الطابق امول الشقة 
رقم 2 حي املفة، 21221، الدار 

البيضاء املغرب
سكانتيك »شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة«
وعنوان مقرها االجتلاعي: رقم  61 

مكرر، تجزئة ام ارسة،سيدي 
معروف، الدار البيضاء - 21251 

الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.27617

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
املؤرخ في 15 أكتوبر 2121

تم اتخاذ القرارات التالية: 
عل9  3نص  الذي   :1 رقم  قرار 
الحصص  بيع  عل9  املوافقة  ما3لي: 
االجتلاعية املقترحة من طرف رئيس 
عبد  السيد  باع  حيث  العام  الجلع 
حصة   (2111( ألفين  الصبار  العزيز 
التي كان 3لتلكها في الشركة املسلاة 
مينة  السيدة  لفائدة  سكانتيك 

خدا ي
قرار رقم 2: الذي 3نص عل9 ما3لي: 
من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
إ 9  شركة ذات املسؤولية املحدو ة 
املحدو ة  املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد
قرار رقم 3: الذي 3نص عل9 ما3لي: و 
بناء عل9 عللية بيع الحصص، أصبح 
بالطريقة  مقسلا  الشركة  رأسلال 
السيدة  السا س:   البند  التالية:   
.................................... خدا ي  مينة 

 ..........................................................
...... 411111  رهم املجلوع الكامل 
...........................................................
411111  رهم    .................................
السيدة مينة خدا ي  البند السابع:  
...........................................................
...................................... 4111 حصة 
................................. املجلوع الكامل 
...........................................................

......... 4111 حصة
قرار رقم 4: الذي 3نص عل9 ما3لي: 
3حتفظ  التسيير:   تعد3ل  و  تغيير 
الحامل  الصبار  العزيز  عبد  بالسيد 
عد   للتعريف  الوطنية  للبطاقة 
محد ة  غير  ملدة  كلسير   A594244

املحدو ة  املسؤولية  ذات  للشركة 
سكانتيك  املسلاة  وحيد  بشريك 
خدا ي  مينة  السيدة  تعيين  مع 
للتعريف  الوطنية  للبطاقة  الحاملة 
املسير  كلساعدة   BE687557 عد  
املذكور أعاله ملدة غير محد ة لنفس 

الشركة املسلاة سكانتيك
قرار رقم 5: الذي 3نص عل9 ما3لي: 
التوقيع  فوض  للتوقيع:  بالنسبة 
لللسير عبد العزيز الصبار أو مساعدة 
السيدة مينة خدا ي و ذلك  املسير 

بطريقة التوقيع املنفصل
عل9  3نص  الذي   :6 رقم  قرار 
ما3لي: وضع و تحرير القانون الجد3د 

للشركة والعلل به
وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي 3نص عل9 ما3لي: 
السيدة مينة خدا ي .........................
...........................................................

.......... 411111  رهم
بند رقم 7: الذي 3نص عل9 ما3لي: 
السيدة مينة خدا ي .........................
...........................................................

............. 4111 حصة
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نونبر 2121 تحت رقم 753533.
973I

FROUGATAJ SARL فروكاتاج

فروكاتاج

FROUGATAJ sarl 
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

FROUGATAJ SARL فروكاتاج
 HAY MLY RACHID GR 2 AV B

 N° 106 ، 20000، CASABLANCA
MAROC

فروكاتاج FROUGATAJ sarl شركة 
ذات املسؤولية املحدو ة)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتلاعي حي موالي 
رشيد مجلوعة 2 زنقة ب رقم 116 - 

21111 الدار البيضاء املغرب.
حل شركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 
.365135

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
2121 تقرر حل  17  جنبر  املؤرخ في 
املحدو ة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ    FROUGATAJ sarl فروكاتاج 
وعنوان  111.111  رهم  رأسلالها 
رشيد  موالي  حي  اإلجتلاعي  مقرها 
مجلوعة 2 زنقة ب رقم 116 - 21111 
لم   : املغرب نتيجة ل  الدار البيضاء 
غرضها  تحقيق  من  الشركة  تتلكن 
 ، الشركاء  3قرر  لذلك   ، املؤس�سي 
حل   ، وفًقا محكام النظام امسا�سي 
الو 3ة  وتصفيتها  املذكورة  الشركة 

اعتباًرا من هذا اليوم..
و حد  مقر التصفية ب حي موالي 
رشيد مجلوعة 2 زنقة ب رقم 116 - 

21111 الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

السيد)ة) لحسن  ا3جو و عنوانه)ا) 
مركز تجاري سلوى رقم 19 تيط مليل 
21111 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب كلصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
املخابرة و محل تبليغ العقو  و الوثائق 
املتعلقة بالتصفية : حي موالي رشيد 
الدار    116 2 زنقة ب رقم  مجلوعة 

البيضاء   املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 31 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 759716.

974I

HOUSSAM

د.ه طيك
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

HOUSSAM
 HAY SOUANI RUE 8 N° 15 ،

90000، TANGER MAROC
 .ه طيك شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد
)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي حي سواني 
أ2 املبنى 3 الطابق الثاني شقة 37 
كاساباراطا - 91111 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.54135
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
2121 تقرر حل  12 غشت  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
مبلغ  طيك   الوحيد  .ه  الشريك 
وعنوان  21.111  رهم  رأسلالها 
مقرها اإلجتلاعي حي سواني أ2 املبنى 
3 الطابق الثاني شقة 37 كاساباراطا 
 : ل  نتيجة  املغرب  طنجة   91111  -
غياب الشريك الوحيد بسبب السفر 

ملدة طويلة.
و حد  مقر التصفية ب حي سواني 
 37 الثاني شقة  الطابق   3 املبنى  أ2 

كاساباراطا - 91111 طنجة املغرب. 
و عين:

و  الوكيلي  إ ريس   السيد)ة) 
رقم   2 زنقة   4 حي الركايع  عنوانه)ا) 
كلصفي  املغرب  طنجة   91111  12

)ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
28  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 237675.
975I

Notaire

WAYN PROMOTION SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

Notaire
 Notaire ، 20200، Casablanca

Maroc
 WAYN PROMOTION SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 132، 
شارع محلد سليحة الطابق امول 

الدار البيضاء 21181 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

412715

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2118 3ونيو   11

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 WAYN : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.PROMOTION SARL

اإلنعاش   : غرض الشركة بإ3جاز 

العقاري.

 ،132  : االجتلاعي  املقر  عنوان 
امول  الطابق  سليحة  محلد  شارع 
21181 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسلال  مبلغ 

100.000,00  رهم، مقسم كالتا ي:

 999   : فائد  الد3ن  نور  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

حصة   1   : نوح  حنان  السيدة 

بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد نور الد3ن فائد عنوانه)ا) 
بلوك 1 زنقة 3 رقم 19 الحي املحلدي 

21571 الدار البيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  نوح  حنان  السيدة 
بلوك 1 زنقة 3 رقم 19 الحي املحلدي 

21571 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد نور الد3ن فائد عنوانه)ا) 
بلوك 1 زنقة 3 رقم 19 الحي املحلدي 

21571 الدار البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

شتنبر 2118 تحت رقم 677212.

976I

LA MAROCAINE C.J

 OUHAMDAN DE

 TRAVAUX PUBLIC ET

CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

LA MAROCAINE C.J

شارع عبد الكريم الخطابي 118 

علارة بوعشيق مكتب 1 ، 23111، 

بني مالل املغرب

 OUHAMDAN DE TRAVAUX

 PUBLIC ET CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : حي 

النصر اوال  عيا  بلوك 25 رقم 22 

- 23552 سوق السبت اوال  النلة  

املغرب .

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.4141

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر حل   2119 نونبر   14 املؤرخ في 

 OUHAMDAN DE TRAVAUX

 PUBLIC ET CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

رأسلالها  مبلغ  الوحيد  الشريك 

مقرها  وعنوان  111.111  رهم 

اإلجتلاعي حي النصر اوال  عيا  بلوك 
سوق السبت   23552  -  22 رقم   25

لعدم  نتيجة  املغرب   النلة   اوال  

تحقيق الغرض التجاري .

و عين:

و  اوحلدان   السيد)ة) عبد هللا   

عنوانه)ا) حي النصر اوال  عيا  بلوك 
السبت  سوق   23552  22 رقم   25

)ة)  كلصفي  املغرب   النلة   اوال  

للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

بتاريخ 14 نونبر 2119 وفي حي النصر 
اوال  عيا  بلوك 25 رقم 22 - 23552 

سوق السبت اوال  النلة  املغرب .
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باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

بتاريخ  االبتدائية بالفقيه بن صالح  

15  جنبر 2121 تحت رقم 367.

977I

Notaire

WAYN PROMOTION SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

Notaire

 Notaire ، 20200، Casablanca

Maroc

 WAYN PROMOTION SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 132، 
شارع محلد سليحة الطابق امول 

الدار البيضاء 21181 الدار البيضاء 

املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.412715

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 11 أكتوبر 2118 تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 

»132، شارع محلد سليحة الطابق 

الدار   21181 البيضاء  الدار  امول 

البيضاء املغرب« إ 9 »بلد3ة مد3ونة، 
زاوية رقم 9  وطريق تيط مليل علالة 

مد3ونة - الدار البيضاء 29642 الدار 

البيضاء  املغرب«.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 15 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نونبر 2118 تحت رقم 682471.

978I

LEADER FIDUCONSEIL

LEADER FIDUCONSEIL
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LEADER FIDUCONSEIL

38 اقامة حيضر الجراح ،الشقة 
رقم 13 ، 21151، الدارالبيضاء 

املغرب

LEADER FIDUCONSEIL شركة 
ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي 46 شارع 
الزركتوني ، الطابق الثاني ، الشقة 
رقم 6 - 21112 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
482283

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   13
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.LEADER FIDUCONSEIL
*أعلال   : بإ3جاز  الشركة  غرض 
والقانونية  املحاسبية  االستشارات 

والضريبية ؛
46 شارع  عنوان املقر االجتلاعي : 
الشقة   ، الطابق الثاني   ، الزركتوني 
رقم 6 - 21112 الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 1.111   : الواتق  حسام  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الواتق  حسام  السيد 
 231 علارة   21 س  م  االزهر  تجزئة 
الدارالبيضاء   21251 االلفة  ش6 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الواتق  حسام  السيد 
 231 علارة   21 س  م  االزهر  تجزئة 
الدارالبيضاء   21251 االلفة  ش6 

املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 19 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 756746.

979I

FIDICOM

STE DIVERS LILBINAE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDICOM

 AV ORAN N° 10 RUE BERLIN

 ZOHOUR 1 FES FES، 30000،

FES MAROC

ste divers lilbinae  شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 14 

تجزئة اسلاء طريق عين الشقف  - 

31111 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

65437

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 12  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 ste  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. divers lilbinae

اشغال   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

البناء املختلفة .
 14 رقم   : عنوان املقر االجتلاعي 

 - طريق عين الشقف   تجزئة اسلاء 

31111 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

السيد محلد بوزكراوي  :  1.111 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محلد بوزكراوي  عنوانه)ا) 

تجزئة أنيس  رب الور    9 فيال رقم 

فاس   31111 الخطيب   ابن  شارع 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محلد بوزكراوي  عنوانه)ا)  

9 تجزئة أنيس  رب الور  شارع ابن 

الخطيب  31111 فاس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

23  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم 3698.

981I

CABINET HAMZAOUI

ESPACE THERMIQUE SNC
شركة التضامن

حل شركة

CABINET HAMZAOUI

 19BIS AVENUE OMAR IBN AL

 KHATTAB 2E ETAGE NO 8 ،

90000، TANGER MAROC

 ESPACE THERMIQUE SNC

شركة التضامن)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي زنقة  الية 

رقم 2 - 91111 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.26455

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر   2121 13  جنبر  في  املؤرخ 

 ESPACE التضامن  شركة  حل 

THERMIQUE SNC  مبلغ رأسلالها 

مقرها  وعنوان  111.111  رهم 

اإلجتلاعي زنقة  الية رقم 2 - 91111 

طنجة املغرب نتيجة ل : موت الشريك 

و املسير املرحوم محلد ركينة.

زنقة  ب  التصفية  مقر  حد   و 

 الية رقم 2 - 91111 طنجة املغرب.
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 و عين:
و  ركينة  3وسف   السيد)ة) 
رقم  الثاني  الحسن  شترع  عنوانه)ا) 
175 91111 طنجة املغرب كلصفي 

)ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
21  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 237691.

982I

CABINET HAMZAOUI

SMART SOLAR ENERGY
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET HAMZAOUI
 19BIS AVENUE OMAR IBN AL

 KHATTAB 2E ETAGE NO 8 ،
90000، TANGER MAROC

SMART SOLAR ENERGY شركة 
ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتلاعي املنطقة 

الصناعية مغوغة الطريق 2 رقك 72 
الطابق 1 - 91111 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.79651
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر حل   2121 نونبر   24 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
 SMART SOLAR الوحيد  الشريك 
 111.111 مبلغ رأسلالها    ENERGY
اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان   رهم 
الطريق  مغوغة  الصناعية  املنطقة 
2 رقك 72 الطابق 1 - 91111 طنجة 
اي  وجو   عدم   : ل  نتيجة  املغرب 

نشاط مند تاسيس الشركة .
و حد  مقر التصفية ب املنطقة 
الصناعية مغوغة الطريق 2 رقك 72 

الطابق 1 - 91111 طنجة املغرب. 

و عين:
و  بوعاللة  مومن   السيد)ة) 
السا س  محلد  شارع  عنوانه)ا) 
مركب هناء الطابق 7 رقم 81 91111 

طنجة املغرب كلصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
25  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 7957.
983I

مكتب املحاسبة الصالحي

 SOCIETE BOUDIR
PNEUMATIQUE

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

مكتب املحاسبة الصالحي
زنقة املد3نة املنورة علارة اليعقوبي 
الطابق الثالث الشقة رقم 6 وجدة ، 

61111، وجدة ااملغرب
 SOCIETE BOUDIR

PNEUMATIQUE شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتلاعي 23 زاوية 
زنقة بو 3ر وزنقة افران. - 61111 

وجدة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.24353

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر حل   2119 نونبر   14 املؤرخ في 
محدو ة  مسؤولية  ذات  شركة 
 SOCIETE الوحيد  الشريك  ذات 
مبلغ    BOUDIR PNEUMATIQUE
10.000,00  رهم وعنوان  رأسلالها 
مقرها اإلجتلاعي 23 زاوية زنقة بو 3ر 
وزنقة افران. - 61111 وجدة املغرب 
استقطاب  في  1/الفشل   : ل  نتيجة 

الزبناء.
والركو   االقتصا 3ة  امزمة   /2

الدي يعرفه القطاع..

23 زاوية  و حد  مقر التصفية ب 
 61111  - افران.  وزنقة  بو 3ر  زنقة 

وجدة املغرب. 

و عين:

و  العزيز  الشيخ   السيد)ة) 
عنوانه)ا) 15 زنقة الرضا حي امندلس 

)ة)  كلصفي  املغرب  وجدة   61111

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

3نا3ر   12 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2121 تحت رقم 22.

984I

ml congestfin

CPSM
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ml congestfin

 guernaoui mokhtar place

 marechal 3 etg bureau N°

 13 Casablanca ، 20101،

casablanca maroc

CPSM شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 197 شارع 

الزرقطوني الطابق 5 - 21111 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

343945

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2116 3نا3ر   15

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

.CPSM : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

اعلال   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

انشائية  واعلال  حدائق  تنسيق 

ومتنوعة

البحث.االستيرا   أو  الدراسة 

والتصد3ر وأي نشاط تجاري مرتبط 

ومتعلق وأي نشاط 3تعلق ببناء املنازل 

املياه  وقنوات  والجسور  والطرق 

املشاريع  وإقامة   ، امسواق  ونهج   ،

واملبيعات   ، والشراء  والتسويق   ،

والتسويق لجليع املنتجات.

 197  : االجتلاعي  املقر  عنوان 

شارع الزرقطوني الطابق 5 - 21111 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:

 111   : با3بن  عزالد3ن  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

 111  : با3بن  عزالد3ن  السيد   

بقيلة 111  رهم.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  با3بن  عزالد3ن  السيد 

24 شارع موالي 3وسف طابق 4 شقة 

الدار   21111 البيضاء  الدار  انفا   9

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  با3بن  عزالد3ن  السيد 

24 شارع موالي 3وسف طابق 4 شقة 

الدار   21111 البيضاء  الدار  انفا   9

البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.

985I
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CABINET HAMZAOUI

PLASTQIUE TNGIS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET HAMZAOUI

 19BIS AVENUE OMAR IBN AL

 KHATTAB 2E ETAGE NO 8 ،

90000، TANGER MAROC

PLASTQIUE TNGIS شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي  وار 

شراقة جلاعة حجر نحل  - 91111 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

111341

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   13

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.PLASTQIUE TNGIS

غرض الشركة بإ3جاز : استيرا  و 

ة توزيع جلبع  و بيع   تصد3ر و شراء 

انواع املنتجات البالستيكية.

:  وار  االجتلاعي  املقر  عنوان 

 91111  - شراقة جلاعة حجر نحل  

طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

السيد عبد الجالل املريني :  1.111 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

املريني  الجالل  عبد  السيد 
شارع موالي رشيد تجزئة  عنوانه)ا) 
طنجة   91111  49 رقم  املجاهد3ن 

النغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
املريني  الجالل  عبد  السيد 
شارع موالي رشيد تجزئة  عنوانه)ا) 
طنجة   91111  49 رقم  املجاهد3ن 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
28  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 237691.
987I

CABINET HAMZAOUI

BMC DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

CABINET HAMZAOUI
 19BIS AVENUE OMAR IBN AL

 KHATTAB 2E ETAGE NO 8 ،
90000، TANGER MAROC

BMC DISTRIBUTION شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي  وار 
شراقة جلاعة حجر نحل  - 91111 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

111111
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   31
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 BMC  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.DISTRIBUTION
 - : استيرا   غرض الشركة بإ3جاز 
بيع و توزيع جليع   - شراء   - تصد3ر 
باختالف  النظافة  منجات  و  موا  
انواعها و اجليع القطاعات املهنية و 

االفرا .

:  وار  االجتلاعي  املقر  عنوان 
 91111  - شراقة جلاعة حجر نحل  

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 511 السيد عبد الجالل املريني :  

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
حصة   251   : السيد علي قند3ل 

بقيلة 111  رهم للحصة .
السيدة ا3لان املريني :  251 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
املريني  الجالل  عبد  السيد 
شارع موالي رشيد تجزئة  عنوانه)ا) 
طنجة   91111  49 رقم  املجاهد3ن 

املغرب.
السيد علي قند3ل عنوانه)ا) بلوك 
 11111 اوجيه  اوال    129 رقم  ج2 

القنيطرة املغرب.
عنوانه)ا)  املريني  ا3لان  السيدة 
املصل9   7 رقم  الوروكواي  زنقة 

91111 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
املريني  الجالل  عبد  السيد 
شارع موالي رشيد تجزئة  عنوانه)ا) 
طنجة   91111  49 رقم  املجاهد3ن 

املغرب
السيد علي قند3ل عنوانه)ا) بلوك 
 11111 اوجيه  اوال    129 رقم  ج2 

القنيطرة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
22  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 837471.
988I

COFISCOM

HAIL IMPORT EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

COFISCOM
 N°6 BD MED VI HAY EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE

MAROC

HAIL IMPORT EXPORT شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : رقم 8 

زنقة املوحد3ن حي بوكراع - 63311 

بركان املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.1881

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2121 نونبر   11 املؤرخ في 

شركة   HAIL IMPORT EXPORT

مبلغ  املحدو ة  املسؤولية  ذات 

وعنوان  51.111  رهم  رأسلالها 

زنقة   8 رقم  اإلجتلاعي  مقرها 

املوحد3ن حي بوكراع - 63311 بركان 

املغرب نتيجة لالزمة االقتصا 3ة .

و عين:

و  صدوقي  الحوسين   السيد)ة) 

 12 رقم  املوحد3ن  زنقة  عنوانه)ا) 

املغرب  بركان   63311 بوكراع   حي 

كلصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

بتاريخ 11 نونبر 2121 وفي رقم 8 زنقة 

املوحد3ن حي بوكراع - 63311 بركان 

املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

26  جنبر  بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

2121 تحت رقم 545/2020.

991I

LE PREMIER CONSEIL

DUO GARDEN
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

DUO GARDEN شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
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وعنوان مقرها اإلجتلاعي العلارة 
رقم 137 الطابق رقم 14 الشقة رقم 
14 االز هار  مراكش 41111 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

119783
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 11  جنبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 DUO  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.GARDEN
تنضيم   *  : غرض الشركة بإ3جاز 

امللكية املشتركة
*جليع الخدمات في مجال املراقبة 

اممن الخاص واملراقبة بالكاميرات
 ، الطرق   ، البستنة   ، *الحدائق 

إلخ )مقاول في أعلال الصيانة )
متنوعة  إنشاءات  أو  *أعلال 

)مقاول).
العلارة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
رقم 137 الطابق رقم 14 الشقة رقم 
14 االز هار  مراكش 41111 مراكش 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99  سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
السيد ا ريس املالكي :  611 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة .
  : حليدة  تازي  خد3جة  السيدة 
411 حصة بقيلة 111  رهم للحصة 
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  املالكي  ا ريس  السيد 
 14 رقم  الطابق   137 رقم  العلارة 
 41111 االز هار    14 رقم  الشقة 

مراكش املغرب.
حليدة  تازي  خد3جة  السيدة 
 23 رقم  الياسلين  تجزئة  عنوانه)ا) 

تاركة 41111 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  املالكي  ا ريس  السيد 
 14 رقم  الطابق   137 رقم  العلارة 
مراكش   41111  14 رقم  الشقة 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
28  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2121 تحت رقم 118965.
991I

GLOBAL CHAHEL SARL AU  

GLOBAL CHAHEL SARL AU 
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GLOBAL CHAHEL SARL AU
91 حي النهضة 2 تلارة ، 12111، 

TEMARA MAROC
 GLOBAL CHAHEL SARL AU 

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 91 حي 
النهضة 2 تلارة - 12111 تلارة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
131625

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   17
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.GLOBAL CHAHEL SARL AU
اإلستيرا    : غرض الشركة بإ3جاز 
و  البناء,البيع  التصد3ر,أعلال  و 

الشراء.
حي   91  : االجتلاعي  املقر  عنوان 
تلارة   12111  - تلارة   2 النهضة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  
 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.111   : شاهل  أ3وب  السيد 
حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

 91 السيد أ3وب شاهل عنوانه)ا) 
حي النهضة 2 12111 تلارة  املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   
ومواطن مسيري الشركة:

 91 السيد أ3وب شاهل عنوانه)ا) 
حي النهضة 2 12111 تلارة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
31  جنبر  بتاريخ  بتلارة   االبتدائية 

2121 تحت رقم 4651.
992I

COMPTE A JOUR

OUDDACH TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTE A JOUR
 BP N° 5173  OLD MILMOUN

 NADOR ، 62000، NADOR
MAROC

OUDDACH TRAVAUX شركة 
ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي حي 

الكندي زنقة 12 رقم 18 - 62111 
الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
21215

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   31
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.OUDDACH TRAVAUX

االعلال   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

املختلفة والبناء.

حي   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
 62111  -  18 رقم   12 الكندي زنقة 

الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.111   : الداش  محلد  السيد  

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الداش عنوانه)ا)  محلد  السيد  
 132 رقم   89 زنقة   11 عريض  حي 

62111 الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

الداش عنوانه)ا)  محلد  السيد  
 132 رقم   89 زنقة   11 عريض  حي 

62111 الناظور املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 18 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم 3794.

993I

cabinet idrissi

SOCIETE KEBEN
إعالن متعد  القرارات

cabinet idrissi

 rue abdelkrim benjelloun ، 13

30000، fes maroc

SOCIETE KEBEN »شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة«

وعنوان مقرها االجتلاعي: قطعة 
رقم 5 متجر زاوية زنقة طنجة وزنقة 

ابن الخطيب علارة اجيا   - 31111 

فاس املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.35111
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بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2121 نونبر   13 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي 3نص عل9 ما3لي: 

تخفيض راسلال الشركة
قرار رقم 2: الذي 3نص عل9 ما3لي: 

تحويل املقر االجتلاعي
وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
عل9  3نص  الذي   :1 رقم  بند 
الشركة  راسلال  تخفيض  ما3لي: 
2.111.111.11  رهم  من 
عن  111.111.11  رهم  إ 9 
بلعدل  الشركاء  تعويض  طريق 
1.911.111.11  رهم وبالتا ي تعد3ل 
النظام  من   7 و   6 املا تين   2 البند 

امسا�سي
بند رقم 2: الذي 3نص عل9 ما3لي: 
تحويل املقر االجتلاعي ا 9 رقم 1392 
وبالتا ي  فاس  زواغة  الجد3د  حي 

تعد3ل البند 1 املا ة 4
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
25  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم 3790/2020.

994I

CABINET ANAMAE-AFFAIRES

RIWARO
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET ANAMAE-AFFAIRES
زنقة مليلية اقامة اطلس الطابق 

الثالث شقة رقم 14 حلرية ، 
51111، مكناس املغرب

RIWARO شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 

151شقة 3 الطابق الثاني نجزئة 
النسيم  مرجان 3 - 51151 مكناس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
51347

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 أكتوبر   28
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.RIWARO
غرض الشركة بإ3جاز : : مقاولة في 

االشغال املختلفة او البناء..
رقم   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
نجزئة  الثاني  الطابق   3 151شقة 
51151 مكناس   -  3 النسيم  مرجان 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 1.111   : السيد عبد القا ر و ور 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد القا ر و ور عنوانه)ا) 
 52611 تنجدا   3حيى  سيدي  قصر 

الراشيد3ة املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد القا ر و ور عنوانه)ا) 
 52611 تنجدا   3حيى  سيدي  قصر 

الراشيد3ة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
نونبر   16 بتاريخ  بلكناس   التجارية 

2121 تحت رقم 3761.
995I

CCJF

LA PLANCHE AUX DELICES
إعالن متعد  القرارات

CCJF
 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،
20040، CASABLANCA MAROC

 LA PLANCHE AUX DELICES

»شركة ذات املسؤولية املحدو ة«
وعنوان مقرها االجتلاعي:  شارع 
سيدي محلد بن عبد هللا، مركز 

 Casa Marinaالتسوق، املحل
Shopping R2-125   - - الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.382883

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
املؤرخ في 14  جنبر 2121

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي 3نص عل9 ما3لي: 
بيع )511) حصة اجتلاعية من طرف 
 A.A GUESTSERVICES الشركة 
التي  االجتلاعية  الحصص  كل  وهي 
تلتلكها هذه امخيرة في هذه الشركة، 

ARJON BAJRAKTARI إ 9 السيد
قرار رقم 2: الذي 3نص عل9 ما3لي: 
بيع )251) حصة اجتلاعية من طرف 
السيد KOSOVALI ARBEN  وهي كل 
3لتلكها  التي  االجتلاعية  الحصص 
هذا امخير في هذه الشركة، إ 9 السيد 

IBRAJ ENDI
قرار رقم 3: الذي 3نص عل9 ما3لي: 

تحيين القانون امسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي 3نص عل9 ما3لي: 

بيع حصص اجتلاعية 
بند رقم 2: الذي 3نص عل9 ما3لي: 

تحيين القانون امسا�سي للشركة
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 758691.
996I

FIDUCOMPTA

BADI SIGNATURE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

FIDUCOMPTA
الرقم 13  شارع الحرية مكتب 11 
املد3نة الجد3دة   اسفي ، 46111، 

اسفي املغرب
BADI SIGNATURE شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

موالي 3وسف حي البارو  اسفي - 

46111 اسفي املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

11797

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2121 شتنبر   23

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 BADI  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.SIGNATURE

مروج   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

عقاري  اعلال مختلفة اعلال البناء.

شارع   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

 - اسفي  البارو   حي  3وسف  موالي 

46111 اسفي املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 811   : بوعامي  بديعة  السيدة 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

111 حصة    : السيدة كنزة كاريم 

بقيلة 111  رهم للحصة .

حصة   111   : السيد 3اسر كاريم 

بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة بديعة بوعامي عنوانه)ا) 

س  اب  تحزئة  س  زنقة   22 الرقم 

اسفي   46111 الجد3دة  املد3نة 

املغرب.

عنوانه)ا)  كاريم  كنزة  السيدة 

س  اب  تحزئة  س  زنقة   22 الرقم 

اسفي   46111 الجد3دة  املد3نة 

املغرب.
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السيد 3اسر كاريم عنوانه)ا) الرقم 

املد3نة  س  اب  تحزئة  س  زنقة   22

الجد3دة 46111 اسفي املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة بديعة بوعامي عنوانه)ا) 

س  اب  تحزئة  س  زنقة   22 الرقم 

اسفي   46111 الجد3دة  املد3نة 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

االبتدائية بآسفي  بتاريخ - تحت رقم 

.-

997I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

 ANDOUCIA IMMOBILIER

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

 avenue beethoven, immeuble

 opéra 2ème etage 13 TANGER،

90000، TANGER MAROC

  ANDOUCIA IMMOBILIER SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 216, زنقة 

ب, تجزئة املجد, قطعة رقم 649, 

الطابق الثاني رقم  6  - 91111 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

111199

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2121 أكتوبر   28

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 ANDOUCIA IMMOBILIER SARL

إ ارة   -  : بإ3جاز  الشركة  غرض 
امصول العقارية الخاصة بها

سيتم  أو  مبني  عقار  أي  حيازة   -
بناؤه واستئجاره و / أو بيعه

من  والتخلص  وإ ارة  ملكية   -
امللتلكات التي 3لكن أن تصبح الحًقا 
عن طريق االستحواذ أو   ، ا لها 

ً
مالك

التبا ل أو املساهلة أو غير ذلك
إنشاء جليع املباني لالستخدام   -
السكني  أو  الصناعي  أو  التجاري 
طريق  عن  إما  املباني  هذه  وتشغيل 
وجه  وعل9  حال  بأي  أو  اإل3جار 
الطابق  الخصوص تقسيلها حسب 

والشقة للبيع
أن  للشركة  3لكن   ، باملناسبة   -
تنفذ بالنيابة عنها جليع علليات بناء 
املساكن واملباني لالستخدام التجاري 

والصناعي املعدة للتأجير
العلليات  جليع  عامة  بصفة    
و  الصناعية   املالية,  التجارية, 
مباشرة  بصفة  تتعلق  التي  العقارية 
أي  أو  أعاله  إليها  املشار  باملواضيع 
موضوع مشابه له أو 3لكنه املساهلة 
لحساب  نوع  أي  تحت  النلو  في 

الشركة الخاصة.                    
عنوان املقر االجتلاعي : 216, زنقة 
 ,649 رقم  قطعة  املجد,  تجزئة  ب, 
الطابق الثاني رقم  6  - 91111 طنجة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 511.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
السيد ملو  الهرثوث :  251 حصة 

بقيلة 1.111  رهم للحصة .
 251   : الهرثوث  محلد  السيد 

حصة بقيلة 1.111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الهرثوث  ملو   السيد 
 97 رقم     11 رقم  زنقة  املجد,  حي 

91111 طنجة املغرب .
السيد محلد الهرثوث  عنوانه)ا) 
 97 رقم     11 رقم  زنقة  املجد,  حي 

91111 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محلد الهلثوث  عنوانه)ا) 

 97 رقم     11 رقم  زنقة  املجد,  حي 

91111 طنجة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

23  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 237545.

998I

CCJF

T.O IMMOBILIER
إعالن متعد  القرارات

CCJF

 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،

20040، CASABLANCA MAROC

T.O IMMOBILIER »شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة«

وعنوان مقرها االجتلاعي:  تجزئة 

رقم 51،املنطقة الصناعية الشرق، 

تجزئة SNCI، عين السبع - - الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.153545

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 11  جنبر 2121

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي 3نص عل9 ما3لي: 

تغيير اإلسم التجاري للشركة ليصبح: 

 LOGISTIC LINES COMPANY

LLC باختصار

قرار رقم 2: الذي 3نص عل9 ما3لي: 

تغيير الهدف االجتلاعي

قرار رقم 3: الذي 3نص عل9 ما3لي: 

تحيين القانون امسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذي 3نص عل9 ما3لي: 

تغيير اإلسم التجاري للشركة.

بند رقم 2: الذي 3نص عل9 ما3لي: 

تغيير الهدف االجتلاعي

بند رقم 3: الذي 3نص عل9 ما3لي: 

تحيين القانون امسا�سي للشركة

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 758612.

999I

FIDUCIAIRE AL KIMMA CONSULTING

 SOCIETE FADL KABIR

IMMOBILIER

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تعيين مسير جد3د للشركة

 FIDUCIAIRE AL KIMMA

CONSULTING

 N°31, Lotissement communal,

 Sidi Mâarouf ، 20280،

Casablanca MAROC

 SOCIETE FADL KABIR

IMMOBILIER   شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 46 شارع 

الزرقطوني الطابق الثاني شقة 6 - 

21251 الدار البيضاء املغرب.

تعيين مسير جد3د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.33452

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2121 تم تعيين  17  جنبر  املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جد3د  مسير 

املحجوبي عبد الكريم كلسير آخر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 759267.

1111I
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notaire a rabat

allayt
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

notaire a rabat

  rue jbel el ayachi 28 appt 02

 premier etage agdal rabat ،

10090، rabat maroc

allayt شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : تلارة  

بسيدي 3حيى زعير  وار لعبا لة 

: تلارة  بسيدي 3حيى زعير  وار 

لعبا لة 12152  تلارة  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1686

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   26

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

.allayt : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

غرض الشركة بإ3جاز : • 

االستيرا  و التصد3ر لللوا  الغذائية 

و موا  الصناعة التقليد3ة.

تلارة    :  : االجتلاعي  املقر  عنوان 

 : لعبا لة  زعير  وار  3حيى  بسيدي 

تلارة  بسيدي 3حيى زعير  وار لعبا لة 

12152  تلارة  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

السيدة زين الد3ن فاطلة :  511 

حصة بقيلة 51.111  رهم للحصة .

 511   : 3وسف   زخنوف  السيد 

حصة بقيلة 51.111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

فاطلة    الد3ن  زين  السيدة 
زنقة الهند إقامة  بالرباط   عنوانه)ا) 

قبيبات   28 شقة  الف  الزمان  قلر 

11111 الرباط املغرب.

السيد زخنوف 3وسف  عنوانه)ا) 
الرباط  زنقة الهند إقامة قلر الزمان 

 11111 قبيبات    28 شقة  الف 

الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد زخنوف 3وسف  عنوانه)ا) 
الرباط  زنقة الهند إقامة قلر الزمان 

 11111 قبيبات    28 شقة  الف 

الرباط املعرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

23  جنبر  بتاريخ  بتلارة   االبتدائية 

2121 تحت رقم -.

1111I

COMPTABILITE FISCALITE & CONSEIL

5ELEMENTS REHAB 
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 COMPTABILITE FISCALITE &

CONSEIL

 RUE TARIK RES MARIE

 THERESE MAG N°26 TANGER،

90000، TANGER MAROC

 5ELEMENTS REHAB شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 22 شارع 

امر ن زوين سانتر الطابق 5 رقم 24 

طنجة - 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

111357

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   12

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.5ELEMENTS REHAB
اعا ة   -  : بإ3جاز  الشركة  غرض 

العالج الطبيعي
أمراض  في  التأهيل  اعا ة   -

الروماتيزم
العظام  جراحة  تأهيل  اعا ة   -

والكسور
- إعا ة تأهيل الجهاز العصبي
- إعا ة تأهيل منطقة العجان

- اعا ة تأهيل أعراض الشيخوخة
- عالج مشاكل السلع

- العالج الطبيعي لألطفال
- العالج الطبيعي للجهاز التنف�سي

- إعا ة تأهيل الجهاز الدهليزي
- التصريف الللفاوي

- العالج الكهربائي
- العالج باإلبر

- ابرة جافة
- العالج بالحجامة

اإل ارة  أو  الشركة  مشاركة   -
الشركات  جليع  في  الوسائل  بكافة 
أو الشركات التي تم إنشاؤها أو التي 
سيتم إنشاؤها والتي قد تكون مرتبطة 

بالغرض املؤس�سي للشركة.
22 شارع  عنوان املقر االجتلاعي : 
 24 5 رقم  امر ن زوين سانتر الطابق 

طنجة - 91111 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
111 حصة    : السيدة الحلو ليل9 

بقيلة 1.111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة الحلو ليل9 عنوانه)ا) رقم 
 6 شقة  يسر  إقامة  طنجة  زنقة   2
امطلس، فاس 31111 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   
ومواطن مسيري الشركة:

السيدة الحلو ليل9 عنوانه)ا) رقم 

 6 شقة  يسر  إقامة  طنجة  زنقة   2
امطلس، فاس 31111 فاس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
29  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 8174.

1112I

CABINET ANAMAE-AFFAIRES

PROMO DEVLOP
إعالن متعد  القرارات

CABINET ANAMAE-AFFAIRES
زنقة مليلية اقامة اطلس الطابق 

الثالث شقة رقم 14 حلرية ، 
51111، مكناس املغرب

PROMO DEVLOP  »شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتلاعي: محل رقم 

14 رقم 51 تجزئة  النصر I طريق 
صوفيطة  - 51151 مكناس املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.46171
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 26 نونبر 2121
تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل9  3نص  الذي   :1 رقم  قرار 
تم تفويت جليع الحصص   - ما3لي: 
3للكها  التي   (1111( االجتلاعية 
فاتحي مرا  ا 9 السيد خالد  السيد  

بوطاهري
قرار رقم 2: الذي 3نص عل9 ما3لي: 
- إبراء ذمة املسير فاتحي مرا  وتعيين 
السيد خالد بوطاهري كلسير وحيد 

للشركة 
وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 7: الذي 3نص عل9 ما3لي: 
 111.111 الشركة:  رأسلال  مبلغ 
خالد  السيد  كالتا ي:  مقسم   رهم، 
بوطاهري : 1.111 حصة بقيلة 111 

 رهم للحصة 
بند رقم 13: الذي 3نص عل9 ما3لي: 
الشريك  طرف  من  الشركة  تسير 

الوحيد السيد خالد بوطاهري 
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باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

23  جنبر  بتاريخ  التجارية بلكناس  

2121 تحت رقم 4412.

1113I

FIDUCIAIRE SERVICE SOLUTION

اوطو35 اسيسطونس
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE SERVICE

SOLUTION

 BD ZOUBEIR BNOU AL 44

 AOUAM ROCHES NOIRES ،

20290، CASABLANCA MAROC

اوطو35 اسيسطونس شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 22 شارع 

عبدالحليد بن با يس عين السبع 

الدارالبيضاء - 21111 الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

351937

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2116 أبريل   17

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

اوطو35 اسيسطونس.

اصالح   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

ونقل املركبات.

22 شارع  عنوان املقر االجتلاعي : 

السبع  عين  با يس  بن  عبدالحليد 

21111 الدارالبيضاء  الدارالبيضاء - 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  
 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.111   : سلير   اوشار  السيد 
حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  سلير   اوشار  السيد 
م  ح  الفيليت  مرموشة  زنقة   75
الدارالبيضاء   21321 الدارالبيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  سلير   اوشار  السيد 
م  ح  الفيليت  مرموشة  زنقة   75
الدارالبيضاء   21321 الدارالبيضاء 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2116 تحت رقم 613759.
1114I

FIDUCIAIRE AL KIMMA CONSULTING

 SOCIETE FADL KABIR
IMMOBILIER

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تعيين مسير جد3د للشركة

 FIDUCIAIRE AL KIMMA
CONSULTING

 N°31, Lotissement communal,
 Sidi Mâarouf ، 20280،

Casablanca MAROC
 SOCIETE FADL KABIR

IMMOBILIER   شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 46 شارع 
الزرقطوني الطابق الثاني شقة 6 - 

21251 الدار البيضاء املغرب.
تعيين مسير جد3د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.33452

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
2121 تم تعيين  17  جنبر  املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جد3د  مسير 

املحجوبي عزيز كلسير آخر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 759267.

1115I

STE HTCPRO SARL

HOLD-E-SERVICE 
إعالن متعد  القرارات

STE HTCPRO SARL

 RUE MLY ABDERAHMANE ، 38

14000، KENITRA MAROC

 HOLD-E-SERVICE »شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة«

وعنوان مقرها االجتلاعي: زاوية زنقة 

سعيد الداو ي وزنقة زمزم رقم 2 و 

3 - 14111 القنيطرة املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.48985

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 17  جنبر 2121

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي 3نص عل9 ما3لي: 

الزين  السيد  الحصص:  تفويت   -

 34 حصصه  مجلوع  3فوت  محلد 

حصة   17 محلد  النوا ي  السيد  إ 9 

والسيد حنين عزالد3ن 17 حصة.

قرار رقم 2: الذي 3نص عل9 ما3لي: 

- تغيير البند 6 و 7

قرار رقم 3: الذي 3نص عل9 ما3لي: 

الصامت  السيدة  املسيرة  إقالة   -

أمينة

قرار رقم 4: الذي 3نص عل9 ما3لي: 

كرين  السيد  جد3د  مسير  تعييين   -

عبداللطيف

وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي 3نص عل9 ما3لي: 

السيد النوا ي محلد   : املساهلات   -

5111  رهم والسيد حنين عزالد3ن 

5111  رهم.

بند رقم 7: الذي 3نص عل9 ما3لي: 

محلد  النوا ي  السيد   : الرأسلال   -

51 حصة والسيد حنين عزالد3ن 51 

حصة.

عل9  3نص  الذي   :13 رقم  بند 

ما3لي: - التسيير : تعيين السيد كرين 

شريك  غير  كلسير  عبداللطيف 

للشركة ملدة غير محدو ة

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 28 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم 81685.

1116I

FIDUCIAIRE AL KIMMA CONSULTING

 SOCIETE FADL KABIR

IMMOBILIER

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تعيين مسير جد3د للشركة

 FIDUCIAIRE AL KIMMA

CONSULTING

 N°31, Lotissement communal,

 Sidi Mâarouf ، 20280،

Casablanca MAROC

 SOCIETE FADL KABIR

IMMOBILIER   شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 46 شارع 

الزرقطوني الطابق الثاني شقة 6 - 

21251 الدار البيضاء املغرب.

تعيين مسير جد3د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.33452

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2121 تم تعيين  17  جنبر  املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جد3د  مسير 

املحجوبي عبد الرحيم كلسير آخر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 759267.

1118I
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CCJF

 FABRICATION

 INSTALLATION

   MENUISERIE ALUMINIUM

FIMAL  باختصار
إعالن متعد  القرارات

CCJF

 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،

20040، CASABLANCA MAROC

 FABRICATION INSTALLATION

   MENUISERIE ALUMINIUM

باختصار  FIMAL »شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة«

وعنوان مقرها االجتلاعي: ليساسفة 

1، تجزئة رقم 4، طريق الجد3دة  - - 

الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.189973

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 21  جنبر 2121

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي 3نص عل9 ما3لي: 

استقالة املسير الحا ي للشركة السيد 

تسيير  في  مهامه  من  امللوكي  سعيد 

الشركة

قرار رقم 2: الذي 3نص عل9 ما3لي: 

تعيين السيد 3اسين امللوكي و السيدة 

جد3د3ن  مسير3ن  امللوكي  حنان 

للشركة

وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذي 3نص عل9 ما3لي: 

استقالة املسير الحا ي للشركة

بند رقم 2: الذي 3نص عل9 ما3لي: 

تعيين مسير3ن جد3د3ن للشركة

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 759495.

1111I

ripartners sarl

HOUDOU IKHWAN
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

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

HOUDOU IKHWAN شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 293 شارع 

موالي اسليلان اعزيب الدرعي 

اسفي - 46111 اسفي املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

11821

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 3وليوز   19

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.HOUDOU IKHWAN

بائع   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

معدات البناء

أعلال متنوعة وأعلال بناء.

 293  : االجتلاعي  املقر  عنوان 

شارع موالي اسليلان اعزيب الدرعي 

اسفي - 46111 اسفي املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

السيد شاهد حو و :  331 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة .

السيد حلزة حو و :  341 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة .

السيد 3وسف حو و :  331 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد شاهد حو و عنوانه)ا) 19 
الغفيرات حي كاوكي  تجزئة   31 زنقة 
اتروكوت  ريوش   46111 اسفي 

املغرب.
عنوانه)ا)  حو و  حلزة  السيد 
تجزئة الغفيرات   31 زنقة   19 الرقم 
اتروكوت  ريوش   46111 حي كاوكي  

املغرب.
عنوانه)ا)  حو و  3وسف  السيد 
1 تجزئة اللة هنية  19 الشقة  علارة 
طروقت   46111 اسفي  الحلرية 

الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  حو و  3وسف  السيد 
1 تجزئة اللة هنية  19 الشقة  علارة 
طروقت   46111 اسفي  الحلرية 

الناظور املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
أكتوبر   12 بتاريخ  االبتدائية بآسفي  

2121 تحت رقم -.
1111I

CRI MEKNES

نقل س ي ر م
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CRI MEKNES
 S37 AVENUE OKBA BNOU
 NAFII S37 AVENUE OKBA

 BNOU NAFII، 50000، MEKNES
MAROC

نقل س ي ر م شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة  18 
و 19 رقم 13 با و الزيتون  - 51111 

مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
51819

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 14  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
اإلقتضاء بلختصر تسليتها : نقل س 

ي ر م.
نقل   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير.
عنوان املقر االجتلاعي : تجزئة  18 
و 19 رقم 13 با و الزيتون  - 51111 

مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 1.111   : السيد عبداالله فريد  

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  السيد عبداالله فريد  
 51111 1 13 مكرر تجزئة الصحراء 

مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  السيد عبداالله فريد  
13 مكرر تجزئة الصحراء 1  51111 

مكناس املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
28  جنبر  بتاريخ  التجارية بلكناس  

2121 تحت رقم 4472.

1112I

FMCOMPTA - Comptable Agréé

MARKET BAK
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FMCOMPTA - Comptable Agréé
 Basma 1, GH5, Imm 26,

 Appt n°6 Ain Sebaa ، 20250،
Casablanca Maroc

MARKET BAK شركة ذات 
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مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي زنقة 7 
الرقم 5 الطابق الثاني الشقة رقم 4 
سعا ة سيدي البرنو�سي - 21611 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
484695

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 23  جنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.MARKET BAK
تجارة   -  : بإ3جاز  الشركة  غرض 

املوا  الغذائية والتوزيع
- شراء وبيع وتوزيع املوا  الغذائية 

وام وات بكل أنواعها
وام وات  امثات  وبيع  شراء   -

الكهرمنزلية واملنقوالت
- النقل

- استيرا  وتصد3ر.
 7 زنقة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
 4 5 الطابق الثاني الشقة رقم  الرقم 
 21611  - البرنو�سي  سيدي  سعا ة 

الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 1.111   : بكري  إ3لان  السيدة 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة إ3لان بكري عنوانه)ا) حي 
 17 رقم   25 زنقة  الخطاب  بن  علر 
الدارالبيضاء   21541 الدارالبيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيدة إ3لان بكري عنوانه)ا) حي 
 17 رقم   25 زنقة  الخطاب  بن  علر 
الدارالبيضاء   21541 الدارالبيضاء 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 31 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 
 759679 رقم  تحت   2121  جنبر 

.(33912(
1113I

CABINET ANAMAE-AFFAIRES

EL WILALIYA
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

CABINET ANAMAE-AFFAIRES
زنقة مليلية اقامة اطلس الطابق 

الثالث شقة رقم 14 حلرية ، 
51111، مكناس املغرب

EL WILALIYA شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : رقم 38 
جناح 4 تجزئة قرطبة  - 51171 

مكناس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.26237

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2121 نونبر   23 املؤرخ في 
EL WILALIYA شركة ذات املسؤولية 
 211.111 رأسلالها  مبلغ  املحدو ة 
 رهم وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 
 51171  - 4 تجزئة قرطبة   38 جناح 
لنقص  نتيجة  املغرب  مكناس 

السيولة .
و عين:

و  الطاهري  الحسن    السيد)ة) 
الفاضلية  نجزئة   31 رقم  عنوانه)ا) 
 51151 السا س  محلد  شارع 
مكناس املغرب كلصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 
 38 وفي رقم   2121 نونبر   23 بتاريخ 
 51171  - قرطبة   تجزئة   4 جناح 

مكناس املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

21  جنبر  بتاريخ  التجارية بلكناس  
2121 تحت رقم 646.

1115I

Ste SOFATY VISITE

STE SOFATY VISITE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

STE SOFATY VISITE SARL
رقم  34  الشارع الكبير بن سو ة 

فاس
    RC : 50127

ICE : 001730225000095
شركة صوفاتي  فيزت                       

شركة ذات مسؤولية محدو ة 
راسلا لها  3111111.11ذرهم   

العنوان  رقم  34  الشارع الكبير بن 
سو ة      فاس          

السجل التجاري    51127    بفاس                                              
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
شركة  تصفية  تلت   04/11/2020

صوفاتي  فيزت 
محدو ة  مسؤولية  ذات  شركة 
  34 رقم   مقرها االجتلاعي العنوان  
الشارع الكبير بن سو ة فاس  ما 3لي   
1* تصفية شركة صوفاتي  فيزت 

طواعيتا بين شركائها    
2* تعين خالد الشاوري كلصفي 

  34 3* تعين مقر التصفية  )رقم  
الشارع الكبير بن سو ة فاس)                                                             
 4* تم اإل3داع القانوني لدى كتابة 
بفاس  التجارية  باملحكلة  الضبط 
3وم 29/12/2020  تحت رقم  3812 

مستخلص من اجل اإلشهار 

1116I

اورو افريك إكسبير

 ESPACE AQUA TECHNIQUE
 DU SUD« SARL sigle

« »*EATDS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

اورو افريك إكسبير
رقم 256 شارع اإل ري�سي، تجزئة 
صوفيا الور ة، تاركةـ ـ مراكش ، 

41111، مراكش املغرب

 ESPACE AQUA TECHNIQUE

 « »DU SUD« SARL sigle *EATDS

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي زنقة 

مشعر الحرم اقامة اميلة علارة 

E رقم 1 مراكش - 41111 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

118897

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 شتنبر   23

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 ESPACE AQUA TECHNIQUE DU

.« »SUD« SARL sigle *EATDS

تركيب   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

أو  متنوعة  أعلال   - الري  نظام 

إنشاءات.
زنقة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

علارة  اميلة  اقامة  الحرم  مشعر 
مراكش   41111  - مراكش   1 رقم   E

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

السيد البوني كلال :  511 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة .

 511   : 3وسف  البوني  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  كلال  البوني  السيد 

تيدرين تنغير 45811 تنغير املغرب.

عنوانه)ا)  3وسف  البوني  السيد 

تيدرين تنغير 45811 تنغير املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
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عنوانه)ا)  كلال  البوني  السيد 
تيدرين تنغير 45811 تنغير املغرب

عنوانه)ا)  3وسف  البوني  السيد 
تيدرين تنغير 45811 تنغير املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
11  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2121 تحت رقم 117878.
1117I

ANEXIS CONSEIL

MAID ME
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ANEXIS CONSEIL
12 زنقة صبري بوجلعة الطابق 
االول الشقة 6 الدار البيضاء، 
Casablanca ،21111 املغرب

MAID ME شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتلاعي 12, زنقة 
صبري بوجلعة الطابق امول شقة 

رقم 6 - 21111 الدار البيضاء 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.363877
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
2121 تقرر حل  14  جنبر  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
مبلغ    MAID ME الوحيد  الشريك 
وعنوان  51.111  رهم  رأسلالها 
صبري  زنقة   ,12 اإلجتلاعي  مقرها 
 -  6 بوجلعة الطابق امول شقة رقم 
الدار البيضاء املغرب نتيجة   21111

ل : التوقف التام عن النشاط
و حد  مقر التصفية ب 12, زنقة 
شقة  امول  الطابق  بوجلعة  صبري 
رقم 6 - 21111 الدار البيضاء املغرب. 

و عين:
السيد)ة) كاظم   رزاق و عنوانه)ا) 
 21111 البعلراني  محلد  زنقة   32
)ة)  كلصفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 32585.
1118I

مكتب الدراسات املحاسباتية والتسيير

 ALTERNATIF LOCATION DE
VOITURE

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
قفل التصفية

مكتب الدراسات املحاسباتية 
والتسيير

شارع محلد الخامس علارة بنطالب 
الطابق الثاني املكتب رقم 6 ، 

35111، جرسيف املغرب
 ALTERNATIF LOCATION DE

VOITURE شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : زنقة ابن 
خلدون علارة حكيم الطابق الرابع 
الرقم 5  - 35111 جرسيف املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.1273
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
2121 تقرر حل  28  جنبر  املؤرخ في 
 ALTERNATIF LOCATION DE
املسؤولية  ذات  شركة   VOITURE
 111.111 رأسلالها  مبلغ  املحدو ة 
 رهم وعنوان مقرها اإلجتلاعي زنقة 
الطابق  حكيم  علارة  خلدون  ابن 
جرسيف   35111  -   5 الرابع الرقم 
املغرب نتيجة لعدم تحقيق امهذاف 

املرجوة.
و عين:

و  بنسعا    3وسف   السيد)ة) 
 35111 زنقة ابن خلدون  عنوانه)ا) 
)ة)  كلصفي  املغرب  جرسبف 

للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 
بتاريخ 28  جنبر 2121 وفي زنقة ابن 
الرابع  الطابق  حكيم  علارة  خلدون 

الرقم 5  - 35111 جرسيف املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 31 بتاريخ  بجرسيف   االبتدائية 

 جنبر 2121 تحت رقم 962/2020.
1119I

AM CONSULTING

NORDTECH
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AM CONSULTING
 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD
 RAHA LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC
NORDTECH شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي : 26 ,زنقة 
مرس السلطان، الشقة 3،الطابق 
امول - 21491 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
483973

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   24
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.NORDTECH
أشغال   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

البناء.
عنوان املقر االجتلاعي : : 26 ,زنقة 
3،الطابق  الشقة  السلطان،  مرس 
امول - 21491 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 1.111   : غربي  3اسين  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  غربي  3اسين  السيد 

 118 علارة  الخير  الضح9  مجلوعة 

الجد3دة  سال   11111   13 شقة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  غربي  3اسين  السيد 

 118 علارة  الخير  الضح9  مجلوعة 

الجد3دة   سال   11111   13 شقة 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.

1121I

اورو افريك إكسبير

RAYL-AGRI ASSISTANCE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

اورو افريك إكسبير

رقم 256 شارع اإل ري�سي، تجزئة 

صوفيا الور ة، تاركةـ ـ مراكش ، 

41111، مراكش املغرب

RAYL-AGRI ASSISTANCE شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي زنقة 

مشعر الحرم اقامة اميلة علارة 

E رقم 1 مراكش - 41111 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

118819

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 أكتوبر   23

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

RAYL- : اإلقتضاء بلختصر تسليتها 

.AGRI ASSISTANCE
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أعلال   : بإ3جاز  الشركة  غرض 
مشاريع  وتركيب  إنشاء  أو  متنوعة 
املدخالت  وتسويق  بالتنقيط  الري 

الزراعية.
زنقة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
علارة  اميلة  اقامة  الحرم  مشعر 
مراكش   41111  - مراكش   1 رقم   E

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 511   : 3وسف  العشير  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .
511 حصة    : السيد رفيق احلد 

بقيلة 111  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  3وسف  العشير  السيد 
مرس   11 شقة   148 ا3لان  اقامة 

الخير تلارة 12125 تلارة املغرب.
عنوانه)ا)  احلد  رفيق  السيد 
الشقة  خلبل  ب  علارة   8 املحاميد 
 41111 مراكش  االول  الطابق   2

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  3وسف  العشير  السيد 
مرس   11 شقة   148 ا3لان  اقامة 

الخير تلارة 12125 تلارة املغرب
عنوانه)ا)  احلد  رفيق  السيد 
الشقة  خلبل  ب  علارة   8 املحاميد 
 41111 مراكش  االول  الطابق   2

مراكش املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
نونبر   31 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2121 تحت رقم 117917.
1122I

AM CONSULTING

TRIO PACK
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AM CONSULTING
 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD

 RAHA LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC

TRIO PACK  شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : 26 ,زنقة 

مرس السلطان، الشقة 3،الطابق 

امول - 21491 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

483971

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعدا   تم   2121 نونبر   26

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 TRIO  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

. PACK

غرض الشركة بإ3جاز : التلثيلية و 

اإلستشارة في قطاع التلفيف.

عنوان املقر االجتلاعي : : 26 ,زنقة 

3،الطابق  الشقة  السلطان،  مرس 

امول - 21491 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.111   : السيد 3ونس بن الشيخ 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد 3ونس بن الشيخ عنوانه)ا) 

حي  الحصري  ساطع  أبو  زنقة   56

3اسلينة 11111 برشيد املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد 3ونس بن الشيخ عنوانه)ا) 
حي  الحصري  ساطع  أبو  زنقة   56

3اسلينة 11111 برشيد املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.
1123I

STE SIEL COMPTA SARL

شركة بوب نكوص
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

STE SIEL COMPTA SARL
 LOT NAKHIL APPT 32 HAY

 LAHRECH ، 80120، AIT
MELLOUL maroc

شركة بوب نكوص شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي زنقة 

الرشيد3ة رقم 1 حي موالي رشيد 
انزكان - 86341 انزكان املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.18317
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تلت   2121 18  جنبر  في  املؤرخ 

املصا قة عل9 :
بن  الحسين  )ة)  السيد  تفويت 
من  اجتلاعية  حصة   1.111 طالب 
السيد  لفائدة   حصة   1.111 أصل 
18  جنبر  )ة) خالد بوقفطان بتاريخ 

.2121
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم   
23  جنبر  بتاريخ  االبتدائية بانزكان  

2121 تحت رقم 2319.
1124I

FICOMPTA

MERROUNIA.TD.CO
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

FICOMPTA
 N° 6 RUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN 2 EME  ETAGE

FES ، 30000، FES MAROC
MERROUNIA.TD.CO شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي : علارة 

رقم 3 زنقة العربية السعو 3ة 
املد3نة الجد3دة  فاس - 31111 

فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.44111

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2121 نونبر   19 املؤرخ في 
شركة   MERROUNIA.TD.CO
مبلغ  املحدو ة  املسؤولية  ذات 
وعنوان  111.111  رهم  رأسلالها 
زنقة   3 مقرها اإلجتلاعي علارة رقم 
الجد3دة   املد3نة  السعو 3ة  العربية 
فاس املغرب نتيجة   31111  - فاس 
السيد عبد  الرئي�سي  الشريك  لوفاة 

الرحلان علمي مروني                     .
و عين:

و  علمي مروني  علر    السيد)ة) 
عنوانه)ا) رقم 11 تجزئة حبيبة شارع 
31111 فاس  حسان طريق ا3لوزار  

املغرب كلصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 
علارة  وفي   2121 23  جنبر  بتاريخ 
رقم 3 زنقة العربية السعو 3ة املد3نة 
فاس   31111  - فاس  الجد3دة  

املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
31  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم 3883/2020.

1125I

TGE FIDUS

O›TECHNO
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

TGE FIDUS
شارع الزرقطوني كلال بارك سانتر 

علارة B رقم 39 الطابق 6 ، 28811، 
املحلد3ة املغرب

O›TECHNO شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة
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وعنوان مقرها اإلجتلاعي 67 زنقة 
عزيز بالل الطابق 2 رقم 3 املعاريف 

- 21331 الدارالبيضاء املغرب.
تحويل  املقر االجتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.411411

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 18  جنبر 2121 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 
رقم   2 زنقة عزيز بالل الطابق   67«
الدارالبيضاء   21331  - املعاريف   3
 3 تجزئة لحلو علارة   « إ 9  املغرب« 
رقم 4 بني 3خلف   - 28815 املحلد3ة  

املغرب«.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 759131.
1127I

second negre

 ACADEMIE TOURKZI DE
 CONDUITE ET DROIT DE
»LA CIRCULATION »ATCDC
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

second negre
حي املسيرة 1 تلارة ، 11111، تلارة 

املغرب
 ACADEMIE TOURKZI DE

 CONDUITE ET DROIT DE LA
CIRCULATION »ATCDC« شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

 APT وعنوان مقرها اإلجتلاعي
 03 IMM 178 BLOC 26 HAY

 ENNAJAH TAMESNA - 12000
تامسنا املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
131623

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 3نا3ر   13
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
 ACADEMIE TOURKZI DE
 CONDUITE ET DROIT DE LA

.»CIRCULATION »ATCDC
تعليم   : بإ3جاز  الشركة  غرض 

السياقة.
 APT  : االجتلاعي  املقر  عنوان 
 03 IMM 178 BLOC 26 HAY
 ENNAJAH TAMESNA - 12000

تامسنا املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
العا ي  عبد  التوركزي  السيد 
111  رهم  بقيلة  حصة   1.111   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
العا ي  عبد  التوركزي  السيد 
 23 رقم  الجلاعة  عنوانه)ا)  3ور 
تلارة   12111 زعير  3حي  سيدي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
العا ي  عبد  التوركزي  السيد 
 23 رقم  الجلاعة  عنوانه)ا)  3ور 
سيدي 3حي زعير 12111 تلارة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
29  جنبر  بتاريخ  بتلارة   االبتدائية 

2121 تحت رقم 4648.
1128I

BUSINESS AUDITAX

WELCOME TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

BUSINESS AUDITAX
 RUE TABARI RESIDENCE MLY 7

 ALI CHERIF B N17 ، 90010،

TANGER MAROC
WELCOME TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي زنقة 
سجللاسة علارة موالي علي 

الشريف رقم 17ـ   - 91111 طنجة 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.52917
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر حل   2121 نونبر   31 املؤرخ في 
محدو ة  مسؤولية  ذات  شركة 
 WELCOME الوحيد  الشريك  ذات 
TRAVAUX  مبلغ رأسلالها 111.111 
اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان   رهم 
علي  موالي  علارة  سجللاسة  زنقة 
طنجة   91111  - ـ    17 الشريف رقم 
الشريك  قرار   : ل  نتيجة  املغرب 

الوحيد.
زنقة  ب  التصفية  مقر  حد   و 
علي  موالي  علارة  سجللاسة 
طنجة   91111  - ـ    17 الشريف رقم 

املغرب. 
و عين:

و  شبوك  هشام   السيد)ة) 
القرية  القد3لة  القرية  عنوانه)ا)  
)ة)  تاونات املغرب كلصفي   34111

للشركة.
الحدو   اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  عل9  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
29  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 237722.
1129I

fiduazizi

ELITE MAGNA ASSOCIATES
إعالن متعد  القرارات

fiduazizi
شارع علر املختار حي القدس شارع 

علر املختار حي القدس، 7111، 

العيون املغرب
 ELITE MAGNA ASSOCIATES
»شركة ذات املسؤولية املحدو ة«
وعنوان مقرها االجتلاعي: تجزئة 

الوحدة بلوك و رقم و رقم 144 مكرر 
الطابق الثاني العيون - 71111 

العيون املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.26399

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
املؤرخ في 29  جنبر 2121

تم اتخاذ القرارات التالية: 
الذي 3نص عل9   :1-2-3 قرار رقم 
طرف  من  حصة   111 بيع  ما3لي: 
السيد  ا 9  هللا  عبد  املرتجي  السيد 
حصة من   25 محلد الكر�سي و بيع 
ا 9  لغظف  محلد  لتو  السيد  طرف 
نوع  تغير  الكر�سي.   محلد  السيد 
القانوني للشركة من شركة SNC ا 9 
SARL AU.        استقالة السيد لتو 
محلد لغظف و السيد املرتجي عبد 
تعيين  و  كلسير3ن  مهامهم  من  هللا 
وحيد  مسير  الكر�سي  محلد  السيد 
العلليات  بجليع  ليقوم  للشركة 

اال ارية و البنكية. 
وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
الذي   :03-06-07-16 رقم  بند 
حصة   111 بيع  ما3لي:  عل9  3نص 
من طرف السيد املرتجي عبد هللا ا 9 
السيد محلد الكر�سي و بيع 25 حصة 
من طرف السيد لتو محلد لغظف 
تغير نوع  ا 9 السيد محلد الكر�سي.  
القانوني للشركة من شركة SNC ا 9 
SARL AU.        استقالة السيد لتو 
محلد لغظف و السيد املرتجي عبد 
تعيين  و  كلسير3ن  مهامهم  من  هللا 
وحيد  مسير  الكر�سي  محلد  السيد 
العلليات  بجليع  ليقوم  للشركة 

اال ارية و البنكية. 
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 31  جنبر 

2121 تحت رقم 3241/2020.

1131I
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FIDULIMAR

O.B.T SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDULIMAR

 N°22 RUE TAZA HAY  EL

 HASSANY KASSTOR ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

O.B.T SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي اقد3م  وار 

ا3ت اعزا اوسيكيس العليا مسلرير  

- 45452 تنغير املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5761

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر   2121 18  جنبر  في  املؤرخ 

محدو ة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 

 O.B.T SARL الوحيد  ذات الشريك 

211.111  رهم  مبلغ رأسلالها    AU

وعنوان مقرها اإلجتلاعي اقد3م  وار 

ا3ت اعزا اوسيكيس العليا مسلرير  - 

حل   : تنغير املغرب نتيجة ل   45452

الشركة قبل االوان.

اقد3م  ب  التصفية  مقر  حد   و 

العليا  اوسيكيس  اعزا  ا3ت   وار 

مسلرير  - 45452 تنغير املغرب. 

و عين:

و  ازكيض  ابراهيم   السيد)ة) 

عنوانه)ا)  وار ا3ت بوكنيفن مسلرير  

)ة)  كلصفي  املغرب  تنغير   45452

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

21  جنبر  بتاريخ  االبتدائية بتنغير  

2121 تحت رقم 655.

1132I

FIDULIMAR

OUSSIN SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

FIDULIMAR

 N°22 RUE TAZA HAY  EL

 HASSANY KASSTOR ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

OUSSIN SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 2122 

حي الوحدة  - 45111 ورزازات  

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.4865

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

2121 تقرر حل  13  جنبر  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

  OUSSIN SARL AU الشريك الوحيد

مبلغ رأسلالها 31.111  رهم وعنوان 

حي   2122 رقم  اإلجتلاعي  مقرها 

املغرب  ورزازات    45111  - الوحدة  

نتيجة ل : حل الشركة قبل االوان.

رقم  ب  التصفية  مقر  حد   و 

2122 حي الوحدة  - 45111 ورزازات  

املغرب. 

و عين:

و  اوالصين  محلد   السيد)ة) 

تنغير   45811 تبسباست   عنوانه)ا) 

املغرب كلصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

االبتدائية بورزازات  بتاريخ 31  جنبر 

2121 تحت رقم 689.

1134I

fiduazizi

ARTE CUISINES
إعالن متعد  القرارات

fiduazizi
شارع علر املختار حي القدس شارع 

علر املختار حي القدس، 7111، 
العيون املغرب

ARTE CUISINES »شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة«

وعنوان مقرها االجتلاعي: زنقة عبدة 
رقم 99 حي خط الرملة 11 العيون - 

71111 العيون املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.29145

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
املؤرخ في 31  جنبر 2121

تم اتخاذ القرارات التالية: 
الذي 3نص عل9   :1-2-3 قرار رقم 
طرف  من  حصة   511 بيع  ما3لي: 
السيد  ا 9  العسري  السيد عبد هللا 
الشكل  تحويل  الحضري.  هشام 
مسؤولية  شركة  ات  من  القانوني 
مسؤولية  شركة  ات  ا 9  محدو ة 
استقالة  واحد.    بشريك  محدو ة 
السيد عبد هللا العسري من مهامه و 
تعيين السيد هشام الحضري مسير 
العلليات  بجليع  ليقوم  للشركة  

اال ارية و البنكية.
وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
الذي   :03-06-07-16 رقم  بند 
حصة   511 بيع  ما3لي:  عل9  3نص 
العسري  هللا  عبد  السيد  طرف  من 
تحويل  الحضري.  هشام  السيد  ا 9 
شركة  ات  من  القانوني  الشكل 
شركة  ات  ا 9  محدو ة  مسؤولية 
واحد.    بشريك  محدو ة  مسؤولية 
العسري  هللا  عبد  السيد  استقالة 
هشام  السيد  تعيين  و  مهامه  من 
ليقوم  للشركة   مسير  الحضري 

بجليع العلليات اال ارية و البنكية.
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 31  جنبر 

2121 تحت رقم 3240/2020.
1135I

fiduazizi

HAROUFI FISH
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

fiduazizi

شارع علر املختار حي القدس شارع 

علر املختار حي القدس، 7111، 

العيون املغرب

HAROUFI FISH شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : زنقة 21 

غشت رقم 269 املر�سى العيون - 

71111 العيون املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.18299

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر   2121 31  جنبر  في  املؤرخ 

ذات  شركة   HAROUFI FISH حل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد مبلغ رأسلالها 111.111.111 

 رهم وعنوان مقرها اإلجتلاعي زنقة 

املر�سى العيون   269 غشت رقم   21

نتيجة  املغرب  العيون   71111  -

التي  الصالحيات  جليع  الستخالص 

أسست من أجلها و تدهور الوضعية 

املاليه لها.

و عين:

و  حروفي  زكرياء    السيد)ة) 

حي   61 رقم   14 بلوك  عنوانه)ا) 

اكا 3ر   81111 سيدي محلد اكا 3ر 

املغرب كلصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

 21 2121 وفي زنقة  31  جنبر  بتاريخ 

 - العيون  املر�سى   269 رقم  غشت 

71111 العيون املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 31  جنبر 

2121 تحت رقم 3242/2020.
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L.AUDIFEC

SARADNO
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

L.AUDIFEC

 N 67 RES BERNABEN 4

 EME ETAGE ANGLE RUE

 FOURATE & ABOUTAOUR

 MAARIF EXTENTION، 20370،

CASABLANCA MAROC

SARADNO شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها االجتلاعي إقامة 
بريلا ، مكتب رقم 115 ، الدور 

الثالث ، شقة 16 ، ناصية مصطفى 

املعاني و11 3نا3ر - 21111 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
رقم التقييد في السجل التجاري : 

483627

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  القانون   2121 19  جنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SARADNO

إنجاز     : بإ3جاز  الشركة  غرض 

والترويج  والبناء  املختلفة  امشغال 

العقاري.

إقامة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
الدور   ،  115 رقم  مكتب   ، بريلا 

الثالث ، شقة 16 ، ناصية مصطفى 

الدار   21111  - 3نا3ر  و11  املعاني 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ رأسلال الشركة: 

 رهم، مقسم كالتا ي:

السيد ر 3وس سلير : 511 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة .

السيدة ر 3وس نهيلة : 491 حصة 
بقيلة 111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  سلير  ر 3وس  السيد 
بن  الفقيه   47 رقم  جوهرة  تجزئة 
صالح  بن  الفقيه   23213 صالح 

املغرب.
عنوانه)ا)  نهيلة  ر 3وس  السيدة 
بن  الفقيه   47 رقم  جوهرة  تجزئة 
صالح  بن  الفقيه   23213 صالح 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  نهيلة  ر 3وس  السيدة 
بن  الفقيه   47 رقم  جوهرة  تجزئة 
صالح  بن  الفقيه   23213 صالح 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 32616.
1137I

ZENITH PROFESSIONNEL

ZENITH PROFESSIONNEL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

ZENITH PROFESSIONNEL
تأسيس   

 24 بتاريخ  عرفي   بلقت�سى عقد  
شركة   تأسيس   تم     2121 3ونيو 

محدو ة  املسؤولية  ذات املليزات 
التالية .  

 ZENITH  : التسلية 
PROFESSIONNEL

الهدف -  
تسيير امللكية املشتركة.  

امشخاص  وتأمين  املراقبة 
وامللتلكات. 

صيانة و تنظيف جليع املباني و 
التجهيزات. 

11 زنقة الحرية  املقر اإلجتلاعي:  
5 الدار البيضاء  3 شقة رقم  الطابق 

املغرب       
محد  في مبلغ  رأسلال الشركة  

10000٫00  رهم

السيد  رنوني  كالتا ي:  مقسم 
111  رهم  بقيلة  حصة   51 وليد: 

لكل حصة 
والسيد أجلور رضوان: 51 حصة 

بقيلة 111  رهم لكل حصة
مدة الشركة - 99 سنة ابتداء من 

تاريخ تسجيلها بالسجل التجاري  
فاتح  من  تبتدئ   - املالية  السنة 
3نا3ر و تنتهي في 31  جنبر من كل سنة.
 عهد التسيير للسيد  رنوني وليد: 

تسيير الشركة -
1 رقم  القاطن بحي طريبو ي زنقة 

18 الدارالبيضاء
تم اإل3داع القانوني والتسجيل    
التجاري باملحكلة التجارية –  تحت 

الرقم 467557 بالدار البيضاء
بتاريخ 28 3وليوز 2121

1138I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

CARESPACE SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

CARESPACE SERVICES شركة 
ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي محل رقم 
12 زنقة غفساي حي االمل طريق 

صفرو - 31111 فاس املغرب.
تحويل  املقر االجتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.62283

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في 18 شتنبر 2121 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 
»محل رقم 12 زنقة غفساي حي االمل 
طريق صفرو - 31111 فاس املغرب« 
إ 9 »4 بلوك ك.1 تجزئة الحد3قة وا  

فاس - 31111 فاس  املغرب«.

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

نونبر   17 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم 3181/2020.

1139I

BEFEC

فتح الزهر

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وفاة شريك

BEFEC

31 شارع الجيش امللكي ، 21111، 

الدار البيضاء املغرب

فتح الزهر  شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 313 شارع 

ابراهيم الرو اني - 21111 الدار 

البيضاء املغرب.

وفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 

.29834

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 12 أكتوبر 2121 تم اإلعالم 

بوفاة الشريك أحلد بنكيران و توزيع 

لرسم   
ً
تبعا الورثة  عل9  حصصه 

 2121 3ونيو   19 في  املؤرخ  اإلراثة 

بالشكل امتي :

السيد)ة) مجد بنكيران  ،  3.231 

حصة .

السيد)ة) 3ونس بنكيران  ،  3.231 

حصة .

السيد)ة) نا 3ة الصقلي حوسيني  

،  1.154 حصة .

  ، بنكيران   الزهر  فتح  السيد)ة) 

1.615 حصة .

باملحكلة  القانوني  اإل3داع  تم 

 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2121 تحت رقم 755.655.

1141I
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املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 129936
حساب رقم : 11118

تفويت امصل التجاري
الحامل  محلد  هيبي  السيد 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
علي  هيبي،  السيد   BE 573917
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
رقم BK 198182 إ 9 السيد الحسين 
السعداني الحامل لبطاقة التعريف 
السيد   ،JE 261851 رقم  الوطنية 
الحامل لبطاقة  ابراهيم السعداني، 
 ،BK 355168 التعريف الوطنية رقم
السيد املحفوض السعداني، الحامل 
 BE رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
هو  الذي  التجاري  امصل   717518
وامحزمة  الحقائب  لبيع  مخصص 
بالدار  الكائن  السعيدي  بقيسارية 
السا س  محلد  شارع  البيضاء 
الرقم 416 محل رقم 15 حي السلارة 
مسجالن  البائعان  بخصوصه  الذي 
بالسجل التجاري التحليلي باملحكلة 
التجارية تحت رقم 373426 بالنسبة 
 373428 محلد  هيبي،  للسيد 

بالنسبة للسيد علي ذهيبي.
تسجل  التعرضات  بإن  وبذلك 
التجارية  باملحكلة  الضبط  بلكتب 
بالدار  التجاري  السجل  مكتب 
عشر  خلسة  أجل  البيضاء  اخل 

3وما املوا ي للنشرة امو 9 والثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

5 مكرر

املحكلة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 129938
حساب رقم : 11156

تفويت امصل التجاري
من

املحدو ة  املسؤولية  ذات  شركة 
مقرها  جيرا«  كالوري  »أوبتكال 
 17-18 البيضاء  بالدار  االجتلاعي 
زنقة أسامة ابن زيا ، كالوري فاميليا 

املعاريف املسجلة بالسجل التجاري 
طرف  من  امللثلة   336953 رقم 
السيد محلد كيحل، الحامل لبطاقة 
 PU 818479 التعريف الوطنية رقم 
بوعامي  فيال ي  غيثة  السيدة  إ 9 
 BE 818932 رقم  الوطنية  بطاقتها 
املحل التجاري الكائن بالدار البيضاء 
زنقة أسامة ابن زيا  كالوري   17-18
فاميليا املعاريف واملسجلة بالسجل 

التجاري تحت رقم 336953.
تسجل  التعرضات  بإن  وبذلك 
التجارية  باملحكلة  الضبط  بلكتب 
بالدار  التجاري  السجل  مكتب 
عشر  خلسة  أجل  البيضاء  اخل 

3وما املوا ي للنشرة امو 9 والثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

6 مكرر

املحكلة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 129941
حساب رقم : 11155

تفويت امصل التجاري
من

الحامل  السيد أشرف حفضان، 
 BB رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.112374
السيدة سلية حفضان، الحاملة 
 BB رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.14251
اآلنسة  حسناء حفضان، الحاملة 
 BB رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.44868
الحاملة  حفضان،  الكبير  السيد 
 BJ رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.113757
الحاملة  اآلنسة عزيزة حفضان، 
 BJ رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.139195
الحاملة  شوقي،  زهرة  السيدة 
 BJ رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.145235

الحاملة  السيدة أمينة حفضان، 

 BJ رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.292796

إ 9 :

القاق،  العابد3ن  زين  السيد 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
.BJ 351722 رقم

القاق،  اللطيف  عبد  السيد 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
.BJ 433161 رقم

هو  الذي  التجاري  امصل 

مخصص لبيع امواني املنزلية، الكائن 
رقم   24 زنقة   1 أمال  بالدار البيضاءـ 

لم  والذي  البرنو�سي،  سيدي   49

بالسجل  البائعون  بلوجبه  يسجل 

بالدار  التجارية  باملحكلة  التجاري 

البيضاء.

تسجل  التعرضات  بإن  وبذلك 

التجارية  باملحكلة  الضبط  بلكتب 

بالدار  التجاري  السجل  مكتب 

عشر  خلسة  أجل  البيضاء  اخل 

3وما املوا ي للنشرة امو 9 والثانية.

النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

7 مكرر

املحكلة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 129958

حساب رقم : 11459
تفويت امصل التجاري

باع ورثة املرحوم قاسم القا ري 

الحساني وهم :

3وسف القا ري الحسني، الحامل 

 BE رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.814726

سكينة القا ري الحسني، الحاملة 

 BE رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.834766

الحاملة  سلمى القا ري الحسني، 

 BE رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.772787

الحسني،  القا ري  كنزة  اللة 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.BE 749423 رقم

الحاملة  تورية القا ري الحسني، 

 B رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.217651

فاطلة القا ري الحسني، الحاملة 

 B رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.217651

القا ري  القا ر  عبد  سيدي 

التعريف  لبطاقة  الحامل  الحسني، 

.B 26745 الوطنية رقم

الحسني،  القا ري  جوا   سيدي 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.B 393739 رقم

لبطاقة  الحامل  صفار،  املهدي 

.BE 733926 التعريف الوطنية رقم

لبطاقة  الحاملة  صفار،  غيتة 

.BE 716838 التعريف الوطنية رقم

لبطاقة  الحامل  صفار،  ر�سى 

.BE 769423 التعريف الوطنية رقم

لبطاقة  الحامل  صفار،  3اسلين 

.BE 843591 التعريف الوطنية رقم

لفائدة :

الحامل  ور ي  بوشعيب  السيد 

.B529258 للبطاقة الوطنية

لبيع  التجاري  امصل  مجلوع 

بالدار  الكائن  املجوهرات،  وشراء 

البيضاء، 85 زنقة الرباط، واملسجلة 

رقم  تحت  التجاري  بالسجل 

:117894

تسجل  التعرضات  بإن  وبذلك 

التجارية  باملحكلة  الضبط  بلكتب 

بالدار  التجاري  السجل  مكتب 

عشر  خلسة  أجل  البيضاء  اخل 

3وما املوا ي للنشرة امو 9 والثانية.

النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

8 مكرر

 II.  -  إعالنات قضائية
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املحكلة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 129964
حساب رقم : 11719

بيع أصل تجاري
الصفروي  آسية  السيدة  باع 
 B363912 الحاملة للبطاقة الوطنية
لفائدة السيد عبد النبي بن الشريف 
 BK 21961 الحامل للبطاقة الوطنية
 GROUPE 3لثل بصفته مسير لشركة
 SCOLAIRE GREEN SCHOOL
املسؤولية  محدو ة  شركة   PRIVE
مقرها االجتلاعي بالدار البيضاء، 53 
الحسني  الحي  واو  مجلوعة   3 زنقة 
عبارة  التجاري  امصل  مجلوع 
بالدار  الكائنة  خاصة  مدرسة  عن 
البيضاء، املفة زنقة 7 رقم 6-8 الحي 
الحسني، واملسجل بالسجل التجاري 

بالدار البيضاء تحت رقم 268451.
تسجل  التعرضات  بإن  وبذلك 
التجارية  باملحكلة  الضبط  بلكتب 
بالدار  التجاري  السجل  مكتب 
عشر  خلسة  أجل  البيضاء  اخل 

3وما املوا ي للنشرة امو 9 والثانية.
النشرة الثانية

رئيس كتابة الضبط

9 مكرر

املحكلة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 129966
حساب رقم : 11821

بيع أصل تجاري
ابيضار،  املصطفى  السيد  باع 
 B133666 الحامل للبطاقة الوطنية 
الصد3ق،  طالبي  السيد  لفائدة 
 T178676 الحامل للبطاقة الوطنية 
املعد  التداري  امصل  مجلوع 
الكائن بالدار  لتجارة عظم امحذ3ة، 
 ،92 رقم  تا لة،  زنقة  البيضاء، 
بالسجل  واملسجل  بوشنتوف،   رب 

التجاري تحت رقم 271564.
تسجل  التعرضات  فإن  وبذلك 
التجارية  باملحكلة  الضبط  بلكتب 
مكتب السجل التجاري بالدار البيضاء 
3وما   (15(  اخل أجل خلسة عشر 

املوا ي للنشرة امو 9 والثانية.
النشرة الثانية

رئيس كتابة الضبط

10 مكرر

املحكلة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 129968
حساب رقم : 11914

هبة أصل تجاري لحق مشاع
من طرف السيد عثلان العلري، 
 L335439 الحامل للبطاقة الوطنية 
العلري،  عباس  السيد  لفائدة 
 L435691 الحامل للبطاقة الوطنية 
هبة جليع الحقوق املشاعة املقدرة 
التجاري  امصل  في   10/2 بنسبة 
عبارة عن محل لبيع املالبس الجاهزة 
بالجللة، الكائن بالدار البيضاء  رب 
 122-120 الرقم   89 الزنقة  كوريا، 
واملسجل بالسجل التجاري تحت رقم 

.443316
تسجل  التعرضات  فإن  وبذلك 
التجارية  باملحكلة  الضبط  بلكتب 
مكتب السجل التجاري بالدار البيضاء 
3وما   (15(  اخل أجل خلسة عشر 

املوا ي للنشرة امو 9 والثانية.
النشرة الثانية

رئيس كتابة الضبط

11 مكرر

املحكلة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 129971
حساب رقم : 11171
تفويت أصل تجاري

مستقيم،  فتيحة  اآلنسة  باعت 
للتعريف  الوطنية  للبطاقة  الحاملة 
شركة  لفائدة   BE679138 رقم 
ش.م.م   BEST REC ريك  بيست 
االجتلاعي  مقرها  واحد،  بشريك 
إقامة  زنقة سومية  البيضاء،  بالدار 
22 النخيل  5 رقم  3 الطابق  شهرزا  
زريقة،  الد3ن  عز  السيد  3لثلها 
للتعريف  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

.B423112 رقم
بالدار  الكائن  التجاري  امصل 
زنقة علر ابن أبي ربيعة   4 البيضاء 
وهو عبارة عن محل للحالقة املتكون 
واآلليات  املعدات  الزبائن،   : من 
التجاري  النشاط  ملزاولة  املخصصة 
املرتبط به، حق الكراء املنجز له من 
واملقيد  التجاري  امصل  هذا  إنشاء 
البيضاء  بالدار  التجاري  بالسجل 

ويحلل الشعار   435184 تحت رقم 
.SALON MOSAIQUE التجاري

تسجل  التعرضات  فإن  وبذلك 
التجارية  باملحكلة  الضبط  بلكتب 
بالدار البيضاء مكتب السجل التجاري 
3وما   (15(  اخل أجل خلسة عشر 

املوا ي للنشرة امو 9 والثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

12 مكرر

املحكلة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 129972
حساب رقم : 11117

تفويت جزئي مصل تجاري
 ALSHAYA شركة  فوتت 
مساهلة  شركة   MOROCCO SAS
املغربي  القانون  بلوجب  مبسطة 
للدار  التجاري  السجل  في  مسجلة 
ويقع   136697 رقم  تحت  البيضاء 
أنفا،  شارع   92 في  مقرها االجتلاعي 
 NESTLE الدار البيضاء لفائدة شركة
مساهلة  شركة   MAROC SA
مسجلة  املغربي  القانون  بلوجب 
تحت  للجد3دة  التجاري  السجل  في 
ويقع مقرها االجتلاعي في   ،279 رقم 

املنطقة الصناعية d4el الجد3دة.
امصول التجارية املباعة : تشغيل 
ما يسمى نشاط »املقهى خارج املنزل« 
بها  املرتبطة  والشهرة  العلالء  مع 
امطراف  جليع  مع  املبرمة  والعقو  
التجارية  بامصول  املتعلقة  الثالثة 
واملوظفين واآلالت واملعدات املتعلقة 
ومخزون  الحسنة  السلعة  تشغيل 
التشغيل  حيز  تدخل  لم  التي  اآلالت 
واملسجل  بالشهرة  املرتبطة  بعد، 
بالسجل التجاري تحت رقم 136697.

تسجل  التعرضات  فإن  وبذلك 
التجارية  باملحكلة  الضبط  بلكتب 
مكتب السجل التجاري بالدار البيضاء 
3وما   (15(  اخل أجل خلسة عشر 

املوا ي للنشرة امو 9 والثانية.
النشرة الثانية

رئيس كتابة الضبط

13 مكرر

املحكلة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 129981

حساب رقم : 11354

تفويت حق اإل3جار
الحاج،  نبيل  السيد  طرف  من 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

جليلة  السيدة  لفائدة   BE649925

احلاموش، الحاملة للبطاقة الوطنية 

إ3جار  حق  تفويت   Z256929 رقم 

امصل التجاري الكائن بالدار البيضاء 

زنقة أبو عبد هللا نافع رقم 14 املركز 

التجاري بن علر متجر 24 واملعد لبيع 

بالسجل  واملسجل  الجاهزة  املالبس 

باملحكلة  الضبط  بكتابة  التجاري 

رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجارية 

.443511

تسجل  التعرضات  فإن  وبذلك 

التجارية  باملحكلة  الضبط  بلكتب 

مكتب السجل التجاري بالدار البيضاء 

3وما   (15(  اخل أجل خلسة عشر 

املوا ي للنشرة امو 9 والثانية.

النشرة الثانية
رئيس كتابة الضبط

14 مكرر

املحكلة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 129982

حساب رقم : 11385

بيع أصل تجاري

باع :

الحامل  بوستة  علر  السيد 

.B112234 للبطاقة الوطنية رقم

لفائدة :

الحامل  قرواوي  رشيد  السيد 

.BE711111 للبطاقة الوطنية رقم

جليع امصل التجاري عبارة عن 

 كان، معد لبيع امثواب بالتقسيط، 

 -  29 رقم  الجد3دة  بزنقة  الكائن 

البيضاء،  الدار  الجد3د  باب   31

واملسجل بالسجل التجاري تحت رقم 

.133144
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تسجل  التعرضات  فإن  وبذلك 

التجارية  باملحكلة  الضبط  بلكتب 

بالدار  التجاري  السجل  مكتب 

عشر  خلسة  أجل  البيضاء  اخل 

امو 9  للنشرة  املوا ي  3وما   (15(

والثانية.

النشرة الثانية
رئيس كتابة الضبط

15 مكرر

املحكلة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 129984

حساب رقم : 11418

تفويت أصل تجاري
من طرف :

شريف  احلد  سيدي  السيد 

التعريف  لبطاقة  الحامل  اركيبي 

.BJ171964 الوطنية رقم

اركيبي  شريف  عائشة  السيدة 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.BJ275596 رقم

السيدة اللة زوانة شريف اركيبي 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.BJ111888 رقم

السيدة اللة ملكة حوري الحاملة 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.V112952

لفائدة :

الحامل  بوزيري  رضوان  السيد 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.BL73236

بالدار  الكائن  التجاري  امصل 

البيضاء، 51، زنقة 51  رب القريعة 

املالبس  وصناعة  لبيع  واملعد 

 MARCHAND DE الجللة  بنصف 

 VETEMENTS CONFECTIONNES

واملسجل   EN DEMI GROS

البيضاء  بالدار  التجارية  باملحكلة 

 ،442242  : رقم  السجالت  تحت 

و442248   442246  ،442244

شركاء فيلا بينهم.

تسجل  التعرضات  فإن  وبذلك 

التجارية  باملحكلة  الضبط  بلكتب 

بالدار  التجاري  السجل  مكتب 

عشر  خلسة  أجل  البيضاء  اخل 

امو 9  للنشرة  املوا ي  3وما   (15(

والثانية.

النشرة الثانية
رئيس كتابة الضبط

16 مكرر

املحكلة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 129986

حساب رقم : 11536

تفويت أصل تجاري
من طرف :

مقرها  ش.م.م،  »فلورنزا«  شركة 

واحة  البيضاء،  بالدار  االجتلاعي 

س.م 46 حي باشكو رقم م46 معاريف 

التجاري  بالسجل  املقيدة   ،21111

للدار البيضاء تحت رقم 231193.

امللثلة من طرف مسيراها :

الحامل  السيد محلد الرحلوني، 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.BK73927

الحامل  الضوبلي  هشام  السيد 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.BE638211

لفائدة :

شركة »بيكسوي« ش.م.م، مقرها 

 ،212 البيضاء،  بالدار  االجتلاعي 

امر�سي،  الطابق  املومن  عبد  شارع 
التجاري  بالسجل  املقيدة   ،5 رقم 

للدار البيضاء تحت رقم 479859.

امللثلة من طرف مسيرها :

الحامل  صفيرة،  أحلد  السيد 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.C261208

بيع امصل التجاري الكائن بالدار 

باشكو  حي   46 واحة س.م  البيضاء 

املسجل   ،21111 معاريف  رقم م46 

البيضاء  بالدار  التجارية  باملحكلة 

تحت السجل رقم 231193.

تسجل  التعرضات  فإن  وبذلك 

بلكتب الضبط باملحكلة التجارية، 

بالدار  التجاري  السجل  مكتب 

عشر  خلسة  أجل  البيضاء  اخل 

امو 9  للنشرة  املوا ي  3وما   (15(

والثانية.

النشرة الثانية
رئيس كتابة الضبط

17 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة

مكتب التسوية والتصفية القضائية

ملف رقم 1191/2121

شركة روباو طاريس للبناء في شخص 

ملثلها القانوني

RC : 59973

بتاريخ  الصا ر  الحكم  بلقت�سى 

عد   امللف  في   2121 17  يسلبر 

الحكم  رقم   54/8301/2020

التجارية  قضت املحكلة   2020/71

بطنجة :

بفتح مسطرة التصفية القضائية 

في مواجهة شركة روباو طاريس للبناء 

قضائيا  القانوني  ملثلها  شخص  في 

إقامة أوف شور   : مقرها االجتلاعي 

مالباطا  طريق   B68 امر�سي  الطابق 

عن  التوقف  تاريخ  تحد3د  طنجة، 

الدفع في 2 مارس 2121.

سعيد  محلد  السيد  تعيين 

حجاجي قاضيا منتدبا والسيد محلد 

الزنطاري قاضيا منتدبا نائبا والسيد 

عبد الكريم االزمي سند3كا.

الدائنين  من  فاملطلوب  وعليه 

املعين  للسند3ك  بد3ونهم  التصريح 

املبالغ  ضلن قائلة موقعة تتضلن 

املطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك  اخل 

هذا  تاريخ  من  ابتداء  شهرين  أجل 

طبقا  الرسلية  بالجريدة  اإلشعار 

لللا ة 584.
عن رئيس كتابة الضبط

10

املحكلة التجارية بطنجة
ملف تقد3م أصل تجاري

 TENDY’S كحصة في شركة
CORPORATION SARL AU

ملف رقم : 2121/387
كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
باملحكلة التجارية بطنجة  الضبط  
أنه بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 16 
3اسين  السيد  قدم   ،2121 سبتلبر 
التعريف  لبطاقة  الحامل  بوندا، 
والساكن   R348518 رقم  الوطنية 
بطنجة مجلع الفجر 3 علارة 11 رقم 
التجاري  بالسجل  واملسجل   1124
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 111867.
وبناء عل9 تقرير مراقب الحصص 
املؤرخ في 16 سبتلبر 2121، فقد تم 
تقييم امصل التجاري املذكور بقيلة 

1.411.111  رهم.
التعرضات  جليع  فإن  وعليه 
تقدم بكتابة الضبط بهذه املحكلة 
 اخل أجل 15 3وما ابتداءا من تاريخ 
وما   84 للفصل  طبقا  الثاني  النشر 

3ليه من مدونة التجارة.
النشرة الثانية

عن  رئيس كتابة الضبط
خد3جة أقشور

20 مكرر

املحكلة التجارية بطنجة
ملف تفويت أصل تجاري

عن طريق البيع
ملف رقم : 2121/391

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
الضبط  باملحكلة االبتدائية بطنجة 
أنه بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 11 
باعت السيدة مليكة   2121 نوفلبر 
ابورك الساكنة بطنجة ربوة الشرف 
فيال افران والحاملة لبطاقة التعريف 
واملسجلة   K51758 رقم  الوطنية 
بالسجل التجاري بطنجة تحت رقم 
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113664 والسيدة حسنية الو غيري 
لبطاقة  والحاملة  بإسبانيا  الساكنة 
 K386895 رقم  الوطنية  التعريف 
بطنجة  التجاري  بالسجل  واملسجلة 
تحت رقم113666،  مجلوع  امصل 
املجلع  بطنجة  الكائن  التجاري 
 3 الساللم   11 امللك تازة   3 الحسني 
محل رقم 11 اكزنا3ة لفائدة السيدة 
لبطاقة  الحاملة  مرزوك  كريلة 
 ،Z437827 رقم  الوطنية  التعريف 
التجاري  امصل  قيلة  وحد ت 
في مبلغ إجلا ي قدره  البيع  موضوع 

11.111  رهم.
التعرضات  جليع  فإن  وعليه 
تقدم بكتابة الضبط بهذه املحكلة 
 اخل أجل 15 3وما ابتداءا من تاريخ 
وما   84 للفصل  طبقا  الثاني  النشر 

3ليه من مدونة التجارة.
النشرة الثانية

عن  رئيس كتابة الضبط
خد3جة أقشور

21 مكرر

املحكلة التجارية بطنجة
ملف تقد3م أصل تجاري

كحصة في شركة في طور التأسيس
ملف رقم : 2121/391

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
باملحكلة التجارية بطنجة  الضبط  
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  أنه 
السيد  قدم   ،2121 نوفلبر   11
لبطاقة  الحامل  احليدان،  منصف 
 G294614 رقم  الوطنية  التعريف 
كوتنبورك  شارع  بطنجة  والساكن 
واملسجل   71 رقم  كوتنبورك  إقامة 
بالسجل التجاري بطنجة تحت رقم 
هو  الذي  التجاري  أصله   ،43716
بطنجة  والكائن  صيدلية  عن  عبارة 
تجزئة امنية تجزئة رقم 111 كحصة 
مسلاة  التأسيس  طور  في  شركة  في 
 .»4M ALFIRDAOUS SARL AU«

كوتنبورك .
وبناء عل9 تقرير مراقب الحصص 
2121، فقد تم  21 نوفلبر  املؤرخ في 
تقييم امصل التجاري املذكور بقيلة 

1.211.111  رهم.

التعرضات  جليع  فإن  وعليه 

تقدم بكتابة الضبط بهذه املحكلة 

 اخل أجل 15 3وما ابتداءا من تاريخ 

وما   84 للفصل  طبقا  الثاني  النشر 

3ليه من مدونة التجارة.

النشرة الثانية
عن  رئيس كتابة الضبط

خد3جة أقشور

22 مكرر

املحكلة التجارية بطنجة

ملف تفويت حصة في أصل تجاري
عن طريق البيع

ملف رقم : 2121/392

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 

الضبط  باملحكلة التجارية بطنجة، 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  أنه 

باع السيد محلد   2121 نوفلبر   19

الشرف  حي  بطنجة  الساكن  ابجيو 

لبطاقة  والحامل   1 رقم   21 زنقة 

 K297311 رقم  الوطنية  التعريف 

بطنجة  التجاري  بالسجل  واملسجل 

تحت رقم 58214، حصته في امصل 

التجاري الذي هو عبارة عن صالون 

و ي  شارع  بطنجة  والكائن  الحالقة 

لفائدة شريكه السيد   47 العهد رقم 

محلد اقلعي النوينو الحامل لبطاقة 

 ،K319614 رقم  الوطنية  التعريف 

وحد ت قيلة حصة امصل التجاري 

في مبلغ إجلا ي قدره  البيع  موضوع 

311.111  رهم.

التعرضات  جليع  فإن  وعليه 

تقدم بكتابة الضبط بهذه املحكلة 

 اخل أجل 15 3وما ابتداءا من تاريخ 

وما   84 للفصل  طبقا  الثاني  النشر 

3ليه من مدونة التجارة.

النشرة الثانية
عن  رئيس كتابة الضبط

خد3جة أقشور

23 مكرر

املحكلة التجارية بطنجة
تفويت عناصر أصل تجاري

عن طريق البيع
ملف رقم : 2121/394

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
الضبط  باملحكلة التجارية بطنجة، 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  أنه 
بيع عنصري  تم   ،2121 نوفلبر   21
لألصل  التجارية  والسلعة  الزبناء 
 CIRCOR« التجاري املللوك لشركة 
املسجلة بالسجل   »MAROC SARL
 23869 رقم  تحت  بطنجة  التجاري 
املنطقة  بطنجة  مقرها  والكائن 
رقم  مجلوعة   23 رقم  بلوك  الحرة 
القانوني  ملثلها  بواسطة  وذلك   4
 GREHAL FREDERIC, السيد 
السفر  لجواز  الحامل   GERARD
الشركة  لفائدة   ،18AK14551 رقم 
 CIRCOR« املسلاة  الفرنسية 
من  وامللثلة   »INDUSTRIA SAS
 GREHAL FREDERIC, طرف السيد 
الحامل لجواز السفر رقم   GERARD
إجلا ي  بثلن  وذلك   ،18AK14551
وتسعة  )مائتان    259.111 قدره 

وخلسون ألف) أورو.
التعرضات  جليع  فإن  وعليه 
تقدم بكتابة الضبط بهذه املحكلة 
 اخل أجل 15 3وما ابتداءا من تاريخ 
وما   84 للفصل  طبقا  الثاني  النشر 

3ليه من مدونة التجارة.
النشرة الثانية

عن  رئيس كتابة الضبط
خد3جة أقشور

24 مكرر

املحكلة التجارية بطنجة
ملف رقم : 2121/396

ملف تفويت أصل تجاري
 عن طريق البيع

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
بطنجة  التجارية  باملحكلة  الضبط 
في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  أنه 
باع   2121 نوفلبر  و11  أكتوبر   5
السيد فريد العربيتي الساكن بطنجة 
تجزئة رياض أهال 2 زنقة 39 رقم 18 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  والحامل 

بالسجل  واملسجل   L419374 رقم 
التجاري بطنجة تحت رقم 152811، 
الكائن  التجاري  امصل  مجلوع 
شارع عالل بن عبد هللا   25 بطنجة 
لفائدة السيد طارق البشاري الحامل 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
امصل  قيلة  وحد ت   BX837757
التجاري موضوع البيع في مبلغ إجلا ي 

قدره 811.111 ثلانلائة ألف  رهم.
تقدم  التعرضات  فإن  وعليه 
بكتابة الضبط بهذه املحكلة  اخل 
أجل 15 3وما ابتداء من تاريخ النشرة 
الثانية طبقا للفصل 84 وما 3ليه من 

مدونة التجارة.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط
خد3جة أقشور

67 مكرر

املحكلة التجارية بطنجة
ملف رقم : 2121/397

ملف تفويت أصل تجاري
 عن طريق البيع

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
بطنجة  التجارية  باملحكلة  الضبط 
أنه بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 17 
سبتلبر 2121 باع السيد أحلد اكنو 
بطوطة  ابن  شارع  بطنجة  الساكن 
التعريف  لبطاقة  والحامل   71 رقم 
واملسجل   K195176 رقم  الوطنية 
بالسجل التجاري بطنجة تحت رقم 
التجاري  امصل  مجلوع   ،35312
الكائن بطنجة شارع باستور رقم 41 
الحامل  البرقي  حلزة  السيد  لفائدة 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
امصل  قيلة  وحد ت   LB118132
التجاري موضوع البيع في مبلغ إجلا ي 
قدره 711.111 سبعلائة ألف  رهم.

تقدم  التعرضات  فإن  وعليه 
بكتابة الضبط بهذه املحكلة  اخل 
أجل 15 3وما ابتداء من تاريخ النشرة 
الثانية طبقا للفصل 84 وما 3ليه من 

مدونة التجارة.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط
خد3جة أقشور

68 مكرر
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املحكمة  التجارية بفاس
مصلحةالسجل التجاري

ملف بيع  : 11/2121

حساب خاص : 2549

 عقد بيع أصل تجاري
وفاء  )ذ.ة  توثيقي  بلقت�سى عقد 

امزيان موثقة بصفرو) مؤرخ بصفرو 

ومسجل   2121 نوفلبر   11 بتاريخ 

بصفرو بتاريخ 11 نوفلبر 2121.

باع السا ة : 

بطاقته  رقم  لحلو،  انيس 

الساكن بفرنسا   C84577 الوطنية  

في حدو  5/2.

بطاقته  رقم  لحلو،  فريد  محلد 

بفاس  الساكن   C17193 الوطنية 

و ي  شارع  الفر وس  إقامة   8 رقم 

العهد في حدو  5/2.

نا 3ة لحلو رقم بطاقتها الوطنية 

زنقة   11 بفاس  الساكنة   C3134

حدو   في  ميلوزا،  حي  امام  امنية 

.5/1

 BENAAMAN بنعلان  لشركة 

كندر  ا3لوزار  بلركز  مقرها  الكائن 

إقليم صفرو.

املستغل  التجاري  امصل  جليع 

قبيلة  كندر  ا3لوزار  بدائرة 

اسغروشن إقليم صفرو.

بالسجل  مقيدا  كان  والذي 

 14255 عد   تحت  بفاس  التجاري 

الحاج  الهالك عبد هللا بن  في اسم 

عليه  التشطيب  قبل  لحلو  ا ريس 

بثلن قدره   2121 أكتوبر   21 بتاريخ 

الشروط  حسب  311111.11 رهم 

املنصوص عليها بعقد البيع.

بكتابة  التعرضات  وتقبل 

بفاس  التجارية  باملحكلة  الضبط 

عشرا  خلسة  ال3تعدى  أجل   اخل 

3وما ابتداء من النشرة الثانية.

النشرة الثانية
  عن رئيس  كتابة الضبط

سعد ابن سليلان

25 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
مكتب صعوبات املقاولة

ملف رقم 8315/76/2121
فتح مسطرة االنقاذ في مواجهة 
شركة بيت الخير في شخص م ق 

 83/2020 بلقت�سى الحكم عد  
 2121 22  يسلبر  بتاريخ  الصا ر 
عد   املقاولة  صعوبات  ملف  في 
املحكلة  قضت   76/8315/2020

التجارية بلراكش :
بفتح مسطرة االنقاذ في مواجهة 
 BAYT AL KHEIR شركة بيت الخير 
بالسجل  املسجلة  ق  م  شخص  في 
التجارية  املحكلة  لدى  التجاري 
وعينت   ،32287 بلراكش تحت رقم 
قاضيا  اسليح  الرحيم  عبد  السيد 
نائبا  بنجلون  منتدبا والسيد محلد 

عنه.
ب  والكائن  اعبي  توفيق  والسيد 
58 علارة الرحلة شارع عبد الكريم 

الخطابي مراكش.
الدائنين  من  فاملطلوب  عليه 
املعين  لسند3ك  بد3ونهم  التصريح 
املبالغ  ضلن قائلة موقعة تتضلن 
وذلك  بالوثائق  مرفقة  املطلوبة 
نشر  تاريخ  من  شهرين  اجل   اخل 
هذا االشعار بالجريدة الرسلية طبقا 
و721  و719   584 املوا   ملقتضيات 

من مدونة التجارية.
عن رئيس كتابة الضبط

14

املحكلة التجارية بلراكش
مكتب صعوبات املقاولة

ملف رقم 8319/79/2121
ملف أصلي رقم 2121/8312/74

استبدال سند3ك التسوية 
القاضئية

VITA MER شركة فيتا مير
 في شخص م ق

 2020/88 بلقت�سى الحكم عد  
 2121 22  يسلبر  بتاريخ  الصا ر 
عد   املقاولة  صعوبات  ملف  في 
عد   أصلي  ملف   79/8319/2020
املحكلة  قضت   74/8302/2020
باستبدال  بلراكش  التجارية 

السند3ك السيد فهد املجبر وتعيين 
السيد سعيد كرام الكائن بالعنوان 
مركب  االحباس،  مجلع   : التا ي 
شارع   6 رقم  املكتب  علارة  كنوز، 
عالل الفا�سي مراكش، سند3كا مكلفا 
للسند3ك  املسندة  بالصالحيات 

املستبدل.
الدائنين  من  فاملطلوب  وعليه 
املعين  للسند3ك  بد3ونهم  التصريح 
املشار  بعنوانه  كرام  سعيد  السيد 

إليه أعاله.
عن رئيس كتابة الضبط

15

املحكلة التجارية بلراكش
مكتب التسوية والتصفية القضائية

ملف رقم 177/2121
حساب رقم 2556/2121

مؤرخ  توثيقي  عقد  بلقت�سى 
واملسجل   ،2121 8  يسلبر  في 
8  يسلبر  تاريخ  في  السبت  بسوق 
اسكتي  ابراهيم  السيد  باع   ،2121
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
بتجزئة  الساكن   ،E31742 رقم 
علي اوحلا  شارع اممير موالي عبد 
لفائدة شركة  مراكش،   33 هللا رقم 
لرقم  الحاملة   BENSIMMO SARL
السجل التجاري RC 79235 والكائن 
 17 رقم   7 مقرها االجتلاعي ب كلم 

طريق أسفي مراكش.
الكائن  التجاري  امصل  جليع 
بشارع موالي عبد هللا علارة املهدي 
بالسجل  واملسجل  مراكش   14 رقم 
بجليع   115534 التجاري تحت رقم 
بلبلغ  واملعنوية  املا 3ة  عناصره 

351.111  رهم.
أعاله  املذكور  البائع  فعل9  ائني 
قسم  إ 9  بتعرضاتهم  3تقدموا  أن 
التجارية  باملحكلة  التجاري  السجل 
بلراكش  اخل أ{ل 3بتدئ من تاريخ 
اليوم  في  وينتهي  امول  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

النشرة امو 9
عن رئيس كتابة الضبط

11 مكرر

 املحكلة التجارية بلراكش
ملف رقم 178/2121

حساب رقم 2589
RC : 105556

تقد3م أصل تجاري حصة في الشركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
ومسجل   2121 3 أغسطس  في 
 ،2121 أغسطس   4 بلراكش بتاريخ 
بسالم  ا   بوجلعة  السيد  قدم 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
م  ج  والساكن   ،  J81165 رقم 
امرشيش   298 رقم  شكسبير  زنقة 
لشركة مخبزة املعاش الكائن مقرها 
عواطف  علارة  و2   1 في  االجتلاعي 

اسيف في طور التأسيس.
 1 الكائن  التجاري  االصل  جليع 
مراكش  اسيف  عواطف  علارة  و2 

واملعد مخبزة.
واملسجل بالسجل التجاري بجليع 
عناصره املا 3ة واملعنوية كحصة في 

شركة قوم بلبلغ 1534111  رهم.
فعل9  ائني مقدم الحصة املذكور 
إ 9   بتصريحاتهم  3تقدموا  أن  أعاله 
باملحكلة  التجاري  السجل  قسم 
التجارية بلراكش  اخل أجل 3بتدئ 
من تاريخ نشر االعالن امول وينتهي في 
اليوم الخامس عشر من نشر االعالن 

الثاني.
النشرة امو 9

عن رئيس كتابة الضبط

12 مكرر

 املحكلة التجارية بلراكش
ملف رقم 179/2121

حساب رقم 2593
بيع أصل تجاري

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
ومسجل بلراكش   2121 أكتوبر   23
باع السيد   ،2121 21 نوفلبر  بتاريخ 
لبطاقة  الحامل  لعوينة  احلد 
 E178556 رقم  الوطنية  التعريف 
الساكن الحي املحلدي الشلا ي بلوك 
السيدعي�سى  لفائدة   17 رقم   111
التعريف  لبطاقة  الحامل  لعوينة 

.EE251738 الوطنية رقم
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الكائن  التجاري  امصل  جليع 
 696 املنزل  من  املستخرج  الدكان 
الوحدة 4 الداو 3ات واملعد للخياطة 
تحت  التجاري  بالسجل  واملسجل 
بجليع عناصره املا 3ة   45431 رقم 

واملعنوية، بلبلغ 111.111  رهم.
أعاله  املذكور  البائع  فعل9  ائني 
قسم  إ 9  بتعرضاتهم  3تقدموا  أن 
التجارية  باملحكلة  التجاري  السجل 
بلراكش  اخل أجل 3بتدئ من تاريخ 
اليوم  في  وينتهي  امول  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

النشرة امو 9
عن رئيس كتابة الضبط

13 مكرر

املحكلة  التجارية بلراكش

ملف عد   : 148/2121
حساب عد  : 2381

 تقد3م  أصل تجاري حصة في شركة 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
ومسجل بلراكش   2121 أكتوبر   16
2121 قدم السيد  21 أكتوبر  بتاريخ 
لبطاقة  الحامل  الناجيم  محلد 
 E14586 رقم  الوطنية  التعريف 
طريق  املعزوزية   7 برقم  والساكن 
 BIZI SERVICE اسفي مراكش لشركة
في  وار  اإلجتلاعي  مقرها  الكائن 
القا3د جلاعة حربيل مراكش في طور 

التأسيس.
الكائن  التجاري  امصل  جليع 
مراكش  حربيل  جلاعة  القا3د   وار 
الصرف  أنظلة  في  مقاول  واملعد 
الحراري،  العزل  التدفئة،  الصحي، 
بالسجل  الصناعي واملسجل  التبخير 
تحت  بلراكش  التجارية  باملحكلة 
عد   131568 بجليع عناصره املا 3ة 
واملعنوية، قوم بلبلغ 1.111.318.11 

 رهلا.
املذكور أعاله  فعل9  ائني البائع  
قسم  إ 9  بتعرضاتهم  3تقدموا  أن 
التجارية  باملحكلة  التجاري  السجل 
بلراكش  اخل أجل 3بتدئ من تاريخ 
اليوم  في  وينتهي  امول  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

النشرة الثانية
  عن رئيس  كتابة الضبط

26 مكرر

املحكلة التجارية بلراكش
ملف رقم : 149/2121

حساب رقم : 2411
بيع أصل تجاري

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
باع السيد العيان   2115 أكتوبر   27
التعريف  لبطاقة  الحامل  حليد 
والساكن   E436319 رقم  الوطنية 
بالحي املحلدي الشلا ي بلوك 38 رقم 
الغزوا ي عا ل  للسيد  مراكش   111
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
والساكن باب  كالة   E621662 رقم 
مراكش   125 رقم  اوزال  عرصة 
االصل التجاري الكائن 3د3ور البلد3ة 
رقم 64 مكرر بلوك   الوحدة الثالثة 
االحذ3ة  لصناعة  واملعد  مراكش 
واملسجل بالسجل التجاري باملحكلة 
 56948 التجارية بلراكش تحت رقم 
واملعنوية،  املا 3ة  عناصره  بجليع 

قوم بلبلغ 41.111  رهلا.
فعل9  ائني البائع املذكور أعاله أن 
3تقدموا بتعرضاتهم ا 9 قسم السجل 
التجاري باملحكلة التجارية بلراكش 
نشر  تاريخ  من  3بتدئ  أجل   اخل 
االعالن االول وينتهي في اليوم 15 من 

نشر االعالن الثاني.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

27 مكرر

املحكلة التجارية بلراكش
ملف رقم : 158/2121

حساب رقم : 2444
بيع أصل تجاري

 13 بتاريخ  موثق  عقد  بلقت�سى 
مسجل بلراكش بتاريخ   2121 نونبر 
17 نونبر 2121 تحت املراجع التالية :
رقم  اال3داع  سجل 
باستخالص  أمر   ،2020/71052
توصيل   ،2020/62196 رقم  تحت 
باعت   ،  21212628811149 رقم 
LES FILS A MAMAN شركة  شركة 

ذات مسؤولية محدو ة.
 UMA شركة  لفائدة 
ADVENTURE شركة ذات مسؤولية 

محدو ة بشريك وحيد.

الكائن  التجاري  االصل  جليع 
علارة  3وغوسالفيا  مركز  بلراكش 
رقم  متجر  االر�سي  الطابق  االطلس 
بالسجل  واملقيد  ملطعم  املعد   ،2
بجليع   76155 رقم  تحت  التجاري 

عناصره املا 3ة واملعنوية.
 1.111.111 قدره  اجلا ي  بثلن 

 رهم تم االبراء منه في العقد.
أعاله  املذكور  البائع  فعل9  ائني 
قسم  ا 9  بتعرضاتهم  3تقدموا  أن 
التجارية  باملحكلة  التجاري  السجل 
بلراكش،  اخل أجل 3بتدئ من تاريخ 
نشر االعالن االول وينتهي في اليوم 15 

من نشر االعالن الثاني.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

28 مكرر

املحكلة التجارية بلراكش
ملف رقم : 2121/161

حساب رقم : 2121/2464
بيع أصل تجاري

املؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
 ،2121 نوفلبر   12 بتاريخ  بلراكش 
تحت عد  12791 باع السيد ابراهيم 
التعريف  لبطاقة  الحامل  الشبكي 
بدرب  الساكن   ،E32331 رقم 
ليلوري رقم 41 سيبع مراكش لفائدة 
السيد رشيد باحسو الحامل لبطاقة 
 ،E595671 رقم  الوطينة  التعريف 
جليع امصل التجاري الكائن بسيدي 
رقم  الساقية  علي  رب  بن  3وسف 
املالبس  لبيع  واملعد  مراكش   305-
الهاتف واملسجل  الجاهزة وخدمات 
 56138 بالسجل التجاري تحت رقم 
واملعنوية  املا 3ة  عناصره  بجليع 

بلبلغ 91.111  رهم.
أعاله  املذكور  البائع  فعل9  ائني 
قسم  إ 9  بتعرضاتهم  3تقدموا  أن 
التجارية  باملحكلة  التجاري  السجل 
بلراكش  اخل أجل 3بتدئ من تاريخ 
اليوم  في  وينتهي  امول  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

29 مكرر

املحكلة التجارية بلراكش
ملف رقم : 2121/163

حساب رقم : 2491
بيع أصل تجاري

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى 
بلراكش  مسجل   ،2121 21 نوفلبر 
في 24 نوفلبر 2121 باع السيد محلد 
للبطاقة  الحامل  الوهابي،  العلمي 
الساكن   ،E2138 رقم  الوطنية 
تجزئة صوفيا الور ة رقم  بلراكش، 
التجاري  امصل  جليع  مكرر،   271
تجزئة   171 تاركة  بلراكش،  الكائن 
و2   1 املتجرين  في  املستغل  صوفيا 
موضوع  املنزل  من  املستخرجين 
عد 04/112.635    العقاري  الرسم 
واملسجل  كلصبنة  واملستغل 
تحت  بلراكش  التجارية  باملحكلة 
124826 من السجل التحليلي  عد  
السجل  من   1414 رقم  وتحت 
املا 3ة  عناصره  بجليع  الترتيبي، 
أ3وب  السيد  لفائدة  واملعنوية 
الحامل لبطاقة التعريف  الشقا3بي، 
الساكن   ،EE331381 الوطنية رقم 
بلراكش تجزئة النخيل 12 رقم 887 

تاركة، بثلن قدره 251.111  رهم. 
فعل9  ائني السيد محلد العلمي 
أن  أعاله  املذكور  البائع  الوهابي 
قسم  إ 9  بتعرضاتهم  3تقدموا 
السجل التجاري باملحكلة التجارية 
بلراكش  اخل أجل 3بتدئ من تارخ 
اليوم  في  وينتهي  امول  نشر اإلعالن 
اإلعالن  نشر  من  عشر  الخامس 

الثاني.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

30 مكرر

املحكلة التجارية بلراكش
بيع أصل تجاري

ملف رقم : 2121/146
حساب عد  2494

بلراكش  موثق  عقد  بلقت�سى 
ومسجل   2121 نوفلبر   9 3وم 
بلراكش   2121 نوفلبر   13 بتاريخ 
شركة  شوميسة  شركة  ار  باعت 
مسجلة  املحدو ة  املسؤولية  ذات 



815 الجريدة الرسميةعد  5646 - 29 جلا ى امو 9 1442 )13 3نا3ر 2121) 

تحت  بلراكش  التجاري  بالسجل 
مقرها االجتلاعي برقم   14915 رقم 
14  رب لبز3وي روض املوخا مراكش 
لشركة رياض ا3ت عطا شركة ذات 
الشريك  ذات  املحدو ة  املسؤولية 
الوحيد في طور التاسيس، ملثلة من 
طرف السيد مصطفى ويزو الحامل 
 PL837173 رقم  الوطنية  للبطاقة 
ماركس  شارع   77 برقم  والساكن 
اوستر3كورت   59162  ورموي 
 14 برقم  االجتلاعي  مقرها  فرنسا 
مراكش  املوخا  روض  لبز3وي   رب 
كل امصل التجاري بجليع عناصره 
 14 برقم  الكائن  واملعنوية  املا 3ة 
مراكش  املوخا  روض  لبز3وي   رب 
مسجل  وهو  رياض  الستغالل  املعد 
تحت  بلراكش  التجاري  بالسجل 
التحليلي  بالسجل   14915 رقم 
ألف  مائة  ثالث  قدره  بثلن  وذلك 

 رهم )311.111  رهم).
أعاله  املذكور  البائع  فعل9  ائني 
قسم  ا 9  بتعرضاتهم  3تقدموا  أن 
التجارية  باملحكلة  التجاري  السجل 
بلراكش  اخل أجل 3بتدئ من تاريخ 
اليوم  في  وينتهي  امول  االعالن  نشر 
الخامس عشر من نشر االعالن الثاني.

النشرة الثانية
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

31 مكرر

املحكلة التجارية بلراكش
بيع أصل تجاري

ملف رقم : 2121/146
حساب عد  2519

بلكتب  موثق  عقد  بلقت�سى 
امستاذ جلال محدا موثق بلراكش 
ومسجل   2121 أكتوبر   8 3وم 
بلراكش   2121 أكتوبر   16 بتاريخ 
شركة ذات   GLOLOC باعت شركة 
املسؤولية املحدو ة مسجلة بالسجل 
 69973 التجاري بلراكش تحت رقم 
قصبة  برقم  االجتلاعي  مقرها 
لشركة  مراكش   41 رقم  بوزو   رب 
 DESTINATION BONHEUR
املحدو ة،  املسؤولية  ذات  شركة 
 PATRICE السيد  طرف  من  ملثلة 

لجواز  الحامل   GUY GUERIN
والسيدة   14CK16197 رقم  السفر 
STEPHANIE BERTHAULT الحاملة 
 13AZ25342 رقم  السفر  لجواز 
والساكن بـ 118 جوهرة تاركة مسجلة 
بالسجل التجاري بلراكش تحت رقم 
برقم  االجتلاعي  مقرها   115647
إقامة  الخطابي  الكريم  عبد  شارع 
الطابق   43 شقة   119 علارة  جوا  
التجاري  امصل  كل  مراكش  الثالث 
واملعنوية  املا 3ة  عناصره  بجليع 
 41 رقم  بوزو  بقصبة  رب  الكائن 
مراكش املعد الستغالل رياض وهو 
بلراكش  التجاري  بالسجل  مسجل 
69973 بالسجل التحليلي  تحت رقم 
ألف  رهم  مائتي  قدره  بثلن  وذلك 

)211.111  رهم).
أعاله  املذكور  البائع  فعل9  ائني 
قسم  ا 9  بتعرضاتهم  3تقدموا  أن 
التجارية  باملحكلة  التجاري  السجل 
بلراكش  اخل أجل 3بتدئ من تاريخ 
اليوم  في  وينتهي  امول  االعالن  نشر 
الخامس عشر من نشر االعالن الثاني.

النشرة الثانية
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

32 مكرر

املحكلة التجارية بلراكش
بيع أصل تجاري

ملف رقم : 2121/168
حساب رقم : 2518

في مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 
بلراكش  ومسجل   2121 نوفلبر   5
بتاريخ 8 نوفلبر 2121 فوتت السيدة 
فرنسية  شنتال  ليدي  جويل  هون 
الجنسية الحاملة لجواز السفر رقم 
بباب  كالة  الساكنة   15CT30450
رقم  أوزال  عرصة  الشرقاوي   رب 
كلو   سيال  للسيد  مراكش،   143
الحامل  الجنسية  بول جول فرن�سي 
 E118165N رقم  اإلقامة  لبطاقة 
الساكن بباب  كالة  رب الشرقاوي 
مراكش،   143 رقم  أوزال  عرصة 
التجاري  امصل  في  حصتها  كامل 
بباب  كالة  رب  بلراكش  الكائن 
 143 رقم  أوزال  عرصة  الشرقاوي 

ومعد الستغالل  ار الضيافة واملقيد 

تحت  بلراكش  التجاري  بالسجل 

117546 من السجل اإل3ضاحي  رقم 

واملعنوية،  املا 3ة  عناصره  بجليع 

بثلن قدره 75.111  رهلا.

أعاله  املذكور  البائع  فعل9  ائني 

قسم  إ 9  بتعرضاتهم  3تقدموا  أن 

التجارية  باملحكلة  التجاري  السجل 

بلراكش  اخل أجل 3بتدئ من تاريخ 

اليوم  في  وينتهي  امول  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

33 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير
معالجة صعوبات املقاولة

ملف تبليغ رقم : 2121/8412/87

التاجر محلد ارجدال

 84  : عد   الحكم  بلقت�سى 

 ،2121 15  يسلبر  بتاريخ  الصا ر 

  : عد   املقاولة  صعوبات  ملف  في 

املحكلة  قضت   2121/8312/41

التجارية بأكا 3ر :

بقفل مسطرة التسوية القضائية 

محلد  التاجر  حق  في  املفتوحة 

سيدي  صيدلية  صاحب  أرجدال 

الرئيسية  مؤسسته  الكائنة  الوا ي 

ببلفاع اشتوكة ا3ت باها.

بتسجيل  الضبط  كتابة  بقيام 

بالسجل  الحكم  هذا  من  ملخص 

إشعار  ونشر  فورا  للتاجر  التجاري 

لها نشر  بالحكم في صحيفة مخول 

الجريدة  وفي  القانونية  اإلعالنات 

الرسلية  اخل أجل ثلانية أ3ام من 

عل9  اإلشعار  هذا  وتعليق  صدوره 

اللوحة املعدة لهذا الغرض باملحكلة ؛

املعجل  بالنفاذ  الحكم  بشلول 

بقوة القانون.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

محلد بوزنداك

16

املحكلة التجارية بأكا 3ر
ملف تبليغ رقم : 2121/8412/86

STE IRRI SOUSS شركة
 83  : عد   الحكم  بلقت�سى 
 ،2121 15  يسلبر  بتاريخ  الصا ر 
  : عد   املقاولة  صعوبات  ملف  في 
املحكلة  قضت   2121/8315/65

التجارية بأكا 3ر :
بفتح مسطرة التصفية القضائية 
 IRRI سوس  ا3ري  شركة  حق  في 
مسؤولية  ذات  شركة   SOUSS
االجتلاعي  بلقرها  الكائنة  محدو ة 

طريق سبت أ3ت ميلك بيوكرى.
را�سي  علر  السيد  عل9  باإلبقاء 
أحلد  والسيد  منتدبا  قاضيا 

العبدوني نائبا له ؛
علي  السيد  عل9  باإلبقاء 
السعداوي سند3كا وتحد3د مهلته في 
مباشرة إجراءات التصفية القضائية 
مع  قانونا  عليها  منصوص  هي  كلا 
وضع تقارير يعرض فيها املراحل التي 

اتبعها في ذلك ؛
بشلول الحكم بالنفاذ املعجل.

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
محلد بوزنداك

17

املحكلة التجارية بأكا 3ر
ملف تبليغ رقم : 2121/8412/89

STE MEETINGS CARS شركة
 86  : عد   الحكم  بلقت�سى 
 ،2121 15  يسلبر  بتاريخ  الصا ر 
  : عد   املقاولة  صعوبات  ملف  في 
املحكلة  قضت   2121/8312/77

التجارية بأكا 3ر :
بفتح مسطرة التسوية القضائية 
 STE MEETINGS CARS في حق شركة
في  محدو ة،  مسؤولية  ذات  شركة 
الكائن  القانوني،  ملثلها  شخص 
مقرها االجتلاعي بعلارة رقم و شارع 
الزرقطوني  بوعبيد  الرحيم  عبد 
أكا 3ر، املسجلة في السجل التجاري 
باملحكلة التجارية بأكا 3ر تحت رقم 

33619 تحليلي ؛
بتحد3د فترة التوقف عن الدفع 
عن  السابقة  شهرا  عشر  ثلانية  في 
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صدور هذا الحكم ؛
بسكر  خد3جة  امستاذة  بتعيين 
خالد  والسيد  منتدبا،  قاضيا 

العظيمي نائبا لها ؛
أساكتي  إبراهيم  السيد  بتعيين 
سند3كا، وتحد3د مهلته في مراقبته 
في مراقبة أعلال التسيير مع تكليفه 
املوازنة  حول  مفصل  تقرير  بإعدا  
واالجتلاعية  واالقتصا 3ة  املالية 
املناسب  الحل  واقتراح  لللقاولة، 
لوضعيتها  اخل أجل أربعة أشهر من 

تاريخ صدور هذا الحكم ؛
بشلول الحكم بالنفاذ املعجل

الدائنين  من  فاملطلوب  وعليه 
التصريح بد3ونهم للسند3ك بعنوانه 
 ،12 رقم  أساكتي  ابراهيم   : اآلتي 
الخامس  محلد  شارع  املوكار  مركب 
أكا 3ر، ضلن قائلة تتضلن املبالغ 
وذلك  بالوثائق  مرفقة  املطلوبة 
نشر  تاريخ  من  شهرين  أجل   اخل 
الرسلية  بالجريدة  اإلشعار  هذا 
 721-721-719-584 لللوا   طبقا 
من مدونة التجارة ويلد  هذا امجل 
القاطنين  للدائنين  بالنسبة  شهرين 

خارج املللكة املغربية.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

محلد بوزنداك

18

املحكمة التجارية بأكادير
تقد3م أصل تجاري كحصة في شركة

ملف رقم : 2121/117
حساب عد  1739 م

بلقت�سى عقد التقد3م والقانون 
الحصص  مراقب  وتقرير  امسا�سي 
سبتلبر   26 بتاريخ  املصحح االمضاء 
عزيز  البرمكي  السيد  قدم   ،2121
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
امصل  جليع   JE144968 رقم 
زنقة   16 برقم  الكائن  التجاري 
واملسجل  أكا 3ر  السالم  حي   952
بالسجل التجاري تحت رقم 52416، 
 PHARMACIE AL كحصة في شركة 

.MANAR AGADIR
وبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة 
أن  مصلحة  ذي  لكل  يعلن  الضبط 

ضبط  بلكتب  تسجل  التعرضات 
املحكلة التجارية بأكا 3ر  اخل أجل 
املوالية   (15( 3وما  عشرة  الخلسة 
 84  ،83 للنشرة الثانية طبقا لللوا  

و 114 من مدونة التجارة.
النشرة الثانية

رئيس مصلحة كتابة الضبط

35 مكرر

املحكلة التجارية بأكا 3ر
تفويت أصل تجاري

ملف رقم : 2121/118
حساب عد  1742

املؤرخ  التوثيقي  العقد  بلوجب 
باعت بلوجبه   ،2121 نوفلبر   21 في 
املقيدة   »G.I KAFFAZ« شركة 
بالسجل التجاري عد  18613 جليع 
 MAGASIN االصل التجاري الكائن ب
 N°B4/2 CCU QUARTIER
وهو عبارة عن   DAKHLA AGADIR
املعنوية  عناصره  بجليع  سناك، 
نوري  نا 3ة  السيدة  لفائدة  واملا 3ة 
 ،J546673 الحاملة لبطاقة التعريف
 311.111 قدره  إجلا ي  بثلن  وذلك 

 رهم.
وبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة 
أن  مصلحة  ذي  لكل  يعلن  الضبط 
ضبط  بلكتب  تسجل  التعرضات 
املحكلة التجارية بأكا 3ر  اخل أجل 
املوالية   (15( 3وما  عشرة  الخلسة 
 84  ،83 للنشرة الثانية طبقا لللوا  

و 114 من مدونة التجارة.
النشرة الثانية

رئيس مصلحة كتابة الضبط

36 مكرر

املحكلة التجارية بأكا 3ر
مكتب السجل التجاري
ملف عد  : 119-2121.

حساب خصو�سي : 1764م.
تفويت حق الكراء

املصحح  العرفي  العقد  بلقت�سى 
اإلمضاء في فاتح اكتوبر 2121، فوت 
الحامل  لوكس  الد3ن  نور  السيد 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
Q122132، حق كراء املحل التجاري 

املتواجد ب بلوك 3 رقم 56 بنسركاو 

لفائدة السيدة الراجي إلهام  اكا 3ر، 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 

بثلن إجلا ي قدره   ،Y266763 رقم 

31.111  رهم.

وبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة 

أن  مصلحة  ذي  لكل  يعلن  الضبط 

ضبط  بلكتب  تسجل  التعرضات 

املحكلة التجارية بأكا 3ر  اخل أجل 

املوالية   (15( 3وما  عشرة  الخلسة 

للنشرة الثانية طبقا لللوا  83،84، 

و 114 من مدونة التجارة.

النشرة الثانية

37 مكرر

املحكلة التجارية بأكا 3ر

مكتب السجل التجاري

ملف عد  : 121-2121.

حساب خصو�سي : 1772م.

تقد3م أصل تجاري كحصة في شركة
)النشرة امو 9)

بلقت�سى عقد التقد3م والقانون 

الحصص  مراقب  وتقرير  امسا�سي 

نوفلبر   13 بتاربخ  املصحح اإلمضاء 

قدم السيد الهيال ي محسن   ،2121

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

رقم J245361، جليع امصل التجاري 

الكائن بلوك   2 رقم 13 حي الداخلة 

التجاري  بالسجل  واملسجل  أكا 3ر 

تحت عد  47936، كحصة في شركة  

.CABINET PRIMA COMPTA

وبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة 

أن  مصلحة  ذي  لكل  يعلن  الضبط 

ضبط  بلكتب  تسجل  التعرضات 

املحكلة التجارية بأكا 3ر  اخل أجل 

املوالية   (15( 3وما  عشرة  الخلسة 

للنشرة الثانية طبقا لللوا  84،83، 

و 114 من مدونة التجارة.

النشرة الثانية

38 مكرر

املحكلة التجارية بأكا 3ر
مكتب السجل التجاري
ملف رقم 2121/121

حساب خصو�سي : 1771م
بيع أصل تجاري 

املحرر  البيع  عقد  بلقت�سى 
محامية  مسوس  ذة/مليكة  بلكتب 
 2121 سبتلبر   16 في  أكا 3ر  بهيئة 
املصحح  العقد  بللحق  واملرفق 

اإلمضاء بتاريخ 13 أكتوبر 2121.
محلد  السيد  بلوجبه  باع 
لبطاقة  الحامل  اخضخوض 
 A82957 رقم  الوطنية  التعريف 
زنقة  ب  الكائن  التجاري  امصل 
تالبورجت  مكرر   39 رقم  الدراركة 
التجاري  بالسجل  واملسجل  أكا 3ر 
تحت  بأكا 3ر  التجارية  باملحكلة 
سناء  السيدة  لفائدة   ،12882 رقم 
التعريف  لبطاقة  الحاملة  السباعي 
J516713 بثلن إجلا ي  الوطنية رقم 

قدره 131.111  رهم.
وبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة 
أن  مصلحة  ذي  لكل  يعلن  الضبط 
ضبط  بلكتب  تسجل  التعرضات 
املحكلة التجارية بأكا 3ر  اخل أجل 
املوالية  3وما   (15( عشر  الخلسة 
من   84 الثانية طبقا لللا ة  للنشرة 

مدونة التجارة.
النشرة الثانية

رئيس مصلحة كتابة الضبط
محلد كهتاني

39 مكرر

املحكلة التجارية بأكا 3ر
مكتب السجل التجاري
ملف رقم 123 - 2121

حساب خصو�سي : 1796
بيع أصل تجاري 

التوثيقي املؤرخ  العقد  بلقت�سى 
في 14 3وليو 2121، باع السيد املو  
محلد بطاقته الوطنية J5916 جليع 
رياض   193 محل  التجاري  امصل 
بالسجل  واملسجل  أكا 3ر،  السالم 
بأكا 3ر  التجارية  باملحكلة  التجاري 
السيد  لفائدة   ،47644 رقم  تحت 
الوطنية  بطاقته  جوالة  محلد 
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J84566 بنسبة 60% والسيدة أمينة 

 J384886 الوطنية  بطاقتها  جوالة 

بنسبة 20% والسيدة خد3جة جوالة 

بنسبة   J366983 الوطنية  بطاقتها 

قدره  إجلا ي  بثلن  وذلك   ،%20

281.111  رهم.

وبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة 

أن  مصلحة  ذي  لكل  يعلن  الضبط 

ضبط  بلكتب  تسجل  التعرضات 

املحكلة التجارية بأكا 3ر  اخل أجل 

املوالية  3وما   (15( عشر  الخلسة 

 84  ،83 للنشرة الثانية طبقا لللوا  

و114 من مدونة التجارة.

النشرة الثانية
رئيس مصلحة كتابة الضبط

محلد كهتاني

40 مكرر

املحكلة التجارية بأكا 3ر

مكتب السجل التجاري

ملف رقم 124/2121

حساب خصو�سي : 1811م

تقد3م أصل تجاري كحصة في شركة

بلقت�سى عقد التقد3م والقانون 

الحصص  مراقب  وتقرير  امسا�سي 

نوفلبر   23 بتاريخ  املصحح اإلمضاء 

2121، قدم السيد شام عبد الرحيم  

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
جليع امصل التجاري   JB4941 رقم 

3 حي الداخلة  الكائن ببلوك  2 رقم 

 CABINET أكا 3ر، كحصة في شركة

.CHAM

وبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة 

أن  مصلحة  ذي  لكل  يعلن  الضبط 

ضبط  بلكتب  تسجل  التعرضات 

املحكلة التجارية بأكا 3ر  اخل أجل 

املوالية  3وما   (15( عشر  الخلسة 

 84  ،83 للنشرة الثانية طبقا لللوا  

و114 من مدونة التجارة.

النشرة الثانية
رئيس مصلحة كتابة الضبط

محلد كهتاني

41 مكرر

املحكلة التجارية بأكا 3ر
مكتب السجل التجاري
ملف رقم : 2121/122

حساب خصو�سي رقم :  1776م
 تفويت حق الكراء

املحرر  التوثيقي  العقد  بلقت�سى 
السيد  فوت   ،2119 نوفلبر   12 في 
الحامل  بوحليد  علوي  املصطفى 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
املحل التجاري  حق كراء   B597829
املركب   31 رقم  بأكا 3ر  الكائن 
التجاري مرجان أكا 3ر فونتي، لفائدة 
املسجلة   ROSE GOLD شركة 
بالسجل التجاري باملحكلة التجارية 
بالدار البيضاء تحت رقم 441611 في 
شخص ملثلها القانوني السيد كلال 
التعريف  لبطاقة  الحامل  العسري 
الوطنية رقم BK89616 بثلن إجلا ي 

قدره 1.611.111  رهم.
وبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة 
أن  مصلحة  ذي  لكل  يعلن  الضبط 
ضبط  بلكتب  تسجل  التعرضات 
املحكلة التجارية بأكا 3ر  اخل أجل  
15 3وما املوالية للنشرة الثانية طبقا 
من مدونة   114 و   84 و   83 لللوا  

التجارة.
النشرة الثانية

رئيس مصلحة كتابة الضبط
محلد كهتاني

70 مكرر

املحكلة التجارية بأكا 3ر
مكتب السجل التجاري
ملف رقم : 2121/125

حساب خصو�سي رقم :  1831
 بيع أصل تجاري

املحرر  التوثيقي  العقد  بلقت�سى 
في 26 نوفلبر 2119، باع السيد صالح 
الد3ن الجازي، بطاقته الوطنية رقم 
التجاري  امصل  كافة   ،Q176427
 PHARMACIE LA« اسم  تحت 
 39 بأكا 3ر رقم  الكائن   »CASERNE
6 بنسركاو، واملسجل بالسجل  بلوك 
بأكا 3ر  التجارية  باملحكلة  التجاري 
شركة  لفائدة   69861 رقم  تحت 
»IBBA SARL AU« املسجلة بالسجل 

بأكا 3ر  التجارية  باملحكلة  التجاري 

بثلن  وذلك   ،43333 رقم  تحت 

إجلا ي قدره 811.111  رهم.

وبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة 

أن  مصلحة  ذي  لكل  يعلن  الضبط 

ضبط  بلكتب  تسجل  التعرضات 

املحكلة التجارية بأكا 3ر  اخل أجل  

15 3وما املوالية للنشرة الثانية طبقا 

من مدونة   114 و   84 و   83 لللوا  

التجارة.

النشرة الثانية
رئيس مصلحة كتابة الضبط

محلد كهتاني

71 مكرر

املحكلة التجارية بأكا 3ر

مكتب السجل التجاري

ملف رقم : 8-2121

حساب خصو�سي : 1295

تفويت أصل تجاري
املــؤرخ  التوثيقــي  العقــد  بلوجــب 

2119، فوتــت شــركة  27  يســلبر  فــي 

محلد ابيلي الحامل لبطاقة التعريف 

امصــل  جليــع   J819191 الوطنيــة 

التجــاري املســجل بالســجل التجــاري 

باملحكلــة التجاريــة بأكا 3ــر تحــت رقــم 

51418 والكائــن بأكا 3ــر 118 شــارع 2 

مــارس ســيدي 3وســف، لفائــدة الســيد 

علــر محــرر الحامــل لبطاقــة التعريــف 

قــدره  بثلــن   BH614913 الوطنيــة 

511.111  رهــم.

وبذلــك فــإن رئيــس مصلحــة كتابــة 

الضبــط يعلــن لــكل ذي مصلحــة أن 

ضبــط  بلكتــب  تســجل  التعرضــات 

املحكلــة التجاريــة بأكا 3ــر  اخــل أجــل 

املواليــة  3ومــا   (15( عشــرة  الخلســة 

للنشــرة الثانيــة طبقــا لللــوا  83، 84 

مــن مدونــة التجــارة. و114 

النشرة الثانية

رئيس مصلحة كتابة الضبط

املحكمة التجارية بمكناس
ملف رقم 125/2121

حساب : 1513
تحويل شخص طبيعي

 إ 9 شخص معنوي
في  مؤرخ  عقد  بلقت�سى 

15  يسلبر 2121.
تم تحويل الشخص الذاتي عا ل 
التعريف  لبطاقة  الحامل  التراب 
واملسجل   227468D عد   الوطنية 
 41152 بالسجل التجاري تحت رقم 
 STE إ 9 شخص معنوي تحت اسم 
 PHARMACIE ZITOUNA AL
التأسيس   MANSOUR SARL AU
 4 ب  علارة   02-01 مقرها  الكائن 

املنصور زيتونة )RX1) مكناس.
التجاري  امصل  تقييم  تم  وقد 

بقيلة 1.111.111 رهم.
لذلك فإن جليع التعرضات 3جب 
باملحكلة  الضبط  بكتابة  أن توضع 
التجارية بلكناس  اخل أجل خلسة 
صدور  تاريخ  من  3وما   (15( عشر 

النشرة الثانية.
النشرة امو 9

عن رئيس كتابة الضبط

9 مكرر

املحكلة التجارية بلكناس
بيع حق الكراء امصل تجاري

ملف رقم 124/2121
تلقاه  توثيقي،  عقد  بلقت�سى 
موثق  الشبيهي،  هللا  عبد  امستاذ 
 ،2121 نوفلبر   5 بتاريخ  بلكناس 
نوفلبر   12 بتاريخ  بلكناس  مسجل 
2121، تحت مراجع التسجيل التالية 
2020-0031562-  : سجل اإل3داع   :

 29386  : سجل االستخالص   6128
 2121253996129 رقم  الوصل 
السيدة  باعت  بلقتضاه  والذي 
لبطاقة  الحاملة  املنوني  إلهام 
 ،D554744 رقم  الوطنية  التعريف 
فيال ابتسام  )م.ج)  سكناها بلكناس 
اإلسلاعيلية 2 زنقة 1، وذلك لفائدة 
السيد مروان اربيعة، الحامل لبطاقة 
 ،D823636 رقم  الوطنية  التعريف 
س  مجلوعة  بلكناس  سكناه 
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البساتين رقم 1513، والذي قبل منه 

شراء سابقا جليع حق الكراء لألصل 

الكائن مكناس، محل رقم  التجاري، 

النعيم  حي  أ  الشطر   3 الوفاء   714

املستغل كصيدلية واملقيد بالسجل 

التجاري باملحكلة التجارية بلكناس 

سابقا تحت رقم 68114 من السجل 

من   3194 رقم  وتحت  اإل3ضاحي، 

السجل الترتيبي قبل التشطيب عليه 

بتاريخ 26 أكتوبر 2121 وذلك بجليع 

بثلن  واملعنوية  املا 3ة  عناصره 

إجلا ي قدره ونها3ته 651.111  رهم.

أعاله  املذكور  البائع  فعل9  ائني 

قسم  إ 9  بتعرضاتهم  3تقدموا  أن 

التجارية  باملحكلة  التجاري  السجل 

بلكناس  اخل أجل 3بتدئ من تاريخ 

اليوم  في  وينتهي  االول  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

النشرة الثانية
رئيس مصلحة كتابة الضبط

83 مكرر

املحكمة التجارية بوجدة
إشعار بقفل مسطرة التصفية 

القضائية
 ملف صعوبة املقاولة

رقم : 2116/1

 ملف التصفية القضائية

رقم : 2117/6

ملف رقم : 2121/8312/99

بتاريخ  الصا ر  الحكم  بلقت�سى 

رقم  تحت   ،2121 16  يسلبر 

مسطرة  قفل  ملف  في   2020/180

التصفية القضائية في مواجهة شركة 

 2020/8312/99 عد   أوريليك 

عد   القضائية  التصفية  )ملف 

التجارية  املحكلة  قضت   2007/6

التصفية  مسطرة  بقفل  بوجدة 

ما  مع  أوريليك  لشركة  القضائية 

3ترتب عن ذلك من أثر قانوني.

رئيس مصلحة كتابة الضبط

20

املحكلة التجارية بوجدة

إشعار بفتح مسطرة التصفية 
القضائية

 ملف التصفية القضائية

رقم : 2121/8313/19

 ملف التسوية القضائية

رقم : 2121/8318/44

ملف رقم : 2117/8312/16

الصا ر  الحكم  بلقت�سى 

تحت   ،2121 16  يسلبر  بتاريخ 

عد   ملف  في   2020/178 رقم 

التسوية  ملف   2020/8318/44

 ،8302/2017/06 عد   القضائية 

بوجدة  التجارية  املحكلة  قضت 

القضائية  التصفية  مسطرة  بفتح 

بريستيج  أهال  شركة  مواجهة  في 

 STE AHLEN PRESTIGE SARL

 17485 التجاري  سجلها  رقم   AU

الكائن  بوجدة،  التجارية  باملحكلة 

مقرها االجتلاعي بزاوية شارع محلد 

علارة  الزرقطوني  ومحلد  الخامس 

 1 رقم  شقة  امول  الطابق   BCM

وجدة.

محلد  وحي  امستاذ  وبتعيين 

أر وز  جوا   وامستاذ  منتدبا  قاضيا 

نائبا له والسيد حسن خلوفي سند3كا 

في املسطرة، وحد  تاريخ التوقف عن 

الحكم  في  املحد   التاريخ  هو  الدفع 

القا�سي بالتسوية القضائية.

الدائنين  من  فاملطلوب،  وعليه، 

املعين  للسند3ك  بد3ونهم  التصريح 

املبالغ  ضلن قائلة موقعة تتضلن 

وذلك  بالوثائق،  مرفقة  املطلوبة 

من تاريخ   اخل أجل شهرين ابتداء 

نشر هذا االشعار بالجريدة الرسلية 

من   721  719  584 لللوا   طبقا 

مدونة التجارة.

رئيس مصلحة كتابة الضبط

الطابع والتوقيع

21

املحكلة التجارية بوجدة

ملف التصفية القضائية رقم : 

11/8313/2121

ملف التسوية القضائية رقم : 

.17/8312/2117

ملف رقم : 45/8318/2121

إشعار بفتح مسطرة التصفية 
القضائية

الصا ر  الحكم  بلقت�سى 

تحت   2020/12/16 بتاريخ 

عد   ملف  في   2020/179 عد  

التسوية  ملف   2020/8318/45

 ،8302/2017/07 عد   القضائية 

التجارية بوجدة ب  املحكلة  قضت 

فتح مسطرة التصفية القضائية في 

 STE الضياف«  » ار  شركة  مواجهة 

رقم سجلها   DAR DIAF SARL AU

التجارية  باملحكلة   25865 التجاري 

االجتلاعي  مقرها  الكائن  بوجدة، 

بزاوية شارع محلد الخامس ومحلد 

 -  1 رقم   BCM علارة  الزرقطوني 

وجدة.

محلد  وحي  امستاذ  وبتعيين 

أر وز  جوا   وامستاذ  منتدبا  قاضيا 

نائبا له والسيد حسن خلوفي سند3كا 

في املسطرة، وحد  تاريخ التوقف عن 

الحكم  في  املحد   التاريخ  هو  الدفع 

القا�سي بالتسوية القضائية.

الدائنين  من  فاملطلوب  وعليه، 

املعين  للسند3ك  بد3ونهم  التصريح 

املبالغ  ضلن قائلة موقعة تتضلن 

وذلك  بالوثائق،  مرفقة  املطلوبة 

من تاريخ   اخل أجل شهرين ابتداء 

الرسلية  اإلشعاربالجريدة  هذا  نشر 

من   721  -  719  -  584 طبقا لللوا  

مدونة التجارة.

حرر بتاريخ 2020/12/16

رئيس مصلحة كتابة الضبط

الطابع والتوقيع

22

املحكلة التجارية بوجدة
مستخرج عقد بيع أصل تجاري

ملف البيع رقم : 2121/321
حساب عد  : 1573

تجاري  حق  بيع  عقد  بلقت�سى 
لالشها   املنتصبان  العدالن  حرره 
بوجدة  االستئناف  محكلة  بدائرة 
3ثرب  الرحلان  عبد  التوثيق  قسم 
أكتوبر   26 بتاريخ  وحلدي  ومحلد 
نوفلبر   2 بتاريخ  مسجل   ،2121
أس   19964 اإل3داع  سجل   2121

17521، باع السيد :
3وسف عبدالوي : الساكن بطريق 
عوينت السراق تجزئة الطلحاوي رقم 

65 وجدة.
للسيد : 

بحي  الساكن   : حدا   محلد 
املحلدي تجزئة الوحدة زنقة بالل بن 

رابح رقم 31 وجدة.
لللحل  التجاري  الحق  جليع 
الكائن بشارع الفطواكي رقم 16 مكرر 
وجدة، الغير مقيد بالسجل التجاري، 
بثلن قدره مائة واحدى عشر ألف 

 رهم.
املحكلة  أمام  التعرضات  تقبل 
التجارية بوجدة  اخل أجل أقصاه 
للنشرة  املوالية  3وما  عشر  خلسة 
الثانية - تطبيقا لللا ة 84 من مدونة 

التجارة.
النشرة امو 9

رئيس مصلحة كتابة الضبط

19 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط
ملف رقم : 2121/49
حساب رقم : 3127

الطرف امول : ليل9 بندريوش رقم 
مغربية الجنسية الطرف   A341191
البطاقة  رقم  امرناوي  ناهد   : الثاني 
التعريف الوطنية T 129316 مغربية 
مطعم،   : التجاري  امصل  الجنسية 
 LE CEDRE DU التجاري  االسم 
LIBAN العنوان : الرباط حي الرياض 
محل ب 1 شارع عبد الرحيم بوعبيد 
السجل  رقم  أسيلا  تجاري  مركز 

التجاري : 118688.
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بلصلحة  التعرضات  وستقبل 
غا3ة  إ 9  بالرباط  التجاري  السجل 
صدور  من  3وما   15 عشر  خلسة 

اإلعالن الثاني.
النشرة امو 9

رئيس مصلحة كتابة الضبط

27 مكرر

املحكمة االبتدائية بالخميسات
بيع أصل تجاري

ملف رقم 2121/73
حساب رقم 11143

بتاريخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 
عبد  السيد  باع   2121 أكتوبر   9
ل.ب.ت.و  الحامل  الحلداوي  هللا 
إ3لان  بال  للسيدة   XA67612 رقم 
 AB211148 الحاملة ل.ب.ت.و رقم 
 156 امصل التجاري الكائن ب رقم 
تحت  املسجل  تيفلت،  الرشا   حي 
االبتدائية  باملحكلة   47121 رقم 
عناصرهلا  بجليع  بالخليسات، 
قدره  بثلن  واملعنوية  املا 3ة 

51.111  رهم )خلسون ألف).
لذلك فإن جليع التعرضات 3جب 
باملحكلة  الضبط  بكتابة  أن توضع 
أجل  بالخليسات  اخل  االبتدائية 
تاريخ  من  3وما   (15( عشر  خلسة 

صدور النشرة الثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

48 مكرر

املحكمة االبتدائية بايمنتانوت
إعالن عن بيع أصل تجاري
ملف البيع رقم 2121/15

ملف سجل تجاري رقم 2794
املصحح  العرفي  العقد  بلقت�سى 
اإلمضاء في 15 3وليو 2118 واملسجل 
السيد  باع   2118 3وليو   17 بتاريخ 
لبطاقة  الحامل  باخويا،  محلد 
 G324252 رقم  الوطنية  التعريف 
الحامل  كنة،  اللطيف  عبد  للسيد 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
التجاري  امصل  جليع   HA49656
الذي 3للكه املستغل كنا ي انترنيت 
الثاني  الحسن  شارع   : ب  والكائن 

امنتانوت واملقيد باملحكلة   37 رقم 

3نا3ر   3 االبتدائية با3لنتانوت بتاريخ 

من السجل   2794 تحت رقم   2116

15.111  رهم  اال3ضاحي بثلن قدره 

)خلسة عشر ألف).

أعاله  املذكور  البائع  فعل9  ائني 

قسم  إ 9  بتعرضاتهم  3تقدموا  أن 

االبتدائية  باملحكلة  التجاري 

من  3بتدئ  أجل  با3لنتانوت  اخل 

في  وينتهي  امول  اإلعالن  نشر  تاريخ 

من نشر   (15( اليوم الخامس عشر 

اإلعالن الثاني.

النشرة الثانية
رئيس مصلحة كتابة الضبط

51 مكرر

املحكمة االبتدائية بقلعة 

السراغنة
مصلحة كتابة الضبط

إعالن عن تنازل عن أصل تجاري
2121/49

حساب رقم 3917

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 

باملحكلة االبتدائية بقلعة السراغنة 

في  مؤرخ  عد ي  عقد  بلقت�سى   أنه 

ومضلن تحت   2121 أغسطس   12

كناش   476 صحيفة   456  رقم 

تنازل السيد نور السا ات   ،97 رقم 

رقم  النخلة  بحي  الساكن  العالوي 

577 قلعة السراغنة، الحامل لبطاقة 

 Y213177 رقم  الوطنية  التعريف 

لفائدة السيد هيثم املكاوي، الساكن 

قلعة   255 رقم  اال اري  بالحي 

السراغنة والحامل لبطاقة التعريف 

جليع  عن   Y432484 رقم  الوطنية 

 1 امصل التجاري الكائن بحي الهناء 

بجليع  السراغنة  قلعة   1229 رقم 

عناصره املا 3ة واملعنوية املخصص 

تحت  السياقة«  لتعليم  »مدرسة  ل 

 AUTO ECOLE ANOUAR اسم 

بهذه  التجاري  بالسجل  واملسجل 

بثلن   15238 رقم  تحت  املحكلة 

إجلا ي قدره 41.111  رهم.

تسجل  التعرضات  فإن  وبذلك 

بلكتب الضبط باملحكلة االبتدائية 

بقلعة السراغنة  اخل أجل خلسة 

عشر )15) 3وما املوالية للنشرة امو 9 

والثانية.

النشرة الثانية
رئيس مصلحة كتابة الضبط

52 مكرر

املحكمة االبتدائية بكلميم
شعبة السجل التجاري

ملف إ3داع عقد البيع امصل 
التجاري

رقم : 72/2121

إعالن قضائي عن بيع امصل 
التجاري

واملنجز  رسمي  عقد  بلقت�سى 

 Mohamed ID املوثق  طرف  من 

وفاتح  أغسطس   31 في   BESSLAM

السيد  حان  باع   ،2121 سبتلبر 

ابوزيد، الحامل للبطاقة الوطنية رقم 

ابراهيم  السيد  عن  نيابة   JA17471

الوطنية  للبطاقة  الحامل  ابوزيد، 
رقم JA6685، بلقت�سى وكالة خاصة 

باع  قد   2121 فبرا3ر   19 في  مؤرخة 

والحامل  مطيع،  عصام  للسيد 

 JE241338 رقم  الوطنية  للبطاقة 

جليع امصل التجاري بكافة عناصره 

املا 3ة واملعنوية، والذي هو عبارة عن 

صيدلية تحت اسم صيدلية وا  نون، 

والكائنة برقم 41 شارع الحسن الثاني، 
التجاري  بالسجل  واملسجلة  كلليم، 

لدى املحكلة االبتدائية كلليم تحت 
رقم 4 من السجل الترتيبي و2424 من 

السجل التحليلي وذلك بلقابل ثلن 

إجلا ي قدره 611.111  رهم.

وسجل هذا العقد بإ ارة التسجيل 

2121 تحت  3 سبتلبر  بتزنيت بتاريخ 
 RE2020-0004912-12021 رقم 

OR4351 بلبلغ 36.111  رهم.

وبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة 

أن  مصلحة  ذي  لكل  يعلن  الضبط 

الضبط  كتابة  إ 9  بتعرضه  3تقدم 

شعبة السجل التجاري بهذه املحكلة 

3وما   (15(  اخل أجل خلسة عشر 
لللا ة  الثانية طبقا  للنشرة  املوالية 

84 من مدونة التجارة.
النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

53 مكرر

املحكلة االبتدائية بكلليم
شعبة السجل التجاري

ملف إ3داع عقد البيع امصل 
التجاري

رقم : 85/2121
إعالن قضائي عن بيع امصل 

التجاري
واملنجز  توثيقي  عقد   بلقت�سى 
في  امنيول  هدى  املوثقة  طرف  من 
مريم  السيدة  باعت   ،2121 أكتوبر 
الوطنية  للبطاقة  الحاملة  العسري، 
رقم C923514 والسيد 3حي السندا ي 
عبد  ورثة  السندا ي  زكرياء  والسيد 
للسيد  باعو  قد  السندا ي،  الجليل 
للبطاقة  والحامل  الناصري،  3ونس 
مجلوع   EE273411 رقم  الوطنية 
امصل التجاري بكافة عناصره املا 3ة 
عن  عبارة  هو  والذي  واملعنوية، 
صيدلية تحت اسم صيدلية الشعب، 
الخر�سي،  شارع   138 برقم  والكائنة 
التجاري  بالسجل  واملسجلة  كلليم، 
لدى املحكلة االبتدائية كلليم تحت 
رقم 9382 من السجل التحليلي وذلك 
 611.111 قدره  إجلا ي  ثلن  بلقابل 

 رهم )ستلائة ألف).
وسجل هذا العقد بإ ارة التسجيل 
بأكا 3ر بتاريخ 26 أكتوبر 2121 تحت 
 RE2020-0029486-12067 رقم 

OR26165 بلبلغ 36.161  رهم.
وبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة 
أن  مصلحة  ذي  لكل  يعلن  الضبط 
الضبط  كتابة  إ 9  بتعرضه  3تقدم 
شعبة السجل التجاري بهذه املحكلة 
3وما   (15(  اخل أجل خلسة عشر 
لللا ة  الثانية طبقا  للنشرة  املوالية 

84 من مدونة التجارة.
النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

54 مكرر
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املحكمة االبتدائية باين جرير
تفويت أصل تجاري
ملف رقم 87/2121

بلقت�سى عقد توثيقي مؤرخ بتاريخ 
2121 مسجل في ابن  13 من نوفلبر 
تحت   2121 نوفلير   17 جرير بتاريخ 
: املداخيل  كناش   : التالية   املراجع 
امر   -  2020-0004224-110251

باستخالص 3978.
هللا  سعد  رشيدي  السيد  فوت 
لفائدة السيد 3وسف اغالف مجلوع 
لصيدلية  املعد  التجاري  امصل 
الكائنة  البر3د«  »صيدلية  املسمى 
شارع  الجد3د  الحي  جرير  بابن 
واملسجل بالسجل  املركب التجاري، 
بابن  االبتدائية  باملحكلة  التجاري 
جرير بالسجل التحليلي عد  3368 و 
السجل الترتيبي عد  151 ويتكون من 
التجاري،  االسم   : املعنوية  العناصر 
وحق  التجارية  السلعة  الزبناء، 
ام وات   : املا 3ة  والعناصر  الكراء 
استغالل  في  املستعللة  واملعدات 

امصل التجاري.
عل9  ائني املفوت املذكور أعاله أن 
3تقدموا بتعرضاتهم إ 9 قسم السجل 
باملحكلة االبتدائية بابن  التجاري   
تاريخ  جرير،  اخل أجل 3بتدئ من 
اليوم  في  وبنتهي  امول  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر )15) من نشر اإلعالن 

الثاني.
اإلعالن امول

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
اإلمضاء

26 مكرر

املحكلة االبتدائية بابن جرير
ملف رقم : 86/2121

تقد3م أصل تجاري لشخص ذاتي
 3 بلقت�سى عقد موثق مؤرخ في 
مارس 2121 ومسجل بلراكش بتاريخ 
عالل  السيد  قدم   2121 أبريل   27
لبطاقة  الحامل  اللواتي  الغزواني 
الساكن   EA36219 رقم  التسجيل 
جرير  ابن   43 السالم  حي  بعنوان 
التجاري  لفائدة مريم سهيل امصل 
الكائن حي افريقيا رقم 415 ابن جرير 

واملعد من محل تجاري املسجل تحت 
عد   تحليلي رقم 1588 وعد  ترتيبي 
املا 3ة  عناصره  بجليع   117 رقم 
واملعنوية بثلن قدره 511.111  رهم 
مقابل حصص في الشركة التي هي في 

طور التأسيس.
املذكورة  املتنازلة  فعل9  ائني 
إ 9  بتعرضاتهم  3تقدموا  أن  أعاله 
باملحكلة  التجاري  السجل  قسم 
التجارية بلراكش  اخل أجل 3بتدئ 
من تاريخ نشر اإلعالن امول وينتهي في 
اليوم الخامس عشر من نشر اإلعالن 

الثاني.
اإلعالن الثاني

عن رئيس كتابة الضبط

55 مكرر

املحكمة االبتدائية بتارودانت
شعبة السجل التجاري

ملف رقم : 2121/6
إعالن

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 
بتارو انت أنه بلقت�سى عقد تقد3م 
16 أكتوبر  امصل التجاري املؤرخ في 
الجاي  هشام  السيد  قدم   2121
عن  عبارة  هو  الذي  التجاري  أصله 
التحليلي  بالسجل  مسجلة  صيدلية 
بتارو انت  االبتدائية  باملحكلة 
اسم  تحلل   15564 رقم  تحت 
تارو انت  الرئيسية  الصيدلية 
غشت   21 بشارع  االجتلاعي  مقرها 
لفائدة  تارو انت  التنو�سي  قسارية 
 PHARMACIE PRINCIPALE شركة 
املسجلة   TAROUDANT SARL AU
املحكلة  بهذه  التجاري  بالسجل 
 7221 رقم  تحت  التحليلي  بالسجل 
واملعنوية  املا 3ة  عناصره  بجليع 
تقدم  التعرضات  جليع  فإن  وعليه 
لكتابة الضبط بهذه املحكلة شعبة 
السجل التجاري  اخل أجل 15 3وما 

املوالية للنشرة الثانية.
النشرة الثانية

رئيس مصلحة كتابة الضبط
خليف بنجرا3ف

72 مكرر

املحكمة االبتدائية بتمارة
بيع امصل التجاري

ملف رقم 2121/35
حساب رقم : 2020/15082

طرف  من  عرفي  عقد  بلقت�سى 
الحامل  اقريش  هشام  السيد 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
رحال  للسيد  تنازل   Z460669
التعريف  لبطاقة  الحامل  بوعلامة 
الوطني رقم AD126725 عن مجلوع 
امصل  من   %50 في  املتلثل  نصيبه 
تحت  معا  3لتلكانه  الذي  التجاري 
 227 بالرقم  الكائن   119276 رقم 
تلارة   2 املسيرة  العربي  املغرب  حي 
ولوازم  لبيع اكسسوارات  املخصص 
قدره  ما ي  مبلغ  مقابل  الهواتف 
تنازال  61.111  رهم  ألف)  )ستون 
تاما صحيحا ال رجعة فيه مي سبب 

من امسباب.
تسجل  التعرضات  فإن  وبذلك 
بلكتب الضبط باملحكلة االبتدائية 
بتلارة مكتب السجل التجاري  اخل 
امو 9  للنشرة  املوا ي  3وما   15 أجل 

والثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

84 مكرر

 املحكمة االبتدائية بالفقيه
 بن صالح

شعبة السجل التجاري
ملف عد  : 47/2121

إعالن عن تقد3م أصل تجاري 
كحصة في الشركة

مصحح  عرفي  عقد  بلقت�سى 
 2121 نوفلبر   4 بتاريخ  اإلمضاء 
 2121 نوفلبر   11  : واملسجل بتاريخ 
قدم  بإ ارة التسجيل سوق السبت، 
السيد : عبد الها ي الدرقاوي الحامل 
 ،I1313111 :  للبطاقة الوطنية عد
لشركة  الساكن بام  ار ولد زيدوح، 
: LES CAFES D SARL، شركة ذات 
عد   تحت  واملسجلة  املسؤولية 
باملحكلة  التجاري  بالسجل   1483
مقرها  االبتدائية بالفقيه بن صالح، 
زنقة  الفتح  قيسارية  االجتلاعي 
تواكشط حي اممان  ار ولد زيدوح، 
جليع امصل التجاري املقيد بالسجل 
التجاري باملحكلة االبتدائية بالفقيه 
بن صالح تحت عد  : 11962 بجليع 

عناصره املا 3ة واملعنوية والتي قومت 

بثلن قدره : 348411.11  رهم.
فعل9  ائني مقدم امصل التجاري 

املذكور أعاله أن 3تقدموا بتعرضاتهم 

إ 9 قسم السجل التجاري باملحكلة 

صالح  اخل  بن  بالفقيه  االبتدائية 

اإلعالن  نشر  تاريخ  من  3بتدئ  أجل 

امول وينتهي في اليوم الخامس عشر 

من نشر اإلعالن الثاني.

النشرة امو 9

23 مكرر

املحكلة االبتدائية بالفقيه بن صالح

شعبة السجل السجل التجاري

ملف بيع عد 

إعالن عن بيع أصل تجاري
توثيقي  رسمي  عقد  بلقت�سى 

محرر أمام امستاذ محلد السخوني 

صالح،  بن  الفقيه  بلد3نة  موثق 

مسجل   ،2121 17  يسلبر  بتاريخ 

تحت   ،2121 22  يسلبر  بتاريخ 

: اإل3داع  سجل   : التالية   املراجع 

أمر   2121111522215125

 ،2020/4859   : باالستخالص 

 ،2121715415127 عد   توصيل 

الحامل  ر 3وس  سلير  السيد  باع 

 ،IB 47676 عد   التعريف  لبطاقة 

تجزئة  صالح،  بن  بالفقيع  الساكن 

السيد  لفائدة   ،47 الرقم  جوهرة، 

للبطاقة  الحامل  مرشيد  صالح 

الساكن   ،I1339 عد   الوطنية 

بن  عالل  شارع  صالح،  بن  بالفقيه 

جليع امصل   ،187 الرقم  عبد هللا، 

الدواجن  لبيع  املخصص  التجاري 

فضاء  واجن  املسمى  بالتفصيل، 

 ESPACE VOLAILLES بال ي، 

صالح  بن  بالفقيه  الكائن   BILADI
زنقة السوق تجزئة اإل ريسية الرقم 

2، املقيد بالسجل التجاري باملحكلة 

تحت  بالفقيه بن صالح،  االبتدائية 

بجليع عناصره املا 3ة   ،6762 عد  

مائة  قدره  وما  بثلن  واملعنوية، 

 151.111 ألف  رهم  وخلسون 

 رهم.
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فعل9  ائني البائع السالف الذكر 

قسم  إ 9  بتعرضاتهم  3تقدموا  أت 

السجل التجاري باملحكلة املذكورة 

تاريخ  من  3بتدئ  أجل  أعاله  اخل 

نشر اإلعالن امول وبتنتهي في اليوم 

الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

النشرة امو 9

24 مكرر

املحكمة االبتدائية بآسفي

مكتب السجل التجاري

إعالن عن بيع أصل تجاري

س/ت : 41846.

حساب عد  : 15757.

من  و84   83 لللا تين  تطبيقا 

عقد  وبلقت�سى  التجارية،  مدونة 

توثيقي محرر من طرف امستاذة سلير 

 2020/10/08 في  املؤرخ  الزرهاوي 

بآسفي.

مخشان  املرحوم  ورثة  باعو 

للشركة HASBA SARL AU في ملثلها 

القانوني عبد اللطيف عزمي، مجلوع 

عناصره  بجليع  التجاري  امصل 

طريق  الكائن  واملعنوية  املا 3ة 

املطار حي الصناعي أسفي واملسجل 

 41846 بالسجل التجاري تحت رقم 

عليها  املنصوص  الشروط  حسب 

 151.111 قدره  بثلن  البيع،  بعقد 

 رهم.

3تعرضو  أن  البائع  لدائني  3جوز 
أجل  البيع  اخل  ثلن  أ اء  عل9 
أقصاه 15 3وما بعد النشر الثاني لهذا 
مضلونة  رسالة  بواسطة  اإلعالن 
بإ3داع  أو  بالتوصل،  اإلشعار  مع 
بكتابة  وصل  مقابل  التعرض  هذا 
أن  ويجب  املحكلة،  بهذه  الضبط 
البطالن  طائلة  تحت  التعرض  3بين 
مبلغ الد3ن وأسبابه واملواطن املختار 

 اخل  ائرة املحكلة.
رئيس مصلحة كتابة الضبط

النشرة امو 9
25 مكرر
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 III.  -  إعالنات إدارية

وكالة الحوض املائي لسبو
ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
 بلوجب قرار أصدرته مد3رة وكالة
 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج/2020/4060
الذي   2121 15  يسلبر  بتاريخ 
»فدان  املسمى  العقار  عل9  سيجري 
ضلن  شراء  عقد  ذي  لكراكر  كد3ة 
151  وتسلنين ذي عقد شراء  بعد  
ضلن بعد  476 وتيسامين ذي عقد 
املتواجد   178 بعد   ضلن  شراء 
بالجلاعة الترابية سيدي 3وسف بن 
إقليم صفرو،  احلد،  ائرة صفرو، 
إ 9   2121 3نا3ر   8 من تاريخ   ابتداء 
علني  بحث   2121 3نا3ر   18 غا3ة 
بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 
منه من أجل سقي  ثقب وجلب املاء 
لفائدة  هكتارات   3.4137 مساحة 
الحامل  لحسن  بوسراف  السيد 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.CB25676
28

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

 بلوجب قرار أصدرته مد3رة وكالة
 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج/2020/4061
الذي   2121 15  يسلبر  بتاريخ 
املسمى  العقار  عل9  سيجري 
عد   امللكية  شها ة  ذي   »1 »باعا 
بالجلاعة  املتواجد   67/6185
الترابية إقدار، ائرة الحاجب، إقليم 
3نا3ر   8 من تاريخ   ابتداء  الحاجب، 
2121 إ 9 غا3ة 18 3نا3ر 2121 بحث 
الترخيص  مشروع  شأن  في  علني 
بإنجاز ثقب وجلب املاء منه من أجل 
 5 مساحة  وسقي  املنز ي  االستعلال 
املحجوبي  السيد  لفائدة  هكتارات 
التعريف  لبطاقة  الحامل  جلال 

.NR827732 الوطنية رقم
29

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
 بلوجب قرار أصدرته مد3رة وكالة

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج/2020/4062

الذي   2121 15  يسلبر  بتاريخ 

»الخربة  سيجري عل9 العقار املسمى 

عد   العقاري  الرسم  ذي   »2

بالجلاعة  املتواجد   32113/41

املنزل،  طم  ائرة  طم  بئر  الترابية 

 8 تاريخ   من  ابتداء  صفرو،  إقليم 

3نا3ر 2121 إ 9 غا3ة 18 3نا3ر 2121 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

بإنجاز ثقب وجلب املاء منه من أجل 

1.5621 هكتار لفائدة  سقي مساحة 

لبطاقة  الحامل  غنام  حدو  السيد 

.C214250 التعريف الوطنية رقم

30

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
 بلوجب قرار أصدرته مد3رة وكالة

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج/2020/4085

الذي   2121 18  يسلبر  بتاريخ 

»ملك  املسمى  العقار  عل9  سيجري 

العقاري  الرسم  ذي  بوبكر«  امحلد 

بالجلاعة  املتواجد   6982/41 عد  

لجروف، ائرة  السبع  ا3ت  الترابية 

ابتداء  إقليم صفرو،  إ3لوزار كندر، 

إ 9 غا3ة   2121 3نا3ر   14 من تاريخ  

بحث علني في شأن   2121 3نا3ر   22

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

منه من أجل االستعلال املنز ي  املاء 

 1 مساحة  سقي  و  املاشية  وإرواء 

محلد  بوبكر  السيد  لفائدة  هكتار 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.C210626 رقم

31

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

 بلوجب قرار أصدرته مد3رة وكالة
 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج/2020/4073
الذي   2121 17  يسلبر  بتاريخ 
سيجري عل9 العقار املسمى »بويوتال 
ذي عقد تناول محرر في 1/11/2019 
بعد   ض  تنازل  عقد  ذي  واهلاري 
عقد  ذي  واهري   248 و  ص   177
تنازل ض بعد  125 ص واهلاري ذي 
 193 ص   131 عقد تنازل ض بعد  
املتواجد بالجلاعة الترابية سرغينة، 
ابتداء  إقليم بوملان،   ائرة مرموشة، 
غا3ة  إ 9   2021/01/11 تاريخ  من 
2021/01/21، إقليم صفرو، ابتداء 
إ 9 غا3ة   2121 3نا3ر   14 من تاريخ  
بحث علني في شأن   2121 3نا3ر   22
مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 
مساحة  سقي  أجل  من  منه  املاء 
6.91 هكتارات لفائدة السيد العربي 
التعريف  لبطاقة  الحامل  الحسين 

.CB36940 الوطنية رقم
32

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

 بلوجب قرار أصدرته مد3رة وكالة
 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج/2020/4089
الذي   2121 21  يسلبر  بتاريخ 
»املويه  املسمى  العقار  عل9  سيجري 
عد   التحفيظ   مطلب  ذي  امليت« 
بالجلاعة  املتواجد   81/2508
الترابية عين الجوهرة،  ائرة تيفلت، 
تاريخ من  ابتداء  الخليسات   إقليم 
3نا3ر   22 غا3ة  إ 9   2121 3نا3ر   14
مشروع  شأن  في  علني  بحث   2121
الترخيص بإنجاز ثقب وجلب املاء منه 
هكتارا   1.99 من أجل سقي مساحة 
نعيلة  املحلو ي  السيدة  لفائدة 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.X132597 رقم
33

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

 بلوجب قرار أصدرته مد3رة وكالة
 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج/2020/4084
الذي   2121 18  يسلبر  بتاريخ 
املسمى  العقار  عل9  سيجري 
امللكية  شها ة  ذي  قنوح«  »بال  
املتواجد   81/12828 عد  
بويحيى  ا3ت  الترابية  بالجلاعة 
إقليم  تيفلت،  الحجامة،  ائرة 
تاريخ من  ابتداء   الخليسات 
3نا3ر   22 غا3ة  إ 9   2121 3نا3ر   14
مشروع  شأن  في  علني  بحث   2121
الترخيص بإنجاز ثقب وجلب املاء منه 
11 هكتارات  من أجل سقي مساحة 
لفائدة السيد مرزوك عباس مرزوك 
التعريف  لبطاقة  الحامل  حسن 
ورقم   XA12493 رقم  الوطنية 

.XA11786
34

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

 بلوجب قرار أصدرته مد3رة وكالة
 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج/2020/4083
الذي   2121 18  يسلبر  بتاريخ 
»سهب  املسمى  العقار  عل9  سيجري 
عد   امللكية  شها ة  ذي  الذهب« 
بالجلاعة  املتواجد   81/13161
الترابية عين الجوهرة،  ائرة تيفلت، 
تاريخ من  ابتداء  الخليسات،   إقليم 
3نا3ر   22 غا3ة  إ 9   2121 3نا3ر   14
مشروع  شأن  في  علني  بحث   2121
وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 
مساحة  سقي  أجل  من  منه  املاء 
هكتارا لفائدة السيد منية   1.5312
سعا   والعطو�سي  اللطيف  عبد 
الوطنية التعريف  لبطاقة   الحامل 

.A411295 ورقم A451114 رقم
35
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
 بلوجب قرار أصدرته مد3رة وكالة

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج/2020/4082

الذي   2121 18  يسلبر  بتاريخ 

»فدان  املسمى  العقار  عل9  سيجري 

عد   التحفيظ  مطلب  ذي  تامسنا« 

بالجلاعة  املتواجد   16/12286

الترابية عين الجوهرة،  ائرة تيفلت، 

تاريخ من  ابتداء  الخليسات،   إقليم 

3نا3ر   22 غا3ة  إ 9   2121 3نا3ر   14

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2121

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

 1.17 مساحة  سقي  أجل  من  منه 

شوقي  احلد  السيد  لفائدة  هكتارا 

لبطاقة  الحامل  شوقي  القا ر  وعبد 

 X13385 رقم  الوطنية  التعريف 

.X23411 ورقم

36

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
 بلوجب قرار أصدرته مد3رة وكالة

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج/2020/4081

الذي   2121 18  يسلبر  بتاريخ 

املسمى  العقار  عل9  سيجري 

امللكية  شها ة  ذي  الدار«  »فدان 

املتواجد   16/69963 عد  

عالل  سيدي  الترابية  بالجلاعة 

إقليم  الخليسات،  املصدر،  ائرة 

تاريخ من  ابتداء   الخليسات، 

3نا3ر   22 غا3ة  إ 9   2121 3نا3ر   14

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2121

املاء  وجلب  بئر  بإنجاز  الترخيص 

1 هكتار  منه من أجل سقي مساحة 

فاطلة  الخني�سي  السيد  لفائدة 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.BE64851 رقم

37

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
 بلوجب قرار أصدرته مد3رة وكالة

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج/2020/4127

الذي   2121 23  يسلبر  بتاريخ 

املسمى  العقار  عل9  سيجري 

عد   العقاري  الرسم  ذي  »سهام« 

بالجلاعة  املتواجد   K/28788

أكوراي،  يعزم،  ائرة  ا3ت  الترابية 

تاريخ من  ابتداء  الحاجب،   إقليم 

3نا3ر   28 غا3ة  إ 9   2121 3نا3ر   18

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2121

منه  الترخيص بإنجاز بئر وجلب املاء 

وارواء  املنز ي  االستعلال  أجل  من 

 1.1327 مساحة  وسقي  املاشية 

محلد  )ة)  السيد  لفائدة  هكتار 

الحاملة  صد3ق  الد3ن  ونور  صد3ق 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.PY818216 ورقم D813545

38

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
 بلوجب قرار أصدرته مد3رة وكالة

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج/2020/4114

الذي   2121 22  يسلبر  بتاريخ 

املسمى  العقار  عل9  سيجري 

البركة  فدان  و   3 البركة  »فدان 

العقاريين   الرسلين  موضوع    »  4

 41/44217 وعد    41/44382

بتاريخ   396 رقم  مبا لة  عقد  ذي 

بالجلاعة  املتواجد   31/12/2019

صفرو،  العنوصر،  ائرة  الترابية 

تاريخ من  ابتداء  صفرو،   إقليم 

3نا3ر   25 غا3ة  إ 9   2121 3نا3ر   15

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2121

منه  الترخيص بإنجاز بئر وجلب املاء 

 2.6892 مساحة  سقي  أجل  من 

نعلتن  )ة)  السيد  لفائدة  هكتارات 

التعريف  لبطاقة  الحاملة  مجيدة 

.CB54997 الوطنية رقم

39

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
 بلوجب قرار أصدرته مد3رة وكالة

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج/2020/4107

الذي   2121 21  يسلبر  بتاريخ 

سيجري عل9 العقار املسمى املحلد3ة 

عد   العقاري  الرسم  ذي   23

بالجلاعة  املتواجد   »  41/4898

الترابية اغبالو اقورار،  ائرة صفرو، 

تاريخ من  ابتداء  صفرو،   إقليم 

3نا3ر   22 غا3ة  إ 9   2121 3نا3ر   14

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2121

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

 5 مساحة  سقي  أجل  من  منه 

انس  )ة)  السيد  لفائدة  هكتارات 

لبطاقة  الحاملة  والسباعي  البر عي 

و   C466783 التعريف الوطنية رقم 

.C190510

40

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
 بلوجب قرار أصدرته مد3رة وكالة

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج/2020/4104

الذي   2121 21  يسلبر  بتاريخ 

بال    « املسمى  العقار  عل9  سيجري 

ذي الرسم العقاري  محلد بوكرين« 

كلي  بيع  وعقد   »  41/38039 عد  

محرر بتاريخ 2020/09/09 املتواجد 

تازوطة،  ائرة  الترابية  بالجلاعة 

 صفرو، إقليم صفرو، ابتداء من تاريخ

3نا3ر   22 غا3ة  إ 9   2121 3نا3ر   14

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2121

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

 2.7894 منه من أجل سقي مساحة 

هكتارات لفائدة السيد )ة) البنعي�سى 

التعريف  لبطاقة  الحاملة  انوار 

.CB150938 الوطنية رقم

41

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
 بلوجب قرار أصدرته مد3رة وكالة

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج/2020/4076

الذي   2121 17  يسلبر  بتاريخ 

 « املسمى  العقار  عل9  سيجري 

عد   امللكية  شها ة  ذي  عزابة« 

بالجلاعة  املتواجد   F/12780

صفرو،  عزابة،  ائرة  الترابية 

تاريخ من  ابتداء  صفرو،   إقليم 

3نا3ر   21 غا3ة  إ 9   2121 3نا3ر   11

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2121

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

 3.9891 منه من أجل سقي مساحة 

احلد  )ة)  السيد  لفائدة  هكتارات 

السرغيني ومن معه الحاملة لبطاقة 

.CB51006 التعريف الوطنية رقم

42

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
 بلوجب قرار أصدرته مد3رة وكالة

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج/2020/4070

الذي   2121 17  يسلبر  بتاريخ 

سيجري عل9 العقار املسمى » الشلحة 

بال  الكرواني« ذي مطلب التحفيظ 

بالجلاعة  املتواجد   81/2297 عد  

الترابية عين الجوهرة،  ائرة تيفلت، 

تاريخ من  ابتداء  الخليسات،   إقليم 

3نا3ر   21 غا3ة  إ 9   2121 3نا3ر   11

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2121

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

 1.81 مساحة  سقي  أجل  من  منه 

حلا ي  )ة)  السيد  لفائدة  هكتارات 

التعريف  لبطاقة  الحامل  زروال 

.X116497 الوطنية رقم

43
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
 بلوجب قرار أصدرته مد3رة وكالة

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج/2020/4074

الذي   2121 17  يسلبر  بتاريخ 

»فدان  املسمى  العقار  عل9  سيجري 

عد   التحفيظ  مطلب  ذي  لو ي« 

بالجلاعة  املتواجد   81/4870

الترابية عين الجوهرة،  ائرة تيفلت، 

تاريخ من  ابتداء  الخليسات،   إقليم 

3نا3ر   21 غا3ة  إ 9   2121 3نا3ر   11

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2121

املاء  وجلب  بئر  بإنجاز  الترخيص 

 1.45 مساحة  سقي  أجل  من  منه، 

هكتارات لفائدة السيد حجي محلد 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
.X38335 رقم

44

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بلوجب قرار أصدرته مد3رة وكالة 
الحوض املائي لسبو  رقم ح.ج/2020/4075 

الذي   2121 17  يسلبر  بتاريخ 

املسلاة  العقارات  عل9  سيجري 

»اكران سهب لزمران 2 واكران سهب 
ازمران 1 وحوض السدرة ورأس اكرن 
طرو  وسهب  ازمران  سهب  وأكرن 

خروبت ملجاريح« ذي شها تي  امللكية 

 21/60459 و   21/60460 عد  

وعقو  شراء ضلنت بعد  55 و 417 

بالجلاعة  املتواجدة   353 و   95 و 

تاهلة،  الصليعة،  ائرة  الترابية 

 11 تاريخ   من  ابتداء  تازة،  إقليم 

3نا3ر 2121 إ 9 غا3ة 21 3نا3ر 2121 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

من  منه  املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز 

هكتارا   3.8311 مساحة  سقي  أجل 

مصطفى  كعبوش  السيد  لفائدة 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.Z144679

45

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
 بلوجب قرار أصدرته مد3رة وكالة

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج/2020/4071

الذي   2121 17  يسلبر  بتاريخ 

سيجري عل9 القطعة امرضية الكائنة 

بيع  عقد  ذي  القصارات  بلزارع 

3ونيو   31 أرض فالحية محرر بتاريخ 

الترابية  بالجلاعة  املتواجد   1992

إقليم تازة،  الصليعة،  ائرة تاهلة، 

 2121 3نا3ر   11 تاريخ   من  ابتداء 

بحث علني   2121 3نا3ر   21 إ 9 غا3ة 

بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

منه من أجل سقي  ثقب وجلب املاء 

لفائدة  هكتارا   0,2312 مساحة 

الحامل  محلد  املصطفى  السيد 

رقمي  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.C122640

46

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بلوجب قرار أصدرته مد3رة وكالة 

الحوض املائي لسبو رقم ح.ج/2020/4069 

الذي   2121 17  يسلبر  بتاريخ 

»سهب  املسمى  العقار  عل9  سيجري 

شراء  عقد  ذي  افقفاق«  الغنم 

بالجلاعة  املتواجد   319 بعد   ض 

افران،  باشوية  عوا،  ضا3ة  الترابية 

تاريخ من  ابتداء  افران،   إقليم 

3نا3ر   21 غا3ة  إ 9   2121 3نا3ر   11

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2121

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

 2.19 مساحة  سقي  أجل  من  منه 

هكتارا لفائدة السيد خد3ري محلد 

الد3ن خد3ري الحامل لبطاقة  وبدر 

D111184 رقم  الوطنية   التعريف 

.DB15178و

47

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

 بلوجب قرار أصدرته مد3رة وكالة

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج/2020/3232

الذي   2121 17  يسلبر  بتاريخ 

سيجري عل9 العقار املسمى »لهليل« 

 182 بعد   ض  شراء  رسم  ذي  

تزكيت،  الترابية  بالجلاعة  املتواجد 

ابتداء  إقليم افران،  باشوية افران، 

غا3ة  إ 9   2121 3نا3ر   8 تاريخ  من 

بحث علني في شأن   2121 3نا3ر   13

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

5.9478 هكتارا لفائدة السيد اجبار 

الحامل  اجبار  ومحلد  الحسين 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.CB240140

48

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بلوجب قرار أصدرته مد3رة وكالة 

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج/2020/4045

الذي   2121 16  يسلبر  بتاريخ   

 سيجري عل9 العقار املسمى »قرشيه«

ذي الرسم العقاري عد  41/22829 

طم  بئر  الترابية  بالجلاعة  املتواجد 

صفرو،  إقليم  املنزل،  طم،  ائرة 

إ 9   2121 3نا3ر   11 من تاريخ  ابتداء 

علني  بحث   2121 3نا3ر   21 غا3ة 

بحفر  الترخيص  مشروع  شأن  في 

سقي  أجل  من  منه  املاء  وجلب  بئر 

هكتارات لفائدة السيد   12 مساحة 

لبطاقة  الحامل  لحسن  مسخر 

.C130084 التعريف الوطنية رقمي

49

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
 بلوجب قرار أصدرته مد3رة وكالة

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج/2020/4120

الذي   2121 22  يسلبر  بتاريخ 

سيجري بالعقار املسمى »بن سعيد« 

ص   163 عد   ض  شراء  عقد  ذي 

الترابية  بالجلاعة  املتواجد   249

ا3لوزار  لجروف،  ائرة  السبع  ا3ت 

 كندر، إقليم صفرو، ابتداء من تاريخ

3نا3ر   25 غا3ة  إ 9   2121 3نا3ر   15

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2121

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

منه، من أجل سقي مساحة 6.6715 

الحامل  لحسن  ازم  لفائدة  هكتارا 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.CB280255

50 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

 بلوجب قرار أصدرته مد3رة وكالة

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج/2020/4123

الذي   2121 22  يسلبر  بتاريخ 

»فدان  املسمى  بالعقار  سيجري 

الحروش« ذي عقد شراء ض عد  255 

املتواجد بالجلاعة الترابية   364 ص 

الخليسات،  ميلون،  ائرة  ا3ت 

تاريخ من  ابتداء  الخليسات،   إقليم 

3نا3ر   25 غا3ة  إ 9   2121 3نا3ر   15

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2121

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

منه، من أجل سقي مساحة 1 هكتارا 

لفائدة السيد ملبراط محلد الحامل 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.A213811

51
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
 بلوجب قرار أصدرته مد3رة وكالة

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج/2020/4124

الذي   2121 22  يسلبر  بتاريخ 

»فدان  املسمى  بالعقار  سيجري 

ض  شراء  عقد  ذي   »1 الحرش 

املتواجد   233 ص   199 عد  

سيدي  خليس  الترابية  بالجلاعة 

إقليم  تيفلت،  3حيى،  ائرة 

تاريخ من  ابتداء   الخليسات، 

3نا3ر   25 غا3ة  إ 9   2121 3نا3ر   15

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2121

الترخيص بإنجاز بئر وجلب املاء منه، 

هكتارا   1.91 من أجل سقي مساحة 

الحو  بوضار  ا3ت  السيد  لفائدة 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.UB15229 رقم

52

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
 بلوجب قرار أصدرته مد3رة وكالة

 الحوض املائي لسبو  رقم ح.ج/2020/4112

 2121 22  يسلبر  بتاريخ 

املسمى  بالعقار  سيجري  الذي 

الفالحيتين«  القطعتين  »جليع 

 651 بعد   ض  شراء  عقد  ذي 

بالجلاعة  املتواجد   315 ص 

أكللوس،  تيغزى،  ائرة  الترابية 

تاريخ من  ابتداء  خنيفرة،   إقليم 

3نا3ر   25 غا3ة  إ 9   2121 3نا3ر   15

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2121

الترخيص بإنجاز بئر وجلب املاء منه، 

هكتارا  2.51  من أجل سقي مساحة 

لفائدة السيد بولعوافي حليد الحامل 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.V89121

53

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

 بلوجب قرار أصدرته مد3رة وكالة

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج/2020/4098

الذي   2121 21  يسلبر  بتاريخ 

»اعونت  املسمى  بالعقار  سيجري 

بعد   ض  شراء  عقد  ذي  صالح« 

الترابية  بالجلاعة  املتواجد   221

تيسة،  معطوف،  ائرة  عين 

تاريخ من  ابتداء  تاونات،   إقليم 

3نا3ر   22 غا3ة  إ 9   2121 3نا3ر   14

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2121

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

منه، من أجل الشرب وارواء املاشية 

وسقي مساحة 1.1166 هكتارا لفائدة 

السيد الثقفي جوا  الحامل لبطاقة 

.C216657 التعريف الوطنية رقم

54

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

 بلوجب قرار أصدرته مد3رة وكالة

 الحوض املائي لسبو  رقم ح.ج/2020/4099

الذي   2121 21  يسلبر  بتاريخ 

سيجري بالعقار املسمى »البراك« ذي 

وتصهرات ذي عقد تنازل  عقد كراء 

املتواجد   251 ص   181 بعد   ض 

كيكو،  ائرة  الترابية  بالجلاعة 

 بوملان، إقليم بوملان، ابتداء من تاريخ

3نا3ر   22 غا3ة  إ 9   2121 3نا3ر   14

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2121

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

 4.71 مساحة  سقي  أجل  من  منه، 

اسفولة  السيدة  لفائدة  هكتارا 

التعريف  لالخد3جة الحامل لبطاقة 

.CB38652 الوطنية رقم

55

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

 بلوجب قرار أصدرته مد3رة وكالة

 الحوض املائي لسبو  رقم ح.ج/2020/4100

الذي   2121 21  يسلبر  بتاريخ 

سيجري بالعقار املسمى »القلعة« ذي 

املتواجد   16 شها ة االستغالل عد  

كيكو،  ائرة  الترابية  بالجلاعة 

 بوملان، إقليم بوملان، ابتداء من تاريخ

3نا3ر   22 غا3ة  إ 9   2121 3نا3ر   14

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2121

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

منه، من أجل سقي مساحة 3.1117 

ابراهيمي  السيد  لفائدة  هكتارا 

التعريف  لبطاقة  الحامل  لحسن 

.CB68989 الوطنية رقم

56

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

 بلوجب قرار أصدرته مد3رة وكالة

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج/2020/4101

الذي   2121 21  يسلبر  بتاريخ 

»مختارة«  املسمى  بالعقار  سيجري 

عد   العقاري  الرسم  ذي 

بالجلاعة  املتواجد   41/4069

املنزل،  طم،  ائرة  طم  بئر  الترابية 

تاريخ من  ابتداء  صفرو،   إقليم 

3نا3ر   22 غا3ة  إ 9   2121 3نا3ر   14

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2121

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

منه، من أجل سقي مساحة 5 هكتارا 

لفائدة السيد الكوزي احلد الحامل 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.C77852

57

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

 بلوجب قرار أصدرته مد3رة وكالة

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج/2020/4103

الذي   2121 21  يسلبر  بتاريخ 

»ازروان«  املسمى  بالعقار  سيجري 

عد   التحفيظ  مطلب  ذي 

بالجلاعة  املتواجد   41/16411

صفرو،  تازوطة،  ائرة  الترابية 

تاريخ من  ابتداء  صفرو،   إقليم 

3نا3ر   22 غا3ة  إ 9   2121 3نا3ر   14

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2121

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

منه، من أجل سقي مساحة 3.9967 

حدو  شهبون  السيد  لفائدة  هكتارا 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.CB21068 رقم

58

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

 بلوجب قرار أصدرته مد3رة وكالة

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج/2020/4117

الذي   2121 22  يسلبر  بتاريخ 

»املان  املسمى  بالعقار  سيجري 

الترابية  بالجلاعة  املتواجد   »3

أكوراي،  جيري،  ائرة  راس 

تاريخ من  ابتداء  الحاجب،   إقليم 

3نا3ر   25 غا3ة  إ 9   2121 3نا3ر   15

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2121

الترخيص بإنجاز بئر وجلب املاء منه، 

هكتارا   1 مساحة  سقي  أجل  من 

لفائدة السيد ملوكي سليلان الحامل 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.D949761

59
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد3رة  أصدرته  قرار  بلوجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

23  يسلبر  بتاريخ   2020/4126

العقار  عل9  سيجري  الذي   2121

التحفيظ  املسمى ملناخر ذي مطلب 

بالجلاعة  املتواجد   67/4824 رقم 

أكوراي،  تامشاشاط،  ائرة  الترابية 

تاريخ  من  ابتداء  الحاجب،  إقليم 

3نا3ر   28 غا3ة  إ 9   2121 18 3نا3ر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2121

منه،  الترخيص بحفر بئر وجلب املاء 

وإرواء  املنز ي  االستعلال  أجل  من 

هكتار   1,60 املاشية وسقي مساحة 

علي  احسا3ن  ا3ت  السيد  لفائدة 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.D37516

60

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد3رة  أصدرته  قرار  بلوجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

18  يسلبر  بتاريخ   2020/4088

العقار  عل9  سيجري  الذي   2121

املسمى اكوراي ا3طا موضوع الرسم 

ذي عقد بيع   K/3056 العقاري رقم 

محرر بتاريخ 11 ماي 2116 و13 3نا3ر 

الترابية  بالجلاعة  املتواجد   2121

آ3ت بورزوين،  ائرة الحاجب، إقليم 

14 3نا3ر  من تاريخ  ابتداء  الحاجب، 

2121 إ 9 غا3ة 22 3نا3ر 2121 بحث 

الترخيص  مشروع  شأن  في  علني 

من أجل  منه،  بحفر بئر وجلب املاء 

 5 مساحة  وسقي  املنز ي  االستعلال 

هكتارات لفائدة السيد عزيز حسن 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.D811385

61

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد3رة  أصدرته  قرار  بلوجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

23  يسلبر  بتاريخ   2020/4132

العقار  عل9  سيجري  الذي   2121

العقاري  الرسم  ذي  جوهرة  املسمى 

املتواجد بالجلاعة   57/16680 رقم 

إقليم  الترابية تكريكرة،  ائرة أزرو، 

11 3نا3ر  تاريخ  من  ابتداء  افران، 

2121 إ 9 غا3ة 19 3نا3ر 2121 بحث 

علني في شأن مشروع الترخيص بإنجاز 

ثقبين وجلب املاء منها، من أجل سقي 

السيد  لفائدة  هكتارا   21 مساحة 

لبطاقة  الحامل  العا ي  عبد  ناصري 

.D652423 التعريف الوطنية

62

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد3رة  أصدرته  قرار  بلوجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

22  يسلبر  بتاريخ   2020/4116

العقار  عل9  سيجري  الذي   2121

شراء  رسمي  ذي  الخير  موبو  املسمى 

 314 وعد    451 بعد   ضلنا  بنظير 

 217 بعد   ضلنا  مبا لة  ورسمي 

بالجلاعة  املتواجد   218 وعد  

الترابية إقدار،  ائرة الحاجب، إقليم 

15 3نا3ر  من تاريخ  ابتداء  الحاجب، 

2121 إ 9 غا3ة 25 3نا3ر 2121 بحث 

الترخيص  مشروع  شأن  في  علني 

من  منهلا،  بإنجاز ثقبين وجلب املاء 

هكتارات   13,50 أجل سقي مساحة 

لفائدة السيد العيساوي عبد الكريم 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.D79181

63

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد3رة  أصدرته  قرار  بلوجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

21  يسلبر  بتاريخ   2020/4105

العقار  عل9  سيجري  الذي   2121

مصر   - مصرة   - مصرة  املسمى 

شراء  عقد  ذي  ميسرة   - اسغوطين 

املتواجد   366 ص   281 بعد   ض 

3وسف سيدي  الترابية   بالجلاعة 

إقليم  صفرو،  احلد،  ائرة  بن 

3نا3ر   14 تاريخ  من  ابتداء  صفرو، 

2121 إ 9 غا3ة 22 3نا3ر 2121 بحث 

الترخيص  مشروع  شأن  في  علني 

من  منه،  املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز 

أجل سقي مساحة 11 هكتارا لفائدة 

السيد عبد اللطيف الفيال ي وحليد 

التعريف  لبطاقة  الحامل  الفيال ي 

.CD15685 و C185235 الوطنية

64

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد3رة  أصدرته  قرار  بلوجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

22  يسلبر  بتاريخ   2020/4115

العقار  عل9  سيجري  الذي   2121

امللكية  شها ة  ذي  الغزالة  املسمى 

املتواجد بالجلاعة   41/41255 رقم 

صفرو،  العنوصر،  ائرة  الترابية 

تاريخ من  ابتداء  صفرو،   إقليم 

3نا3ر   25 غا3ة  إ 9   2121 3نا3ر   15

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2121

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

 12,78 من أجل سقي مساحة  منه، 

عزيز  فراح  السيد  لفائدة  هكتارا 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.C16090

65

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد3رة  أصدرته  قرار  بلوجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

22  يسلبر  بتاريخ   2020/4118

العقار  عل9  سيجري  الذي   2121

املسمى عسو ذي شها ة امللكية رقم 

بالجلاعة  املتواجد   67/12181

أكوراي،  يعزم،  ائرة  ا3ت  الترابية 

تاريخ  من  ابتداء  الحاجب،  إقليم 

3نا3ر   25 غا3ة  إ 9   2121 15 3نا3ر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2121

الترخيص بإنجاز بئر وجلب املاء منه، 

 1,4060 مساحة  سقي  أجل  من 

السباطري  السيدة  لفائدة  هكتارا 

التعريف  لبطاقة  الحاملة  رابحة 

.D312871 الوطنية

66

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد3رة  أصدرته  قرار  بلوجب 

ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

18  يسلبر  بتاريخ   2020/4079

الذي سيجري بالعقار املسمى   2121

»بال  أوال  حلو« ذي الرسم العقاري 

بالجلاعة  املتواجد   F/8253 رقم 

غفساي،  اورتزاغ،  ائرة  الترابية 

تاريخ  من  ابتداء  تاونات،  إقليم 

3نا3ر   22 غا3ة  إ 9   2121 14 3نا3ر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2121

سد  من  املاء  بجلب  الترخيص 

 55 من أجل سقي مساحة  الوحدة، 

احلد  سيدي  السيد  لفائدة  هكتارا 

الحلومي ومن معه الحامل لبطاقة 

.C5405 التعريف الوطنية

67
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد3رة  أصدرته  قرار  بلوجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 18 بتاريخ   2020/4078 ح.ج 

سيجري  الذي   2121  يسلبر 

الصابرة  ظهر  املسمى  العقار  عل9 

 81/9263 رقم  امللكية  شها ة  ذي 

سيدي  الترابية  بالجلاعة  املتواجد 

إقليم  تيفلت،  الرزاق،  ائرة  عبد 

تاريخ  من  ابتداء  الخليسات، 

3نا3ر   22 غا3ة  إ 9   2121 14 3نا3ر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2121

املاء  وجلب  بئر  بإنجاز  الترخيص 

منه، من أجل سقي مساحة 1 هكتار 

لفائدة السيد اعبيروش عبد الكريم 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.XA51661

68

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد3رة  أصدرته  قرار  بلوجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

18  يسلبر  بتاريخ   2020/4077

العقار  عل9  سيجري  الذي   2121

مطلب  ذي  اقلعي  تيغزا  املسمى 

عقد  ذي   57/6487 رقم  التحفيظ 

كراء ض بعد  341 ص 229 املتواجد 

بالجلاعة الترابية عين اللوح،  ائرة 

من تاريخ ابتداء  إقليم إفران،   أزرو، 

3نا3ر   22 غا3ة  إ 9   2121 3نا3ر   14

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2121

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

منه، من أجل سقي مساحة 0,9886 

السباعي السيد  لفائدة   هكتارا 

عبد املالك الحامل لبطاقة التعريف 

.B456257 الوطنية

69

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد3رة  أصدرته  قرار  بلوجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

18  يسلبر  بتاريخ   2020/4080

العقار  عل9  سيجري  الذي   2121

املسمى ثاورة ذي عقد مقاسلة ض 

شراء  وعقد   186 ص   223 بعد  

املتواجد   169 ص   149 بعد   ض 

السبع  ا3ت  الترابية  بالجلاعة 

إقليم  لجروف،  ائرة ا3لوزار كندر، 

3نا3ر   14 تاريخ  من  ابتداء  صفرو، 

2121 إ 9 غا3ة 22 3نا3ر 2121 بحث 

الترخيص  مشروع  شأن  في  علني 

بإنجاز ثقب وجلب املاء منه، من أجل 

لفائدة  هكتارات   2 مساحة  سقي 

السيد بورسن احلد الحامل لبطاقة 

.F66322 التعريف الوطنية

70

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد3رة  أصدرته  قرار  بلوجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

18  يسلبر  بتاريخ   2020/4087

العقارات  الذي سيجري عل9   2121

املسلاة »فدان تيزي الغاسول وفدان 

لغسول«  وتيزي   2 الغسول  تيزي 

 23 بعد   ض  ملكية  عقدي  ذي 

بعد   ض  شراء  وعقد   392 وعد  

الترابية  بالجلاعة  املتواجدة   62

تازوطة،  ائرة صفرو، إقليم صفرو، 

إ 9   2121 3نا3ر   14 من تاريخ  ابتداء 

علني  بحث   2121 3نا3ر   22 غا3ة 
بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 
منه من أجل سقي  ثقب وجلب املاء 
لفائدة  هكتارات   3.7513 مساحة 
السيدة بزاني حنان الحاملة لبطاقة 
.CD 243111 الوطنية  التعريف 
71

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد3رة  أصدرته  قرار  بلوجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

18  يسلبر  بتاريخ   2020/4086

العقار  عل9  سيجري  الذي   2121

املسمى أرض فالحية  ذي شها ة إ ارية  

بالجلاعة  املتواجد   130/2020

عين  بوبيدمان،  ائرة  آ3ت  الترابية 

ابتداء  الحاجب،  إقليم  تاوجدات، 

غا3ة  إ 9   2121 3نا3ر   14 تاريخ  من 

بحث علني في شأن   2121 3نا3ر   22

وجلب  بئر  بحفر  الترخيص  مشروع 

 1 مساحة  سقي  أجل  من  منه  املاء 

علي   اليعقوبي  السيد  لفائدة  هكتار 

الوطنية التعريف  لبطاقة   الحامل 

.D 385512

72

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد3رة  أصدرته  قرار  بلوجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

18  يسلبر  بتاريخ   2020/4095

العقار  عل9  سيجري  الذي   2121

الجلاعي املدعو  هس باملكان املسمى 

الساللية  للجلاعة  التابع  رحو  أوال  

أوال  رحو ذي شها ة االستغالل عد  

2121 املتواجد  9  يسلبر  32 بتاريخ 

الشلالية،  عامر  الترابية  بالجلاعة 

الشلالية، ائرة  عامر  قيا ة 

سليلان،  سيدي  إقليم  القصيبة، 

إ 9   2121 3نا3ر   18 من تاريخ  ابتداء 

علني  بحث   2121 3نا3ر   28 غا3ة 

بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

منه من أجل سقي  ثقب وجلب املاء 

السيد  لفائدة  هكتار   1.71 مساحة 

لبطاقــــــة  الحامل  العسال   ميلو  

.G 218816 التعريف الوطنيـــــــة

73

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد3رة  أصدرته  قرار  بلوجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

18  يسلبر  بتاريخ   2020/4097

امللكيين  عل9  سيجري  الذي   2121

وأرض   11 جلاعية  أرض  املسليين 

العقاريين  الرسليين  ذي   9 جلاعية 
و30/30203   30/30206 رقم 

 2121 أكتوبر   28 بتاريخ  وعقد كراء 

عين  الترابية  بالجلاعة  املتواجد 

الدفا ي،  ائرة  عين  قيا ة  الدفا ي، 

قاسم،  سيدي  إقليم  الغرب،  تالل 

إ 9   2121 3نا3ر   18 من تاريخ  ابتداء 

بحث علني في   2121 3نا3ر   28 غا3ة 

املاء  جلب  الترخيص  مشروع  شأن 

سقي  أجل  من  الرضات  وا   ىلن 

 LES مساحة 21 هكتارا لفائدة شركة

ملثلة   DOMAINES DU NORD

السيد  القانوني  ملثلها  شخص  في 

لبطاقة  الحامل  الهالوي  3وسف 

.GM 15151 التعريف الوطنية

74

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد3رة  أصدرته  قرار  بلوجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

18  يسلبر  بتاريخ   2020/4090

2121 الذي سيجري عل9 امللك املسمى 

الرسم  ذي   1 لحسن  بن  ولد  بال  

املتواجد   R/16143 رقم  العقاري 

بالجلاعة الترابية الخنيشات، قيا ة 

إقليم  ورغة،  الخنيشات،  ائرة 

 18 تاريخ  من  ابتداء  سيدي قاسم، 

3نا3ر 2121 إ 9 غا3ة 28 3نا3ر 2121 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

بإنجاز ثقب وجلب املاء منه  من أجل 

سقي مساحة 4.7638 هكتارا لفائدة 

السيد محلد صافي الحامل لبطاقة 

.G N 9548 التعريف الوطنية

75



عد  5646 - 29 جلا ى امو 9 1442 )13 3نا3ر 2121)الجريدة الرسمية   828

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد3رة  أصدرته  قرار  بلوجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

18  يسلبر  بتاريخ   2020/4091

امللك  عل9  سيجري  الذي   2121

ذي الرسم العقاري   2 املسمى لراقة 

رقم R/33834 وعقد كراء بتاريخ 17 

بالجلاعة  املتواجد    2121 نوفلبر 

الشوافع،  قيا ة  الشوافع،  الترابية 

القنيطرة،  إقليم  لالميلونة،   ائرة 

إ 9 غا3ة   2121 3نا3ر   18 من  ابتداء 

بحث علني في شأن   2121 3نا3ر   28

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

 5 من أجل سقي مساحة  منه   املاء 

رزقي  صوفيا  السيدة  لفائدة  هكتارا 

الوطنية التعريف  لبطاقة   الحاملة 

.GB 185664

76

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد3رة  أصدرته  قرار  بلوجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم  ح.ج 

18  يسلبر  بتاريخ   2020/4092

العقار  عل9  سيجري  الذي   2121

 II القا رية  املسمى  بامللك  املسمى 

 R/21471 رقم  العقاري  الرسم  ذي 

أوال   الترابية  بالجلاعة  املتواجد  

بن  أوال   ازغار  قيا ة  حلا ي،  بن 

حلا ي،  ائرة سيدي سليلان، إقليم 

سيدي سليلان، ابتداء من تاريخ 18 

3نا3ر 2121 إ 9 غا3ة 28 3نا3ر 2121 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

بإنجاز ثقب وجلب املاء منه  من أجل 

هكتارات   5.2752 مساحة  سقي 

السالم  عبد  طنوش  السيد  لفائدة 

الوطنية التعريف  لبطاقة   الحامل 

.GA 14658

77

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد3رة  أصدرته  قرار  بلوجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

18  يسلبر  بتاريخ   2020/4093

القطعة  عل9  سيجري  الذي   2121

الكائنة  الغرسة  املسلاة  الفالحية 

بيع  عقد  ذات  الرميلة  بلزارع  وار 

املتواجد    2118 أغسطس   29 بتاريخ 

بالجلاعة الترابية بني كلة، قيا ة بني 

كلة،  ائرة وزان، إقليم وزان، ابتداء 

غا3ة  إ 9   2121 3نا3ر   18 تاريخ  من 

بحث علني في شأن   2121 3نا3ر   28

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

الدواجن   ارواء  أجل  من  منه   املاء 

الور ي  محسن  السيد  لفائدة 

الوطنية التعريف  لبطاقة   الحامل 

.GM 155953

78

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد3رة  أصدرته  قرار  بلوجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم  ح.ج 

18  يسلبر  بتاريخ   2020/4094

العقار  عل9  سيجري  الذي   2121

باملكان  بولويكة  املدعو  الجلاعي 

للجلاعة  التابع  البراهلة  املسمى 

شها ة  ذي  البراهلة   الساللية 

7  يسلبر  بتاريخ   41 االستغالل رقم 

بالجلاعة الترابية  املتواجد     2121

عامر،  باشوية  عامر،  قيا ة  عامر، 

إقليم سال، ابتداء من تاريخ 18 3نا3ر 

2121 إ 9 غا3ة 28 3نا3ر 2121 بحث 

الترخيص  مشروع  شأن  في  علني 

من  منه   املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز 

أجل سقي مساحة 1 هكتار    لفائدة 

السيد بوعزة العروبي الحامل لبطاقة 

.A575783 التعريف الوطنية

79

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد3رة  أصدرته  قرار  بلوجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

14  يسلبر  بتاريخ   2020/4040

بامللك  عل9  سيجري  الذي   2121

ذي   IV طالب  بن  �سي  بال   املسمى 

  R/19955 رقم  العقاري  الرسم 

املتواجد بالجلاعة الترابية املناصرة، 

بنلنصور،  املناصرة،  ائرة  قيا ة 

إقليم القنيطرة، ابتداء من تاريخ 14 

3نا3ر 2121 إ 9 غا3ة 24 3نا3ر 2121 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

بإنجاز ثقب وجلب املاء منه من أجل 

سقي مساحة 1.9775 هكتارا   لفائدة 

السيد محلد بناني الحامل لبطاقة 

.G 261532 التعريف الوطنية

80

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد3رة  أصدرته  قرار  بلوجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

14  يسلبر  بتاريخ   2020/4048

العقار  عل9  سيجري  الذي   2121

الجلاعي بالرسم العقاري 30/37766  

باملكان  سابقا   29 اإل اري  التحد3د 

املسمى مزارع  وار أوال  اشبل التابع 

ذي   1 الشبانات  الساللية  للجلاعة 

بتاريخ   184 رقم  االستغالل  شها ة 

26 أكتوبر 2121 املتواجد بالجلاعة 

بئر  تكنة  قيا ة  الخنيشات،  الترابية 

إقليم  الشرار ة،  الطالب،  ائرة 

تاريخ  من  ابتداء  قاسم،   سيدي 

3نا3ر   24 غا3ة  إ 9   2121 3نا3ر   14

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2121

املاء  وجلب  ثقبين  بإنجاز  الترخيص 

 11.51 منهلا من أجل سقي مساحة 
هكتارا   لفائدة السيد محلد انواري 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.GK 59413

81

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مد3رة  أصدرته  قرار  بلوجب 
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 
 2020/4064 بتاريخ 16  يسلبر 2121 
الجلاعي  العقار  عل9  سيجرى  الذي 
 بالرسم العقاري 30/37766 التحد3د 
املسمى  باملكان  سابقا   29 اإل اري 
التابع  3حيى  اوال   مزارع  وار 
ذي   1 الشبانات  الساللية  للجلاعة 
بتاريخ   244 رقم  االستغالل   شها ة 
املسمى  وامللك   2121 11  يسلبر 
حلري عبد السالم ذي الرسم العقاري 
بالجلاعة  املتواجب   R/50781 رقم 
بير  تكنة  قيا ة  الطالب،  بير  الترابية 
الطالب،  ائرة الشرار ة، إقليم سيدي 
قاسم ابتداء من تاريخ 11 3نا3ر 2121 
إ 9 غا3ة 21 أكتوبر 2121 بحث علني 
في شأن مشروع الترخيص بإنجاز ثقب 
وجلب املاء منه من أجل سقي مساحة 
هكتارا لفائدة السيد عبد   20,8191
الحامل  معه  ومن  بنزروال  السالم 
.GK71442 لبطاقة التعريف الوطنية
82

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مد3رة  أصدرته  قرار  بلوجب 
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 
2020/3884 بتاريخ 17  يسلبر 2121 
املسمى  العقار  عل9  سيجرى  الذي 
العقاري  الرسم  ذي  الفكرون  ظهر 
بالجلاعة  املتواجد   58/29323 رقم 
الترابية سيدي ابي القنا ل، قيا ة ابي 
القنا ل، باشوية سيدي ابي القنا ل، 
3نا3ر   17 من تاريخ  إقليم سال ابتداء 
2121 بحث  27 3نا3ر  إ 9 غا3ة   2121
علني في شأن مشروع الترخيص بإنجاز 
منه من أجل سقي  ثقب وجلب املاء 
مساحة 0,5169 هكتارا لفائدة السيد 
عبد السالم حلريطة الحامل لبطاقة 

.K28541 التعريف الوطنية
83
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد3رة  أصدرته  قرار  بلوجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 2020/4022 بتاريخ 14  يسلبر 2121 

املسمى  امللك  عل9  سيجرى  الذي 

مشطة موالي الخلار ذي املطلب رقم 

مشاع  جزء  بيع  عقد  ذي  33852/ر 

 2121 نوفلبر   16 بتاريخ   وغير مفرز 

ملرابيح،  الترابية  بالجلاعة  املتواجد 

إقليم  ورغة،  ملرابيح،  ائرة  قيا ة 

تاريخ  من  ابتداء  قاسم   سيدي 

 14 3نا3ر 2121 إ 9 غا3ة 24 3نا3ر 2121 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

منه من أجل  املاء  بئر وجلب  بإنجاز 

لفائدة  هكتارا   2,40 مساحة  سقي 

الحامل  السعداني  سعيد  السيد 

.BH72454 لبطاقة التعريف الوطنية

84

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد3رة  أصدرته  قرار  بلوجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

14  يسلبر  بتاريخ   2020/4041

العقار  عل9  سيجرى  الذي   2121

باملكان  بال   ندون  املدعو  الجلاعي 

املسمى اوال  الطالب الشرقية التابع 

للجلاعة الساللية اوال  الطالب فرقة 

الركاك ذي شها ة االستغالل رقم 35 

املتواجد   2121 بتاريخ فاتح  يسلبر 

الطيبي،  سيدي  الترابية  بالجلاعة 

باشوية   ،2 اإل ارية  امللحقة  قيا ة 

سيدي الطيبي، إقليم القنيطرة ابتداء 

غا3ة  إ 9   2121 3نا3ر   14 تاريخ   من 

بحث علني في شأن   2121 3نا3ر   24

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه  املاء 

1,0038 هكتارا لفائدة السيد بنعاشر 

التعريف  لبطاقة  الحامل  الركبي 

.G236476 الوطنية

85

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مد3رة  أصدرته  قرار  بلوجب 
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 
 2020/4043 بتاريخ 14  يسلبر 2121 
الجلاعي  العقار  عل9  سيجرى  الذي 
 30/37766 العقاري  بالرسم 
باملكان  سابقا   29 اإل اري  التحد3د 
العكلة  سلحان  مزارع  وار  املسمى 
 التابع للجلاعة الساللية الشبانات 1 
 181 رقم  االستغالل  شها ة  ذي 
املتواجد   2121 أكتوبر   26 بتاريخ 
بالجلاعة الترابية بير الطالب، قيا ة 
الشرار ة،  الطالب،  ائرة  بئر  تكنة 
من  ابتداء  قاسم  سيدي  إقليم 
غا3ة  إ 9   2121 3نا3ر   14  تاريخ 
بحث علني في شأن   2121 3نا3ر   24
مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 
مساحة  سقي  أجل  من  منه  املاء 
هكتارا لفائدة السيد محلد   10,50
التعريف  لبطاقة  الحامل  انواري 

.GK59413 الوطنية
86

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مد3رة  أصدرته  قرار  بلوجب 
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 
 2020/4047 بتاريخ 14  يسلبر 2121 
الجلاعي  العقار  عل9  سيجرى  الذي 
 30/37766 العقاري  بالرسم 
باملكان  سابقا   29 اإل اري  التحد3د 
التابع  اشبل  مزارع  وار  املسمى 
ذي   1 الشبانات  الساللية  للجلاعة 
بتاريخ   182 رقم  االستغالل   شها ة 
26 أكتوبر 2121 املتواجد بالجلاعة 
قيا ة تكنة بئر  الترابية بئر الطالب، 
إقليم  الشرار ة،  الطالب،  ائرة 
تاريخ  من  ابتداء  قاسم  سيدي 
3نا3ر   24 غا3ة  إ 9   2121 3نا3ر   14
مشروع  شأن  في  علني  بحث   2121
املاء  وجلب  ثقبين  بإنجاز  الترخيص 
 10,50 منهلا من أجل سقي مساحة 
انواري  لفائدة السيد محلد  هكتارا 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.GK59413
87

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مد3رة  أصدرته  قرار  بلوجب 
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 
 2020/4042 بتاريخ 14  يسلبر 2121 
الجلاعي  العقار  عل9  سيجرى  الذي 
 30/37766 العقاري  بالرسم 
باملكان  سابقا   29 اإل اري  التحد3د 
املسمى مزارع  وار اوال  اشبل التابع 
 1 الشبانات  الساللية  للجلاعة 
 191 رقم  االستغالل  شها ة  ذي 
املتواجد   2121 أكتوبر   26 بتاريخ 
بالجلاعة الترابية بئر الطالب، قيا ة 
الشرار ة،  الطالب،  ائرة  بئر  تكنة 
من  ابتداء  قاسم  سيدي  إقليم 
غا3ة  إ 9   2121 3نا3ر   14  تاريخ 
بحث علني في شأن   2121 3نا3ر   24
ثقبين  بإنجاز  الترخيص  مشروع 
سقي  أجل  من  منهلا  املاء  وجلب 
هكتارا لفائدة السيد   3,50 مساحة 
لبطاقة  الحامل  انواري  محلد 

.GK59413 التعريف الوطنية
88

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مد3رة  أصدرته  قرار  بلوجب 
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 
 2020/4050 بتاريخ 14  يسلبر 2121 
الجلاعي  العقار  عل9  سيجرى  الذي 
 30/37766 العقاري  بالرسم 
باملكان  سابقا   29 اإل اري  التحد3د 
العكلة  سلحان  مزارع  وار  املسمى 
 التابع للجلاعة الساللية الشبانات 1 
 186 رقم  االستغالل  شها ة  ذي 
املتواجد   2121 أكتوبر   26 بتاريخ 
بالجلاعة الترابية بير الطالب، قيا ة 
الشرار ة،  الطالب،  ائرة  بئر  تكنة 
من  ابتداء  قاسم  سيدي  إقليم 
غا3ة  إ 9   2121 3نا3ر   14  تاريخ 
بحث علني في شأن   2121 3نا3ر   24
ثقبين  بإنجاز  الترخيص  مشروع 
سقي  أجل  من  منهلا  املاء  وجلب 
السيد  لفائدة  هكتارا   7 مساحة 
لبطاقة  الحامل  انواري  محلد 
.GK59413 الوطنية  التعريف 
89

وكالة الحوض املائي ألم الربيع
نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مد3ر  أصدره  قرار  بلوجب 
ببني مالل  الربيع  املائي مم  الحوض 
بومو�سى  أحد  قيا ة  بلقر  سيجري 
إ 9 غا3ة   2121 3نا3ر   11 من  ابتداء 
مشروع  في  بحث   2121 3نا3ر   21
لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء، 
الصالح  لللاء  املعاريف  جلعية 
للشرب 3لثلها محلد ويدي العنوان 
املرابطية احد بومو�سى سوق السبت 
اوال  النلة، املتعلق بحفر وجلب املاء 
من أجل تزويد التجلعات العلرانية 
بامللك املدعو أرا�سي جلوع املرابطية 
آر   4 مساحته  البالغة  العدا شة 
الكائن بجلاعة أحد بومو�سى، قيا ة 
مو�سى  بني  بومو�سى،  ائرة  أحد 

الغربية، إقليم الفقيه بن صالح.
لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 
أحلد بومو�سى، قيا ة أحد بومو�سى، 
إقليم  الغربية،  مو�سى  بني   ائرة 

الفقيه بن صالح.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مد3ر  أصدره  قرار  بلوجب 
ببني مالل  الربيع  املائي مم  الحوض 
بومو�سى  أحد  قيا ة  بلقر  سيجري 
إ 9 غا3ة   2121 3نا3ر   11 من  ابتداء 
مشروع  في  بحث   2121 3نا3ر   21
لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء، 
جلعية التواصل للتنلية االجتلاعية 
جلل  بو  الرحلان  عبد  3لثلها 
ا ريس،  سيد  اوال   العنوان  وار 
اوال   السبت  سوق  بومو�سى  حد 
من  املتعلق بحفر وجلب املاء  النلة، 
العلرانية  التجلعات  تزويد  أجل 
اوال   جلوع  أرا�سي  املدعو  بامللك 
آر   4 مساحته  البالغة  ا ريس  �سي 
الكائن بجلاعة أحد بومو�سى، قيا ة 
مو�سى  بني  بومو�سى،  ائرة  أحد 
صالح بن  الفقيه  إقليم  الغربية، 
بلقر  امللف  وضع  تم  لقد 
قيا ة  بومو�سى،  أحلد  جلاعة 
مو�سى  بني  بومو�سى،  ائرة  أحد 
صالح. بن  الفقيه  إقليم  الغربية، 
91
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مد3ر  أصدره  قرار  بلوجب 

مالل  ببني  الربيع  مم  املائي  الحوض 

سيجري بلقر قيا ة أوال  امبارك ابتداء 

3نا3ر   21 إ 9 غا3ة   2121 3نا3ر   11 من 

2121 بحث في مشروع الترخيص بحفر 

وجلب املاء، لفائدة السيد 3وسف  اوو  

العنوان فم او ي املركز اوال  امبارك بني 

مالل، املتعلق بحفر وجلب املاء من أجل 

بامللك  والسقي  املنزلية  االستعلاالت 

املدعو امزاورو البالغة مساحته 8 آر و91 

س الكائن بجلاعة فم او ي، قيا ة أوال  

امبارك،  ائرة بني مالل، إقليم بني مالل.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 

فم او ي، قيا ة أوال  امبارك،  ائرة بني 

مالل، إقليم بني مالل.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مد3ر  أصدره  قرار  بلوجب 

مالل،  ببني  الربيع  مم  املائي  الحوض 

تيغسالين  قيا ة  بلقر  سيجري 

غا3ة  إ 9   2121 3نا3ر   11 من  ابتداء 

مشروع  في  بحث   2121 3نا3ر   21

لفائدة  املاء،  وجلب  بحفر  الترخيص 

السيد3ن موالي 3وسف الجها  وعبد 

عبد  شارع  العنوان  الجها   العزيز 

تجزئة  مكرر   6 رقم  الشفشاوني  هللا 

بحفر  املتعلق  خنيفرة،  الفتح  معمي 

بامللك  السقي  أجل  من  املاء  وجلب 

 12 مساحته  البالغة  الجيال ي  املدعو 

عبرة الكائن بجلاعة تيغسالين قيا ة 

تيغسالين  ائرة القباب إقليم خنيفرة.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 

تيغسالين قيا ة تيغسالين  ائرة القباب 

إقليم خنيفرة.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مد3ر  أصدره  قرار  بلوجب 

الحوض املائي مم الربيع ببني مالل، 

ابتداء  الحلام  قيا ة  بلقر  سيجري 

من 11 3نا3ر 2121 إ 9 غا3ة 21 3نا3ر 

الترخيص  مشروع  في  بحث   2121

بحفر وجلب املاء، لفائدة السيد عبد 

املجد  حي  العنوان  اليباني  الواحد 

زنقة ب رقم 46 طنجة، املتعلق بحفر 

بامللك  السقي  أجل  من  املاء  وجلب 

مساحته  البالغة  بويوزان  املدعو 

عبرات الكائن بجلاعة أم الربيع   11

إقليم  أكللوس  الحلام  ائرة  قيا ة 

خنيفرة.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 

أم الربيع قيا ة الحلام  ائرة أكللوس 

إقليم خنيفرة.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مد3ر  أصدره  قرار  بلوجب 

الحوض املائي مم الربيع ببني مالل، 

أوحلو  موح9  قيا ة  بلقر  سيجري 

الزياني ابتداء من 11 3نا3ر 2121 إ 9 

غا3ة 21 3نا3ر 2121 بحث في مشروع 

لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء، 

العنوان  بوعرعار  محلد  السيد 

3 حي السيري خنيفرة،  13 رقم  زنقة 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املتعلق 

نتكط  القفل  املدعو  بامللك  السقي 

الكائن  عبرات   6 مساحته  البالغة 

أوحلو  موح9  قيا ة  البرج  بجلاعة 

الزياني  ائرة خنيفرة إقليم خنيفرة.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 

البرج قيا ة موح9 أوحلو الزياني  ائرة 

خنيفرة إقليم خنيفرة.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مد3ر  أصدره  قرار  بلوجب 

الحوض املائي مم الربيع ببني مالل، 

أوحلو  موح9  قيا ة  بلقر  سيجري 

الزياني ابتداء من 11 3نا3ر 2121 إ 9 

غا3ة 21 3نا3ر 2121 بحث في مشروع 

لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء، 

العنوان  بوعرعار  محلد  السيد 
3 حي السيري خنيفرة،  13 رقم  زنقة 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املتعلق 

نتكط  القفل  املدعو  بامللك  السقي 

قلحا  عبرات   5 مساحته  البالغة 

موح9  قيا ة  البرج  بجلاعة  الكائن 

إقليم  خنيفرة  الزياني  ائرة  أوحلو 

خنيفرة.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 

البرج قيا ة موح9 أوحلو الزياني  ائرة 

خنيفرة إقليم خنيفرة.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مد3ر  أصدره  قرار  بلوجب 

الحوض املائي مم الربيع ببني مالل، 
3كرن  بني  قيا ة  بلقر  سيجري 

إ 9 غا3ة   2121 3نا3ر   11 من  ابتداء 

مشروع  في  بحث   2121 3نا3ر   21

لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء، 

العنوان  وار  هالل  محلد  السيد 

الكنينات الثوالث بني 3كرين سطات، 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املتعلق 

االستعلاالت املنزلية املنفر ة بامللك 

املدعو أرض بللرامر البالغة مساحته 

بجلاعة  الكائن  سنتيار   67 آر   41

الثوالث قيا ة بني 3كرن  ائرة سطات 

الجنوبية إقليم سطات.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 

الثوالث قيا ة بني 3كرن  ائرة سطات 

الجنوبية إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مد3ر  أصدره  قرار  بلوجب 

الحوض املائي مم الربيع ببني مالل، 

سيجري بلقر قيا ة كيسر ابتداء من 

3نا3ر   21 غا3ة  إ 9   2121 3نا3ر   11

الترخيص  مشروع  في  بحث   2121

السيد  لفائدة  املاء،  وجلب  بحفر 

العنوان  وار  املنصوري  هشام 

سيدي  اوال   الحلا ات  املناصرة 

املتعلق بحفر وجلب  بنداو  سطات، 

املنزلية  االستعلاالت  أجل  من  املاء 

املنفر ة بامللك املدعو سهب الع�سي 

سنتيار   11 آر   43 البالغة مساحته 

كيسر  قيا ة  كيسر  بجلاعة  الكائن 

 ائرة سطات الجنوبية إقليم سطات.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 

سطات  كيسر  ائرة  قيا ة  كيسر 

الجنوبية إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مد3ر  أصدره  قرار  بلوجب 

الحوض املائي مم الربيع ببني مالل، 

سيجري بلقر قيا ة بني 3كرن ابتداء 

من 11 3نا3ر 2121 إ 9 غا3ة 21 3نا3ر 

الترخيص  مشروع  في  بحث   2121

السيد  لفائدة  املاء،  وجلب  بحفر 

اوال   العنوان  وار  ر�سى  محلد 

3كرين  بني  التوالت  ابراهيم  سيدي 

سطات، املتعلق بحفر وجلب املاء من 

والسقي  املنزلية  االستعلاالت  أجل 

البالغة  الزاوية  أرض  املدعو  بامللك 

الكائن  سنتيار   58 آر   75 مساحته 
3كرن  بني  قيا ة  الثوالث  بجلاعة 

 ائرة سطات الجنوبية إقليم سطات.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 

الثوالث قيا ة بني 3كرن  ائرة سطات 

الجنوبية إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مد3ر  أصدره  قرار  بلوجب 

الحوض املائي مم الربيع ببني مالل، 

سيجري بلقر قيا ة بني 3كرن ابتداء 

من 11 3نا3ر 2121 إ 9 غا3ة 21 3نا3ر 

الترخيص  مشروع  في  بحث   2121

بحفر وجلب املاء، لفائدة السيد عبد 

اوال   العنوان  وار  عليري  الرحيم 

سطات،  بوزيري  اوال   الثواث  عامر 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املتعلق 

صخرة  أرض  املدعو  بامللك  السقي 

 11 آر   52 مساحته  البالغة  البية 

سنتيار الكائن بجلاعة الثوالث قيا ة 

الجنوبية  سطات  3كرن  ائرة  بني 

إقليم سطات.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 

الثوالث قيا ة بني 3كرن  ائرة سطات 

الجنوبية إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مد3ر  أصدره  قرار  بلوجب 
الحوض املائي مم الربيع ببني مالل، 
ابتداء  امزورة  قيا ة  بلقر  سيجري 
من 11 3نا3ر 2121 إ 9 غا3ة 21 3نا3ر 
الترخيص  مشروع  في  بحث   2121
السيدة  لفائدة  املاء،  وجلب  بحفر 
نا 3ة الها ي العنوان  وار ر مشانة بني 
اخلف امزورة سطات، املتعلق بحفر 
االستعلاالت  أجل  من  املاء  وجلب 
املنزلية املنفر ة وإرواء املاشية بامللك 
املدعو أرض بنكروم البالغة مساحته 
خدام واحد ونصف الكائن بجلاعة 
سطات  امزورة  ائرة  قيا ة  امزورة 

الشلالية إقليم سطات.
لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 
سطات  امزورة  ائرة  قيا ة  امزورة 

الشلالية إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مد3ر  أصدره  قرار  بلوجب 
الحوض املائي مم الربيع ببني مالل، 
عبدون  أوال   قيا ة  بلقر  سيجري 
إ 9 غا3ة   2121 3نا3ر   11 من  ابتداء 
مشروع  في  بحث   2121 3نا3ر   21
لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء، 

السيدة أمينة كللن العنوان رقم 32 

املتعلق بحفر  تجزئة الراقي خريبكة، 

حد3قة  سقي  أجل  من  املاء  وجلب 

 88  - الصفاء  املدعو  بامللك  املنزل 

سنتيار   81 آر و   1 البالغة مساحته 

قيا ة  عبدون  اوال   بجلاعة  الكائن 

إقليم  خريبكة  عبدون  ائرة  أوال  

خريبكة.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 

عبدون  أوال   قيا ة  عبدون  اوال  

 ائرة خريبكة إقليم خريبكة.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مد3ر  أصدره  قرار  بلوجب 

الحوض املائي مم الربيع ببني مالل، 

سيجري بلقر جلاعة بني مالل ابتداء 

من 11 3نا3ر 2121 إ 9 غا3ة 21 3نا3ر 

الترخيص  مشروع  في  بحث   2121

السيد  لفائدة  املاء،  وجلب  بحفر 

مروان مومن ومن معه العنوان حي 

ب  علارة  الفر وس  إقامة  الشرف 

43 الطابق الخامس بني مالل،  شقة 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املتعلق 

االستعلاالت املنزلية املنفر ة بامللك 

مساحته  البالغة   23 ر�سى  املدعو 
بني  بجلاعة  الكائن  مربع  متر   314
بني  علالة  مالل  بني  باشوية  مالل 

مالل.
لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 
بني مالل باشوية بني مالل علالة بني 

مالل.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مد3ر  أصدره  قرار  بلوجب 
الحوض املائي مم الربيع ببني مالل، 
السلاعلة  قيا ة  بلقر  سيجري 
إ 9 غا3ة   2121 3نا3ر   11 من  ابتداء 
مشروع  في  بحث   2121 3نا3ر   21
لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء، 
السيدة الحبيب حنان العنوان رقم 
69 زنقة 3وسف بن تاشفين برشيد، 
أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املتعلق 
املاشية  وإرواء  املنزلية  االستعلاالت 
بامللك املدعو املرس البالغة مساحته 
2 هكتار 56 آر الكائن بجلاعة ملعا نة 
قيا ة السلاعلة  ائرة وا  زم إقليم 

خريبكة.
لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 
ملعا نة قيا ة السلاعلة  ائرة وا  زم 

إقليم خريبكة.
104
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